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W dniu 10 b. m., o godz. 8,30, jako w trzecią rocznicę tragicznego zgonu
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Q czem zawiadamiają

# kół zawodowych elektryków
otrzymaliśmy dwa poniżej zamieszczo-
ne głosy, które usiłują dociec przyczyn
drożyzny prądu elektrycznego w Wil-
mie. Składają je głównie na gospodarkę
w elektrowni. Podając te głosy zazna-
czamy, iż nie wiemy, w jakim stopniu
ewentualnie wpływa całokształt gospo-
darki w elektrowni na cenę prądu. Są-
dzimy, iż sprawa ta znajdzie całkowite
oświetlenie podczas obrad nad budże-
tem m. Wilna w Radzie miejskiej i jej
komisji finansowej. Niezależnie od tego
nadmieniamy, iż chętnie pomieścimy
każde nadesłane w tej sprawie oświe-
tlenie, nawet odmiennie ujmujące po-
wyższe <agadnienie. Red.

Niemaie poruszenie ws:ód czyn-
ników decydujących Zarządu  Mia-
sta i elektrowni wywołał artykuł
„Dziennika Wileńskiego" pt. „Prąd
elektryczny jest w Wilnie nienor-
malnie drogi'. Nader przekonywu-
jące angumenty, poparte odpowied"
niemi danemi liczboweni, zawarte
w tym artykule nie pozwalają
przejść nad tą sprawą milcząco do
porządku dziennego. Dochodzą nas
z elektrowni wieści, że władze elek-
trowni winę przypisują Zarządowi  (Miasta, z drugiej żaś strony wiado-
mo, że Magistrat obarcza odpowie-
dzialnością Dyrekcję  eiektrowni.'
Równocześnie dziesiątki tysięcy od-
biorców prądu elektrycznego czeka-
ją na upragnioną chwilę obniżenia
ceny prądu.

Sedno sprawy leży iednak gdzie-
andziej. Należy szukać go w cało-
kształcie gospodarki elekirowni, ja-
ko instytucji, która bezpośrednio
prowadzi kalkulację i podaje preli-
minarz budżetowy Zarządowi Miasta
do zatwierdzenia. |

Z całością gospodarki  elelktrow-
ni łączy się i wysokość taryfy za,
energję elektryczną. Rzecz oczywi |
sta, že im gorzej wyzyskańe są ma-|
szyny i urządzenia elektrowni, tem
większe są koszta eksploatacji i o-,
procentowania kapitału, których
wysokość niezależna jest od ilości
wyprodukowanego prądu.

Po bliższem zapoznaniu się z ca-
iokształten. gospodarki w eiektrow*
mi odnosi się wrażenie, że prowadzo-
ma ona jest krótkowzrocznie i na
blizką meię. Dowodem tego służy
fakt, że zainstalowana w roku 1925

z dużym nakładem kapitaiu nowa
rozdzielnia prądu ziemnego w kiika
lat później zosiała zdemontowana, a
na jej mieisce wybudowano nową.

Czyż w takich warunkach może
być mowa o obniżeniu taryfy za
energję elektryczną? Jesii inwe-

pochód na cmentarz Antokolski.

  

stycja z dużym nakładem kapitału
obliczona jest jedynie na paroletnią
eksploatację, i gdy do kosztu wła-
snego Kilowatgodziny dolicza się
stale odpowiedni procent na amor"
tyzację tych urządzeń, cena prądu
mmusi być wysoka.

Taksanio jest również z konser-
wacją urządzeń. Sumy przeznaczo”
me na konserwację nie są odpowied-
nio wyzyskane, eksploata:ja prowa-
dzona jest bez dostateczne; konser-
wacji urządzeń, przez <co znacznie
skraca się czas ich istnienia, i czę-
sto ginie możność całkowitej amor-
tyzacji włożonego w nie oibrzymie-
go kapitału. Miasto Wilno nie jest
tak bogatem by mogło pozwalać so-
bie na eksperymenta wkładania co
parę lat miljonów w inwestycje
kosztem tysięcy abonentow. Tym
sposobem. podnosi się koszta opro-
centowania, które 1а wiadomo de-
cydują też w części o wysokości ce-
ny kilowat-godziny,

Liczne posunięcia Dyrekcji elek-

Po nabożeństwie odbędzie się

KBE WERKA
Przyczyna oygórowanej ceny prądu © Oilnie

Jest nią między innemi zła organizacja pracy w elektrowni.
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WSZECHPOLACY:

itrowni, jak zakup materjaiów, spra-
'wa przyłączeń abonentów 1 związa-
na z tem budowa pionów i inne, pro-
„wadzone są w ten sposób, że odno-
si się wrazenie jakby sprawy te by-
„ły prowadzone przez osoby  niefa-
,jowe lub mało doświadczone.  Za-
(kupiony przed kilku laty w wielkiej
ilości przewodnik miedziany, dopie-
ro dziś rozpoczęto używać, kiedy
(cena jego spadża tak nisko, że moż-
na byłoby za tę samą sumę zakupić
o wiele większą ilość. To też nic
dziwnego, że wydatki eiekitrowni
sięgają tak znacznej wysokości.

O :le w ten sposób ma kyć pro-
wadzona śospodarka eleltrowni to
długo będą musieli czekac abonenci
na zniżkę taryty elektrycznej. Czas
jest najwyższy by Zarząd miasta
zastanowit się nad skutkami jakie
mogą powstać z racji takiej gospo-
darki w zakładzie( który vbchodzi:
ogół okywateli miasta.

M. C.

 
 

Polityka opałowa elektrowni wileńskiej.
Z innego źródła otrzymujemy u-

wagi, wiążące Się niewątpliwie z arty-

kułem wyżej umieszczonym. Red.

Akcja „Dziennika Wileńskiego",
zmierzająca do obniżenia cen prądu
elektrowni wileńskiej, zasługuje na
wielkie uznanie. Publiczna dyskusja
o niedomaganiach tego największe-
60 przedsiębiorstwa _ miejskiego
przyczyni się niewątpliwie do po-
prawy stosunków.

Ze swej strony chciałbym powie-
dzieć słów kilka o gospodarce opa-
łowej w elektrowni wileńskiej,

Elektrownia wileńska, istniejąca
lat przeszło dwadzieścia ciągie jesz-
cze poszukuje najwłaściwszego opa-
iu. Ustawicznie czynione są próby:
to z drzewem, ito z torfem, to z wę-

glem. Ostatecznie zdecydowano się
jakoby na węgiel. Ale tu powstają
mowe kłopoty: jalki gatunek węgla
wybrać? Istnieje przecież i węgiel
gruby i kostka i różne grysiki, mia-
ły itd.

Niedość na tem: istnieje w Pol-
sce wiele kopalni węgla, które do-
starczają opału 0 różne; wartości
kaloryjnej.

Otóż w powodzi tych  wszyst-
kich zagadnień elektrownia wileń-
ska nie umie się zorjentować, Kupu-
je raz węgiel jeden, potem drugi,
trzeci... dziesiąty, a ostatecznie nie

ps czy wyszła na tem dobrze, czy
źle.

Nabywanie też odbywa się dość
dziwacznie. Kupi się КИча wago-
mów tu, kilka wagonów tam, ogłasza
się ciągle przetargi, a kupuje się z
wolnej ręki — słowem chaos.

Gdyby elekirownia dowiedziała
gię ostatecznie, jakiego węgla po”
trzebuje, gdyby zdecydowała się na
zakup całej ilości potrzebnej na rok
i nabyła tę ilosć z pierwszej ręki t.
„zn. w kopalni, napewno  zrobiłaby
znaczne oszczędności i mogłaby
obniżyć cenę prądu.
EJ J. Ch.

Wyrok
na dyrektorów „Oswagu”.
KATOWICE (Pat). Dziś popo-;

 

[innych obowiązków. O godz. 13,45
"do pałacu Elizejskiego wezwany zo-
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PRENUMERATA mies. z odnoszeniem i przesyłką pocztową

OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt. w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem

30 śr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dia poszu*

kujących pracy 50%6 zniżki,

zi. 3 gr. 50, zagranicą el. 7.

Komunikaty instyt. spolecz. za wiersz tekstu 30 gr. Uk'ad ogłoszeń

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

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Rząd Doumergue'a podał się do dymisji.
PARYŻ (Pat). O godz, 10-ej ze-

brali się w pałacu Elizejskim
wszyscy ministrowie z wyjątkiem'
Tardieu i Lamoureux, który chory|
jest na grypę. |

O godz. 11.30 rząd premjera |
Doumergue'a podał się do dymisji.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa|
donosi, że ministrowie radykalni
Herriot, Berthod, William Bertrand,
Queuille wręczyli swe listy dymisyj-
ne premjerowi Doumergue'owi na
posiedzeniu rady ministrów i opu-
scili pałac Elizejski o godz. 11,30.
Premjer Doumergue naradzał się na-
stępnie z pozostałymi ministrami nad
treścią pisma o dymisji całego ga-
binetu, które zostało przesłane pre”,

zydentowi republiki W pismie do
premjera Doumergue'a ustępujący
iadykalni ministrowie podkreślają,
ze reformy o charakterze politycz-
nym, zamierzone przez Doumer-
gue'a, wykraczają poza ramy umowy
o rozejmie.

PARYŻ (Pat). Kancelarja prezy-
denta republik; ogłosiła komunikat,
streszczający przebieg dotychczaso-
wych rozmów w sprawie przesilenia
gabinetowego. W. komunikacie pod-
kreślono m. in., że prezydent Le-
brun nalegał na premjera Doumer-
gue'a, aby zgodził się ponownie two-
rzyć rząd. Doumergue odmówił jed-
nak stanowczo,

Wypadki poprzedzające dymisję.
PARYŻ. (Pat), Parlamentarna

(grupa radykalna obradowała onegdaj
wieczorem w ciągu trzech godzin
mad sytuacją polityczną. Minister,
Herriot zalecał rozwagę 1 spokój.
Minister Marzshandeau wystąpił z
wnioskiem. aby raz jeszcze zapropo”*.
nować premjercwi. kompromis, Za
podstawę kompromisu należałoby
przyjąć pewne zmiany w projekcie|
konstytucji w sprawie budżetu oraz;
propozycję przystąpienia w chwili;
obecnej do dyskusji nad budżetem

no min. Herriota do wyczerpania
wszystkich środków, któreby mogły
doprowadzić do pojednania.

PARYŻ. (Pat). Premjer Doumer-
gue, jak podaje Havas, poinformo-
wany o uchwale parlamentarnej
grupy radykalnej, oświadczyi co na-
stępuje: „Jeżeli ministrowie mnie
"opuszczą, nie stanę
dniu przed izbami'”',

Następnie premjer oświadczył, iż
mie nadużywałby prawa r>związania
izby. „Dla rozwiązania i

PISMO DOUMERGUE'A
DO PREZYDENIA.

PARYŻ (Pat). W piśmie, wysto-
sowanem do prezydenta republiki,
premjer Doumergue przypomina hi-
storję utworzenia rządu 1 warunki,
w jakich prezydent powierzył mu
misję tworzenia gabinetu, który miał

być gabinetem rozejmu partyjnego,

ale zarazem rządem energicznej ak-
cji Rząd rozejmu partyjnego uzy”

skał istotnie niektóre pozyteczne
dla kraju rezultaty, W chwili, gdy
1ząd ów pragnął przedsięwziąć go-
rąco upragnione przez większość
narodu dzieło rewizji konstytucji,
powstała niezgoda między jego
członkami w sprawie jednego z pro-

jektów, uchwalonych przez więk-
szość członków gabinetu. Niezgoda
ujawniia się następnie przy prowi“
zorjum budżetu na pierwsze trzy
miesiące 35 r. Wobec oświadczenia
szeia partji radykalnej, że nie bę-
dzie giosował za prowizorjum, prze-
stały istnieć warunki, umożliwiające
egzystencję obecnego rządu. Kon-
kiuzję potwierdza deklaracja grupy 

jutro popolu- |

` !

izby po*;

radykalnej o dymisji ministrów, na-

leżących do tej partji.

| ODEZWA DOUMERGUE'A
\ DO NARODU.

PARYŻ (Pat). Premje: Doumer-

ogólnym na rok 1935, natychmiast| jrzebny jest gabinet. Nie chcę two- gue wręczył prezydentowi  repu-
po uchwaleniu żądanych przez Dou- rzyć rządu mniejszości, 1 właśnie! bliki pismo o dymisji gabinetu. Pis-
mergue'a kredytów prowizorycznych!
ma pierwszy kwartał roku przyszłe”
go. W tym wypadku sprawa rewizji!
konstytucji zostałaby przesunięta
ma okres po uchwaleniu budżetu
ogólnego na rok 1935. Po dyskusji;
postanowiono jednak utrzymać w ca)
tości rezolucję z dnia poq'rzedniego.|

W ten sposób parlamentarna
grupa radykalna raz jeszcze po-
twierdziła, że zasadniczo jest prze”,
ciwna uchwaleniu budżetu prowi-:
zorycznego i że opowiada się za:
przystąpieniem do dyskusji nad bud-*
żetem ogólnym. į

Pomimo tej uchwały upowažnio-'

minie oskarżają o dyktaturę”. |mo to podpisane jest przez wszyst-
Wi końcu premjer zainaczył, iż! kich ministrów, z wyjątkiem mini-

dymisyjnem.
PARYŻ. (Pat). Konflikt, jaki po-

wstał pomiędzy premjerem Doumer-
gue'em a ministrami radykalnymi,
zaostrzył się onegdaj wieczorem do
tego stopnia, że w kołach politycz:
mych uważają, iż rząd poda się do
dymisji, jeśli ministrowie radykalni
odrzucą projekt prowizorjum budże-
towego.

Według powszechnej opinii pre'
zydent Lebrun powierzy tworzenie
nowego gabinetu min. Lavalowi,

Nowy gabinet tworzy Fiandin
PARYŻ (Pat). Prezydent repu-

bliki Lebrun odbył naradę z prze-
wodniczącym senatu Jeauneyem, a
następnie z przewodniczącym izby
deputowanych Bouissoner:, któremu
zaproponowal utworzenie nowego
gabinetu. Bouisson odmówii, oświad-
czając, że, jego zdaniem, na stano-
wisko premjera winien być powo-
iany minister spraw zagranicznych
Laval. O godz. 12,40 minister Laval
przybył do pałacu Elizejskiego, gdzie
prezydent Lebrun chciał mu powie”
rzyć misję tworzenia rządu. Mini-
ster Laval nie przyjął tej misji,
oświadczając, że kierownictwo poli-
tyki zagranicznej wyłącza w obecnej
chwili przyjmowanie jakichkolwiek

stał minister Flandin, któremu pre-
zydent republiki zaproponował misję
tworzenia nowego gabinetu. Flandin
misję tę przyjął.

PARYŻ (Pat). Minister Flandin
zapowiedział dziennikarzom, że bę-
dzie się starał w jaknajkrótszym
czasie utworzyć gabinet. Minister
Flandin rozpoczął już konierencje,
przeprowadzając rozmowy z prze-
wodniczącymi izby deputowanych i
senatu oraz z ustępującym premje-
rem Doumergue'em.

PARYŽ (Pat). Prezydjum komi-
tetu wykonawczego stronnictwa ra-  dykałów socjalnych ustosunkowało
się przychylnie do misji Flandina,
Herriot został upoważniony do wzię-

(cia udziału w przyszłym rządzie.
Agencja Havasa donosi, że Tardieu,
do którego zwrócił się Flandin,

uchylił się od udziału w rządzie,
oświadczając, że woli pozostać „u
boku Doumergue'a*", którego „zmu-
szono do ustąpienia*. Grupa parla-
mentarna „Alliance democratigue“
wyrazila uznanie Flandinowi, który
jest, jak wiadomo, jej prezesem.
Flandin odbył liczne konierencje
m, in. z Marquetem, Laurent Ey-
nac'iem, generałem Gamolinem oraz
Herriotem, który oświadczył, że
Flandin w tworzeniu rządu rozejmu
nie napotka żadnych trudności ze
strony partji radykalnej.

PRZYPUSZCZALNY
SKŁAD GABINETU,

PARYŻ (Pat). W. kołach politycz-
nych spodziewają się, że gabinet zo-
stanie utworzony po północy. Po-
wszechnie przypuszczają, że więk-
szość z poprzedniego gabinetu po-
zostanie ńa dotychczasowych sta-
nowiskach. a mianowicie: minister
Laval zatrzyma portiel miaisterstwa
spraw zagranicznych, minister Pie-
tri — marynarkę, generał Denain —
lotnictwo, minister Germain Mar-
tin — finanse, min. Marquet — pra-
cę, min. Rivollet emerytury,
Queuille — rolnictwo, min. Marin —
zdrowie, min. Mallarme — poczty i
teleśrai. Minister Rolin albo otrzy-
ma portiel ministerstwa handlu albo
pozostanie w ministerstwie kolonji.
Zostają więc jedynie do obsadzenia
ministerstwa sprawiedliwości, wojny,
oświaty, robót publicznych i mary-
narki handlowej. Premjer Flandin
objął tekę ministerstwa spraw we-
wnetrznych, |

W izbie deputowanych i w senacie
PARYŻ (Pat). Wczorajsze posie- rajszego. Szczególnie w senacie pa-

łudniu sąd apelacyjny ogłosił wyrok dzenie izby i senatu miało charakter|nowało silqe podniecenie, Jak twier-
w sprawie przeciwko dyrektorom wyłącznie formalny. Na obu posie-|dzi „Libertė“, atmosfera byla nala-
„Oswagu“, Ebelingowi i Ogermanno-  'dzeniach uczczono pamięć zmarłych;dowana niepokojem. Być może oba-
wi oraz dyrektorowi Deutsche Bank, | parlamentarzystów, poczem odro- | wiano się rozruchów ulicznych. Pa-
Casparowi. Na podstawie tego wy-| czono dalsze obrady. W izbie, po, łac Luksemburski jest przygotowany
roku Ebeling skazany został na 2, zakończeniu obrad, komuu:iści wzno- |na te ewentualności od dwuch dni.
lata więzienia za oszustwa, popeł:| sli okrzyki: „Precz z zabójcami, do- | Jest on strzeżony przez agentów po”
nione w celu przysporzenia korzyści |magamy się rządu sowietów". Pra-, licyjnych, urzędników  bezpieczeń-
majątkowych panu von Pilessowi,j wicą i centrum odpowiadały okrzy: | stwa i gwardję ruchomą. Napastni-
sięgających przeszło 30.000.000 zł. jkami na cześć Doumergue'a i repu-|cy, kończy „Libertć”, musieliby po- Oskarżeni Ogermann i Caspar zosta-
li uniewinnieni.  żywo omawiano wypadki dnia wczo-!się do wnętrza senatu.

bliki Wi kuluarach izby i senatu! konać wielkie trudności, aby dostać!

da poznać swe poglądy w piśmie strów radykalnych. W chwili, gdy
Doumergue opuszczał pałac Elizej-
ski, zebrany przed pałacem tłum
zgotował burzliwą owację na jego
cześć. Okrzyki „niech żyje Doumer-
gue* były wielokrotnie powtarzane
przez tłum. Doumer$gue wystosował
do narodu irancuskiego odezwę, w
której prosi o zachowanic spokoju

fa!dkikejisywn T *
*=DOUMERGUE OSKARŻA

RADYKAŁÓW,
PARYŻ (Pat). Po zakończeniu

posiedzenia rady ministrów premjer

Uoumergue ziozył następującą de-

klarację: Jedna z iundamentainych
zasad moich projektów rewizji kon-
stytucji miała na celu umożliwienie
zastosowania artykułu 5-go z usta-
wy konstytucyjnej z 25. Ii. 1875, do”
tyczącego rozwiązania izby. Arty-
kuł ten nie był stosowany od r.
1877. Wniosek ten spoikai się z
żywą opozycją tych, którzy uważali
się za prawdziwych obrońców su-
werenności ludu. Wskutek tej wła-
śnie presji część czionków gabinetu
nie przychylila się do uchwaiy, apro-
bującej projekt. Nacisk ten zmusil
również ministrów radykalnych do
odrzucenia projektu uchwalenia pro-
wizorjum budżetowego. Uchwała te-

$o prowizorjum obok innsch korzy-
Ści miała także i takie, iż umożli-
wiała rządowi szybkie przedstawie-
nie zgromadzeniu narodowemu tek-
stu, dotyczącego rewizji konstytucji.
W razie, jeżeli rząd zdecydowałby
się rozwiązać izbę, okres 1'/+-mie-
sięczny byłby niezbędny do wszczę-
cia tej procedury przed prezydentem
republiki i senatem, a następnie, po
uzyskaniu autoryzacji na rozwiąza-
nie izby, do przeprowadzenia wy-
borów w okresie przewidzianym
przez konstytucję i do uczynienia
|zadość wszystkim warunkom, nie-
|zbędnym do zgodnego z prawem
rozpoczęcia obrad nowej izby. Było
wiadomą rzeczą, że upadek rządu

| przygotowany był przez jego prze-
ciwników na okres około 15. XL
Począwszy od tego dnia, rząd nie
mógłby w razie, gdyby znalazł się
w mniejszości, uciec się do rozwią-
zania izby, śdyz kredyty budż.,, jakie-
mi dysponowałby do zebrania się no-
wej izby, okazałyby się niewystar-
czające. Ludzie odpowiedzialni za
politykę, która zakończyła się roz-
ruchami lutowemi i śmiercią byłych
kombatantów, defilujących na placu
Zgody, pragną za wszelką cenę uni-
knąć odpowiedzialności za tę poli-
tykę przed suwerennością ludu w
ciągu najbliższego czasu. Dlatego
zmusili oni część członków gabi-
netu, którzy dotychczas lojalnie
współpracowali w rządzie, do zło-
żenia dymisji. Ta dymisja musiała
pociągnąć za sobą i dymisję premje-
ra, gdyż poszanowanie zasad demo-
kratycznych i parlamentarnych nie
pozwala mu na utworzenie rządu

' mniejszości,

 
 



       
 

Gospodarstwo, moralność | prawo.
Zakończenie mowyfprof. R. Rybarskiego.

Nie jest słusznym mojem zdaniem,
pogląd, że wszyscy żądaia pomocy
od państwa. Może to dotyczy elity
rządzącej : jej klijenieli. Szerokie
masy narodu nie chcą pomocy od
państwa. Szerokie masy narodu,
chcą, by państwo pozwoliio praco-
wać w spokoju i pod ochroną  pra-
wa.

; Szerokie masy narodu nie ocze-
kują zbyt wiele od państwa, ale nie
chcą, by pewne grupy ludności, pew
ne partje, pewne wyznania, miały
przywileje. Otóż naprzykład  roz-
wiązuje się, albo nie legalizuje sto-
warzyszeń byłych wojskowych pol-

. skich, a natomiast pod opieką władz
istnieją żydowskie organizacje woj-
skowe, które urządzają parady po
miastach 1 cieszą się jak najwięk-
szem poparcieni. Ja nie wiem, czy
nasze państwo militame jest tak
słabe, że potrzebuje aż tego żydow-
skiego wojska. Ja nie wiem jaki to
ma cel, do <zego te „trupeldory”*
mają służyć i do czego zmierza to
uprzywilejowan:e. Tak sa:mo te ma-
sy polskiego narodu nie zrozumieją
tego i z tem się nie pogodzą, by wy-
chowawcami dzieci polskich byli

Ale jak to niektórzy panowie
sami potwierdzili, przywileje bar-
dzo często w nas łączą się z syste-

mem protekcji.
Naprzykład z tego miejsca cyto-

wałem okólnik wicewojewody łódz-
kiego do starostów, poletający im,
ażeby z kas x«omunalnych, zrobić
narzędzie rozszerzania wpływów
BB i żeby te kasy obsadzć swoimi
ludźmi. Ź tego miejsca przytacza”
iem także fakt, że zredukowanym
nauczycielom na Pomorzu stawiano
warunek wpisania się do „Strzelca”,
a posadę otrzymają z powrotem. Tu
przytaczam odezwę  Legjonu  Mio-
dych w Krakowie do nowowstępu-

jącej młodzieży, gdzie czytamy  ta-
kie zdanie. „Czy wiesz, że członko-
wie Młodzieży Wszechpoiskiej nie
otrzymują posady'. To jest wpływ
wychowawczy instytucji, którą b.
premjer Jędrzejewicz tak iubił i któ
rą swoją opieką otaczał. [ak wyso-
ki jest tam poziom wychowawczy,
państwowy i moralny,

Obecnie mamy do czynienia z ta-
ką sytuacja w związku z pomyślną
sytuacją gospodarczą kra,u, że np.
jednym z głównych dochodów -adwo
katów „są kuratele, syndykactwa i
nadzory sądowe. Otóż te syndykac-
wa, nadzory sądowe i kuiatele po-
winny być rozdawane w porozumie-
niu z wierzycielami. Przecież tu
chodzi o obronę interesów  wierzy-
cieli A jak te rzeczy są rozdawane?
Otóż wydział handlowy sądu okrę-
gowego w Warszawie od początku
tego roku rozdał 68 tych syn-
dykactw, kurateli i nadzorów sądo-
wych. £ tego 47 otrzymali członko-
wie Koia Adwckatów Rzeczypospo”
litej Polskiej, sanacyjnego związku
adwokatów, a 21 przyznano innym
adwokatom, z tego 10-ciu się zrzek-
ło, bo były takie sprawy, które wy”
magały dopłaty ze strony adwoka-
tów. Czyli rezultat jest taki: z po-
śród członków t. zw. „Karpia”, któ-
rych jest niespełna 200, otrzymał te
madzory i kuratele 25 proc., a z po-
śród wszystkich innych adwokatów
tylko — 1 proc. Ja nie użyję wyra-
żenia p. premjera Kozłowskiego o
prostytuowaniu pracowników, tylko
powiem jedno: nie zazdrościmy te-
mu obozowi potęgi, opartej na ta-
kich tundamentach.

Otóż w tych warunikacn, w tej
atmosferze muszą się zjawiać  ten-
dencje i zjawiska zwyczajnych na-
dużyć i zwyczajnego łapownictwa.
Już tu padło nazwisko p. ldzikow-
skiego. Nie będę o nim duzo mówił,
chociaż był bardzo czynny w tym
Sejmie, ale przypomnę jego jedną
interwencję. Mianowicie, gdy była
mowa o podatku przemystowym w
r. 1931, wówczas p. Idzikowski za-
brał głos i oskarżał urzędników skar

rch, — mianowicie powiedział:
„są urzędnicy skarbowi, którzy wam
partyjnie służą, którzy z wami
współdziałają; chowają się sprytnie
za plecami komisyj szacuakowych i
odwoławczych, niesłychanie trudno
ich dosięgnąć, ale my wiemy, że tak
jest i wcześniej czy później jednak
zdemaskowanie ich nastąpi

Istotnie p. Idzikowsk: denuncju-
jąc urzędników skarbowych, praco-
wał nad odpowiednim doborem per-
"sonelu skarbowego. Czy panowie
nie mieli swojego wywiadu, aby
wcześniej o tem wiedzieć? Przecież
wywiad w Polsce jest dobry! Prze-
stańcie trochę nas śledzić, a śledź-
cie organizacje wasze, ażeby wie-
„dzieć, co się w nich dzieje. A czy
tu chodzi tylko o pana Idzikowskie-
go, który był dyśnitarzem Związku
Izb Rzemieślniczych?

Tych spraw jest dużo. |
Otóż przyczyną tych nadużyć i

ich tłem jest, mojem zdaniem,
wszechwładza  administ'acji pań-

Nie wypleni się nadużyć, jeżeli
zakres działania urzędnika nie bę-
<izie ograniczony przez priwo i nie
będzie pozostawał pod kontrolą
prawa. Obywatel musi wiedzieć, co
mu wolno, a czego mu nie wolno. A
*6, że urzednikowi wszystko wolno,
"w praktyce sprowadża się do tego,

że ten urzędnik zaczyna brać ła
pówki.

To jest staa moralno-piawny w
państwie trzeba się nad tym sta-
nem zastanowić.

Ale jak przedstawia się
obecnie twórczość prawa? Otóż,
mojem zdaniem, prawem nie jest
pełnomocnictwo, polegające na tem,
że norma vgólna mówi ta, ale jeżeli
minister lub urzędnik chce, to może
być inaczej. Prawa ogramiczają rzą”
dzących. tylko te prawa są coś
warte, które stwarzają stałe normy
współżycia obywateli i których na-
ruszenie może być dochodzone sku-
iecznie w sądach. Ale prawa, które
są właściwie pełnomocnictwem— а@-
ministracyjnem, trwałego porządku
prawnego ani spokoju prawnego nie
przynoszą.
Mógłbym zrozumieć krytykę, któ-

rą panowie stosowali do ustawo-
dawstwa t. zw. przedmajowego, No
trudno, — zwycięzcy, upojeni тг
umiem muszą i mogą poddać naj-
ostrzejszej nawet krytyce to prawo,
które złamali. Nie dziwię się, że pa-
nowie tego prawa nie szanowali, ale
przynajmniej można było tego ocze-
kiwać, że zaczniecie szanować pra-
wa przez siebie uchwalone.  Tym-
czasem ta krytyka czasami bardzo
ostra, ale przyznaję, zwraca się tak-
że do praw, któreście bardzo nie-
dawno uchwalali. Nap. gdy tu była
mowa o ustawie o ubezpieczeniu
społecznem, to na nasze skromne
wątpliwości odpowiadaliście z tupe-
tem: „Nie znacie się na rzeczy, to

wszystko jest oparte na matema-
tycznych obliczeniach, to jest wspa-
niała ustawa, to jest magna charta
pracownika umysłowego : fizyczne-

u has

DZIENNIK WILEŃSKI

Ujęcie sprawców napadu pod
Tuchowem

KRAKÓW. Pat. Energiczne po-

szukiwania sprawców napadu pod
Tuchowem doprowadziły do ich u-

jęcia. Aresztowano Feliksa Różyc-

kiego, dwuch braci (lrbaniaków z

Szerzyny koło Jasła oraz inicjatora
napadu Franciszka Sokólskiego. Dzi

kie masy iudności, to wiem 1 wszys-
czy wiedzą, co one mówią
One rozumują bardzo prosto, one

ie wzmożone represje w stosunku
do obozu narodowego łączą ze|siaj zmarła druga ofiara napadu

wzrostem świadomości zalewu  ży*|Bajla Solłender. Aresztowanych ban

dowskiego. One mówią  krótko:|dytów przewieziono do Tarnowa
wiadomo, dlaczego ludzie siedzą —
i to jest kapitał, z którego my ko-
rzystamy.

Możecie panowie stos>wać takie
lub inne metody, takie luo inne na-
rzędzia walki, ale jedno już dziś

jest pewne: Wy nie zdobędziecie dzić za pomocą Panow

rządu dusz w Polsce. fałmużniczych „Caritasu".
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Zmiany w rozdziale referatow
budžetowych

W środę odbyło się posiedzenie "= Ustawę skarbową i releiat gene-|
sejmowej komisji budżetowej, na|ralny budžetu objąl, jak w latach |
którem dokonano przydziału refera-| poprzednich, pos. Miedziński. |
tów. Zwróciła uwagę nieobecność Żywszą dyskusję wywoieła spra-
dotychczasowego szefa ekipy bud-| wa przydziału wniosków Klubu Na-
żetowej BB p. Polakiewicza.  Jego| rodowego o materjałach z rewizji
miejsce na ławach BB zajął pos.| Banku Gospodarstwa Krajowego.
Sowiński, on też przy pomocy pos.| Pos. Rymar (KN) sprzeciwii się 1ą-'

Hołyńkiego proponował z ramienia| czeniu tej dyskusji z dyskusią budże-
BB referentów poszczególnych częś| tową, Pos Kornecki (KN) žapropo-
ci budżetu. Większość referentów|nował jako referenta wniosku pos.!
2 lat poprzednich zatrzymała i na Rymare, większość BB jednak prze”

obecną sesję swoje referaty. Zaszła forsowała p. Hołyńskiego, zgadzając
natomiast zmiana reterentow budże-' sję tylko na żądanie pos. Rymara,

tu wojskowego i prezydjum rady mi- aby sprawę tę traktować osobna,
nistrów. Przez wszystkie ostatnie.  Następie posiedzenie komisji od-
lata rełerentem budżetu wojskowego będzie się dnia 11 grudnia.

był pos. Polakiewicz. Obecnie jego, Obradowala też senacka komisja|
miejsce zajął pos. Duch. Referentem skarbowo budżetowa, która dokona-
budżetu prezydjum rady ministrów ła również rozdziału referatów pre*
był w ub'egłym roku pos. Haluch-, liminarza budżetowego. W rozdziale

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa- 

 

 

 Brzozowski, obecnie p. Brzozowski tym: zaszły zmiany, które łączą się
$o w Polsce". A co wy teraz po ro- referat ten utracił na rzecz pos. Te-

ku o tej ustawie mówicie? Rzeczy-
wiście prokurator powinien niektóre

ustaw.
Jest jeszcze jedna rzecz: Obecny

reżim zreorganizował bardzo grun-
townie wymiar sprawiedliwości. By:
ły dwie gruntowne reorgani:zacje są-
downictwa. Jest nowy kodeks kar-
ny, dostosowany najzupełniej do
potrzeb obecnego reżimu. | można
było przypuszczać, że na tem już
koniec, że wszystkie narzędzia re:
presji ma “en reżim w swoim ręku,
Ale okazją do bardzo zasadniczej
zmiany w tym kierunku było zamor-
dowanie śp. Bronisłąwa  Pierackie-
go. Wtedy na obóz nerodowy rzu-
cono pośrednio podejrzerie popeł-
nienia teg zamachu i aresztowano
około półtora tysiąca ludzi. Ale p.
minister sprawiedliwości w dniu 10
lipca rb. stwierdził, że zbradnię po-
pełnił ukrainiec. Albo więc przy
tych aresziowaniach władze bezpie-
czeństwa rie wiedziały nawet z ja-
ikiego srodowiska wyszła ta zbrod-
nia, co nie najlepiej świadczy o ich
sprawności, albo skorzysiaso z tej
okazji, z tej tragedji, aby załatwić
porachunki partyjne, żeby złamać
obóz narodowy. Są tylko te dwie
ewentualności.

I równocześnie wprowadzono t.
zw. miejsca odosobnienia,  Twier'
dzono tutaj wielokrotnie o tem, jak
to Polska doskonale sobie radzi bez
miejsc odosobnienia. Jakoś jednak
rząd obecny nie mógł sobie widocz-
nie bez tego środka poradzic, bo wy-
dał dekret który go tworzy.

To rozporządzenie przewiduje
izolację osób nie skazanych, nawet
takich, którym. nie zarzuca cię o-
kreślonego przestępstwa. Są w róż-
nych krajach Europy obozy 1zolacyj:
ne. O ile wiem, to traktowane są te
rzeczy w ten sposób, że izolacja
służy ściśte określonemu celowi,
Odosabnia się tego, którego dany
rėgime, nie mogąc się inaczej przy
władzy utrzymać, musi 'odosobnić.
Ale równocześnie z wydaniem tego
dekretu p. premjer dał do niego
komentarz, który obozowi w Bere-
zie Kartuskiej nadaje bardzo swo-
iste piętno. * Mianowicie oswiadczył
p. premjer: „Miejsca odosobnienia—
mie trzeba chyba tego ukrywać —
będą miały regulamin bardzo ciężki
i surowy i nie będą niczem  innem,
jak tylko narzędziem surowej ka-
rzącej ręki państwa”.
A więc w stosunku do osób, któ-

te są tylko podejrzane, których na-
wet nie oskarżono o okresione prze-
stępstwa, stosuje się surowe kary
wbrew zasadzie, z którą nasza cy-
wilizacja stę zrosła, bo my należymy
do łacińskiej cywilizacji: nuila poena
sine lege.
A na czemi miały poleżać te ka-

ry? Karano głodem, karano rujno-
waniem zdrowia, karano strasznym
brudem, znieważeniem. godności o-
sobistej, biciem przez policję ludzi
osadzoryci: w tem więzieniu. Awy-
chodzącym z tego więzienia wysoki
urzędnik oświadczył: Jesteście wy-
puszczeni, ale nie wolno się wam
zajmować działalnością polityczną.
A jeżeli piśniecie chociaż słowo o
tem, co się tutaj działo, znajdziecie
się tu z powrotem.

Otóż wypuszczeni mówią, co cię
działo i tej groźby się nie przestra-
szyli. Ludzą się panowie, jeżeli są-
dzą, że zdołają temi środkami zła-
mać obóz narodowy i jego siłę. Ni:
gdy i nigdzie takie metody nie zwy- 
 

ciężają. A jeżeli chodzi o ie szero-
 
 

binki. Pos. Sanojcy pozostawiono
|tylko tundusz kwaterunku wojsko-

wyrażenia konfiskować, bo to jest weŚc i fundusz budowlany, a referat referował w zeszłym roku budżet

podrywanie powagi obowiązujących | poczt i telegrafów oddanu pos. Do-
przańskiemu. Reierat budżetu rol-
nictwa i reform rolnych po š. p.
Stroynowskim objął b. wiceminister
rolnictwa p. Karwacki,

Rewizja w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Klub Narodowy złożył iw Sejmie nia z niej nie otrzymał.

nastębujący wniosek:
Włysoki Sejm uchwalić raczy:
Na podstawie art, 8 ust. 2-gi usta-

wy z dnia 3-go czerwca 1921 roku
o Kontroli Państwowej (Dz. Ust.
R. P. Nr. 51, poz. 314), Sejm wzywa
prezesa Najwyższej Izby Kontroli, by
przedłożył Sejmowi sprawozdanie z
rewizji, przeprowadzonej w Banku
Gospodarstwa Krajowego przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli.

Komisja budżetowa Sejmu w dn.
21 stycznia 1930 roku uchwaliła re-
zolucję, wzywającą rząd, by upo-
ważnił Najwyższą Izbę Kontroli do| spodarka tej instytucji domaga się
rewizje gospodarki Banku  Gospo-
darstwa Krajowego. Rezolucję tę za
"probował zarówno ówczesny rząd,
jak najwyższa Izba Kontroli.

Istotnie rewizja została przez N.
К dokonana, ale Sejm sprawozda-

—

Wydatki reprezentacyjne.
A to sumienie publiczne ma na-

prawdę wiele do powiedzenia.
Już nie mówiąc o tak „wznio-

słych' zjawiskach jak Bereza Kar-
tuska nawet w dziedzinie czysto fi-
nansowej żest sporo rzeczy drażnią-
cych i rażących.

Nawet prorządowy i nieskory
do krytyki władzy krakowski
„Czas* podrażniony został wybryka-
mi pewnych dygnitarzy sanacyjnych
w dziedzinie reprezentacji.
W danym wypadku chcdzi o po”

czynania ikomisarycznego prezydenta
„Warszawy, p. Starzyńskiego, który
w obecnych, kryzysowych czasach
nie znalazł nic bardziej pilnego do
roboty, jak przerabianie pałacu
Blanka na mieszkanie reprezenta-
cyjne. i

Organ konserwatystow  krakow-
skich pisze, że aczkolwiek oszczę-
dności na wydatkach reprezentacyj-
mych nie usuną deficytów w budże-
cie państwa, czy samorządu, to jed-

nak „492 1 Un Ai
Są one tembardziej wskazane, że nie

powiększają niczyjej nędzy, nie odbijają
się wzrostem bezrobocia itd. Nauewszystko

mają ogromne znaczenie polityczne, wycho

wawcze i moralne,
Niema wydatków bardziej niepopular-

nych, od wydatków reprezentasyjnych. Fa-

ma je zawsze dziesięciokrotnie powiększy:

żadne legendy, żadne plotki nie znajdą
równie chętnego audytorum, ani tak wiel-

kiego rozgło:u. Wydatki reprezertacyjne —
to dawanie opozycji już nie rewoiweru, lecz

karabinu maszynowego.

Wprawdzie „Czas* zaleca oszczę-
dzanie na wydatkaci reprezentacyj-
nych nie z powodów zasadniczych,
łecz jedynie przez wzgląd na opo-
zycję, której nie chce dawać broni
doręki, ale dobre już i to, że znaj-
dują się wreszcie w sanacji ludzie,
iktórzy wstydzą się spojrzeć opozy-
cji w oczy,

Okazuje się jednak, że opozycja
ma coś do zrobienia,,

Gaiia p. Świtalsikiego.
“ „Robotnik“ socjalistyczny słusz-

nie zwraca pwagę na ;pewne przeo-

 

prasy.

| z głośnemi sprawami osta:nich mie-
sięcy. Ze spisu referentów zniknęły

| nazwiska sen. Sobolewskiego, który

ministerstwa spraw wewnętrznych
oraz sen. Włyrostka, który referował
fundusze. Referat min. spraw wewn.

j objął sen. Wańkowicz.
i

W czasie
obrad budżetowych w późniejszych
latach zawiadomiono komisję bud
žetową o przeprowadzeniu rewizji
i złożeniu z niej sprawozdania rzą-
dowi.

Ostatnie sprawozdanie N. L. K. z
działalności w roku 1933-4 pomija
zupełnie tę sprawę, omawiając tylko
fragmentarycznie administ» ację fun-
duszu ministerstwa skarbu przez
„B.G.K.
|. Wobec tego. że w Banku Gospo”
|darstwa Krajowego zaas:gażowane
| są olbrzymie fundusze publiczne, go-

 

jaknajbardziej szczegółowego wy-
swietlenia, do czego najlepszą pod-
stawą może być sprawozdanie №1.К.
z przeprowadzonej rewizji.

Wnioskodawcy.

` i

czenie marszałka Świtalskiego.
ski też by zapomniał..."

„Zwyczaje parlamentarne, pewna kur-

tuazja międzynarodowa ma swoje znacze-

nie. Tymczasem, jak widać ze sprawozdań

sejmowych, p. maisz. Świtalski ani jednem

słowem nie wspomniał o zgonie jugosło-

wiańskiego, jak i o śmierci belgijskiego

króla. Parlament francuski odbywał z tej

mwkazji specjalne żałobne posiedzenie.

Fakt ten wywołał powszechae  zdzi-

wienie. Przesadą by było, wysuwanie z

miego politycznych wniosków. Była to ra-

;'czej gaffa, która jednak nie będzie zagra-

nicą mile przyjęta Ciekawe ky było, czy

w wypadku, gdyby umarł Hitler p. Śwital-

O ciąg dalszy Żyrardowa,

Zachowawczo - sanacyjmy „Bunt
Miodych' (ar. 16) pisze z powodu
sprawy żyrardowskiej:

„Problem moralny polega «a tem, że
większość akcjonarjuszy zagranicznych nie

występuie osobiście, lecz posługuje się wy-

Możliwości zamieszek de Francji.
BERLIN (Pat). Kryzys žabinetu

irancuskiego odbił się żywcm echem
w prasie niemieckiej.  Zamieszcza
ona ostatnie depesze pod nagłówka*
mi, wskazującemi na grožbę mogą-

cych wybuchnąć zamieszek we-
wnętrznych we Francji.

PARYŻ (Paij. Na murach Paryża
ukazała się odezwa: byłych komba-
iantów pacyiistów, którzy domagają
się natychmiastowego

organizacji „Croix de feu*. Byli
kombatanci zarzucają tej organizacji

dążenia laszystowskie,
BERLIN (Pat). Korespondent pa”

ryski „Berliner Tageblattu* donosi
swemu pismu, że zarówno związki
prawicowe jak i czerwony iront je-
dnolity trzymają swoich członków
od środy wieczora w ostrem: pogo-
towiu.

rozwiązania,

Zwycięstwo demokratów w St. Zjedn.
WASZYNGTON. (Pat). Ostatnie

rezultaty wyborów do izby repre-
zentantów są następujące

Demokraci 311 mandatów, re-
publikanie — 100 mandatów, far-
merzy — Ż, postępowcy — 7. Co do
14 mandatów brak wiadomości,

Do senatu wybranych zostało
25 demokratów, 5 repubiikanów, 1
Фагтег, 1 postępowiec. Ogółem w
senacie zasiadać będzie 70 demo-
kratów, 24 republikanów, 1 farmer
' jeden postępowiec. Nie ustalono

wyników co do 2 mandatów,
*' NOWY JORK. (Pat). W. checnych
| wyborach do izby reprezentantów i
"senatu wybrani zostali ponownie
| wszyscy dotychczasowi kongresma-
„mi Polacy. Ponadto został wybrany
|nowy, p. Rospond ze stanu New
Jersey.

Obecni> polonja  anierykańska
reprezentowana jest w kongresie
przez 7 posłów, co jest liczbą rekor-
dową.

Po wizycie Gómbósa w Rzymie
Komunikat

RZYM. (Pat). O wizycie premje-
1a Gómbósa ogłoszono następujący

komumkat oficjalny:
Szef rządu włoskiego 1 węgierski

prezes rady ministrów odbyli w dn.
6i 7 b. m. w pałacu weneckim 2 dlu-
gie rozmowy.

W! rozmowach tych obaj szefo-
wie rządu zbadali na podsiawie pro
iokułu włosko - austrjacko- węgier-
skiego z marca r. b. zagadnienia po-
lityki ogólnej, zwłaszcza te, które
szczególnie interesują oba państwa.

Obaj mężowie stanu stwierdzili
niezmienną i całkowitą wspólnotę
dyrektyw obu rządów oraz zamiar
kontynuowania współpracy z Au-
strją.

Jeżeli chodzi o ewentuaine przy”
stąpienie innych państw Go proto-
kułu rzymskiego, to istotne warunki
takiego przystąpienia są określone
w tym samym protokule,

Jeżeli chodzi o stosunki gospo-
darcze obaj szefowie rządu stwier:
dzili, że są zadawalające.

Wreszcie zbadano stosunki kul-
turalne istniejące pomiędzy obu
państwami i uznano za pożyteczne
uczynienie ich jeszcze bliższemi. W.
tym celu postanowiono przedsię-

urzędowy.
wziąć odpowiednie kroki. Zgodnie z
powyższem obaj ministrowie oświaty
spotkają się w najkrótszym czasie
aby zawrzeć vdpowiednic konwen-
cje, 1 i AE

BERLIN. Pat.  Budapesztanski
korespondent „Berliner Tageblattu"
donosi swemu pismu,że w uzupeł-
nieniu komunikatu wydanego w
Rzymie z okazji pobytu Goemboesa
oświadczają, że głównym tematem
rozmów rzymskich były nestępujące
kwestje; 1) renizja traktatu pokojo-
wego w Trianon, przyczem Mussoli-
ni przyznaje rację konieczności
wprowadzenia sprawiedliwego poko-
ju w Europie, uważając, że rewizja
tego traktatu odpowiada gospodar-
czemu, etnograficznemu i geopolitycz
nemu stanowi faktycznemu, 2) wę-
gierskie mniejszości w krajach suk-
cesyjnych, 3) równouprawnienie Wę-
gier w kwestji, zbrojeń 4) kwestja nie-
podległości Austrji, 5) skutki mogące
wynikać dla Węgier ze zbliżenia
włosko-franckuskiego, 6) następstwa
zamachu marsylskiego, po którym
zarówno Włochy jak i Węgry były
przedmiotem napaści, 7) sprawy sto
sunku Włoch do Rzeszy Niemiec-
kiej oraz stosunku Austrji do Nie-
miec. 

Delegat Hitlera w Londynie.
LONDYN. (Pat). Przybył do Lon-

dynu komisarz rozbrojeniowy Rze-
szy niemieckie' i specjalny delegat
Hitlera von Ribbentropp Jak zwy-
kle Ribbentrop twierdzi, że wizyta
jego posiada charakter prywatny i
że udaje się on do Szkbcji, dokąd
został zaproszony przez przyjaciół,

Koła polityczne wyrażają jednak

Strajk w
PARYŻ. (Pat). Z Madrytu dono-

szą: Jako protest przeciwko strace-
niu dwóch rewolucjonistow, anar-
chistyczno - syndykalistyczna fede-
racja pracy proklamowaiia strajk
powszechny w  Mladrycie. Strajk
objął bardzo niewielką liczbę osób,

Pod wieczor doszło do poważ-
nych utarczek pomiędzy strajkują-
cymi a gwardją cywilną na przed-
mieściach Madrytu,
W Barcelonie do strajku ogólne-

go przyłączyły się fabryki i zakłady

przypuszczenie, że  Ribłent
przybył ze specjainą misją od:Hitle.
ra, aby wysondować stanowisko
rządu brytyjskiego co do ewentual-

| nego powrotu Niemiec do Ligi Na-
modów, na podstawie upizedniego
uwolnienia się Niemiec od klauzuli
wojskowej traktatu Wersaiskiego.

. a.

Hiszpanii.
mechaniczne. Władze dokonały wie-
lu aresztowań wśród robotników,
którzy zmuszali do porzucenia pra-
cy,

Gen. Batet zapowiedział przez
radjo, że robotnicy porzucający pra*
cę będą ścigani jako winni buntu i
oddani pod sąd wojenny,

SARAGOSSA. Pat. Narodowa
konfederacja pracy wydała do anar-
cho-syndykalistów rozkaz zaprzesta-
nia strajku.

Ads m

Zamach na Czang Kaj Szeka.:
BERLIN (Pat). Niemieckie biuro

informacyjne donosi z To'io: A'gen-
cja Rengo zawiadamia, że dokonano
zamachu na marszałka Czang Kaj
Szeka, który wyjechał do Feipingu,
celem odbycia tam rokowań z po-

LWÓW. (Pat). Wczoraj nad ra-
nem o goćz. 4-ej przed sądem przy-
sięgłych zapadł wyrok przeciwko
członkom O. U. N za przygotowanie
zamachu  terorystycznego i zabój-
stwa dokonanego w Żółkwi. Narada
przeciągnęła sic do późnych godzin

słem japońskim Arjoszi. Kiedy po-
ciąg przejeżdżał przez LErzumenci,
rzucono bombę, która uwierzyła w
ostatni wagon. Dwaj urzędnicy zo-
stali zabici, czterej ranni, Marszałek
oraz jego współpracownicy ocaleli.

 

Wyroki śmierci na członków O.U.N.
„Žapadt wyrok skazujący Chałatasa
„na 12 lat więzienia, Kasaraba na
„karę śmierci, Matłe na karę śmierci,
Stójkiewicza na 10 lat więz:.
Mykyciuka na 7 lat więzienia, Bo-
„huna na 10 lat więzienia, Malinaw-
„skija na 5 lat więzienia i Waseczkę
na 5 lat więzienia.

 

bitnymi przedstawicielami społeczeństwa :
i „nocn . bun

| polskiego, ktėrzy to przedstawiciele, sami ocnych. "Po naradzie  Tryl ału
mie mając nic wspólnego z przedsiębior- 2 о@

stwem, za mniejsze czy większe pieniądze Ww d m «

reprezertują  kapitalistėw zagranicznych. ia 0 osci; х

Jeśli idzie o Żyrardów, sprawa ta została
napiętnowana. Ale na co czekają jeszcze

b. min. X, b ambasador Y, brat dygnitarza
Z, hrabia A, czy książę B? Ci panowie nie
posiadają kapitałów własnych. Zajmują sta-

nowiska prezesów banków, spóiek akcyj-

nych, koncernów i t. d. Ponieważ nigdy nie
brali udziału w życiu finansowem, jasnem
jest, że nie dla swych talentów organiza-

cyjnych zostali przez obcych możnowład-
ców do współpracy zaproszeni! A ponieważ

za darmo nikt nie płaci, przeto siłą rzeczy
wypływa wniosek, że za posrednictwem
tych panów, przy kolacjach, obiadach, polo-
,waniach, firmy otrzymać mogą to, czegoby
nigdy nie otrzymały drogą podania, czy
konferencji w biurze referenta. Od takiej
reprezentacjady do stawiskjady jest krok
tylko jeden 'Rzucariy alarm i czekamy.
Napiętnowal'śmy fakt, potrafimy napiętno-
wać nazwiska!”

Pisma obozu narodowego stanęły
na tem stanowisku od pierwszej
chwili, domagając się ukarania
wszystkich winnych w Żyrardowie
i podobnie gdzieindziej,  telegraficzne °

ZAGRANICZNE,
" ** Nagroda Nobia w dziale li-

terackim przyznana została znane-
mu dramaturgowi włoskiemu Luigi
Pirandello.

** Z Kowna donoszą, że przed
zbą apelacyjną rozpoczął się we

|czwartek w południe proces prze-
ciwko Woldemarasowi. Proces
toczy się przy dzwiach zamkniętych
i dotyczy artykułu pod tytułem „na
rozstajnych drogach*, opublikowany
w swoim czasie w organie zwolenni
kówiWoldemarasa. |
© ** Przybył Udo Wiednia węgier-
ski minister rolnictwa Kallay, ce-
lem przeprowadzenia, rokowań go-
spodarczych.

4** W jednym 27domėw w Malmė,
Szwecja, wydarzył się niezwykły wy-
padek zbiorowego samobójstwa
trzech braci. Znaleziono ich powie-
szonych w zajmowanem wspólnie
mieszkaniu. Przyczyna rozpaczliwe-
go kroku nię jest znana.

Omnodurowani manczyciele,
RZYM. (Pat). Ogłoszoso tu roz-

porządzenię nakazujące nauczycie”
iom i nauczycielkom noszenie -
czas; wykładów mundurów. Męż*
czyźni mają nosić uniformy ofice-
rów lub milicji, nauczycielki — kie-
rowniczek organizacji Bal.la.

= OD BILETU) WIZYTO-
WEGO DO POWAŻNYCH
DZIEŁ KSIĄŻKOWYCH
WYKONUJE SPIESZNIE
1 GUSTOWNIEPOCENĄCH
KONKURERCYJNYCH

UKARNIA
„ ZWIERZYNSKIEGO

š WILNO, UL. MOSTOWA 1
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Ostatnio władze miejskie przy
opracowaniu statystyki budżetów
miejskich większych miast Polski
skonstatowały, iż budżet m. Wilna
od roku 1930-31 do 1933-34 stopnio
wo zmniejszał się, aż w ostatnim
roku doszedł do znacznej obniżki
dochodzącej do 58 proc., podczas

UYŻURY APTEK:
Driś w mocy dyżurują następujące

PE А towski ul, Kijowskac. Augustowskieyo — ul. ws!

Nr. 2 jtelei 6-3), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23. (te.ef. 3-29) i Restowskie
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc.ach, prócz zek.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym i mglistym ranku

najpierw dość pogodnie, potem
wzrost zachmurzenia z możliwością
deszczów. Ciepło. Słate wiatry,
najpierw z kierunków południowych,
potem zachodnich.

    

 

WxiADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zakończenie kursu dusz-

pasterskiego. Wczoraj nastąpiło za
kończenie lil kursu duszpasterskie-
go. Ostatni dzień obrad wypełniły
referaty i dyskusja nad nimi. Pod-
czas obrad rannych referaty wygło
sił ks. dr. Kazimierz Kucharski. Pre-
legent omówił w nich apostolstwo
dziecka oraz psychologję współcze-
sną i pedagogikę kapłanską.

Wieczorem przemawiał ks. dr. M.
Sopoćko, który omówił kwestję po-
glądowości w nauczaniu.

‚ Ро referatach wynikła ożywiona
dyskusja, po której powzięto około
10 rezolucyj, dotyczących spraw,
poruszonych w referatach.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Nowy Zarząd miejski objął

urzędowanie. Z dniem wzzorajszym

wanie, W związku z tem 'wczoraj
w południe p. wojewoda Jaszczołt i
wicewojewoda Jankowski wizyto”
wali prezydenta d-ra Maleszewskie-
go oraz wiceprezydentów Adama
Piłsudskiego, [eodora Nagurskiego
i Kazimierzą Grodzickiego.

— Narady techniczne w Magi-
stracie, Wczoraj prezydcit miasta
odbył dłuższą,konierencję z naczel-
nikami i kierownikami wydziałów
sechnicznych magistratu. W, konfe-
rencji wziął również udział dotych-
czasowy komisaryczny wiceprezy-
ddent miasta inż. Jensz, któremu po-
iecone zostało kierowanie nadal
wszystkiemi wydziałami i przedsię-
biorstwami technicznemi miasta, nie
wyłączając elektrowni miejskiej.

WI zwiazku z tem pod. przewo-
dnictwem p. inż. Jensza odbyła się
konferencja kierowników organów
technicznych Zarządu mierskiego, W.
konierencji udział wzięli: naczelnik
wydziału pomiarów i regulacyj inż.
(Walicki, architeki miejski inż. Na-
rębski, dyrektor elektrowni miej:
skiej inż. Glatman, naczelnik wy-
działu drogowego inż, Wątorski i
inni odpowiedzialni kierownicy: dzia-
łów technicznych. Konferencja po-
swięcona była sprawom ciektryfika-
cyjnym. Chodziło o ustaienie, nasi-
ienia i charakteru światła ulicznego.
Zdecydowano miasto podzielić po-
dług ulic na kategorje, które też
będą decydować o sile światła, tak
up, ul. Mickiewicza otrzyma pierw-
szą kategorję. :

Z ZYCIA STOWARZYSZEN,
Zgromadzenie kapłanow

związku „Unitas”. Dziś w lokalu
przy ul. Metropolitalnej 1 odbędzie,
się zgromadzenie kapłanów, zrzeszo-
nocy w archidiecezjalnym związku
kapłanów „Unitas”.

Na zebraniu tem między innemi
ma być postanowiona kwestja zmia

 Ny statutu związku.

— Zmiana adresu. Zarząd Zwią
zku Polaków Ziemi Kowieńskiej w
Wilnie podaje do wiadomości osób
zainteresowanych, że od dnia 8 li-
stopada r. b. Sekretarjat Związku
mieści się przy ul. Zamkowej Nr 26.
Sekretarjat pośredniczy w przesyła-
niu listów i przesyłek na Litwę; jest
czynny we wtorki i soboty w godz.
— 7 po poł.
— Kolo Polskiego T-wa Filolo-

$icznego. Posiedzenie Koła odbędzie
się w sobotę o godz. 18 w sali Se-
minarjum Filologii Klasycznej U.S.B.
ul. Zamkowa 11 (I-sze piętro), Na
porządku dziennym: 1) Referat p.
Jana Safarewicza „O końcowem m
I napisach archaicznych łacińskich.
'2) Wolne wnioski.

SPRAWY SZKOLNE.

— Badanie lokali szkcinych W
Okresie zimowych wakacyj szkol-
hych wszystkie budynki szkolne,
znajdujące się w Wilnie : w powia-
tach województwa wileńskiego, po”
ЧоБпо mają być zbadane przez spe-
tjąlną komisję. Zbadane będą rów-
Aocześnie pobliskie zaoudowania,
Dołożone w pobliżu szkół. Władze
dążyć będą do tego, aby pomiesz-
szenia szkół nie znajdowaiy się w

ach niskich, przechodnich, nie-
Sostatecznie oświetlonych, pozba-
lonych możności otwierania okien.
— Wieczorowe Kursa Zabawkar-

stwa Artystycznego i Rzeżby Wil
,9w, Art, Plast. uruchomiere » _
Kalu Szkoiy Rzemiosł i Przemysłu

KRONIKA.
zwiino najbiedniejszem miastem w Polsce

 

nowy Zarząd miasta objął urzędo- '

gdy budżety miast Poznania, Lwo-
we, Krakowa nie przekroczyły 35
proc. Niezależnie od tego stwierdzo-
no, iż Wilno, które jest zbliżone
cyframi do ludości miast Krakowa i
Poznania posiada budżet trzykrotnie
mniejszy.

czynne są codziennie od godz. 17-ej
do 20-ej. Zapisy na pozostaie miejsca
przyjmowane są nadal w Sekreta-
rjacie Szkoły Rzemiosł i Przemysłu
Artystycznego w godz. od 10-ei do
12-ej, 2
—

Kasa Chorych
nie odpowiada za błędy
naukowe swych lekarzy.
Sąd Najwyższy wydał doniosłe

orzeczenie w sprawie odpowiedzial-
ności za szkody, wyrządzone nie-
dbalstwem kas chorych.

Sąd Najwyższy orzekł: 1) żądanie
wynagrodzenia szkody, zrządzonej
ubezpieczonemu przez niedbalstwo
lekarza kasy chorych—jest roszcze-
miem prywatno - prawnem, 2) kasa
chorych nie odpowiada za ujemne
skutki błędów naukowych, jakich
dopuścił się przyjęty przez nią le-
karz przy udzielaniu pomocy człon*
kom kasy chorych, 3) przed przed-
sięwzięciem zabiegu lekarskiego, —
chociaż nie operacyjnego, aie mogą”|
cego pociągnąć za sobą skutki szko-
dliwe ćla zdrowia pacjenta — lekarz
powinien pouczyć pacjenta o ewen-
tualnej szkodliwości zabiegu i uzy-
skać jego zgodę na przedsięwzięcie
takiego zapiegu.

Nowy podatek
lokatorski.

Zapowiedziana przez ministra
skarbu danina szkolna ma wynosić
rocznie 18 miljonów: zł.

Wymiar tej daniny ma być opar:
ty na wielkości zajmowanego miesz-
kania. Danina przeznaczcua będzie
ma fundusz szkolny i ma być obróco-
na głównie na wynagrodzenie nau-
<zycieli za pracę w godzinach nad-
diczbowych oraz wydatki specjalne,
ak komisje egzaminacyjn> i t. p.

Pobór daniny ma rozpocząć się
od 1 kwietnia 1935 r. Projekt ustawy
opracowywany jest w Min. Skarbu i
będzie wniesiony do Sejn.u. W pre-
liminarzu budżetowym. na r. 1935-36
figuruje kwota 18 milionów zł., która
mia być uzyskana z tego pcdatku.

Teatr | muzyka
Jutro o godz. 8 wiecz. „Firma“.
— Bajka dla dzieci „Słowik* W nie-

dziełę o godz. 12-ej w poł. i o godz. 1 m. 30
po poł. piękna bajką według Andersena
„Slowik“. Ceny propagandowe.
— i popołudniówka, W nie-

dzielę o godz. 4-ej doskónaia komedja
współczesną Volp'usa „Zwyciężyłem kry-
tys”. Ceny propagandowe,

Teatr muzyczny „Lutnia*, Premjera
„Madame Pompadour”. Występy Janiny
Mulczyckiej. Dziś wchodzi na repertuar
teatru muzycznęgo „Lutnia”, piękna, sty-
iowa operetka L. Falla , Pompa-
dour“. Daje ona artystom wielkie pole do
stworzenia ciekawych postaci scenicznych,
wśród których rola tytułowa markizy Pom-
padour przypada primadonnie J.kulczyckiej.
Ubsadę ról głównych tworzą: Halmirska,
Łesowska, Dembowski, Domosławski, Szcza
wiński, Tatrzański i Detkowski Jako
wstęp do aktu II-go baletmistrz Ciesielski,
przygotował efektowny obrazek baletowy
: Markiza i zewolucjonista”, który jest w
swej treści zwiastunem niedalekiej rewo-
sacji francuskiej. Muzyczne opracowanie
kapelmistrza Kochanowskiego. Całość przy
<otował reżyser Domosławski.

Jutro „Madame Pompadour”.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*

Niedzielne popołudniowe przedstawienie
po cenach  zniżonych
Abrahama „Bal w Savoy“.

Niedzielny poranek symioniczny
„Lutni“. W niedzielę III-ci poranek symfo-
niczny. Udział bierze Wil. Orkiestra Sym-
łoniczna pod dyr. M. Kochanowskiego, oraz
stynny wiolonczelista o sławie wszech-
światowej ił Sykora.. Bogaty pro-
gram obejmuje: uwerturę „Oberon* Webe-
"a, poemat symfoniczny „Phaeton* Saint-
Šaensa, Rapscdję węgierską Nr. 1 Liszta,
*+aprys hiszpański
Sykora wykona
(zajkowskiego.

— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o
godz. 8 wiecz.
2-ch aktach Marjana Hemara p. t. „Firma“,
1tėra cięszy się coraz większem powodze-
niem na naszej scenie. Ceny propagandowe.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycje wileńskie,

Miłośnicy muzyki poważnej znajdą w
piątkowym programie radjowyni dwie au-
dycje z płyt, poświęcone twórczości Beet-
nowena: pierwszą o godz. 13,05 wypełni
słynna „Sonata appasionata”, drugą o godz.
17,30 małoznana sonata ną waitornię i for-
tepian.

W. dziale słowa żywego na czoło piąt-
kowych audycyj wysuwa się miłe słucho-
wisko dla dzieci pióra cioci Hali p. t. „W
starym dworze” (godz. 17,50).

Wśród audycyj transmitowanych wy-

 

prześliczne  „Rococo*”

notować sobie należy koncert symfoniczny,;
który rozpocznie się o godz. 20,15. Orkie-
stra filharmoniczna wystąpi tutaj pod dy-
rekcją znakomitego kapelmistrza Sidneya
iseera, a solistką będzie Irena Dubiska
tskrzypce). W. programie utwory Karola
Szymanowskiego (koncert skrzypcowy) oraz
(1, Debussy'ego poemat symfoniczny
„Morze”,

WYPADKI.
— Zamach samobójczy z nędzy.

22-letnia Helena Uścinowicz (Ostro-
bramska 20), będąc w ciężkiem po-
loženiu meterjainem, tarśnęia się w

-|dniu wczorajszym na życie, wypija-
jąc większą dozę trucizny. Uścino-  rtystycznego, Mickiewicza Nr. 7—— wiczównę skierowano do szpitala,

wypełni operetka |

Rimski-Korsakowa. B.“

komedja współczesna w |

Przed rokiem powstała w War-
szawie pod nazwą „Rymofilm” Sp.
Akc. nowa wytwórnia filmowa. Ce-
chą charakterystyczną tej placówki
jest, że kapitał i cały personel tech-
niczny i artystyczny są czysto chrze
ścijańskie Pragnąc uniknąć koszto-
wnego pośrednictwa, „Rymofilm*
zorganizował jednocześnie włesne
biuro wynajmu swoich filmów.

Zadaniem nowej wytwórni, na
której czele stoi p. dyr. Rymowicz,
będzie produkowanie wielkich fil-
mów historycznych oraz lżejszych
komedyj i fars, rozgrywających się
jednak w zdrowej atmosferze moral-
nej, dalekiej od zepsucia i porno-
ата.

Tu wlašnie nowa wylwėrnia mo-
že odegrač wielką rolę. Rynek pol-
ski nie može byč zalewany bezwar-
tościową tandetą, na której wyko- Społeczeństwo polskie zdaje so-
lbie oddawna sprawę z lego, jak
śroźną w swoich skutkach klęską
społeczną jest istnienie dotychczas
w. Polsce zgórą 6 milionów dorosłych
1 dorastających analitabetów. To tež
czyniono szereż prób wykorzenienia
analiabetysmu. Szły one głównie w
kierunku tworzenia zbiorowych kur-
jsów nauki czytania i pisania dla
analfabetów. Próby te nie dały jed-
nak naogói zbyt wielkich rezulta-
tów, gdyż dorośli analfabeci prze-

ile zapłąciło Mia. Skarbu
za propagandę pożyczki

naredowej?
Jeden z wniosków, ogłoszonych

ma posiedzeniu Sejmu przez Klub
Narodowy, dotyczy  interesującej
wszystkich sprawy: ile kosztowała
akcja propagandy za Pożyczką Na”
rodową w roku ubiegłym. We wnio-
sku tym czytamy:

Wi art, 12 Rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej 7 dn. 5-go
września 1931 r. o wypuszczeniu po
życzki wewnętrznej minister skarbu
został upoważniony do pokrywania
z wpływów tej pożyczki kosztów,
związanych z jej emisją.

Termin wpłacenia ra: Pożyczki
już minął — ogłoszone zostały już
ogólne wyniki oraz cyfrowy udział w
Pożyczce różnych grup gospodar-
czych 1 zawodów, Wiadomo także,
że wpływy z Pożyczki obracane są
na pokrycie deficytów budżetowych
w latach 1933—34 i 1934 — 35. Nie
ogłoszono natomiast,
koszty, związane z emisją tej Po-
życzki i jej propagandą.

inja publiczna poruszona zo-
stała wiadomościami o przyznaniu
przez p. ministra skarbu wysokich
wynogrodzeń pieniężnych osobom,
które były czyane przy organizacji
i propagandzie Pożyczki  Różnym
urzędnikom skarbowym, wsród nich
1 wyższym urzędnikom Ministerstwa
Skarbu, przyznano wynagrodzenia,
przekraczające znacznie sumy, sub-
skrybowane przez nich na Pożyczkę.

W! tym stanie rzeczy Sejm, jako
władza kontrolująca, powinien być
poinformowany 0 kosztach emisji

{ pożyczki,
! Dlatego też wniosek domaga się
, wezwania rządu, aby złożył Sejmowi

 

 
sprawozdanie, jak p. minister skar-
bu wykonał wspomniany wyżej art,
12 dekretu o emisji Pożyczki Naro-

| dowej, ze szczegółowym wykazem
sum, użytych na wynagrodzenia pie-
niężne i osób, które te wynagrodze”
nia otrzymały.

Dość emerytów!
Pod powyższym: tytułem zamiesz-

'cza „Przesląd Pedagogiczny  arty-
' kuł, który wprawdzie omawia spra*
'wy ściśle nauczycielskie, ma jednak
| znaczenie niewątpliwie szersze.

„Przeglad Ped.“ pisze:
Z różnych stron Państwa docho-

dzą nas wieści, że początek bieżące”
go roku szkolnego zaznaczył się
znów wędrówką ogromnej liczby na-
uczycieli przed Komisje lekarskie w
celu skierowania ich na emeryturę.
Otrzymaliśmy szereg. listów w tej

| sprawie, pełnych wzburzenia i go-
ryczy. Koledzy, którzy z całą su-
miennością spełniali swe obowiązki,
którzy nigdy nie chorowaili, a jako
oficerowie rezerwy mają  kwalifi-
kacje do służby frontowej, nagle
spotykają się z wątpliwościami co
do ich stanu zdrowia | wędrują
przed Komisje lekarskie,
idą w stan spoczynku.

Skąd pochodzą te wątpliwości
sanitarno-służbowe, nikt prawie nie
wie napewno, a nie wiedząc, snuje
najczęściej najłantastyczniejsze  do-
mysły i szuka w sobie lub w swem
otoczeniu win i błędów bardzo od*
iegłych od — diagnozy lekarskiej...

Jedno należy stwierdzić, że za-
chęta w kierunku tego mnożenia le”
$jonu emerytów szkolnych nie wy-
szła od władz centralnych, które
stoją na stanowisku raczzj daleko
idącej ostrożności w tej dziedzinie.
Jeżeli tak, należy tem bardziej u-
derzyć na alarm, bo praktyka nie-
których władz administracji szkolnej
drugiej instancji naraża ważne inte"
resy państwowe na duże niebezpie-
czeństwo.

Istotnie dość już eme:ylów,

  

  

_ DZIENNIK WILEŃSKI

ile wyniosły

a potem:

Pierwsza chrześcijańska wytwórnia
w Polsce.

znakomite interesy robili dotychczas
przemysłowcy żydowscy. Publiczność
polska domagała się oddawna fil-
mów o etycznem podłożu, w któ
rych tani sentymentalizm i pseudo-
patrjotyzm nie zastępowałyby pra-
wdziwego uczucia i wartości arty-
stycznych.

Pierwszym — fllmem wytwórni
„Rymofilm“, nakręcanym przy wy-
bitnem poparciu czynników rządo-
wych i Akcji katolickiej, jest będą-
cy obecnie na wykończeniu wielki
film historyczno-religijny p. t. „Prze
or Kordecki—Obrońca Częstochowy”
Rolę tytułową objął znakos
mity. tragik Karol  Adwentowicz,
režyserja i scenarjusz cenionego re-
žysera polskiego, Edwarda Puchal-
skiego. 

ROZGRZEJE A0Ei ATITT DNS SLK

W CZTERY OCZY.
i ważnie wstydzą się uczęszczać na
iekcję zbiorowe; ponadto zaś zbio-
rowe nauczanie ludzi dorosłych czy-
tania i pisania jest rzeczą trudną.

To też doskonałą miał myśl Za-
rząd Polskiej Macierzy Szkolnej,
rzucając w społeczeństwo hasło in-
dywidualnego nauczania poszczegól-
nych analiabetėw przez ludzi dobrej
woli, rozumiejących wagę 1 donio-
słość walki z anaifabetyzmem, Ha-
sło to znalazło żywy odzew wśród
szeregu wielkich organizacyj spo-
iecznych i kulturalnych. Tysiące
członków tych organizacyj zgłosiło
już gotowość podjęcia inaywidualnej
nauki czytania poszczególnych anal-
labetow. W „cztery oczy”, w „taje-
minicy”, będzie uczył umiejący czy-
tać nieumiejącego. Uszanowany zo-
stanie wstyd dorosiego „zlowieka,
który czytać nie umie  Zachęci to
bezwątpienia anaifabetów do nauki
czytania,

| Wielka akcja organizacyj spo-
| iecznych i kulturalnych nosi miano
„Miesiąca walki z analfabetyzmem”.

| Bližszych o niej informacy: udziela
Zarząd Główny Polskiej Macierzy
Szkolnej w Warszawie, Krakowskie
Przedmieście Nr. 7,

Wieczór autorski
Teodora Bulnickiego.
Onegdajszą „Środę” litesacką wy-

pełniły recytacje autorskie utworów
Bujnickiego. Bujnicki to dzisiaj już
rzetelny talent, jeden z pierwszych
talentów poetyckich Wilna.

Autor wczorajszej „Środy* wy”
szedł z „Żugarów -Pionów", w któ-
rych wraz z szeregiem innych stano*
wił awangardę poetycką Wilna, idą-
cą na podbój współczesnej litera
tury.

„Żagary - Piony' mają swoją po-
zycję w historji nietylko Wilna. Są
wikładem we współczesnej literatu-
ize, są dorobkiem, nad którym nie
przechodzi się obojętnie,
W swoim czasie musiaiy walczyć

o uznanie faktu swego stnienią i
wstępnym bojem zmusiły do liczenia
się z niemi.

Poeci z „Żagarów - P.onów*, —
jak cała zresztą ta grupa szckowała
dostojne, spokojne Wilno literackie
swoją rewolucyjnością, światobur-
stwem.

Był czas kiedy przed paru laty
głosu Żagarzystów na „Środach* w
dyskusji „łuchano z chciwą cieka”
wością.

Ale bylo to jeszcze w'edy kiedy
ich widok w szanownych murach
pobazyljańskich budził niechęć, po-
krywaną milczącym strachem,
Bo była to młodość namiętna, nie-

spokojna, światoburcza, rewolucyj-
na, za dużo spraw ich obchodziło, za
dużo rzeczy się „nie podobało”.

Ale to było dawno.
Dziś jest zuż inaczej Stali się

bezpieczni, jakoby obłaskawieni.
Słuchają ich z niemniejszem 2а`

pewne zaciekawieniem, ale już bez
tego dreszczu zgrozy,
wali kiedyś,

Nie można im brać tego za złe.
A czy oni przyzwyczai!i publicz

ność do siebie, czy sami się przyspo-

!

l

I

 

sobili do publiczności, — nie potra-
fię, odpowiedzieć.

Przychodzi mi jednak na myśl
strofka z wiersza
dzisty, Miłosza:

„I sidłają nas młodych w ostroż*
niutsie pęta,

Krążymy w ich salonach ubrani
we iraki,

| Oklaskują nam wiersze i chwalą
talenta...

Prowadzą po sypialniach zdobio-
nych ze smakiem”.

Recytacje Bujnickieśc wypadły
bardzo interesująco. Zwłaszcza przy”
jemnie było wysłuchać dobrych sa-
fyrycznych wierszy na tematy wileń-
skie, wierszy nie szczędzących na-
wet Erwuży. Cóż, wiadomo, to tylko
satyryczne wiersze.

Przy szklance herbatki posłucha
się, pośmieje i nagrodziwszy autora
rzęsistemi oklaskami, rozejdzie się
do domów

I wszystko pozostanie
było.

Tak, — „osidłali w osirożniutkie
peta“, choč przytem „oklaskują wier
sze i chwalą talenta“

innego awangar- 
tak jak

 4 j L.

rzystując krajowe pochodzenie filmu

jaki I

RYGA (Pat) Z Kowna donoszą:;
W. kowieńskin: sądzie ' iejonowym
rozważana była sprawa uczestników
napaści na instytucje polskie 26. II.!
r. b., kiedy to $rupa młodych nacjo-
nalistów litewskich, po odbyciu wie-
cu w uniwersytecie, zdemolowała
cukiernię Perkowskiego oraz doko-
nała zniszczenia w domu spółki
„Omega“, gdzie mieszczą się re-
dakcje pism polskich i poiskie orga-
nizację ku!turalne. Obrona dąży do
zatuszowania sprawy, starając się
przy pomocy świadków stworzyć
alibi dla poszczególnych oskaržo-
nych. Jedna z pacownic cukierni
Perkowskiego zeznała, że w czasie
napaści uderzona została w twarz i
wskazała na jednego z ossarżonych

 

WARSZAWA (Pat). 30. IX. od-
był się nadzwyczajny walny zjazd
delegaiek Związku Pracy Obywa-
telskiej Kobiet, na którym urzędu-
jący zarząd podał się do dymisji,|
stawiając temsamem zjazd wobec
konieczności wyboru nowego zarzą-
du. W. czasie wyborów popełniono
różne nieformalnošci.  Komisarjat
rządu zbadał całość akt dotyczą- 

| W zwiazku z ostatniemi wypad:
kami szantażowania i wymuszania
od kupców i przemysłowców oku-
pów w rejonach ul. Rudrickiej, Za-
walnej i W. Stefańskiej, wiadze za-

(rządziły obserwację. W. dniu wczo-
zajszym aresztowano 3-ch niebez-

| piecznych szantażystów: Ch, Lewin-
| sona (syna osławionego Chane Bob-
kes z Bruderferajnu, Nowogródzka
4), M. Segala (Gęsia 11) i B. Segala
(Składowa 2), którzy przy ul. Ru-  

Z zapadłych wsi kresowych, gromada
młodzieży — w wieku poborowym — z ku-

ierkami i pakunkami na plecacu podąża do

najbliższej stacji na pociąg, który ma ją za-

wieźć do pewnego miasta na Pomorzu,

gdzie Powiatowa Komenda Uzupełnień
przeznaczyła rekrutów do jednego z pułków;
piechoty. |

Po długiej i uciążliwej pod1ózy znaleźli
Się nareszcie na miejscu przeznaczenia. |

Rozpoczęło się szkolenie. Ciężkie to|
były chwile, bo to niemrawe i chodzić

zgodnie nie umieli i niebardzć rozumieli

czego od nich chcą. Najtrudinejsza byla
nauka władania bronią, Po dniu pracowitym
chętnie odpoczywali, ale im się nudziło, bo

nie wiedzieli co z wolnym czasem zrobić, a

tu dopóki trwał czas rekruck', na miasto

ich nie puszczano.

Któregoś dnia, po skończonych ćwi-
czeniach, siedziało ich kiłku w koszarach,

bębniąc z nudów palcami po stole, Nie
mogąc wyjść do miasta, źli byli, więc też

szybko się posprzeczali i zaczęli głośno

sobie wymyślać. Hałas zwabił dyżurnego
podoficera. Na widok szeia zerwali się z
miejsc.

— Co to

spytał?
— Melduję posłusznie, że ten głupi

Antek, wydziwia i śmieje się z nas, że nam

się nudzi.

Podoficer nasiożył się i rzekł: — A to

idźcie cymbały jedne, ofermy zakazane do
, świetlicy żcłnierskiej, to wam się nudzić

nie będzie.

| Jeden z nich śmielszy zapytał, co to,
jest świetlica i gdzie ona jest” !

j — Idź do prawego skrzydła koszar, |
;tam wisi lablica: „Świetlica Żołnierska

Polskiego Białego Krzyża”, to zobaczysz i
dowiesz się co to jest świetlica.

Zerwali się i biegną. Wchodzą i onie-
mieli ze zdziwienia. Ładna, czyściutka sala,
dużo stolików i krzeseł, szafy, w oknach
firanki i kwiaty, a na ścianach dużo pięk-
nych obrazów. Naraz słyszą, że ktoś głośno
gada. Obracają się i widzą na stoliku stoi
pudełko i to pudełko gadz. Nijak nie

mogli zrozumieć co to jest, zachodzili nie
dowierzając to z jednej, to z drugiej strony,

Świetliczarka, zobaczywszy zaintrygo;
wanych rekrutów, podchodzi do nich 2

za hałasy wyprawiacie — 

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież z wożu  Sziuki

materjału. Mieszkaniec Łodzi Na-
chman Rozenblum, czasowo przeby-
wający w Wilnie, zameldował w po-
licji, że przy ul. Ponarskiej, nieznani
sprawcy skradli mu z wożu sztukę
materjału ubraniowego wartości o
koło 800 zł.
— W przystępie furji zdemo-

lował mieszkanie I znieważył po
licjanta. W mieszkaniu Marji Ja
wojstowej (Subocz 85) doszło do
sprzeczki między włeścicielką miesz
kania, a przybyłym tam Józefem
Rodziewiczem. W wyniku nieporozu
mienia zdenerwowany Rodziewicz
począł demolować mieszkanie. Gdy
wezwany policjant usiłował uspokoić
furjato, ten znieważył go słownie
i pobił dotkliwie. O zajściu spisano
protokuł, a awanturnika aresztowa-
no.
— Kradzież cennej tory z do-

mu modlitwy. Przed kilku dniami
z domu modlitwy przy ul. Kalwaryj-
skiej 49, zginęła tora, wartości 300
dolarów. Podejrzanego o przywłasz-
czenie Zusmana Lemelsztrajcha —
zasresztowano,

Rozpowszechniajcie

 

  bony jałmużnicze „Caritasu"
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O napaść na instytucje polskie.
jako na sprawcę pobicia, Ciekawe
światło na zachowanie «ę władz
bezpieczeństwa i ich stosunek do na-
pastników rzuca zeznanie ;eamogo Z
policjantów, który pełnił służbę w
pobliżu instytucyj polskich. Stwier-
dził on, że, gdy usłyszał zbliżający
się z hałasem i śpiewem tim, za-
wiadomił o tem natychmiast rewk,
jednak autobus z rezerwą policji
nadjechał dopiero po ro«proszeniu
się napastników, a nikt nie 4głosił
się po nadawaniu sygnałów gwizd-
kiem alarmowym. Sam: nie mógł
przeciwstawić się napastnisom, Sę-
dzia sprawę odroczył, motywującto
koniecznością wezwania nowych

świadków.

—

W sanacyjnej organizacji kobiet.
cych obrad zjazdu i na podstawie
artykułu 30 prawa o stawarzysze-
niach mianował kuratorkę w osobie
dr. Hanny Poheskiej, docentki uni-
wersytetu warszawskiego, która
jako główne swe zadanie ma zwołać
ponownie nadzwyczajny walay zjazd,
celem dokonania wyboru aowego
zarządu zgodnie z obowiązującym
statutem i przepisami prawa.

Banda szantażystów w potrzasku.
dnickiej zatrzymali wóz p'zemytnika
R. Frydmana (Kijowska22j, żądając
250 zł. okupu, grożąc w przesiwnymi
razie wydaniem $0 w ręce policji
za uprawianie przemytu Frydman
w obawie „wsypy' wręczył oszu-
stom 220 zł. W) tym czasie przybyła
policja, która szantażystów areszto-
wała wraz z przemytnikiene Fryd*
manem. W czasie aresztowania w
zagadkowy sposób zaginął tewar w
postaci pieprzu i sacharyny.

Obrazek z życia młodych żołnierzy.
tłumaczy im, że to padełko to jest radjo,

które chwyla i oddaje głosy z bardzo da-

leka, nawet z innych krajów, Wkrótce też

vsłyszeli orkiestrę dętą z Paryza i poga-

dankę żołnierską, nadana z Warszawy.

Po skończonej pogadance nas rekruci
zaczęli wędrować po sali, podchodząc od

stolika do stolika i przyglądać się, jak
starsi żołnierze zabawiali się. A było na co
patrzeć! Przy każdym stoliku grał w różne

gry towarzyskie, śmiali się i dowcjpkowali
gdy, który przegrał. Świetliczarka, widząc
ich zainteresowanie, namawia ich, by się

dobrze przyślądali i nauczyli grać, be z tej

gry poznacie kraj, rzeki, miasła i nauczycie

się myśleć. į

Że to byli ciekawi i chętni, więc siedli
do gry i przy pomocy  świetliczachi, jakoś

im nieźle poszło.

Wkrótce przyszedł jeden pan z „Pol-
skiego Białego Krzyża i wygłosił poga-
dankę o rolnictwie, a że mówił dowcipnie

i przystępnie, więc go wszyscy z zaintere-

sowaniem słuchali.

Po pogadance

zbiorową zabawę.

krzyku, gdy który

šwietliezarka zarządziła

Co to byłe śmiechu i
z mich okazał się nie-
dać iant. Famtów było

dużo i każdy rekrvt się produkował z tego,

' go umie.

Gdy zabrzmiai sygnał wieczorny, wró-
, cili rozbawieni i zadowoleni do swojej izby

w koszarach. Życie wojskowe przedstawiło
się im w innem zupełnie świetle. Czuli
wdzięczność dla „Polskiego Białego Krzy-

,ża”, że urządził im świetlicę, w której, po

całodzieanej, ciężkiej pracy, mają się gdzie
rozerwać. Czuli się tam lepie, miż we

własnym domu.

Jeden z nich, chłopak poważny, po-

wiada do swoich kamratów: Ja teraz

ciągle będę chodził do świetlicy, bo tam

"można się dużo pożytecznych rzeczy nau-

czyć, a jak wrócę do wsi, to będę im epo-

wiadał, jak należy pracować, by dejść do
dobrobytu.

Popierajcie organizację „Polski Biały
Krzyż”, bo cna programem swej pracy wy-

kuwa lepszą przyszłość dla narodu, a ucząc

kulturalnego życia młodych żołnierzy,
>rzygotowuje pionierów cywilizacji na wsi.

$. .
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Propaganda
komunistyczna w Belgįi

KOPENHAGA (Pat). „Berliner
idende“ zamiešcito wywiad 2 glė-

wnodowodzącym armji duńskiej
With, który twierdzi, że propaganda
komunistyczna i tworzenie się ko-
mórek komunistycznych w armji i
flocie ostatnio bardzo się wamogły.
Władze wojskowe są  zamiszone
przedsięwziąć _ specjalne _ środki
osrożności, celem ochrony słeładów
broni i amunicji, przed zamachem.

Dziennik zaznacza jednosześnie,
że kilku komunistów duńskich udałe
się do Leningradu na konłereneję
komunistów skandynawskich, która
ma się odbyć pod przewodnictwem
znanego terorysty i komuuniety wę-
$ierskiego Beli Kuna.

B. prezydeni Kuby
otruty.

iNOEp Jak donosi
„New York Mirror", były presydent
Kuby Machado leży we na
jednej z wysp — SanDomingo.

Według „Daily Telegraph" Ma-
chado został otruty przez gwego
kucharza, który działał z polecenia
tajnej orgónizacji kubańskiej,    
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Dużo ludzi skarży się dziś na

złe warunki, co sprawia, że do za-
gadnień społecznych, a zwłaszcza
oświatowych, podchodzą pod kątem
widzenia porzyści osobistych, lub

też zagadnienia, które im. codzien:
ne, szare życie nasuwa odpychają

od siebie. Ten stosunek nie ma u-
zasadnienia. Każdy zdaje sobie spra*
wę, że stanowi jedną z komórek wi-

leńskiego mechanizmu, jakim jest
społeczeństwo. Ten co pracuje spo”
łecznie spiaca, dług, zaciągnięty wo-
bec innych, którzy go uczyli.

Tax być powinno. Tsk pracują

społeczeńtswa  zorganizowate, dą-
żąc przez stały systematyczny po-
stęp, przez tworzenie nowych war”
tości społecznych do lepszej rzeczy-

wistości.
Poznanie więc form i metod pra-

cy społecznej jest powinnością nie-

tylko tych którzy obowiązek wobec

ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH. |

„Aimbros — „Z metodyki

wania drukowanem słowen »

biedo — „Jednostka i grupa w pra-

cy ošwiatowo-spotecznej“.

Dyrektor P. M S. w Warszawie —

„Żywe słowo w pracy społecznej”.

„Praca oświatowa wśród dorosłych”. społeczeństwa wypełniają, ale i Dyrektor P. M. S. w Warszawie —

Da. 13.XI g. 18,15. Dr. Michał
cddzialy-

Sztandar strzelecki dla 6 p. p. Leg.

Godz. ;9,15—21. Jėzai Stemler,' W) dniu 10 b. m. na boisku 6 p.p.

Dyrektor , M. S. w Warszawie — Leg. na Antokolu odbędzie się uro-

„Instytucje i formy pracy

mo-oświatowej.
społecz” czyste wręczenie 6 p.p. Leg. sztan-

daru sirzeleckiego przez dowódcę
Dn. 14.XI g. 18.15. Edwerd Stu: 1 Dywizji Piechoty Legjonowej ge-

biedo — „O swietlicach i pracy nerała Stanisława Skwarczyńskiegor
świetlicowej”. j jako honorowe, nagrody za między-

Godz. i19.15—21. Józeł Stemler, oddziałowe zawody strzeleckie o

Dyrektor P. M.S.w Warszawie — | mistrzostwo 1 Dywizji jakie odbyły
„Formy i metody pracy społeczno-, się w Wilnie we wrześniu r.

oświatowej*. W zawodach tych 6 p. p. Leg.
zdobył tytuł mistrza dywizji na rok
1934/35 oraz sztandar strzelecki.
Mistrzowską kompanią ;zst |kom-
panja 6-ta z dowódcą por. Stani-
sławem Stefańskim na czele,

Dn. 15.XI g. 18.15. Edward Stu-

Godz. 19.15—21. Józet Stemler,

Dn, 16.XI g. 18.15. Jan Dracz — Wprowadzony w 1931 r. sztandar
strzelecki dywizji przez wszystkie

Godz. 19.15—21. Józei Stemler,

tych, którzy go jeszcze wypełnić nie ,Mietodyka i technika wygłaszania|zdobywa mistrzostwa strzeleckie

zdołali przemówień”. 1-szej dywizji.

Zarówno dla pierwszych, jak i|  Dm. 17.XI g. 18.15—20. Irena Wł uroczystości sobotniej wezmą

dla drugich nadarza się okazja. W, Szymańska — „Teatr i jego rola udział' delegacje wszystkich puł-

dniach 12 — 17 listopada rb. Aka- kultur.-wychowawcza”. . kėw dywizji pierwszej.

demickie Koło Polskiej Macierzy! Godz. 20.15—21. Mec. Stanisław,
Szkolnej organizuje w Sali
kich Uniwersytetu wileńskiego Kurs
Pracy Społeczno - Oświatowej,

Program Kursu obejmuje:
Dn. 12.XI & 18.45. Prof. S. Hiller

A. K, P. M. S. — Zagajenie i otwar-
cie Kursu.

Godz. i9.15—21. Józet Stemler,
Dyr. P. M. S. w Warszawie—,Pra-
ca społeczna, jej rodzaje i zadania”.

& КК
Ranił śmiertelnie własną żonę.

MOŁODECZNO. W czasie zaba- Płocienniczek, gajowy, dobywszy re-
wolweru,
przypadkowo śmiertelnie swą żonę.

Sprawcę nieumyślnego
między dwoma|zaaresztowano.

wy odbywającej się w mieszkaniu
Andrzeja Specjana, mieszkańca wsi
Zagórce, gm. radoszkowickiej, do-
szło do sprzeczki
biesiadnikemi. Jeden z nich Michał

$:mobójstwo handlarza z Wilna.
8 b. m. w hotelu Rożnowskiego

w. Głęsokiem popełnił samobójstwo
przez wypicie trucizny 40-letni Jan
Olszewski z Wilna, z zawodu komi-,

List, który wędrował 12 lat.
Do urzędu pocztowego w Równem

nadszedł oryginalny list. Był on cały oble-

piony znaczkami różnego rodzaju i różnemi

datami stempli pocztowych. Jak się oka-

zało jeden ze stempli przybity był równo

12 lat temu, t.j. w r. 1922. List ten wysłany
był przez pocztę w Równem 1? lat temu i

Śniadec-| Węsławski — Prezes Zarządu Centr.

"P. M. S. Wilno — „Potrzeby kultu
ralne Wileńszczyzny".

kart uczestnictwa, które А

można, w cenie 50 gr. za caly Kurs,į

Wielkie zawody narciarskie mio-
| dzieży szkolnej.

Wstęp na salę za okazaniem WI Wiinie w pierwszych dniach
nabywać stycznia odbędąsięwielkie zawody

| narciarskie młodzieży szkolnej o
mistrzostwo Polski. Zawody te od-
będą się jednocześnie z zawodami
hokejowemi i łyżwiarskiemi. Będą
więc to wielkie zawody zimowe

młodzieży szkolnej całej Polski.
Jeżeli chodzi o imprezy narciar-

skie, to odbędą się one najprawdo-

w lokalu Polskiej Macierzy Szkol-

nej ul. Wileńska 23 m 9 codziennie

w godz. 17—20

lata pozostaje w 6 p. p. Leg., śdyż
pułk ten już czwarty raz zrzędu|

SP OR I
HOKEIŚCI TRENUJĄ.

Obóz hokejowy zorganizoweny w Wil-

nie, a odbywający się w sali Ośrodka W.F.

cieszy się powodzeniem. Chodzi pilnie na

treningi również pionjer sportu hokejowego

w Polsce proiesor Weyssenkoif
Treningi prowadzi p. Wiro-Kiro.

Miejski Komitet W. F. i P. W. w Wil-
nie zamierza w sezonie zimowym urucho-

mić na placu Lukiskim šlizgawkę.

Będzie to ślizgawka propagandowa,

MISTRZOSTWA AKADEMICKIE NA
NARTACH.

dą się znów  mistrzosiwa Polski akade-

mickie na nartach. Termin ten jest bardzo

wczesny, Nic też dziwnego, że narciarze

"AZS. i przez Ognisko KPW.
AZS wysłać zamierza kilku czołowych

swoich zawodników, jak  Starkiewicza,

Stankiewicza  Pimpickiego,

i innych

Ognisko zaś

wyśle

w pierwszym rzędzie
Ławrynowiczównę i Buhardównę,

skiego. Warto przypomnieć, że w roku
ubiegłym  Ławrynowiczówna

akademickich zdobyła

Porażka Warty.
BERLIN (Pat) W Bremer Ha-

ven Warta poznańska rozegrała
mecz bokserski z wyborową druży-
ną dolno-stską, zakończosy porażką
Warty w stosunku 7:9, podobniej w Nowej Wilejce, gdzie

corocznie odbywają się wileńskie
mistrzostwa szkolne.

Cieszy nas bardzo, że wileńskie
władze szkolne dołożyły starań, by
pierwsze zimowe mistrzostwa Pol-
ski młodzieży szkolnej odbyły się
właśnie w Wilnie.

AJU.
dał trzy strzały, raniąc

zabójstwa

Do zawodów narciarskich po-
szczególne kuratorja będą mogły
zgłaszać po trzech zawodników.
(Wilno zaś jako organizalor zawo-
dów wystawi na start dowolną ilość
zawodników.

wojażer. Przyczyna samobójstwa
dotychczas nie jest ustalona, Zwło-

ki zabezpieczono do dyspozycji:

władz sądowo-śledczych. GODLEWSCY JADĄ DO KATOWIC.
W miedzielę wyjechać mają z Wilna do

Katowic dwaj najlepsi hokeiści Wilna bra-

zaadresowany do pewnego Polaka wRio de cia Godlewscy, którzy w Kaiowicach za-

Janeiro. Poczta brazylijska nie mogła odna- silą drużynę treningową, przed ustaleniem

leźć adresata i list począł wędrować po składu reprczentacynego Polsk".

całej Brazylii Obecnie wrócił do Równego. | "Przypominamy przy  niniejszem,

Ponieważ adresat mieszka w Bereznem,  Godlewscy w poprzednich sezonach, z wy-

odesłano mu list, prosząc, ażeby oryginalną  jąfkiem  osłatniego, reprezentowali stale

kopertę nadesłał do archiwum pocztowego.'Polskę w drużynie hokejowej.

że

Polska druzyna zbytnio się po-
czątkowo angażowała i nie mogła
dotrzymać tempa. Technicznie gó-
rowali Polacy. Walka staia na wy-
sokim poziomie i śledzona była
przez widzów z wielkiem zaintere-

,sowaniem.

| ASUS 7I8 WEEKRELAY ERA ERZE

[Wilno na powodzian.
W Wileńskim Prywatnym Banku Han-

diowym ogółem wpłacono do dnia 4 bm.

!
NA ŁUKISZKACH BĘDZIE ŚLIZGAWKA.

i

i

\į

Między 4 a 6 stycznia w Rebce odbę-,

|czych, zwyżl.a cen na drzewo surowe (pa-

rozpoczynają już suchą zaprawęnarciarską.

Wilno w zawodach tych będzie repre-
zentowane w pierwszym rzęczie przez

, wreszcie obniżenie stopy procentowej za-

| dowych oraz obniżenie odsete« dla poży-

Pertowskiego ,

|
a poza konkursem prawdopodobnie Zajew-|

w zawodach,
mistrzostwo Polski.°

* przemysłowo - handlowe

* utworzenia

Kraj, w którym |
skończył się kryzys.

Finlandja staje się z każdym dniem

krajem, który zwraca uwagę wałej niemal
Europy. W Finlandji skończył się kryzys.

Kraj bez kryzysu jest bardziej interesują-

cym objektem, niż słynne tercny narciar-

skie, wspaniałe „bady”, czy wiecznie sło-

neczne nadniorskie plaże.

W roku bieżącym zaznaczyła się w ży-

ciu gospodarczem Finlandji znaczaa popra-
wa konjunktury. Sytuacja ta ulega wciąż

zmianie na lepsze.

Rolnictwo fińskie wchodzi na drogę

normalnego rozwoju. Wieśniak iiński poraz
pierwszy od 1928 r. wrzuca d> skarbonki

zaoszczędzone marki.

Obfite zbiory w 1934 r., lak owoców,
jak i zboża oraz innych artykułów rolni-

pierówka, kopalniaki), drzewo tarte itd.

ustabilizowanie cen rynkowych ua płody

rolnicze (zwłaszcza zboże, raasło, sery)

przez rygorystyczne zarządzenia rządowe i

równo dla obligacyj prywatnych, jak i rzą-

czek rolniczo - hipotecznych umożliwiło

rolnictwu  iińskiemu  zwyciężenie trwają-

cego już od 1928 r. kryzysu gospodarczego.

Dalszy roz'vój <ytuacji zależny jest od
kształtowania się możliwości zbytu fiń-  skich produktów na zagranicznych rynkach,

śdyż dość jednostronna wytwć'czość pro-

Gukcyjna Fialandji uzależnia ją poważnie

od zagranicy. Mając to na uwadze, siery

przystąpiły do
w  Finlandji szeregu nowych

gałęzi przemysłowych, których dalszy roz '

wój zależeć będzie z jednej strony od dal- |

szego utrzymania fabrycznej wartości marki

fińskiej pa dzisiejszym niskim poziomie,co,

stwarza silną podstawę konkurencyjną w|

stosunku do identycznych towarów pocho-

dzenia zagranicznego, z drugiej zaś strony
do ceł importowych. Finlandja posiada
kwitnący przemysł, którego produkcja stoi

na poziomie przemysłu szwed*kiego i an-

, śielskiego, a więc przemysłu uważanego za

„ wzorowy.

Finlandja, która w 1928 r. zapoczątko-
wała międzynarodowy kryzys, jest pierw-

szym krajem, w którym kryzys len zakoń-

czył się,

zł, 40.120.33, w tem: pracownicy Księgarni| PRERPORARZRNZEZKEEY ZOEWNCSOWZNA
Cebethner * Wolff, Oddz. w Wilnie zł.;

| 18.75, Józef Skowroński zł. 10.—, Mieczy-, Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
sław Lewaszkiewicz zł. 10—, Stow. Kup-
ców i Przem. Chrześc. w Wilnie zł. 72—,
Inspektorat Szkolny na m. Wilno z list|
Nr. Nr, 720 : 721 zł. 85.75, inż. Przemysław į

„DLO PRACY“ z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

Grodzki z listy ofiar Nr. 584 zł. 10—, muje zapisy nowo-wstępujacych u-
"nspektorat Szkolny na m. Wilno z list
ofiar Nr. Nr. 722 i 723 zł. 88.12, Zaleska
Amelja zł. 5—, Ochotn. Straż Pożarna na
Antokolu zł, 11.81. Inspektorat Szkolny na
m. Wilno z listy ciiar Nr. 726 zł. 90.67.
W Wil. Woj. Komitecie pomocy ofia-

tom powodzi do dn. 6 bm. złożono ogó-
łem zł. 79.160.55.

сгепо!с do Bursy i do Szkoły i na
,Kutsa wieczorowe dła dorosłych —
icodziennie od godz. 4 — 1 |

Zarząd Radv Certratnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego 4 Paulo.
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Giełda.
PARYŻ (Pat). Giełda paryska w

dniu 7 b. m. zareagowała na syiu-
ację polityczną dalszą лаКа ра-
pierów wartościowych a przede-
wszystkie akcji bankowych i rent
francuskich. Akcje Banque de Fran-
ce spadły poniżej normalnego kursu
(9.900), tracąc w ten sposob w cią-
gu dnia 140 franków na akcji.

WARSZAWA (Pat). Waluty. Belgja
123,80—124,11—123,49. Berlin 213,30—241,30
—212,30. Gdańsk 172,82 — 173,25 — 172,39.
liclandja 358,40 — 359,30 — 357,50. Londyn
26,52—26,65—26,39. Kabel 5,30'/+—5,331/+—
5,27*/s. Paryż 34,90—34,99—34,81. Praga
22,11 — 22,16 — 22.06. Stokholm 136,85—
137,50—136,20, Szwajcarja 172,65—173,08—
172,22. Włochy 45,35—45,47—45,23. — №е-
jednolita.

Akcje: Bank Polski
10,50—10,40. — Słabsza.

Papiery procentowe: Budowlana 46,26.
inwest. seryjna 115. Konwersyjna 66—66,75
—66. Dolarowa 72,50—72. Dolarėwka 53,25
—53. Listy ziemskie 50,50—49,50. — Ten-
dencja słabsza.

94—93. Lilpop
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Popierajcie Polską Macie'z
Szkolną.

ELEURG
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PIĘCIU
WYBRANYCH. KWIATÓW

sklada się na doskonały puder roś-

inny 5 Fleurs, Forvil

Mialki, dobrze przylega, nie szkodzi

cerze, nadając jej świeżość i wdzięk

młodości,a przytem posiado subtelny,

naturalny i trwały zapach kwiatów.

5 FLEURS POUDRE FORVIL

APRALRAS B  
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Raeliz. Raymond Bernard. Н DO SZYCIA,

BA NICY Ls HARRY BAUR, Fiore Oszczędna gospodyni Mi iii 8 RÓŻNE. 2 używaną, nożną, ku- Zgubjony
nel i inni. Dotychczas ni upuje mydło i wszelkie dodatki do ,pię chętnie, Adresy
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drzew i pasmem trawnika na skraju. Czy mi pan jednak uwierzy, że ta
hańba Szxocji, ten bezduszny wyrzutek, naprawdę chciał wykopać
wszystek :necn i mieć pod temii czcigodnemi drzewami całkowitą drogę
żwirową: Już panu mówiłem, ja4k musiałem ustąpić mu co do malw —
ogrodnicy jako lako sumienni są rzadcy w tych czasach i człowiek zmu-
szony jest do ustępstw — lecz tego było mi już za wiele. Postąpiłem w
sposób zupełnie przyjacielski i uprzejmy w tym wypadku. Oczywiście,
McAllister — powiedziałem jeśli sobie życzysz, będziesz miał tę swoją
żwirową ścieżkę. Czynię tyiko jedno zastrzeżenie, że zrobisz ją po mo-
im trupie. Nie zniszczysz mi ani cala tego cudownego mchu, chyba, że-
bym się wił we własnej krwi u wejścia do alei cisowej. Pamiętaj, MicAlli-
ster — powiedziałen. ciągie jeszcze przyjacielskim; tonem — że nie za-
kładasz bynajmniej piacu rozrywkowego na przedmieściach Giasgowa,
ale proponujesz zeszpecenie najbardziej uroczego zakątka w najpiękniej-
szym i najstarszym ogrodzie Zjednoczonych Królestw. Na tę moją prze-
mowę wydał jakieś obrzydliwz szkockie chrząknięcie z głębi gardła i na
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Zauiajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

W, przeciwieństwie bowiem do pana MeTodda, bawił się doskonale.

e Stwierdzai, że ten miody człowiek. jest dobrym słuchaczem. Doznawał

Е milego u:zucia, gdy znalazł towarzysza, nie przerywającego nigdy i nie

+ wysuwają ego się na pierwszy plan, co jest niestety zwyczajem nowo”

czesnych inłodych ludzi. Jakkoiwiek lord Emsworth zwielką niechęcią

jechał do Lonaynu po tego poetę, czy czem on tam był, przecież jego

osoba, co już sam przyznawał, okazywała się nie tak straszną jak ocze-

kiwał. Podobało mu się milczące, lecz widoczne zainteresowanie Ikwia-

nego palacza w agonii". Pragnienie zapalenia dojmowało panu McTodda,
do żywego, lecz próbował dojść do celu drogą okrężną, poniewaz resztki |
lowarzyssiego taktu powstrzymywały go od zażądania wprost cygara. |
_ — Nigdy nie ocenia się tak barwności kwiatów — ciągnął lord |
Emsworth — jak po...
— Skoro mówimy o kwiatach — rzekł pan McTodd — jestem prze-

konany, że dym tytoniowy dobrze działa na róże.
.—..jak po prze'ściu — rzekł lord Emsworth cienistej, zielonej

alei, za którą znajdujemy: miejsce zasadzone kwiatami. Działa tu bez-
wątpienia częściowo pewne prawo optyczne, sprawiające, że oko...

, — Niektórzy utrzymują, ze palenie szkodzi oczom. Zupełnie nie po-
dzielam tego zdania — rzekł pan McTodd z gorącem przekonaniem.

—..pszesycone, że tak powiem, zielonym kolorem, bardziej jest
usposobione do oglądania innych barw, a szczególnie czerwonej. Prawdo-
podobnie ten powód skłonił tylu twórców starych angielskich ogrodów
do tak starannego kultywowania cisów. Gdy pan przyjedzie do Elandings

 

  
kę tami, ciche, lecz gorące współczucie gościa w. sprawach dotyczących

Angusa MeAliistera. Kontent był, że poeta przyjedzie do Blandings.

Jakże to będzie miłc oprowadzić go osobiście po ogrodach, zapoznać z

Angusem McaAliisterem. Niechby sam zbadał czarne otchłanie myśli tego

wyrzutka н

Tymczasem zapomniał zupełnie o poczęstowaniu gościa cygarem,

— W dużych parkach, gdzie pozwala na to nadmiar miejsca — mó-

wił lord -rasworth, zasiadając wygodnie w krześle i kontynuując przer-

waną rozizowę — bardzo jest pożądanem zostawić kilka, a przynajmniej

jedną powieizchnię spokojnej zieleni, bez jakichkolwiek kwiatów. Pan,

jak widzę, pod'iela moje zdanie.

Pan McTodd nie wyrazii bynajmniej swej zgody  Chrząkanie, które

lord Emsworth wziął za odgłos gorącego przytakiwania jego sentymen-

tom; było tylko rodzajem bełkotu, dobywającego się z głębi siorturowa-

nej duszy pana McTodda — „krzyk“ jak to pięknie mówi poeta, „namięt-

"Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

 
 

drogi panic, pokażę panu naszą słynną aleję cisową. Gdy zaś ją pan obej-
rzy przywiia pan słuszność stanowisku, jakie zająłem wobec niszczyciel-
skich zamiarów Angusa McAliistera.

„  — Wczoraj jadłem lunch w klubie — rzekł pan McTodd ze sław-
nym. uporem McToddów — gdzie na stołach w palarni nie było zapałek
tylko tidybusy. To bardzo niewygodne...
— Angus McAllister jest ogrodnikiem zawodowym. Nie potrzebuję

dodawać nic więcej. Wie pan, tak samo dobrze, jak ja, co wyprawiają
zawodowi ogrodnicy, gdy wyłania się kwestja mchu...

—..bardzo niewygodne, bo gdy chciało się zapalić cygaro, trzeba
było wstawać ud stołu i podchodzić do płomienia gazowego w drugim
końcu pokoju...
u Mech z jakichś nieznanych powodów przyprawia ich o wście-

kłość. Natura zawsze wyścieią mchem aleję cisową. Ścieżka porośnięta
mchem w alei cisowej w Blandings doskonale wiąże się z kolorem  

tem stanęia cafa sprawa... Poswól mi, drogi
Emswortu wwierając się w giąb fotelu

panie zakończył lord
jak  arystokratyczny wąż, aż

wreszcie grzbie. jego spoczął wygodnie na skórzanem oparciu — pozwól
mi opisać sobie aleję cisową w Blandings. Wichodząc w nią od zachodu...

Pan McTodd zaniechał dalszej walki i, pełen czarnych i niszczyciel-
skich mysii, zapadł w pozbawione tytoniu piekło. Pełno było w tej chwili
w palarni i ze wszystkich stron unosiły się wonne chmurki dymu nad
grupkami poważnych palaczy, dyskutujących o tem co powiedział Glad-
stonc w soku 1878. Pan McTcdd obserwując ich, doznawał uczucia po-
dobnego do uczuć Peri wygnaiego z raju. Tak dalece był już przygnę-
biony, że przyjąłby zwykłego papierosa zamiast wymarzoneśżo
marki „„Co:ona“.
było sikoszlować.

cygara
Nawet i tego jednak marnego surogatu nie danem mu
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