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Nowy prezydent ©. m. Gtańska.
GDAŃSK. (Pat). Porządek obrad

dzisiejszego posiedzenia  Vclkstagu
przewidywał jako jedyny punkt wy-
bór nowego prezydenta senatu oraz
jednego nowego senatora.  Prezy”
dentem senatu wybrano dotychcza-
sowego wiceprezydenta Greisera 41
głosami narodowo - socjalistycznemi.
Opozycja wstrzymała się od głoso-
wania. Grupa niemiecko - narodo-
wych oddała białe kartk*. Tą samą

Trzydziestolecie pracy naukowej
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.

WARSZAWA. (Pat). Dnia 7
grudnia o godz. 20.30 Pol.kie Radjo
transmituje fragment uroczystości
Akademji ku uczczeniu 30-iecia pra-
€y naukowej Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej prof. dr. lgnacego
(Mościckiego. Transmisja rozpocznie
się hymnem państwowym, poczem

Anglicy rugują kapitał niemiecki z Łodzi.
ŁÓDŹ. (Pat).

ilością głosów: wybrany został sena-
tor do spraw rolnictwa przewódca
chłopstwa gdańskiego _Rettelsky.
Sprawami rolnictwa kierował do-
tychczas Rauschning, Wbrew ogól-
nym  przewidywaniom  sianowisko
opróżnione przez Greisera nie zo-
stało obsadzone, podobnie jak i sta-
nowisko obsadzone przez senatorów
ś.p. prałata Sawatskiego i Hohnfeld
ta,

nastąpi przemówienie inauguracyjne
przewodniczącego  Komiietu prof.
dr. Wojciecha Świętosławskiego. W
daiszym ciągu akademii radjo trans-
mitować będzie przemówienie pre-
zesa rady ministrów prof. Leona
Kozłowskiego.

Jak się dowiadu-, światowemi firmami, produkującemi
jemy, w ostatnich tygodniach doszła| nici, celem doprowadzeniu do fuzji
do skutku wielka tranzakcja finan-|tych przedsiębiorstw (np. wykupiła
sowa, mianowicie Łódzka Fabryka| ostatnio większość akcyj wielkiego
Nici S. A., której centraia znajduje|niemieckiego przedsiębiorstwa Ge-
się w Londynie, przejęła 70 proc.! geuger), pertraktowała też od dłuż-
akcyj wielkiego przedsiębiorstwa| szego czasu z firmą Metz, Pertrak-
„Metz S. A.“ Przedsiębiorelwo  to| tacje te trwały blisko 2 lata i dopie-
ma swoje przedstawicielstwa we|ro w ostatnim czasie uwieńczone
wszystkich prawie państwach euro-| zostały pozytywnym wynikiem, a
pejskich i produkuje nici, jedwab do| mianowicie przejęciem większości
haftu oraz przędzę do robór ręcz-|akcyj firmy Metz S, A. W ten spo-
nych, sób została faktycznie przeprowa-

Łódzka Fabryka Nici 3. A., ktė-| dzona fuzja tych dwóch przedsię-
ra już od dłuższego czasu starała biorstw.
się nawiązać kontakt z wszystkiemi

Obrady Międzyizbowej Komisji Skarbowej
w Warszawie.

zU

Loterja Fantowa 29 i 30 listopada
na rzecz biednych VII Oddz. Tow. Sw. Wincentego a Paulo

przy ul. Mickiewicza 6.
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Czechoslowacja a Polska.
PRAGA. (Pat), Na dzisiejszem będzie odnowione państwo czesko-

posiedzeniu sejmu w czasie dyskusji|
nad budżetem na rok 35 przemawiał
m. in. poseł ze stronnictwa agrarne-
go były premjer Udrzal, który na te-
mat stosunków czesko - polskich o-
świadczył co następuje: Wedle mo-
jej opinji, gdyby w pierwszej połowie
17-wieku nie zniknęło z mapy Euro-
py nasze państwo, nie byłoby doszło
do rozbiorów Polski. Dopóki istnieć

PARYŻ. (Pat). „Action Francaise"
podaje wiadomość o nagłem wezwa-
niu do Paryża oddziałów  wojsko-
wych liczących 3000 — 4000 żołnie-
rzy. Dziennik pyta, czy należy uwa-
żać za prawdopodobną pogłoskę, że
przyczyną skonsygnowania wojsk w
Paryżu jest zamiar rządu niedopusz-

 
słowackie w dzisiejszych swych gra-
nicach, nie może być poważniejsze-
$o zagrożenia sytuacji Polski, Je-
steśmy zdani na siebie nawzajem,
mimo: błędy, które popełniamy. W.
chwili niebezpieczeństwa, być może,
poznamy swe interesy życiowe, W,
przeciwnym razie byłoby to błędem
śmiertelnym dla obu narodów.

 

Koncentracja wojsk w Paryżu,
chwalenia przez izbę ustawy o roz-
wiązaniu organizacyj patrjotycznych.
Ustawa ta ma być uchwalona na
nocnem posiedzeniu parlamentu i na
tychmiast opatrzona pod,isem pre-
zydenta republiki, co umożliwi szyb
kie przeprowadzenie rewizyj i are-
'sztowania wśród przewódców.

czenią do demonstracji w razie u-! Nieudana demonstracja.

Nieudana demonstracja w Paryżu.
PARYŻ. (Pat). Wezora; w godzi-| zdłali ponownie zebrać się na ul. Le

nach wieczornych inwalidzi usiłowa|Peletier i na Montmartrze. Policja
„li demonstrować na ulicach Paryża| nie dopuściła do manifestacyj, Jeden
„przeciwko dekretom rządu. Silne |z inwalidów w czasie gwałtownej
| oddziały policji nie dopuściły jednak | sprzeczki z policjantem dostał ataku. manifestantów na Wielkie Bulwary.| serca i zmarł w ciągu nocy w szpi-Pomimo to inwalidzi przedostali się | talu.
pojedyńczo przez kordon policyjny i!
TREERZESZANANO BRTINSEKO

 

PRENUMERATA mies, « odnoszeniem i przesyłką pocztową zł. 3 gr. 50, zagranicą el. 7.
OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt, w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem-ej. Rękopisów, = == 30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyirowe i tabelaryczne 25% drożej. Dia poszu«

» kujących pracy 50% zniżki, Komunikaty instyt. społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Układ ogłoszeń
przed tekstem i w tekście 6-cio szpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobiepra-

| wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Flandin o sytuacji gospodarczej
Francji.

PARYŻ. (Pat). (Wczoraj wieczo-
rem, na bankiecie konfederacji u-
śrupowań handlowych francuskich,

wygłosi: przemówienie  premjer
Flandin, w którem omówił szczegó-
łowo palące zagadnienia polityki
handlowej i ekonomiczne; kraju.
Premjer, wypowiadając się zarówno
przeciwko deflacji jak i inflacji,
oświadczył, że wszelka polityka
ekonomiczna, któraby chciała o-
przeć rozkwit przemysłu i handlu
na wyzysku pracowników byłaby
klęską. Premjer politykę tę odrzuca
kategorycznie. pierwsze żądanie

| premjer uważa uregulowanie spraw
rolniczych w szczególności rynku
zbożowego i winnego. Zarządzenia

"te pójdą w kierunku ograniczenia
'pośreduictwa, które podrywają byt
rolników i niszczą konsumenta. Jed-
.nocześnie z uzdrowieniem rolnictwa
| przeprowadzona zostanie reforma w
| przemyśle, którą zajmą się w odpo-
wiednich komisjach specjalnie po-
wołani do tego eksperci Premjer
poruszył również w: przemówieniu
sprawę ustroju reformy państwa
oświadczając, że sprawa ‘а nie zo-
stala zarzucona, ale reforma kon-

stytucji jest tylko częścią ogólnego
programu.

W Ameryce prezydent Roosovelt,
mówił premjer Flandin, nie zwołał
konstytuanty zanim nie zabrał się
do pracy. A przecież konstytucja
amerykańska ma jeżeli nie te same
to w każdym razie nie mniejsze błę-
dy od konstytucji francuskiej. Jed-
nak w Stanach Zjednoczonych jak
i w Anglji, ciągnął premier Flandin,
cały naród umiał się skupić wokół
swych kierowników z obowiązku
patrjotycznego. Nie potrzeba było
stosować cenzury ani praw ośrani-

czających _ krytykę _ paraliżującą
istotną działalność. Tego rodżaju
krytykę uznają tam za podłość i |
zdradę. :

Dążąc do dyscypliny nie chcę
wierzyć aby naród francuski był na-
rodem niewolników, któremu po-
irzebny jest jeden przywódca. Rząd,
na którego czele stoję, powiedział w
zakończeniu premjer Flandin, wy-
pełni swój obowiązek do końca. Nie
zatrzyma go ani niezgoda partyjna ani egoizm kłasowy. Do naredu fran
cuskiego odwołuję się z wezwaniem
do jedności i dyscypliny. Oby to

| wezwanie zostało wysłuchane.

rawa robotników tadzótemskih we Francji
PARYZ. Pat. — Dyskusja w izble

deputowanych nad budżetem mini-
stra pracy odbyła się pod znakiem
t. zw. obrony robotników

 

Jugosławia oskarża Węgry.
Treść memorandum jugosłowiańskiego.

GENEWA. (Pat). Delegat jugo- nieni od września 1934 r.Korespon-
słowiański przy Lidze Narodów Fo- dencja w tej sprawie wykazuje różne
ticz złożył dziś w południe sekreta- sprzeczności ze strony rządu wę-
rzowi generalnemu Ligi Narodów za gierskiego. -Memorandum. zestawia
powiedziane w nocie jużosłowiań- następnie bilans działalneści tero-
skiej memorandum w sprawie odpo- rystycznej prowadzonej z terytorjum
iwiedzialności ciążącej na władzach węgierskiego w latach 29 -— 34 i wy
węgierskich w związku z akcią tero- licza 20 zamachów i morderstw do-
rystyczną skierowaną przeciwko Ju-
gosławji. Memorandum liczy 78 stro № rodziale
nic i zawiera 48 aneksów i 18 foto- | dzialności
grafji. Memorandum rozpoczyna się
omówieniem początku akcji terory-
stycznej kierowanej z terytorjum Wę
gier przeciwko bezpieczeństwu Ju-
gosławji poczem szeroko omawia u-

poświęconym odpowie-
w związku z zamachem

marsylskim memorandum oświadcza,
że odpowiedzialność Węgier wyni-
„ką z trzech taktów: 1) wybór zbrod-

konanych na terytorjum Jugosławji.|

 

:niarza został dokonany na terytor-
jum Węgier z pośród terorystów

' szkolonych w specjalnych obozach,
„2 zbrodniarze swobodiie odjechali
z Węgier zaopatrzeni w paszporty
węgierskie, 3) zamach marsylski
przedstawia się jako konkluzja akcji
terorystycznej inspirowanej i wspo-
maganej na terytorjum Węgier. W

| konkluzji memorandum oskarża wła
dze węgierskie, że wskutek tego po-
stępowaniadoszło do zamachu mar-
sylskiego,

Socjalista Frossard zalecał ostro
żne traktowanie tej sprawy i nie
zwykle celowo, W niektórych gałę-
ziach przemysłu, n. p. w górnic-
twie cudzoziemcy mogą być zastą-
pieni tylko stopniowo przez fran-
cuskich robotników. Komunista Rem-
matte domagał się przedewszystkiem
poszanowania prawa azylu, tymcza*
sem od r. 30 25000 robotników ob-
cych wydalono z powodu ich prze-
konsń politycznych.  Prawicowiec
Lauren! domaga się przeprowadze-
nia surowej kontroli do 1) wszyst-
kich dotychczas wydanych  cudzo-
ziemcom kart i domaga się zniesie-
nia zapomóg dla cudzoziemców z
funduszu bezrobocia. Socjaliści za-
częli krzyczeć: Oto człowiek, który
nigdy nie był głodny. Potem przema
wiał Doriot, burmistrz St. Denis, wy
dalony niedawno z pantj. komuni-
stycznej. Utrzymuje on, že wydale-
nie z Francji pół miljona obcych ro-
botników nie powstrzyma dalszego

bezrobocia. еч

 
MW dniu 24 listopada b. r. odbyto

się w Warszawie posiedzenie Mię-
dzynarodowej Komisji Skarbowej
Związku Izb P. - H., na którem była
rozpatrywana sprawa norm zyskow-
ności w związku” z zamierzeniem
Min. Skarbu wydania rozporządze-
nia do p. a) $ 1 art. 32 ordynacji po-
datkowej, w myśl którego to przepi-
su Komisje odwoławcze w pełnym
składzie mają ustalać normy sza-
cunkowe i orjentacyjne dla po-
datków.

Po przeprowadzeniu szczegóło-
wej dyskusji Komisja Skarbowa przy
jęła następujące uchwały w odnie-
sieniu do norm przeciętnej zyskow-
ności dia wymiarów podatku docho-
dowego: 1) że normy te mają, zgod-
nie z wnioskiem Izby Wileńskiej, być
ustalane jako przeciętne normy
netto — t. j. po potrąceniu wszyst-
kich kosztów, związanych z osiąg-
nięciem i zabezpieczeniem  osiąga-
nego dochodu; 2) że normy te mają

we przesyłane do wiadomości Min.
Skarbu; 4) żeby — w, myśi propozy-
cji Izby Przemysłowo - Handlowej
w Wilnie — samorząd gospodarczy
brał należyty udział przy ustalaniu
tych norm; 5) by na przewodniczą-
cych Komisyj Odwoławczych nało-
żyć obowiązek motywowania wnio-
sków w sprawie norm w tych wy-
padkach, kiedy normy ie istotnie
odbiegają od wniosków samorządu
gospodarczego.

Pozatem wiele uwagi poświęco-
no nadesłanemu przez Min. Skarbu
projektowi w sprawie scalenia po-
datku przemysłowego od obrotów:
piwem, napojami winnemi wódkami
gatunkkowemi, octem i drożdżami.
Przy omawianiu tego projektu
wszystkie bez wyjątku reprezento-
wane Izby dały wyraz zapalrywaniu,
iż przewidziane w projescie stopy
nie odpowiadają ani ilości faz obro-
tów poszczególniemi artykułami, ani
też stopom podatkowym na poszcze-
gólne tazy przypadające. W związku

 
'

tworzenie specjalnych obozów dla te
rorystów. Emigranci z Jugosławii
po przybyciu na Więgry, byl zatrzy-
mywani przez, władze. Szefowie or-
ganizacyj . terorystycznych badali!
przez kilka dni emigrantów i cele,
ich przybycia na Węgry, poczem od-|
dawano ich do dyspozycji szefów.
Memorandum zarzuca władzom wę-
gierskim. udzielanie pomocy przy nie
legalnem sprowadzaniu do Jugosła-
wji broni i materjałów wybucho-
wych. Według miemorand':m władze|
węgierskie nie mogły nie wiedzieć o

terorystycznych istniejących na te-
rytorjum węgierskiem. Członkowie
tych onganizacyj nosili mundury woj
skowe i odbywali ćwiczenia z bro-|
nią. Rząd jugosłowiański wielokrot-
nie sygnalizował władzom węgier-|
skim te fakty. Wadze węgierskie wy!
dawały licznym terorystom i po-'
dejrzanym osobnikom  jugosłowiań-!
skim paszporty węgierskie. Memo-'
randum omawia dalej kwestję fun-'

Churchil oskarża Niemcy o zbrojenia.
LONDYN. (Pat). (W izbie gmin

odbyła się dziś popołudniu debata
którą rozpoczął Churchil gwałtow-
nem oskarżeniem Niemiec o prze-
prowadzenienie olbrzymich zbrojeń.

, Churchil zwrócił uwagę na zbrojenia
, Niemiec w powietrzu i w najczarniej
| szych barwach odmalował sytuację
wysp W. Brytanji w obliczu niebez-

! pieczeństwa uzbrojonych Niemiec.
celach i metodach pracy organizacji| Na przemówienie to odpowiedział

dłuższą mową wicepremier Baldwin.
Rząd brytyjski stara się z zawarcie
komwecji ograniczenia zbrojeń i na-
dzeje na tę konwencję nie są by-
najmniej stracone. Potem mówił o
trudności w nawiązaniu kontaktu
między dyktaturą a demokracją. Dy-
ktatura wysunęła wielu ludz: o mniej
szem doświadczeniu i odrębnych me-
todach, działania, z którymi nawią-
zanie kontaktu nie jest takie pro-

kreślił siły lotnicze Anglji i podkreś Przemówienie Baldwina odzna-
lit, że tu ważne jest nietyiko ogólna czało się wielkiem umiarkowaniem
Jiczba: samolotów ale cyfra aparatów pod adresem Niemiec. Z iego wnio-
gotowych do użytku w pierwszej li- skują, że wywrze ono w Niemczech
nji bojowej. Takich W. Brytanja ma dodatnie wrażenie i spowoduje kan-
880, z czego w Europie 690. W. ciągu clerza Hitlera do odpowiedzi, mo-
najbliższych 2 lat zbuduje Anglja 300. gącej stanowić punkt zwrolny w o0-
samolotów tego typu. | becnej sytuacji.

—

Odgłosy z zagłębia Saary.
SAARBRUECKEN. (Pa:). Na te- W jakim stopniu nowe ugrupo-

renie zagłębia Saary powstało wanie usunie wpływy narodowych
ostatnio nowe ugrupowanie poli- socjalistów trudno przewidzieć.
tyczne pod ńazwą ,Narodowo-socja- SAARBRUECKEN. (Pat). Rekru-
listyczną partja zagłębia Saary". tacja obcokrajowców do szeregów
Nowa partja zajmuje stanowisko policji w zagłębiu Saary posuwa się
opozycyjne wobec narodowychso-| naprzód bardzo powoli. Z pośród
cjalistow. Założycielem jej 1 kierow-| 200 podań obywateli polskich do
nikiem jest lekarz kasy chorych| komisji rządzącej o zaliczenie do

 

  być ustalane w pewnej rozpiętości
t.j w granicach „od'—,„do' z tem,
by w ten sposób można było uwzglę-
dniać odchylenia zyskowności po-
szczególnych przedsiębiorstw w jed-
ną i drugą stronę; 3) żeby normy te
były przez miejscowe izby EErbo:)

ANUA TEST ZISIEIZO

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
Broszura wydana nakładem Stronaictwa Narodowego

pd waz „(GŁÓŚ SUMIENIA NARODOOEGO"

z tem jednogłośnie uchwalono wy-
stąpić z wnioskiem o wydatne obni-
żenie projektowanych stawek zgo-
dnie z propozycjami poszczególnych
Izb a tem i Izby Wileńskiej. 

| zawierająca przemówienia posła prof. ROMANA RYBARSKIEGO
oraz interpelacje i wnioski Koła Narodowego jest do nabycia w cenie 10 gr.

w Sekretarjacie Stronnictwa—Mostowa 1.

 

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

Wielkie Zgromadzenie Publiczne
na którem przemawiać będzie poseł prof. Roman Rybarski

 

| duszów, któnemi rozporządzały or-! ste. Źródła informacyj o stanie zbro-
ganizacje terorystycze i wyraża o- jeń niemieckich są sprzeczne i na-
pinję, ze były one tak wielkie, iż ogół przesadzone. Z konkcelnych in
przekraczały możliwości prywat: | formacyj, jakie ma rząd brytyjski,
nych organizacyj. Także iiość broni| należy podkreślić następujące trzy
i materjałów wybuchowych, które-| fakty: przekształcenie
mi rozporządzali teroryści, jest tak; nej armji długoterminowe; służby
wielka, że trudno sobie wyobrazić,| wojskowej na 300-tysięczną o krót-
aby można je było zdobyć bez po-| kiej służbie jest w toku, 2; budżet
mocy z zewnątrz. Memorandum ana-, na cele wojskowe Niemiec wynosi
lizuje następnie korespondencję dy- w obecnym roku budżetowym
plomatyczną wymienioną pomiędzy 172.000.000 RM, 3) wedle wiadomoś-
Jugosławją a Węgrami w sprawie'ci posiadanych przez rząd angielski
akcji terorystycznej i wyciąga z niej ze źródeł zasługujących na zaufanie
wniosek, że władze węgierskie sy” ogólna liczba samolotów  posiada-
stematycznie odmawiały współpra- nych przez Niemcy waha się od 600
cy w poszukiwaniu sredidimėsi prze do najwyżej 1000. Ustalenie do-
bywalących na Węśrzech. Dopiero kładnej liczby jest trudne, ale na-
po zbrodni marsylskiej rząd węgier-| ogół czeczoznawcy uważają liczbę
ski zakomunikował rządowi jugo-,600 samolłootów za bliższą rzeczy-
słwiańskiemu jistę podejczanych 0-|wistości. Budowane są aerodromy,
sobników pochodzenia jugosłowiań-| ćwiczeni są lotnicy, przemysł lotni-
skiego, którzy mieszkali na Wę- czy w ostatnich 6 miesiącach wzrósł.
grzech. Na liście znajdują się m. in.' Wydatki na lotnictwo podniosły się
dwaj wspólnicy mordercy w Marsy-! z 78.000.000 RM. do 210.000.000 RM. ji, przyczem figurują oni jako zagi-!,w roku obecnym. Potem Baldwin о-

100-tysięcz- |

MWirzing, dawny narodowy socjalista.
Członkowie ugrupowań witają się
okrzykiem: „Heii Deutschiand', na
ktore się odpowiada: „Unser Vater-
land". Partja nie posiada narazie
żadnego organu prasowego.

STRASBGRG. Pat. W nocy z po-
niedziałku na wtorek nieznani spraw-
cy dokonali między Strasburgiem a

śpieszny Bazylea-Ostenda, rozkręca-
jąc szyny niedaleko wiaduktu w
Maigny.

uszkodzonym

atoszka wydany
BUBAPESZT Pat. Sylwester Ma-

tuszka skazany przez sąd węgierski
na karę śmierci, został z powrotem 

Metzem zamachu na pociąg -po-

Mimo że pociąg przejechał po-
torze — katastrofa

wydany władzom austrjackim. Jak
wiadomo Matuszka, który odsiady-

policji w żadnym wypadku decyzja
nie zapadła. Na teren zagiębia przy-
było 25 obywateli czechosłowackich,
którzy mają być wcieleni do policji
plebiscytowej.

Zamach na pocią w Alzacji.
szczęśliwym trafem nie nastąpiła.
Miejscowe władze wszczęly ener-
giczne dochodzenie. Krążą pogłoski,
że w pociągu, na który przygo-
towany był zamach, znajdowała
się pewna esobistość jadąca na
ślub księżniczki Maryny do Lon-
dynu.

+

 

1 powrotem Austrji.
wał więzienie w Austrji, został wy-
dany władzom węgierskim tylko na
czas rozprawy.

——————
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L Francji do Polsk-dlapowanialistopadowego
MW) kistorji, jak w życiu indywi-

dualnem człowieka, sę momenty, są
karty jakby wyjęie ze świata, fan-
tazji zę świata legend — lem praw-
dziwszą że od szarej prawdy co-

dzienności dalekie.
Jedną z takich kart wnoszą do

historji Powstania Listopadowego,

po stu iatach odkryte, w seiną rocz-

nicę Powstania Listopadowego, w

Paryżu'), przez francuskich potom-

ków, prawnuków pierwszego ich

posiadacza, Francuza, piszącej te

linje powierzone, listy - autografy,

z 1831 roku. O treści +ch, w tę rocz-

nicę Powstania Listopadowego, Wil-

no dowiaduje się pierwsze.
W. czasie od 5-go lutego 1831 r.,

pamiętnej daty wkroczania wojsk

rosyjskich do Folski do 14-go listo-

pada 1831 roku, kursują między

Warszawą a Paryżem te, po fran-

cusku pisane, listy związane z

przedsięwzięciem _ niezwylktej

powstania wa$!. Potajemnie są one

wysyłane przez Bank Polski w 050-

bach jego prezesa - zaiożyciela,

Ludwika Jelskiego, głównie, sekre-

tarza Brezę i Józeła hr. Łubieńskie-

go, Raaę Municypalną m. Warsza-

wy, Legację Polską w Faryżu, re-

prezentowaną przez cnoręžnego

posła wojska republikańskiego do

Dyrektorjatu, generała Kniaziewicza

i kasztelana Ludwika hr. Platera,

działających w imieniu Rządu Na-

rodowego, do jednego, pozostałego

w cieniu pod względem odegranei tu

roli, Fvancuza.
Ten Francuz to pradziad naszych,

i dziś, przyjaciół; urodzony w Chal-

lons su: Marne w roku 1800, więc

liczący wraz z rozpoczynającym Się

wiekiem, z którym па świat przy”

szedł, w roku 1831, — 31-szy rok ży

cia, — arrierė grand - perć Ado, syn

Memjusza... :

Oficer Gwardji Narodowej Fran-

cuskiej, na której czele stoibohater

dwóch kontynentów, pierwszy gre-

nadjer honorowy Polskiej Gwardji

Narodowej, towarzysz broni Wa-

shingtona i Kosciuszki w walkach o

wolność ludów, generał markiz

Lafayeite — „ostatni z ludzi daw-

nych, europejskich, w k'crych jest

jeszcze duchpoświęcenia się, reszia

ducha  chrześcijańskiego, (jak O

nim pisze w Księgach Pieigrzymstwa

Mickiewicz), — pozostaje on w łącz-

ności z tym. najczynniejszym pod

ówczas' przyjacielem  Poiski. Wla-

ściciel, w Szampanii, rozległych win-

nic najsłynniejszej wówczas firmy

wina szampańskiego, której same

piwnice mają „dziesięć kilometrów

długości”, wybitny przemysłowiec i

człowiek światowy zarazem, przyj-

muje on u siebie i u świe.nego stołu
osobistościswego _najznaczniejsze 5

epoki, do ów _ włącznie.

Przyjmuje też niejednego Polaka,

który „nie zapomina, że jest pierw-

szym w Słowiańszczyźnie' i, spijając

dobre wino, „pamięta o ojczyźnie”.

Przyjmuje, — gotowego wszystko

poświęcić Ojczyźnie w potrzebie,

nie gardzącego wszakże, w między-

czasie, co go nie pomniejsza, dobra-

mi ziemskiemi — dobrą strawą i

szlachetnym napoiem, księcia Ada-

ma Czartoryskiego.

Może z rewizytą, moż? w intere-

sach handlowych, ma bowiem przed-

stawicielstwo i ile też w

misji polit ej wojskowej, nie-

wiad Ё ы уше on do Polski bez-

pośrednio przed wybuchem powsta-

nia, na ób ówczesny, dyliżan-

semi, z dopiero co poślubioną żoną,

Luizą, która przewozi, zaszyte w

sukni, tajne dokumenty.

Z chwilą wybuchu powstania „ze

swego narodu pierwszy” składa „na

ołtarzu rodzącej się woiności Pol-

ski' znaczną ofiarę pieniężną na

„uzbrojenie lansjera polskiego”.

Nieaługo potem, 0 czem dowia-

dujemy się już nie z tradycji rodzin-

nej lecz z samych listów, wprowa-

dzającyeh odrazu w sedno rzeczy —

wobec braku broni i amunicji w sze-

regach armji polskiej, wzrosłej nagle

z 21!/» tysięcy do blisko 106 tysięcy,

po przełamaniu oporu dyktatora

Chiopickiego, pragnącego powstrzy-

mać dalsze zbrojenia, podejmują się

rzeczy ogromnej — powierzonej so-

bie, przy udziale zapewne ks. Ada-

ma Czartoryskiego, finansowanej

przez Eank Polski przesyłki ,,20 da

25.000 luf karabinowych dia piecho-

ty i tyleż zamków do przekazania w

możliwie najkrótszym czasie de

Warszawy, nie szczędząc niczego,

by przyśpieszyć ich przybycie na

miejsce", a których dojście do celu

ma decydować o losach powstania.

Sam bierze, czy też zamierza

wziąć, na swój koszt w tym. samym

czasie „5 tysięcy luf karabinowych

dla żołnierza polskiege', który w

mrozie nadwiślańskiej zimy, uzbro-

jony w kosy zamiast karabinów, w

karabiny bez kurków, stoi na wide-

cie z. pistoletem bez skałki...
Kędy przesłać z Francji do Pol-

ski, mający wyzwolić naród zrzuca-

jący pęta niewoli”, gotujący się „do
strasznej walki przeciw potokowi

despotyzmu, jakim północ Europy

chce zalać narody”, skarb, cenny jak

wolnosć, którą ma zapewnić? Jak

umiknąć ostrych rygerów i surowych

zakazów Prus, ze swej strony wciąż

 

21 Vide artykui „Paryž Wilno“—,„Dzien

mik Wileński” z da, 16XL b. r.

di |froncie powstańców,
a

iamiących na szkodę Polski rzeko-
mą „neutralność względem toczącej
się wojny polsko - rosyjskiej? Jak
ustrzec przedsięwzięcie, tak donio-
słe, przed zdradą najgorszą — przy-
jaciół, a nawet współrodakow?...

Drogą okrężną lądową i wodną,
wysyłającym tylko. wiadomą, idą
transporty broni, wysyłane z naj-
większą tajeminicą i równym pośpie-
chem, unikając drogi przez Prusy.
Idą przeważnie via Hamburg, Ra-
tysbona, głównie przez Austrję do
Krakowa pod postacią —- nie „blo-
ków cłowiu* zabronionego w sto-
sunku do Polski, nie „iryzów ze
stiucku' lecz... butelek szampana!
Idzie ich „400 skrzyń bron ukrytej
pod szampanem, służącego sprawie
polskie; Francuza, szampanem, któ-
ry pełni misję będącą kwesiją życia
i śmierci nietylko dla walczących na

nietylko dla
wszystkich wyczekujących wyzwo-
lenia Polaków, lecz dla przejętych
idea wolności ludów obu półkul.
śledzących z zapartym oddechem
krwawą epopeję. >

Transporty napotykają opór.
Przy pierwszych napotkanych trud-
nościach, Francuz pośpiesza „na-
tychmiast' ratować „dobro polskie".
Gorliwy, oddany i wierny, niestru-
dzenie ratuje je, z uszczerbkiem dla
swoich spraw, swego bezpieczeń-
stwa osobistego, szczęścia domowe-
$o. Znaczną część transpoitu zrazu
udaje mu się uratować, Lecz sieć
agentów wrogich państw, . co smu-
tniejsze — zdrada niektórych z po-
śród swoich i co najtragiczniejsze—
rzecz błaha, w skutkach straszna,
nieszczęsne „małe opóźnienie się
listów” (członków. Legacji Polskiej
do mającego zapewnić ostatni etap
transportu wykonawcy) powoduje
przejęcie jednych transportów, 0-
późnienie się drugich, tak, że do ce-
lu na czas dojść nie mogą:...

Po dniach płomienne; nadziei
najprzód,” trawiącego niepokoju po-
tem, łamiącego zawodu i bólu wresz-
cie, „po dmiach nieszczęśliwych”,
kiedy zostaje. bez ducha, „drugie
pćł rycerzy żywych”, pozostawało
iuż tylko najkorzystniej dla intere-
sów materjalnych, skazanej na nowe
sto lat niewoli Polski, spieniężyć
transporty w krajach, gdzie po dro-
dze utknęły, zatrzymane, opóźnione
lub przejęte. Praca  niewdzięczna,

OPO aA
DZIENNIK MILENSKI |

wić w Wilnie o estetyce miasta, je-

go wyślądzie, o konieczności oto-

Sprawa jest istotnie

śólną opinją o Wilnie,

Wilnoko całość,

rze, natomiast Wilno jest systema-
tycznie zohydzane w chwil obecnej,

wnętrznym nie czuwa.
Dzisiaj chciałbym słów kilka po-

wiedzieć o jednej z największych bo-
lączek wileńskich tj. o szyldach.

Szyid sklepowy nigdy ozdobą
miasta nie jest. Ale może on nie
być rażący, może z tiumem ulicy har
monizowač i spełniając swą zasad-
niczą rolę, nie być krzyczącym ani
rażącym.

Aby szyld spełnił swoje pod tym
względem zadanie, musi ktoś roz-
sądny 1 posiadający jakie takie wy-
robienie estetyczne, zaprojektować
go, biorąc pod uwagę i rozmiary
szyldu i barwy i rysunek, a wreszcie
miejsce i sposób zawieszenia.

To, co się w chwili obecnej robi
z szyldami w Wilnie, woła o pomstę
do nieba. Weźmydla przysładu ta-
ki fragment miasta, jak otoczenie
starego Ratusza. Istnieje bardzo in-
teresująca plansza  litograłiczna z

 

Pogłoski w sprawie ustroju Polski
są z tygodnia na tydzień coraz inne.
Obecnie w kołach sanacyjnych u-
trzymują, że właśnie rządowi pre-
mjera Kozłowskiego przypadnie w
udziale zajęcie stanowiska w spra-
wie zmiany kohstytucji. Referent
projektu konstytucji w Senacie se-
nator Rostworowski opracował już
podobno w porozumieniu z czynni-
kami decydującemi poprawki do
projektu uchwałonego przez Sejm.
W/ grudniu mają się „odbyć obrady
Komisji Konstytucyjnej Senatu, a w
styczniu ustawa znajdzie się na ple-
num Senatu. W styczniu rząd ma
złożyć oświadczeńie, uznające po-
czynione poprawki. Sanatcrzy za- trudna, żmudna, bez pieiwotnego

entuzjazmu dokonywana, w której
jednak Francuz wykazuje temchwa-|
iebniejszą  niezmordowaną | gorli-
wość i rzetelność, więcej——ufiarność

w nowej formie. Poświęcając z kolei

swój iateres handlowy, nie wysyła

przez pewien czas, . rozchodzącego
się po wszystkich krajach swego

szampana, żeby tem korzyslniej móc

spieniężyć stock szampana, który

ukrywał broń przeznaczoną dla;
powstańców, a stanowi własność,

Rządu Narodcwego i Banku Pol-

skiego. Piszący do Francuza Polacy,

w każdym z listów, nie mają słów,

by mu wyrazić swoją i Narodu swe-

go za wszystko wdzięczność i po-

dziw.
Adolf Jacquesson, bo lak się na-

zywał ów Francuz, (ze szkockiej

rodziny ze Stuartami spokrewnio-

nej, przed kilku wiekami w misji

dyplomatycznej jednego ze swoich

członków na dwór królewski, do

Francji, przybyłej i oddawna zupeł-
nie francuskiej), w tej akcji na rzecz
Polski pierwszy, nie był w niej odo-
sobniony. 3

Marja Korkozowiczówna.
(d. c. n.)  

pewniają, że po poprawkach Senatu
zmiana konstytucji zostanie osta-
tecznie na obecnej sesii przeprowa-

dzona.
Zdaje się, że istotnie jakieś po-

ważniejsze kroki w sprawie zmiany
konstytucji są na najbliższą przy-

szłość zamierzone. Widać to między
innemi i z tego, że wszczęła została
dyskusja w innej sprawie, aczkol-
wiek z konstytucją związanej, mia-
nowicie w sprawie ordynacji wybor-
czej. Obóz sanacyjny — jak dono-
szą powszechnie — jest gruntownie
zrażony do obecnej pięcioprzymiot-
nikowej ordynacji i pragnie ją przy
okazji zmiany konstytucji -zmodyfi-
kować. W każdym razie następne
wybory, projektowane na jesień
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ZIOŁA CHOLEKINAZĄ
H. NIEMOJEWSKIEGO.

Nr. 1 przy rozwolnieniu,
RE: 2 przy A kit

r. 3 przy uporczywej obstrukcji.
Laboratorjum Cholekinaza H. Niemojew-
skiego Nowy Świat 5 oraz Apteki i składy

apteczne.
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Trójka wielkich «B» w dypiomacji francuskiej
W ostatnich latach, w krótkich

odstępach czasu, czyniła śmierć

spustoszenie wśród. kierowniczych

postaci w pałacu Quai d'Orsay w
Paryżu, gdzie mieści się francuskie

ministerstwo spraw zagranicznych.

Zaczęło się zgonem: Brianda, który

przez wiele lat powojennych byt

jednym z kierowniczych duchów |

francuskiej polityki zagranicznej.

Przed kilku tygodniami nastąpił
tragiczny koniec min. Barthou w

Marsylji. Teraz znowu „nadeszła
wieść o śmier.i Filipa Berthelota,

wzeciego z trójki wielkich „B“,

których nazwiska związane są nie-

rozłącznie z dziaianiami  dyploma-

tycznemi Quai d'Orsay w latach

wojny i następującym po niej okre-

sie.

Kim był Filip Berthelot? Tytu-
iarnie piastował stanowisko  gene-

ralnego sekretarza francuskiego mi-

nisierstwa spraw zagranicznych.

Peźnił te obowiązki od roku 1920.

W czasie jego urzędowania wie-4

lokrotnie następowały zmiany na fo-
telu oficjalnego kierownika polityki

zagranicznej Francji. Zmieniali się
ludzie, lecz pozostawał na posterun-

ku generalny sekretarz (Quai d'Or-

say — Filip Berthelot. Mimo u-

padków wielu rządów i dymisyj mi-

nistrów spraw zagranicznych, ma-

ło zmieniało się w polityce zagra-
nicznej Francji, gdyż nad stałością
tej polityki czuwał generalny sekre-

iarz ministerstwa, nazywany  słusz-
nie „żelaznym ministrem”. 

tynuatorem linji politycznej wyty-
czonej i przestrzeganej przez długo-
letniego kierownika powojennej po-
lityki zagraniczne; Francji, . Arysti-
da Brianda. Uważano Berihelota za
współtwórcę paktu lokarneńskiego.
Reelizował on politykę  „równo-
uprawnienia" Niemiec, licząc na
zrozumienie w Niemczech dla po-
kojowych zamierzeń francuskiej
polityki. W! ostatnich latach swego
życia musiał jednak patrzeć na za-
łamanie się tej linji wobec coraz
wyraźniejszego demaskowania się
włąściwego ob.icza Niemiec.

Kres panowaniu „szarej eminen-
cji” na Quai d'Orsay położył Herriot,
obcjmując w czerwcu 1932 roku
premijerostwo. Wówczas udzielono
Berthelotowi „bezterminowy urlop".
W. kilka miesiecy później, po upad-
ku Herriota, wraca raz jeszcze na
stanowisko. Nie czuje się jednak
dobrze w atmosferze, nasiąkniętej
coraz większym krytycyzmem do
poczynań polityki briandowskiej. W
następnym roku podaje się sam do
dymisji, której mu natychmiast u-
dzielono. `

Zmarły polityk francuski, uro-
dzony w roku 1866 w Stvers, wy-
wodził się ze znanej rodziny fran-
cuskiego chemika (Marceiego Bert-
helota, jednocześnie deputowanego
ze stronnictwa radykalnego. Syn,
Filip, tkwił duchowo w środowisku,
które jest ostoją francuskich lóż
masońskich. i Był on wyznawcą i wiernym kon-

 

W ostatnich czasach zaczęto mó- Albumu

kiedy rikt nad jego wyglądem ze-,
' kuck, Pekin i

1

 

przedstawia-
Otaczające
pietyzmem

Wileńskiego,
jąca Ratusz w 1812 r.
Ratusz kamieniczki, z

czenia opieką zabytków domów itd.| na rysunku podane, są te same, co

aktualna,| przed ctu laty. Ale jakże odmienny

gdyż — powiedzmy to sobie otwar:| jest ich wygląd. Nie idzie tu tylko o

cie wygląd przeciętnej ulicy w Wil-| to, że niektóre z nich zostały po

nie jest ohydny. To co powiedziałem barbarzyńsku

nie jesi bynajmniej sprzeczne z o-, główni» o to, że dziś od poziomu
jako o mie-| chodnika do krawędzi dachu zawie-

scie pięknem. Wiino jest piękneja- | szone są one ohydnemi, olbrzymie-

jest piękne w mi i jaskrawemi szyldami, pod któ-

swych zabytkach i swym charakte- remi ginie całkowicie sylwetka do-

przebudowane, ale

mu. Ogólne wrażenie z wyglądu tej
dzielnicy jest iakie, jakie pozosta-
wiły w pamięci tych, co znają Ir-

Szanghaj, dzielnice
tych miast Dalekiego

Wschodu. Prawda — istnieje i w
Warszawie dzielnica o podobnym
charakterze, a mianowicie Nalewki
i ul. Franciszkańska.

Jakże bolesny jest

handlowe

w tych ra-
mach widok Ratusza, budynku
nietuzinkowego, mogącego w  in-
nem otoczeniu swym  spokojnem
klasycznym wywrzeć nawel b. este-
tyczne wrażenie.

Zapytajmy, kto jest powołany do
czuwania nad tem, by miasto nie
było przez barbarzyńców zohydza-
ne? Istnieje podobno urząd konser-
watorski wojewódzki, i islnieje wy-
dział budowlany w  Magistracie;
istnieją Miłośnicy Wilna i inne to-
warzystwa kulturalne, Dlaczego nikt
tą sprawą się nie zajmie, dlaczego
nikt nie zabroni szpecić miasta
w sposób straszliwy?

Pierwsze jaskółki.
1935 r.odbyłyby się już według no-
wej ordynacji.
W jakim kierunku szłaby zmiana

ordynacji wyborczej wnioskować
możemy z „Czasu”, którego artykuł
pt. Ordynacja wyborcza” można u-
ważać za pierwszą jaskółkę, zwia-
stującą zmiany.

„Czas”* wypowiada się za znie-
sieniem zasady: proporcjalności w
wyborach i wprowadzeniem  okrę-
gów jednomandatowych.

„ Proporcjonalność —. pisze „Czas'”
— co zatem idzie, wielomandatowe
okręgi wyborcze i lista państwowa

doprowadziła do fatainych dla
normolnego ustroju parlamentarnego

konsekwencyj.
Proporcjonainość zrobiła z po-

słów urzędników centralnych komi-
tetów partyjnych. Przy proporcjal-
ności kandydaci na posłów są wy-
znaczani apodyktycznie przez wła-
dze partyj. Obywatel głosuje na
partję, nie na takiego, czy innego
kandydata. Partja może mu narzu-
cić kaadydata, którego wyborca nie
zna. Partja może usunąć kandyda-
tów, choćby popularnych 1 wybit-
nych, lecz nie dających gwarancyj
dostatecznej karności partyjnej. Za-
rząd partji trzyma w  szachu cały
swój klub parlamentarny: kto nie
słucha, ten będzie przy przyszłych
wyborach usunięty.  Proporcjonal-
ność petryfikuje partyjnictwo: za-
mienia auiomatycznie sejm w kon-
went senjorów, w klub paru mene-
rów, z których każdy posiada licz-
niejszy, lub mniej liczny orszak.
Kto chce skutecznie walczyć z par-
tyjnictwem, ten musi wołać wielkim
głosem o zniesienie proporcjalności.

Z dalszych wywodów „Czasu
wynika, że nas. konserwatyści sana-
cyjni chcą jakoby ratować parlamen
taryzm w Polsce.

Proporcjonainość pisze „Czas'”
w dalszym ciągu jest wrogiem. ustro-
ju parlamentarnego. Poprzez ochlo-
krację partyjną prowadzi do bezwła-
du i zgnilizny parlamentu, a następ-
nie do dyktatury. Wszędzie, gdzie
wprowadzono proporcjonalność, u-
strój parlamentamy został zachwia-
ny: w Niemczech i we Włoszech, w
Austrji i w Polsce Natomiast kraje,
które sachowały system okręgów
jednomandatowych, pozornie mniej
„sprawiedliwy”, zdołały utrzymać
system parlamentarny nietknięty: w
pierwszym rzędzie Anglja, Francja i
Stany Zjednoczone.  Proporcjonal-
ność jest dzieckiem doktrynerstwa,
siostrą anarchji, i matką dyktatury.

ażałoby co rychlej wprowa-
dzć w Polsce system okręgów jedno-
mandatowych, przy pozostawieniu
powszechnego, równego, bezpośred-
niego i tajnego głosowania. Okręgi
wielomandatowe i proporcjonalność
możnaby zachować chyba w  wiel-
kich miastach oraz na kresach, gdzie
może wypadałoby stworzyć, wobec

jalnych warunków  narodowo-
ściowych kataster i kurje narodowe.
Ale i w tych wypadkach należałoby
ten problem dokiadnie przemyśleć.

Ta ostatnia uwaga jest najsłusz-
niejsza. Istotnie reformę ordynacji
wyborczej trzeba przemysieć. Każ-
dy system ma i złe i dobre strony.
Ale jedna jest rzecz zasadnicza: czy
wybory będą proporcjonalne, czy też
proporcjonalność się zniesie, czy о-
kręgi będą wielomandatowe, czy

towe, niech wybory po-
zostaną wyborami, t. zn. niech bę-
dą wolne, niech odbywają się bez
nacisku i nadużyć wyborczych

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu”

 

O szyldy wileńskie.

'
i

„w szeregu kra;ów zamorskich.

Zanim powołane czynniki zdecy-
dują się zająć wreszcie tą sprawą,
niech zajmie się nią Rada Miejska z
okazji ustalenia podatku od  szyl-
dów. Podatek ten w naibližszej
przysziości miusi być na rok przyszły
uchwalony. Niechby Rada Miejska
wprowadziła za szyldy zawieszone
wyżej niż okno pierwszego piętra,
opłaty conajmniej  10-cickrotnie
wyższe od obecnych. Za szyldy
przedsiawiające okazy z manażerji
(lwy, tygrysy, białe niedźwiedzie)
opłaty dwudziestokrotne. A_ jeśli
ktoś zechce na szyldzie wymalować
pannę młodą w bieli, wyłrantowa-
nego eieganta, luo wojaka w mun-
durze sądzę, że stokrotne podnie-
sienie opłaty nie będzie przesadą.  J. Ch.

Buddyzm wyrusza
Korespondenci pism azjatyckich w Eu-;

ropie mają obecnie więcej pracy, niż ich |
koledzy europejscy w Azji. O wiele więcej
też wysyła się teraz depesz prasowych z
Europy do Chin i Japonji Przyczyną tego
są doniosłe wydarzenia w Europie. Te

właśnie wypadki europejskie odwróciły
narazie naszą uwagę od Dalekiego Wscho-
du i skutkiem tego przeoczyłiśśmy przeło-

mowy zwrot w dziejach buddyzmu, który

dokonał się ostatnio w Tokjo.

Ekoport 2 termu liby Przemysłowo-
łandlowej w Wilnie w październiku

1084 I.
(Woj. wileńskie, białostockie, no-

wośródzkie i poleskie).
, Około 300 tonn żyta, 200 tonn
,ęczmienia, oraz kilkanaście wago-
nów gryki wywieziono, celem dal-j
szego reeksporlu, do Gdańska. Prze-'
szło 100 tonn łubinu i peluszki skie-|
rowano do Czechosłowacji. Grzy-
bów suszonych przeszło 200 kg. wy-
wieziono do różnych krajow euro-
-pejskich. Zioła lekarskie znalazły
zbyt w Niemczech, Czechosłowacji,
Anglii, Estonji : Szwajcarj:. (W. oma-
wianym okresie wywieziono 3500
Kg, we. wrześniu ca 3.000 kg.).
Eksportowano około 100 koni do
Danji, Belgii i Anglji Obniżenie ta-
ryfykolejowej w kraju przyczyniło-
by się do rozwoju tego eksportu.
Miywieziono ca 150 sztuk trzody
bekonowej wagi ca 13 tys. kg. Eks-
port raków (do Francji i Niemiec)
zmniejszył się czterokrotnie, w po-
równaniu do września r. b. nie prze-
kraczając ilości 1 tys. kop. Zwięk-
szył się eksport sierści pianej i o-
czyszczonej, wobec pozyskania no-
wych odbiorców na rynku zachod-
nio - europejskim. (W omawianym
okresie wywieziono 40.244 kg—we
wrześniu 17.125 kg.). Pomimo du-
żych trudności, na które napotyka
ekspori ogórków ikonse. wowanych
do Anglii, skutkiem konkurencji
świeżych ogórków holenderskich —
wywieziono prżeszło 20 tys. kg, tego
towaru. Wartość wywiez:onych rę-
kawiczek przekroczyia sumę 70 tys.
zł. Przeszło 70 tys. kg, nztio tkanin
wełnianych wartości ca 2/0 tys. zł.
eksportowano do Chin, Indyj, Bryt.,

 

Mandżurji, Syrji, Afryki Północnej
1 Połudn., Finlandji, Holandji, Au-
strji, Norwegji, lslandji 1 Egiptu.
10 tys. kg. koców, wartości przeszło
18 tys. zł. wywieziono do Falestyny,
Syrji, Afryki, Anglji i Ksolonij An-
gielskich. Do Anglji, Francji i Cze-
chosłowacji - skierowano ponad 94
tys. kg. netto lnu trzepanego oraz
ponad 2 tys. kg. netto pakuł |nia-
nych,  trzepanych i szarpanych.
MWzrósi eksport odzieży (konfekcji)
osiągając cyfrę 8 tys. kg. netto, war-
tości 48 tys. zł. Odzież znalazła zbyt
głównie w Anglji i Afryce. Ponad
10 tys. kg. szmat lnianych wywiezio-
no do Francji i U. S. A. Eksport pa-
pierówki do Niemiec nie przekro-

600 tonn (we wrześniu 8 tys.
ton). Spadek eksportu należy tłuma-
czyć trudnościami dewizowemi na
rynku niemieckim. 15 tonn patycz-
ków zapałczanych wywieziono do
Francji, 700 tonn tarcicy przeważnie
do Anglji, przeszło 75 tys. kg. kom-
pletów skrzynkowych — do Indyj
Bryt. Dykty (700 tonn) znaiczły zbyt

 

Nowa rada miejska
w Kownie,

Jak donoszą pisma kowieńskie,  
się pierwsze inauguracyjne  posie-

Nowa rada, złożona z 36 osób,
ma tylko 13-tu radnych, którzy po-
przednio już w samorządzie kowień-
skim pracowali. Pozostali to ludzie
nowi. Frakcja polska skiada się z
3-ch radnych.

Na pierwszem posiedzeniu rady,
burmistrz m. Kowna, p. A. Merkis,'
złożył sprawozdanie o

e miejskiej i piunach na'
przyszłość. Ze sprawozdania wynika,
że gospodarka jest deficytowa i że
budżety były przekraczane. |

Charakterystyczne jest, że
według prasy kowieńskiej — ławy
dla publiczności na tem inaugura-
cyjnem posiedzeniu były prawie  puste.w sobożę dn. 24-go listopada odbyło |

dzenie rady miejskiej w Kownie. ||

1.245 161 mieszkańców w stolicy
Na dzień 1 września r. b. liczba

mieszkańców Warszawy wynosiła
1.215.181 osób bez wojska skoszaro-
wanego w stolicy. Wynika z tego,
że w ciągu sierpnia T[iczba mieszkań-
ców Warszawy wzrosła blisko o
5.000 osób. Stolica zaludnia się
szybko. Na przestrzeni bowiem roku
Warszawie przybyło 29 tys, miesz-
kańców, ponieważ na dzień 1 wrze-
śnia 1933 r. w stolicy było 1 186.658
mieszkańców.

Charakterystycznym jest fakt, że
poza chwilowem wyludnianiem się
Warszawy w okresie wakacyjnym,
zaludnienie «stolicy wykazuje stały
wzrost już od 18 lat nietylko w okre
sie rocznym, ałe również z miesiąca
na miesiąc. Dodać trzeba, że na
dzień 1 stycznia 1918 roku było w
Warszawie 847 tys. mieszkańców.

,. , *

na podbój świata
Była nim druga pan-pacytistyczna kon-

ierencja stowarzyszeń młodych  buddy-

stów, w której wzięło udział 600 przedsta-

wicieli 14 krajów. Otwarcie kongresu od-

było się w wielkiej sali w parku Hibiya

wobec olbrzymich tłumów buddystów. Po-
za powitalnemi przemórsieniami, program

został wypełniony staremi pieśniami, wy-
konanemi przez chór „Młodych Buddy-

stów*, tańcem „Bon Odori* i klasycznym

dramatem „No*. Komitet organizacyjny u-

łożył starannie progcam kongresu. Okres
sześciu dni został częściowo wypełniony
obradami, a pozatem zwiedzaniem  waż-
niejszych placówek kulturalnych i wy-
cieczkami do sławnych miejsc buddyj-

skich. Uroczyste zakończenie kcugresu od-
było się w Kjoao. Na bankiecie pożegnal-

nym wydanym przez ministerstwo spraw

zagranicznych, minister Hirota życzył u-
czestnikom kongresu, by po pawrocie do
swych krajów pracowali nad rozszerze-

niem idei pokoju. A

Kongres był ważnem wyderzeniem w
dziejach buddyzmu. Wzięło w nim udział,

jak wyżej podaliśmy, 14 krajów. Jest to

liczba pokaźna, jeśli zważyć, że w 1930 r.

na pierwszej konferencji w Honolulu za-

siadali delegaci tylko dwóch krajów, któ-

rzy postanowili wyznanie księcia Gauta-
my (Buddy) głosić po całym świecie. Takie
bowiem jest hasło młodych huddystów,
propagujących swe zasady w czasopiśmie
„Młody Wschód”, który od 140 łat zacho-

wał się w czystej formie w Japonji, a za
ośrodek, skąd ma promieniować la propa-

ganda, wybrano właśnie „Krainę Wscho-
dzącego Słońca”. Towarzystwo, którego
prezesem jest pruł Shibata w Tokjo, po-

stanowiło specjalnie wykształcić młodych
uczonych, którzy następnie ruszą na pod-

bój religijny dla buddyzmu, Europy i Ame-
ryki. Młodzi buddyści wkraczają więc w
nową erę „misjonarską”. Nie wystarcza im

już szeroko rzucone hasło „Azja dla Azja-

tów”. № marzeniach swych widzą Europę,,
zanoszącą modły do Buddy.

Japonja bardzo chętnie ujęia tę inicja-
tywę w swe ręce. Łączą się z iem przecież

cele polityczne, narazie wiedące do supre-

macji tylko w Azii. A to jest glowną wy-
tyczną w ostatnich zamierzeniach  impe-
rjalistów japońskich. Pierwsze kroki w

tym kierunku były już postawione w ubie-

głym roku na wiosnę w Tokjo na konie-

rencji „Wielkiej Azjatyckiej Ligi*,  przy-
szłej „Ligi Narodów Azjatyckich".  Rów-
nież w Dajrebiz w lutym r. b. obrady
„Panazjatyckiej Ligi" toczyły się wyraźnie
pod dyktandem  Japonji, a mówcy sta-
rali się zainteresować ideą Ligi przede-

wszystkiem książąt mongolskich, Z myślą
o rozciągnięciu wpływów na dalsze teryto-

rja Azji, zorganizowano w maju r. b, w

Kobe konferencję delegatów  turko-tatar-
skich, na którą przybyli przedstawiciele
Turków, Tatarów, Baszkirėw, Uzbekėw,

Kirgizów i innych ludów  cealralnej Azji.

Hasła rzucone podczas obrad na konieren-
cji w Kobe obudziły drzemiące  nadzieje
tych narodów, a w Moskwi” wywołały
zrozumiałe zaniepokojenie. Z przebiegu i

uchwał tych trzech kongresów wynika ja-

eno, że Japonja zdąża powoli do panowa-
nia nad Azją trzema drogami: polityczną,
gospodarczą i kulturalną.

Obecnie po konterencji  „pan-pacyli-

stycznej młodych buddystów* nie ulega
wątpliwości, że do tego samego celu użyje
się religi. Pierwsze jaskółki tej praktyki
widzimy już w Mandżurji. W nowem pań-

stwie Mandżukuo, lamaizm, a więc bud-

dyzm wskażonej formie ma być religją
dwerską cesarza Kan-De, jak ongiś pod-
czas panowania w Pekinie władców man-
dżurskich. Jest tó najłatwiejszy sposób
przeciągnięcia na swą stronę kapłanów-la-
mów, którzy wywierali zawsze znaczny

wpływ na tok poliłyki w Monugolji.
|o
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Niezwykła jesień.
SKARŻYSKO. (Pat). Koło wsi

Wąchock w powiecie iłżeckim w
ogrodzie jedneśo z gospodarzy, za-
kwitł już poraz trzeci w bieżącym
roku bez, który mimo przymrozków
zachował do tej pory świeże pąki, |
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Z duiem 1 grudma r. b. Ubezpie-
czalnia Spoleczna w Wliilnie na pod-
stawie zarządzenia Ministersiwa O-
pieki Społecznej angażuje 20 leka-
rzy domowych dla obsługi przeszło
30 tysięcy ubezpieczonych.  Ponie-
waż zarządzenie z Warszawy przy-
szło nagle Ubezpieczalnia wileńska
narazie odda do dyspozycji 20 leka-
rzy obecny śmach ambulatorium
przy ul. Dominikańskiej, gdzie leka-
rze ci będą ordynować dla całego
miasta. Później stopniowo lekarze
domowi przyjmować będą chorych w
rejonach po odpowiewnim urządze-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pomorze, Wielkopolska, Wileń-

skie i Polska Srodkowa: zachmu-
rzenie zmienne z przelotnemi opa-
dami. Spadek temperatury. Silne
i porywiste wiatry z północo-za-
chodu

Pozostałe dzielnice: przeważnie
pochmurno i miejscamł drobny
deszcz. Temperatura bez znaczniej-
szych zmian. llmiarkowane, chwi-
lami dość silne i porywiste, wiatry
z zachodu i północo zachodu.

UYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

upteki:
Augustowsk:ego al. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowskiej * Romec-
kiego — nl. Wileńska Nr 8, Ronawicra —
Nr. 2 (telef, 16 31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kaiwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielke 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie . przedmieściach, orócz Śmiviszek.

SPRAWY MIEJSKIE,
F“ — Posiedzenie komisji kultu-
ralno-oświatowej Rady miejskiej,
które odbyło się w dniu wczoraj-
szym było wypełnione dyskusją nad
sprawozdaniem Wydziału Kultury!
i Oświaty za rok ubiegły. Dłuższą
dyskusję wywołała sprawa przed-|
szkoli, oraz szkół! dla młodocianych.
— Zrzeszenie właścicieli nie-

ruchemości m. Wilna, obejmujące
stowarzyszenia i związki właścicieli
nieruchomości zarówno chrześcijań-
skie, jak i żydowskie, zapowiada
złożenie na dzisiejszem posiedzeniu
Rady miejskiej memorjału, domaga-
jącego się zmniejszenia dodatku
komunalnego do p:ństwowego po-
datku od nieruchomości, oraz opłat
za wodę.
— Nowa ulica na Antokolu.

W związku z przeprowadzeniem no-
wej drogi na Antokolu zniesiono
dom W. Radziwiłowicza (Senatorska
21), oraz Chaima Kreczmera (Anto-
koiska 67). Dotychczas skanalizo
wano nową drogę pomiędzy ulicami
Antokolską i Senatorską.- Dalsza
praca w kierunku ulicy Borowej ma
być zakończona przed 10 grudnia.
Wybrukowanie nowej ulicy rozpocz-
nie się na wiosnę.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—Jeszcze jedna proba walki

z żebractiwem. W aniu 28 b. m.
pod przewodnictwem p. starosty
Wielowieyskiego, a z udziałem przed-
stawicieli urzędu wojewódzkiego,
zarządu miejskiego m. Wilna, ko-
mendy P. P. m. Wilna oraz przed-
stawicieli komitetu do walki z że
bractwem i włóczęgostwem odbyła

Wybory radców
do izby Przemysłowo Handlo-

wel. :
Wczoraj w Stow. Kupcow 1 Ргае»

mysłowców Chrześcjan oobyły się

wybory trzech radców Izby Przemy-

słowo Handlowej w Wilnie.
Przewodniczył komisarz wybor

czy lzby P.-H. inż. Wł. Hajdukie
wicz. Do wyborów przystąpiono bez
dyskusji. Z pośród 7 miu zgłoszo-
nych kandydatów większością gło-
sów wybrani zostali pp.: Mieczysław
Zejmo, Wojciech Gołębiowski i Ma
rek Latour. 28

Rojtstrowanie praw nabytych prez
rzemieślników.

Związek Izb Rzemieślniczych Rze.

czypospołitej Polskiej przypomina
wszystkim rzemieślnikom, którzy
prowadzą samoistnie rzemiosło na

zasadzie praw nabytych nie posia-

dając kart rzemieślniczych, że w

myśl art. 198 ust. 4 ustawy przemy:
słowej są obowiązani pod rygorem
zastosowania do nich sankcyj ker-|
nych zgłosić się do władzy przemy-
słowej l-ej instancji w terminie do
dnia 31 grudnia włącznie, 1934 r.

z równoczesnem okazaniem zaświad-

czenia właściwej Izby Rzemieślniczej
o posiadaniu uprawnienia przemy-
słowego.
W celu otrzymania od lzby Rze-

mieślniczej wymaganego ustawą za-
świadczenia, należałoby uzyskać za-
świadczenie właściwego Zarządu
gminnego miejskiego lub wiejskiego
o samoistnem wykonaniu rzemiosła
przed dniem 15 grudnia 1927 roku.

Gdyby uzyskanie powyższych do:

kumentów było utrudnione, wów-
czas należałoby zaopatrzyć się w ce-

lu uzyskania zaświadczenia lzby Rze-
mieśiniczej w inne wiarogodne do-
wody posiadania uprawnienia prze-
mysłowego w szczególności, bądź
w dowód zapłaty podatku dochodo-

 

KRONIKA.
20-tu lekarzy domowych Ubezpieczalni

Społeczne|.

 

niu gabinetów przyjęć dla pacjentów
Ubezpieczalni.

Nie potrzebujemy dodawać, że no
wy system spełnienia
wiązku  Ubezpieczalni Społecznej
wobec ubezpieczonych jest. wadliwy
i wysoce niepraktyczny. Lelkarze do-
mowi, mając pod opieką swoją prze-
szło 1200 ubezpieczonych na każdy
rejon mimo najlepszych chęci nie
będą mogli sprostać zadaniu, Ucier-

dziwą pomoc lekarską ubezpieczeni
znajdować będa poza Ubezpieczal-
vią u lekarzy prywatnych specjali-
stów.
 

się w starostwie grodzkiem wileń
skiem konferencja mająca na celu
ustalenie zasad i sposobów walki
z żebractwem na terenie Wina.

SPRAWY PODATKOWE.
— Komisja odwoławcza przy

Wii. Izbie Skarbowej. Ukonsty-
tuowała się ostatecznie Komisja
Odwoławcza przy Wileńskiej lzbie
Skarbowej, w skład której weszło
24 członków i tyluż ich zastępców
pod przewodnictwem p. Malinow-
skiego. Komisja przystąpiła do pra-
cy mad załatwieniem około 5000
odwołań, złożonych przez płatników
m. Wilna.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Nowy dworzec w Giebo-

klam. Władze kolejowe postanowiły
w początkach przyszłego roku przy-
stąpić do budowy nowego dworca
kolejowego w Giębokiem. Dworzec
zbudowany będzie na wzór dworców
kolejowych polskich

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Nowy zarząd Tow. Łowiec-

kiego. Ma dorocznem walnem ze-
braniu członków Sportowego T-wa
Łowieckiego wybrano nowy zarząd
w następującym składzie: pp. Bort-
nicki (prezes), dr. Kazimierz Kodź
(wice-prezes), adwokat Sipowicz (se-
kretarz), Cyuński (łowczy) i Boro-
dzicz (skarbnik).

Uchwalono wydzierżawić 5 tys.
ha terenów około Kolonji Kolejowej
i N. Wilejki.

ZABAWY.
— Czarna Kawa Tygodnia Akademika,

która odbędzie się już pojutrze, t. j. w sobo
tę dnia 1 grudnia, w salach lzby Handlo-
wo - Przemysłowej przy ul. Mickiewicza
Nr. 32, zapowiada się ze wszech miar po-
inyślnie, Wybiera się na nią mnóstwo osób,
gdyż wieczór ten będzie inauguracją tego-
iecznego „Tygodnia Akademika”, imprezy,
«eszącej się w całej Rzeczypospolitej wiel-
ką popularnością. Piękne, wykonane przez
studentów.Wydziału Sztuki, zaproszenia,
coszly już do rąk kilku tysięcy osób, ktoby
zaś omyłkowo nie otrzymał zaproszenia, ra
czy zażądać go w Bratniej Pomocy Polsk.
Młodzieży Akad. U. S. B. (ul. Wielka 24,
Telef. 770, codziennie w godz. od 13 do 15

› ой 17 @о 21).
Wyśmienity bufet organizują we wla-

nym zarządze panie profesorowe, które
przygotowują moc pączków, kruszony, tor-
ty, nie mówiąc już o mięsiwach, drobiu i tp.

swego obo- |

pią na tem oczywiście cho:zy. Praw-|

Sprawa budowy linii
Jak nas imformują miejscowe

władze kolejowe przychylnie przy-
jęły projekt sier gospodarczych po-
wiatu dziśnieńskiego w sprawie bu-
dowy linji kolejowej do Dzisny.

Prezes P.K.P. w Wilnie inż. Fal-
kowski, który ostatnio osobiście zba
dał warunki budowy nowe; linfi oraz

| przeprowadził konferencję że staro-
stą dziśnieńskim i burmistrzem mia-
sta uznał za potrzebne połączenie gra

SŁONIM. (Pat). Z Woikowyska
donoszą, że ' przeprowadzono tam
pod kierownictwem naczelnika ru-
chu inż, Monczewskiego energiczne
śledztwo w sprawie ustalenia winy
za katastrofę na stacji W/oikowysk-

Rada miejska
Wi poniedziałek odbyło się w

Suwałkach inauguracyjne posiedze-
nie rady miejskiej, na którem doko-
nano wyboru prezydjum. Wicebur-
mistrzem wybrano Jana Karczew-
skiego, zaś stanowisko burmistrza

GŁĘBOKIE. (Pat). Wczoraj 27,11
nad powiatem dziśnieńskim szalała
wichura, która w kilku miejscach u-
niemożliwiła komunikację.  Zwały
śniegu, dochodzące miejscami do je-
dnego metra wysokości pszy kilku

TEATR LUTNIA,
„Gri - śgri* operetka w 3-ch aktach

Lincke'go.
Bardzo leciwa operetia ta Gri-

śri' i nie wiem czy były dostateczne
racje by ją wznawiać.

Zalet muzycznych nie posiada, a
libretta nie obfituje w dobre role,
wszystkie są mniej lub więtej papie-
rowe. Zwłaszcza rola tytułowa nie
daje wykonawczyni żadnego pola do
popisu. Wszystko polega na odśpie-
waniu paru  nieskomplikowanych
piosenek i stosowaniu serji rozkosz-
nie dziewczęcych minek. Nic też
dziwnego, że i p. Lubicz, nowa na-
sza primadonna, nie zdołała nic z tej
roli wykrzesać. Wolimy też opinię
co do niej odłożyć do następnego
występu. Największe oklaski zbiera-
łą w 3 akcie po wykonaniu wstawki,
co by świadczyło, że ma raczej uzdol
niania rewjowe. Zresztą przyszłość
to okaże.

Jest jedna rola w Gri-Gn na któ-
rej się skupia uwaga słuchaczą — to
rola króla Malefika. Jest to taki sa-

Winowajcy katastrofy na StaciiWołkowysk.

Burza śnieżna w pow. Dziśnieńskim.

RZIENNIK KILEKSKi -.

kolejowej do Dzisny.
nicznego miasta z nową linją kolejo-
wą, W związku z tem preżes BKP
złożył już obszerne sprawozdanie mi!
nisterstwu komunikacji.

Władze ministerjalie  przychylą|
się podobno do potrzeb  mieszkań-|
|ców pow. dziśnieńskiego i najpraw-|
dopodobnie już w drugiej połowie

‹ 1935 r. przystąpią do budowy nowej
linji kolejowej, która połączy m.l

ę. i j ‚

Ceniralny. Wstepne dochodzenie wy
kazały winę obsiugi kolejowej ze
stacji Wołkowysk i w związku z
tem zawieszeni zostali w swych czyn
nościach dyżurny i sygnalista tej

. stacji,

w Suwałkach.
postanowiono obsadzić w drodze
konkursu. Ponadto wybrano 3 ław-
ników, w tem 2 członków bloku rzą-
dowegoi 1 członka bloku żydow-

j skiego.

stopniach € mrozu spowodowały, że
wszędz:e uruchomiono sannę. Po kil
sunastu godzinach nastąpiła zna-
czna zwyżka temperatury i szybko
topniejące śniegi uczyniły drogi zno-
wu błotnistemi

 
W] dniu wczorajszym wileński

Sąd Okręgowy miał rozpoznawać
głośną sprawę, wynikłą na tle zacię
tej wojny, prowadzonej przez „Sło-
wo“ z dyrektorem Radja, p. Witol-
dem Hulewiczem.

P. Witold Hulewicz uczuł się o-
brażonym szeregiem artykułów i
wzmianek oraz karykatur, zamie-
szczanych w „Słowie” i pociągnął
do odpowiedzialności sądowej redak
tora odpowiedzialnego „Slowa“, p.
Tadeusza Pasikowskiego oraz autora
artykułów, p. Jerzego Wyszomir-
skiego.

Alkt oskarżenia zarzucał red. Pa-
sikowskiemu znieważenie dyr. Hu-
lewicza przez zamieszczenie w Nr.
162 „Słowa” z czerwca r. b. artyku-
lu p. t. „Skarga i studja p. Witolda
Huiewicza — Doktór, czy niedokoń-
czony student”, oraz karykatur w
NrNr 154 i 155 p. t. „Ewa i zwiercia-
dło węża” oraz „Chore dziecko”. mograj aktorski, w którym najwię-

cej efektów daje sama charaktery-
zacja. Rolę tę gra u nas p. Tatrzań-
ski, jak zawsze bardzo dobrze, lecz
tym razem z mniejszym niż zwykle
temperamentem. Dobre momenty ma
p. Lasowska, p Dembowski śpiewa
jakby wypoczętym głosem, zabawną
sylwetkę stwarza p. Lubowska,

Reżyser p. Domosławski większą
rolę w tej operetce przeznaczył ba-
letowi. W pierwszym akcie mamy Leny będą przystępne. Fakt, iż dekoracji

kwiatowej wielkieej sali balowej podjęła się
Lima Welera, jest rękojmią, że dekoracja
tędzie piękna i gustowna. Do tańców przy”
grywać będzie orkiestra Matulewicza, zna-
ra od szeregu lat uczestnikom bali i za-
baw, urządzanych przez akademików. Ko-
mitet zabawowy przygotował różne niespo-
dzianki, Zabawie przyświeca piękny cel:
fomoc ubogiej młodzieży akademickiej.

—

Nadzwyczajne Zebranie Zwiątku
A

W. ubiegły poniedziałek odbyło
się nadzwyczajne zebranie delega-
tów Związku Cechów. Reprezento-
wanych było 15 cechów. Przewodni-
czył p. Hermanowicz. Przy stole
prezydjalnym zasiedli M. Oszurko,
ks. A, Mościcki i W. Jankowski

Dyr. Inst. Rzem. p. Czesiaw Wie-
rusz-Kowalski wygłosił reierat 0
nowozałożonym u nas Wileńsko-
Nowogr. Instytucie Rzemieśliniczym.

Okazało się, że delegaci prze-
ważnie nie słyszeli o nowopowstałej
organizacji, która z niewiadomych
przyczyn tak wolno wypływa z cie-
nia gabinetów Izby Rzemieślniczej.
Przystąpiono więc do odczytania
statutu, który w ogólnych zarysach
nie różni się od Związku Cechów,

jedynie chyba tem, że założycielami
са organizacje chrześcijańskie w ilo-
ści 7 i żydowskie w ilościS. Walnego
Zebrania jeszcze nie było. Zarząd,
według oświadczenia  prelegenta,

jest tymczasowy, a składa się z pp.:
R. Młynarczyka —- prezesa, Z. Kru-
ka — sekretarza i Czesł. Wierusz-  Kowalskiego — dyrektora. Instytut
rozesłał do członków założycieli
pisma z prośbą o wpłatę 25 zł od
organiz. Suma ta, jak wykazały gło-
sy zebranych, będzie trudna do
sciągnięcia, Uctrwalono większą ilość
ttatutów rozesłać do poszczególnych
Cechów. !

Następnie pomiędzy iunymi po-,
wzięto uchwałę, by zasupić na
ostatnią niedzielę Roraty Związku
Cechów, w których wezmą udział
wszystkie Cechy wileńskie.

UEI RS IA CO AZBOEOWA

bądź też w dowód zarejestrowania
pracowników danego warształu rze:
mieślniczego w Kasie Chorych przed wego od warsztatu rzemieślniczego

 

15:ym grudnia 1927 r.

cały corps-derbalet, poprzebierany
w bronzowe trykoty i kędzierzawe
peruki. Dzikość taneczników jest ta
ka, że może przyśnić się w nocy.
Efektowna była Carioka w wykona-
niu p. Martówny i p. Ciesielskiego,

Zniewaga polegaia m. i. na uży
ciu określeń: „trąba jerychońska i
powietrzna”.

Ponadto pp. Pasikowskiemu i
Wyszomirskiemu zarżuca akt oskar-
żenia, iż obrazili godność dyr. Hu-
iewicza przez użycie w artykule, za
mieszczonym w. Nr. 151 „Słowa”
słów: „atletyk', „wogóle do nicze-
go', „bez żadnego intelektualnego
pożytku dla luazkości”, „innemi sło
wy tuman'.

._ Rozprawie przewodniczył prezes
Sądu Okręgowego, p. Kaduszkie-
wicz, obok którego w.komplecie są
|dzącym zasiedli sędziowie: Sienkie-
wicz i Tomaszewski.

Na rozprawę stawił się dyr. Hu-
iewicz w towarzystwie swego obroń
cy mec. Stanisława Węsławskiego,

 

Proces o nadużycia w magistracie
m. Podbrodzia.

Przed sądem okręgowym stanęli
burmistrz m. Podbrodzia Kajetan
Rožnowski i rachmistrz tegże insty-
tucji Mieczysław Konirym-Dank, о-
skarżeni o dopuszczenie się nadu-

żyć na szkodę kasy magisiratu.
Kiedy na wiosnę ub. r ustąpił ze

stanowiska rachmistrza magistratu

M, Kontrym-Dank, a jego miejsce za
jął Eljasz Łoś natrationo na ślad na-
dużyć, ponieważ nowy bunalter nie
mógł zbilansować sum  poszczegól-
nych rachunków. Po bliższem zba-
daniu .twierdzono, że kwoty zape-
wne w księdze sum przechodnich nie
zgadzaiy się z figurującemi w dzien
niku głównym.

Mozolne sprawdzanie
detraudacje z rachunków: podatku
lokalowego, od nieruchomości, od
gruntów, od letnisk oraz tytułem po
datku wojskowego, składek  ognio-
wych i obrotu czekowego P.K.O. wy
noszące 6.414 zł. 72 gr.

Sprawę przekazano urzędowi
prokuratorskiemu, który poiecił Kon
iryma-Danka osadzić w areszcie.
Tłómaczył się on. że pieniędzy nie
przywłaszczał, lecz oddawai je bur-
mistrzowi Rożnowskiemu, który po-
lecał czynić malwersacje w  księ-
gach rachunkowych a od sum miał
wypłacać mu 20 — 30 proc.

Śledztwo nie potwierdziło ze-
znań Kontryma Danka, jednakże

ujawniło

PADA 35IIIOKW II

Dyr. Hulewicz contra „Slowo“.
Sprawa została odroczona.

natomiast oskarżeni nie stawili się,
P. Pasikowski nadesłał do Sądu

aż 2 nader ciekawe pisma.
W] pierwszym oświadcza on, iż z

braku środków na rozprawę  przy-
być nie może i wyjaśnia Sądowi, iż
nie ponosić odpowiedzialność za ar-
tykuły w „Słowie”, gdyż był jedynie
„firmowym redaktorem 1 wogóle w
redakcji nie bywał.

Dalej pisze p. Pasikowski do-
słownie tak:

„Redaktorem odpowiedzialnym byłem
tyłko dlatego, że spodziewałem się pewne-

$o wynagrodzenia, które zresztą red. Ksa-

wery Pruszyński mni2 niejednokrotnie obie

cywał, Wbrew tym zapewniee:uiom nie о-

trzymałem poza bezpłatnym abonamentem
„Słowa” żadnego wynagrodzenia. Dręczony

wieloma przykrościami i nie uzyskując na-

wet moralnej pomocy w formi: radi wska-

zań, za tunkcje redaktora odpowiedzialne-

go podziękowałem”.

W drugim piśmie p. Pasikowski
ponownie prosi o rozpoznanie spra-
wy pod jego nieobecność i uskarża
się, że ы

„Niestety p. Stanisław Mackiewicz, wy

dawca p:sm, których byłem redaktorem od-

powiedzialnym, na list mój, w którym pro-

siłem o przysłanie biletu, lub po'rzebnej na

przejazd gotówki, nie odpowiedział.

W końcu prosi p. Pasikowski Sąd
o zmuszenie redakcji „Słowa bu u-
możliwiło mu siawienie się na termin

Sąd jednakże redakcji „Słowa
zmusić nie zechciał i posianowił na
wniosek mec. Węsławskiego sprawę
odroczyć i sprowadzić na następną
rozprawę p. Wyszomirsliego pod
przymusem, zaś względen: p. Pasi-
kowskiego zastosować kaucję w wy-
sokości 50 złootych, a do czasu jej
uiszczenia oskarżonego aresztować.

 

iadny - taniec motyli w ostatnim
akcie S. W.

POPULARNA
RZPIELGRZYMKA do

Teatr | muzyka
— Teatr muzyczny „Lutnia”, „Gri-Gri*.

Pziś po raz 3-ci operetka Lincke „Gri-Gri“,
która zyskała ogólne uznanie ze względu
na świetne wykonanie i bogatą wystawę, W
roli tytułowej Z. Lubiczówna. Rolę króla
murzyńskiego odtwarza M. Tatrzański.
Vielkiem urozmaiceniem widowiska są e-
„ektowne balety i ewolucje układu J. Cie-
sielskiego. Zniżki ważne.

Popołudniówika miedzielna w „Lutni'.
Niedzielne przedstawienie popołudniowe po
<enach zniżonych wypełni operetka Falla
„Madame Pompadour z Kulczycką w ro-

li tytułowej.

„Bal w Savoy". Wobec wielkiego po-
wodzenia operetka Abrahama „Bal w Sa-
voy” grana będzie w poniedziałek najbliż-
-zy po cenach zniżonych w obsadzie prem-
jerowej z J. Kułczycką na czele.

„Zemsta nietoperza”. Zespoły artystycz
ne teatru „Lutnia* zaczęły przygotowania
do wystawienia operetki SURówA „Zemsta
nietoperza”.

— Teatr miejski Pohulanka. Dziś,
czwartek dn. 29 b. m. — przedstawienie za-
wieszone z powodu próby  generalne' z
„Hamleta“.

Jutrzejsza premjera „Hamleta“. Jutro,
w piątek dn. 30 b. m. o godz. 8-ej wiecz,
wystawiona będzie największe arcydzieło li
teratury dramatycznej wszystkich czasów
„Hamlet“ — Szekspira, w nawskroś orygi-
nalnej inscenizacji. Potężne to widowisko,
które w Wilnie oddawna nie było grane,
ściągniee niewątpliwie. najszersze koła pu-
bhczności, która będzie miała możność od-
nowić sobie przeżycia związane z „Hamle-
tem” i ocenić wysiłek artystyczny naszego
teatru, wkładającego, w. przygolowanie ar-
cydzieła szekspirowskiego cały swój zapał
i pietyzm. 4

Polskie Radjo Wilno
Czwarek, dnia 29 listopada 1934 roku.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu

zyka, Dzien por. Muzyka. Chwilka pań do-
nu. 7,40: Progr. dzienny. 7.50; Koncert rekl.
7,55: Giełda roln. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.

: Wiad. meteor. 12.10: Audycja dła
dzieci. 12.30: Poranek szkolny. 13.00: Dzien.
poł. 13.05: Z rynku pracy. 13.10: d. c. po-
ranku szkołnego. 15.30: Wiad. o eksporcie.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Koncert ka-
meralny (płyty). 16,45: Lekcja francuskiego.
17.00: Słuchowisko: „Nieboska komnedja” —

 

  

 

УМ( 3/1 — 13/1.

WYPADKI.:
— Karambol samochodowy. Na.

ul. Zawalnej koło kościoła ewange- |
licko - reformowanego wydarzyto się
zderzenie samochodu ciężarowego,
prowadzonego przez niejakiego Ma
ksa Rudnika z autem policyjnem.
Skutkiem zderzenia z samochodu
ciężarowego wyrzucony został M.
Rudnik, który uderzył się o drzewo i
uległ ciężkim obrażeniom głowy, rąk
i boku. Auta zostały uszkodzone.

Na miejsce wypadku przybyła
komisja techniczna na czele z inż.
Krukowskim.

 

„Co czytać?” — szkic liter. 19,00: Audycja
żołnierska. 19.20: Pogad aktualna. 1930:
Piosenki lekkie (płyty). 19.45: Progr. na pią-
tek. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad.
psort, 20.00: Popularna muzyka polska. 20.45
Dzien. wieczorny. 20.55: „Jak pracujemv w
Polsce". 21.00: Koncert muzyki polskiej.
«145: „Poznanie siebie samego — odczyt
prof. T. Kotarbińskiego. 22.15: Lekcja tań-
ca. 22,35: Muzyka taneczna. 22.45: Копс.
iekl. 23.00: Wiad, meteor. 23.05: Muzyka
ianeczna.

Piątek, dnia 30 listopada 1934 r.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
„ука. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pan
qdomu. 7.50: Pogad. tniarska, 7.55: Giełda
roln. 11.57; Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Muzyka
lekka. 12.45: „Wialka z krzywicą u dzieci—
tdczyt dla kobiet 13.00: Dzien. poł. 13.05:
Tańce (płyty). 15.30: Wiad. o eksporcie.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka z płyt

Cena zł. 425 — Informacje IZApiaY:
AKCJA KATOLICKA w ŁODZI, ul. Ks. Skorupki

WAG©NS LITS,/COOK, Wilno, Mickiewicza 6.
1-a

: KRONIKA POLiCYJNA.
— Kradzież przy ul. Cerkiewnej.

Do mieszkania Stańczyk Józefy (Cer
kiewna 1) włamali się złodzieje i
skradli duży kosz, w którym znajdo
wało się 300 zł. w gotówce, futro
damskie na kotach, płaszcz letni, bie
lizna, miednica srebrna 1 inne drob-
ne rzeczy, ogólnej wartości 600 zł.
— Amator czekolady. Wyśpiań-

ski Bohdan (Zawalna” 56), urzędnik
mionopolu państw. dontósi policji
iż z Urzędu Akcyz i Monopoli Pań-
stwowych w Wilnie (Zawalna 56),
niejaki Górski Franciszek, bez sta-

łego miejsca zamieszkania, skradł

walizkę, zawierającą czeloladę. Po-
licja wszczęła natychmiast dochodze
nie i zatrzymała Górskiego w chwili
gdy grał w loterję fantową na rynku
Łukiskim.
— Zatar$ o komorne, Wieika

awantura wynikła między właści-
cielem domu nr. 28 przy ul, Śniego-
wej a lokatorem W. Byszyńskim na
tle niepłacenia komornego. Byszyń-
skiego właściciel
zorcą usiłował wyrzucić z mieszka-
nia, a gdy ten z żoną opierał się,
wówczas właściciel domu z dozorcą
miał podobno pobić dotkliwie By-
szyńskiego i jego żonę. Wezwano w
związku z tem Pogotowie Ratunko-
we, lktóre opatrzyło poszkodowa-
nych. Przeciwko sprawcom pobicia
wytoczano skargę sądową. 

6.00: Muzyka lekka. 16.45: Audycja dla.
chorych. 17.15: Koncert kameralny. 17.50:
tonkurs literacki: Fragmenty z najpopular
niejszych słuchowisk nadanych przez Roz-
głośnię Wileńską (z nagrodami). 18.15: Re-
- tal śpiewaczy. 18.45: „Lis“. 19,00: Do
„sdowa. 19.20: Pogad. aktualna. 19.30: Pio
sinki francuskie. 19.50: Wiad. sport. 19.56:
Wil. wiad. sport. 20.05: Pog. muzyczna.
2).15: Koncert symfoniczny. Dzien. wiecz.
„ak spędzić święto. d. c. koncertu. 22,30: Re
zyłacje poezyj. 22.40: Wil. wiad, kołejo-
we. 22.45; „Moskwa 1831“ — djalog liter. 

  

Z. Krasińskiego. 18.05: Skrzynka pocztowa
Nr, 337. 18,15; Recital fortepianowy, 18.45:

 

23.00: Wiad. meteor. 23.05: Muzyka lekka i
ianeczna, MSZ JU4 mie

—Kradzież w Ośrodku Pracy
Nr. 10. Jakiwko Eugenjusz, komen-
dant Ośrodka Pracy Nr. 10 (Stry-
charska 20) zameldował policji, iż
z kasetki zna'dującei się w kułrze
Ośrodka, skradziono 706 zł. 12 gr, w
gotówce. O kradzież podejrzani są
junacy — Łastowski Bronisław, Tur-
ło Piotr i Łubiński Kleofas, którym
była powierzona piecza nad pie-
niędzmi. Wszyscy trzej zostali za-
aresztowani.

burmistrza Rożnowskiego pociąśnię
to do odpowiedzialności karnej, po-
nieważ dopatrzono się w jego dzia-
łalności uchybień ze szkodą dla in-
stytucji przez to, że K. - Dankowi
jako rachmistrzowi pozwalał na peł-
nienie tunkcji skarbnika i inkasenta,
umożliwiając mu prowadzenie mal-
wersacji.
W wyniku przewodu sądowego,

sąd pod przewodnictwem wice pre-
zesa p. W. Brzozowskieśo przy u-
dziale pp. sędziów Cz. Sienkiewi-
cza i K. Bobrowskiego uznał winę
obu oskarżonych za udowodnioną z
tem, Rożnowski działał nieumyślnie,
a wobec tego skazał: Mieczysława
Kontryma-Danka za każde z prze-
stępstw na 3 lata więzienia, uznając
tę karę za łączną i utratę praw na
przeciąg 5 lat, zaś Kajetana Rożno-
wskiego na 1 miesiąc aresztu z za-
wieszeniem wykonania kary przez 3
lata.

Skazanemu K.-Dańkowi, który
przebywa w areszcie, zaliczono od-

byty środek zapobiegawczy od 27,X.
1933 r. na poczet wymierzonej kary.

Kos.

 

Znalazł wiszące zwłoki żony
BARANOWICZE. (Pail. Ze Stoło

wicz donoszą: W osadzie Cerkwi-
cze, gm. stołowickiej osadnik Maj-
chrzak Ignacy w niezamieszkałym
domu, znajdującym się w pobliżu wy
mienionej osady, znalazł wiszące
zwłoki swej žony, Leokadji. Stwier-
dzono, że Majchrzakowa uprzednio
została zamordowana przy pomocy

iępego narzędzia, o czem świądczą
rany na głowie, a następnie powie-
szona. Majchrzak po zabraniu zwłok
do domu zawiadomił posierunek P.
P. w Stołowiczach. Władze policyj-
ne wdrożyły energiczne dochodze-
nie

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Ukaranie Brygidy Helm
 

Aktorka filmowa Brygida Helm
skazana została na dwa miesiące
więzienia za spowodowanie ciężkie-
go uszkodzenia ciała. Mianowicie
27.8, powracając z jakiegoś przyję-
cia, najechała prowadzonym przez
siebie samochodem pewną kobietę.
Ukaranie aktorki grzywną pieniężną
było niemożiiwe gdyż wypadek tego
rodzaju zdarzył się jej już po raz
drugi.

Przy zaburzeniach w trawieniu, bólach
żołądka, naturalna woda gorzka
„Franciszka - Józeła* pobudza do
Łróżnień. 36314
——
—

— Rewižja w melinach złodziejskich.
W. dniu wezorajįszym polieja przeprowadzi-
ła rewizje w  spelunkach złodziejskich.
Yprócz znalezionych rzeczy, pochodzących

- kradzieży, znaleziono ukrytych dwóch zna

nych złodziei J. Sitkiewicza i Wł. Masłow-
skiego. Złodziei osadzono w areszcie Cen-

iralnym.
3 Symulacja napadu. Niejaki Kaz.

Rogowski (Belmont 25) szewc z zawodu po-

wiadomił policję, iż wracając z wesela na

Pióromoncie został napadnięty przez dwóch
«sobników, którzy go porżnęli nożami, przy
czem zrabowali 15 zł. й

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło

iż Rogowski napad symuluje, gdyż porznię-
ty został na zabawie weselnej, a chcąc obro

 

nić uczestników zabawy, zmyślił historję |
u napadzie.

Rogowski za fałszywe zeznanie zosta-
nie pociąśnięty do odpowiedzialności kar-

Tej.

2Arolztowaśie „malžeūskie“ pary zło-

dziejskiej. Policja aresztowała znanego zło-
dzieja Jana Michałowskiego wraz z jego
przyjaciółką „Renią” i spėlnikiem.

Michalowskiemu + spėlnikowi udowo-
dokonane w

 

(niono ostatnie kradzieże
mieście.

Michałowski okradał przeważne miesz-

kania, które przedtem badała „Renia” uda-
с żebraczkę, bądź osobę poszukującą
mieszkania do wynającia.

Złodziei osadzono w areszcie Central-
nym.

° — Teatralny złodziej kieszonkowy u-
uieszkodliwiony. Donosiliśmy, iż w teatrze
„Lutnia“ przed kilku dniami aresztowany
został znany kieszonkowiec Gryliches (Jat-
lowa 1), który planował w szalni teatru о-
kradzenie widzów, kradzież wówczas nie
udała się, gdyż Gryliches został w porę a-
1esztowany. ;

Obecnie do policji zgłaszają sięposzko-

dowani, którzy przed paru tygodniami =
ofiarą kieszonkowca. Również zgłosił się
cewien znany bywalec teatralny, który roz-
poznał w Grylichesie sprawcę kradzieży
portfelu z 500 złotym.

W związku z tem Grylichesa przeka- 
domu wraz z do-'

zano władzom sądowym.
— Kradzież orzez okno. 2 mieszkania

Petroneli Paszkicwiczowej (Konduktorska
10) nieznani złodz'eje wynieśli przez okno
dwa garnitury i palto ogólnej wartości 270
zł na szkodę sublokatora Paszkiewiczowej
Sergjusza Paszowa 3
— 100 złotych zginęło. Jan Miszkuro

ze wsi Nowosiołki doniósł policji, że w
domu przy ul Turgielskiej 16 skradziono
mu 500 zł. w gotówce. Jako pedejrzaną o
lradzież zatrzymano Irenę Olszewską. 400
Ł ze skradzionej sumy odnaleziono i zwró-
cono właścicielowi.

° — Ofiara pierwszej We
wtorek o godz. 7 rano
sejko Aleksandra, lat 66, (Filarecka 68),
przechodząc ulicą Filirecką poślizgnęła się
i upadła na chodnik, łamiąc piawą rękę w
przedramieniu.  Różewiczową  odwieziono
dorożką do Pogotowia Ratunkowego, skąd
kierowano ją do szpitala żydowskiego w
stanie niezagrażającym życiu.

Pożar przy Kopanicy, W poniedzia-
lek wieczorem w domu Fejgi Grodzieńskiej
(Kopanica 14) wybuchł pożar, wskutek na-
gromadzenia się sadzy w przewodach ko-
minowych. Straż ogniowa po upływie 20-tu
minut ogień ugasiła. Pożar wyrządził jedy-
nie nieznaćzne szkody.

Więcej pożarów. Ostatnio zanoto-
wano w Wilnie zwiększenie się ilości po-
żarów. W/ ciągu ostatnich paru tygodn

ślizgawicy.

liczba pożarów w obrębie wiejki: miastaeżo
oblisko30proc,

Rėožewiczowa-Tre-
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Dziš czwarty dziefi glosowania
«Dziennika Wileńskiego».

: KUPON -
W PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO”

GŁOSUJĘ
NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WILNA
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Wczoraj wieczorem zostały usta możliwe wcześniejsze głosowanie, sportu łyżwiarskiego wśród szero-|

wione urny Konkursu sportowego gdyż z doświadczenia lat ubiegłych
wiemy, że dopiero w ostatniej nie-

Jedna urna znajduje się w Fir-| mal chwili wszyscy przystępują do
„Dziennika Wileńskiego".

mie „Lech“ przy ul. Wieskiej 24, a; urn.
druga w Redakcji „Dziennika Wileń
skiego — Mostowa 1.

WI Konkursie udział brać mogą
wszyscy: sportowcy Wilna.

Zainteresowanie Konkursem
zwiększa się cor:z bardziej, Celem
uniknięcia nawału pracy przy obli-
czeniach głosów prosimy bardzo о

Majnowsze mody, najwspan toalety wzbu- |
dziły sensację w Świecie kobiecym.

bą pewną tradycję.

raz opinji sportowej Wilna.

 

DZIŚ.
Najpiekniejsza gwiazda

Balkon 25 gr,

STANISŁAWA MONIUSZKI
Nad program: Komedja wesoła

DZIENNIK WILEŃSKI

Komunikat 8/34.
„Podaje się do wiadomości -klu-

bów, że:
1. Wi dniach 8 i 9 grudnia br. i

ewentualnie w terminach następ-
nych zostanie rozegrany turniej eli-
minacyjny piłki koszykowej pań i
panów o puhar P. Z. С. $.

Zgłoszenia drużyn, po jednej do
każdej konkurencji nadsyłać do dnia
3 grudnia rb. równocześnie z wpi-
sowem. zł. 1 od drużyny. Х

Do turnieju dopuszczone będą
jedynie te kluby, które uregulowały
zaległosci na rzecz Wil. O. Z. G. $.,
wżględnie uregulują przed upływem
terminu zgłoszeń.

2. Finałowe rozgrywki piłki ko-
szykowej o puhar P. Z. G. S. odbędą
się: Dla drużyn żeńskich—-w dniach
5 i 6 stycznia 1935 r. w Warszawie.
Dla drużyn męskich — w dniach 12
i 13 stycznia 1935 r. w, Przemyślu.
Termin zgłoszeń do dnia 25 grud-

nia rb., przyczem jednocześnie ze
zgłoszeniami należy wpłacać kaucję
w kwocie zł, 20*. 

Zaznaczamy, że jest to już 4 kon
Ikurs, a więc konkurs mający za so-

 

NORMA SHEARER

„TWE USTA KŁAMIĄ"
Wkrótce N A N A : ANNĄ TENS

DZIS.

HAL K
z udziałem L. KIEPURY I ZUZANNY KARIN.

 Łyżwiarstwo dla mas.
Polski Zw. Łyżwiarski rozpoczął|
b. r. akcję rozpowszechniania'| w

kich mas naszej młodzieży i do-
rosłych. |

W. pierwszym rzędzie dążeniem
'Związku jest stworzenie w każdym:
klubie sportowym, a także przy każ-|
dej szkole — sekcji łyżwiarskiej. |

Aby ułatwić tę pracę klubom:

Zwycięstwo w konkursie jest oraz kierownictwom szikół przepro-|.W| ringu prowadzi mecz

wielkim sukcesem sportowym, gdyż wadzi PZL.
wynik konkursu uważany jest za wy kierowników.

odpowiedni kurs @а'
organizacji łyżwiar-'

' skich, Kurs ten trwać będzie 2 tyg.,!
| w dniach 10 — 22 grudnia b. r, Wy-'

w fascynującym romansi
nowoczesnej kobiety

Balkon 25 gr.

A“

„FLIP i FLAP W WOJSKU".
Dła młodzieży dozwolone.

ROXY
** dziewcząt

Dziś. Najnowszy przebój :

Od wieczora do północy...
W rol. gł. słynny pleśniarz, bożyszcze świata Carl BRISSON, WICTOR MA LAGLEN, 1000 „ięknyci

i znakomita orkiestra Duke Eliingtona. Wspaniała treść. Tempo akcji.

Piękne melodje. — Nad program: Tygodnik „Paramountu* i „Pat.* Bil. honor. nieważne.

 

Cudowna rewja

kłady odbywać się będą to drugi
dzień w godzinach 18—20 w lokalu
przy ul. Wiejskiej 11 m. 16.

Program kursu przewiduje m. in.

wskazówki, jak urządzać śiizgawki,|

jak prowadzić naukę jazdy na łyż-'

Z KR AJUŪU.
Smierč umystowo-chorego na drodze.

WILNO - TROKI. W dn. 26 b. m. nie zdołano ustalić. Żadnych śladów

wach, jak onganizować zawody łyż- w odległości 2 km, od wsi Klepacz,' gwałtownej śmierci nie stwierdzono.

wiarskie i t. d. pod Olkienikami, w stronę wsi Ože- Przypuszczają, że są to zwłoki umy-

Kurs prowadzony będzie przez 'rańce znaleziono trupa mężczyzny, słowo chorego.

wiceprezesa zarządu PZŁ, p. El

Nehringa. Zapisy przyjmuje kance-
larji PZL. Wiejska 11 m. 16 codzien-

nie w godz. 18—20.

Odwilż w Katowicach.
Wyznaczony na wtorzk wieczo-

rem mecz hokejowy, treningowy,

poiniędzy dwiema reprezentacjami

Polski nie doszedł do skutku z po-

wodu odwilży, W Katowicach jest

obecnie tak ciepło, że nawet na
sztucznym torze lodowym żadne
treningi ani mecze  holhejowe nie
mogą się odbywać :

O ile warunki atmosferyczne nie
ulegną zmianie wówczas wyznaczo-
ne na sobotę { niedzielę mecze ho-
kejowe z berlińską drużyną Bran-
denburger S. C. nie dojdą dc skutku.  
W niedzielę rozpoczynają się bokser

skie mistrzostwa Polski.
W nadchodzącą niedzielę, Ż gru-

dnia rozpoczynają się mecze bok-
serskie o drużynowe mistrzostwa
Polski.

Obsada sędziowska na meczach
tych przedstawia się mastępująco:

Wawel — Makabi w Krakowie.
p. Derda z

Poznania, punktuje pp. Rosada ze
Śląska i Sopiński ze Lwowa.
Gedanja — IKP. w Gdańsku. Pro-

wadzi w ringu p. Zapłatka z Pozna-

PAN
Okazja!

SPRZEDAŻ  LIKWI-
DACYJNA

w f-mie „Centrum*—
Zawalna 52 — radjo-
odbiorników i części.
Codziennie od 12—2.
CENY LIKWIDA-

CYJNE.
271—1

POKOIK
bardzo ciepły,

kiemi godami,

lokatorki.
7 m. 6.

 

   

     

PrZEROBKI | REPARACJE

SWETRÓW, RĘKAWICZEK. RAJTOZÓW,
dorsz” POŃCZOCH, SKARPETEK,bianie

podnoszenie OCZEK i t. p.

OBSTALUNKI na NOWE
Wykonanie solidne. Ceny n'skle

Adres: ul Mostowa 16 m. 14,
lub z ul. Orzesikowej róg Wileńskiej

brama Ne 11 a w podwórzu na prawo
JE 14 parter 5 wejście.

„WYCIECZKA INŻYNIERÓW"

do Palestyny, Syrii, Eoipta, Turcji, Grecji, Rumuni
Udział mogą brać wszyscy

18.XII-1934 — 15.1.-1935.
ORBIS Micklewicza 20 tel 883.
— — — a gaiė

pp T

tra Brama i magsrei wileński,
Od samego początku zawieszenia obrazu N. M. P. na Ostrej Bramie

t.j. ok. r. 15/0 aż do r. 1668 obraz obecnie czczony był własnością mia-

sta. Karmeiici bosi (przybyli do Wilna w r. 1626) początkowo nie mogli

budować na Ostrej Bramie kaplicy, gdyż bramaOstrabyła obwarowana

licznemi prawami i przywilejami królewskimi orazmiejskimi, wskutek

tego nawet dostęp do niej byi wzbroniony, nie mówiąc już o naruszeniu

jej przez budowę. :

Ro. „Naźdują się tacy swawolnicy—czytamy w dawnych Prawachkró-

lewskich — iż w miastach bramy, wybijają i wysiekają, kłódki odcinają,

prochu w nie nasypawszy, rozsadzają; przeto postanawiamy,aby „z ta-

kim każdym gwaltownikiem postępowano według Statutu Toruńskiego.

Magistrat miasta Wilna: wydał rozporządzenie, by nie stawiano

blisko murów, dotykających Ostrej Bramy, żadnej budowy.

O ile nie wolno było takowej wznosić w pobliżu Ostrej Biamy, tem-

bardziej — na niej samej.
Trudności te jednak oo. bosi stopniowo poczęli usuwać.

względzie okazała się im pomocna budowa kościoła św. Teresy.

może pomocnym był również najazd na Wilno Rosjan w l. 1655—1661.

Dzięki budowie kościoła św. Teresy karmelici bosi zyskali szereś

przywilejów, na mocy których prawa królewskie, ustawy miejskie i róż-

me przepisy, surowo przestrzegane w stosunku do wszystkich obywateli

miasta Wilna, odnośnie do zakonników nie miały tej mocy.

Mimo, że kościół miał być budowany (budowa trwała od r. 1633 —

1654) w odstępie od muru miejskiego, wymaganym przez przepisy i usta-

wy miejskie oraz prawa państwowe, nie było miejsca dla wozów, przy-

wożących cegły, kamienie i inne materjały potrzebne przy budowie.

Wozy nie mogły ani przejeżdżać przez Ostrą Bramę, gdyż była ona za

wąska i ciągle przejeżdżały przez. nią wozy; kupieckie, osobowe itp., ani

zatrzymywać się na ulicy, gdyż tamowały ruch. Słowem, była to trud-

ność, zdawałowy się nie do usunięcia.

Po długiia namyśle bosacy zaprojektowali prosić króla o pozwole-

nie zrobienia wyłomu w murze miejskim, by przezeń mogły przejeżdżać

wozy, zatrudnione przy budowie i przybbywające do klasztoru. Władysław

IV, będąc bardzo życzliwie usposobionym względem oo. bosych, co wi-

dzimy z dokumentów, wydanych przez niego na ich korzyść, rozkazał

magistratowi wileńskiemu, aby wyznaczył miejsce na: bramę, któraby

służyła jedynie na potrzeby klasztoru; ponadto pozwolił używac imulicy

miejskiej na szerokości 3 sążni, oczywiście w tym celu, by tutaj mogły

się zatrzymywać wozy, zatrudnione przy budowie: kościoła.

Dzięki powyższym przywilejom karmelici bosi bez większych trud-

ności mogli dókonać budowy ikościoła św. Teresy, który dnia 15.X. 1654

r. został uroczyście konsekrowany przez biskupa wileńskiego Jerzego

Tyszkiewicza.
Lecz powyższe przywileje nie tylko były pomocne przy budowie
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FłąpkICIE w APTEKACH PROSZKÓW

im KOGUTKIEM
ALAEMOPAKDWANII

*0:5 PROSZKÓW W PUDEŁKU.

         

W. tym

kościoła, aie były przyczyną — jak się już wyżej rzekło — że prawa

 

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKL

‚ — jak wiadomo — stanowi
|zysk z pierwszego meczu Polska —

 

Nasz nastęsny
z kolei przebój:

00 wynajęci
słoneczny,

ume-|
blowany, ze wszyst-

dla
solidnego lub solidnej

Mostowa
272—1

iat około 30-tu, którego tożsamości|

Zabójstwo z zemsty osobistej.
GŁĘBOKIE. (Pat), (W. dniu 26

b.m., w nocy, został zabity mieszka-
niec wsi Tołściki, gminy łużeckiej,
Mikołaj Tołścik. Sprawcami zabój-
stwa są trzej bracia Kośnikowscy
oraz Henryk Sawicki, wszyscy mie-
szkańcy wsi Sawickie, tejże gminy.
Żywili oni już od dłuższego czasu

nia, punktują pp. Pasturczak i Cen-
drowski z Warszawy.

PKS. Katowice — Cniavia Ino-
wrocław w Inowrocławiu, prowadzi
w ringu por. Koprowski, punktują:
;Link z Poznania i Sierota z Łodzi.

Polska zapłaci Czechosłowacji
10.000 zł,

Polski Związek Piłki Nożnej po-|
stanowił zaakceptować orzeczenie,
p. Rimeta, arbitra Międzynarodowej'
Federacji Piłkarskiej w sprawie wy-|
płacenia Czechosłowackie, Federa-
cjii Piłkarskiej odszkodowania w wy-
sokości 10.600 zł. za niedoszły mecz.
Polska — Czechosłowacja. Suma ta!

czysty |

Czechosłowacja, rozegranego
Warszawie.

w.

D
Petersburskie Noce

Nadprogram: DODATEK SOWIECKI „NOWA I STARA MOSKWA" oraz „FOX“ и
Seanse puakt: 4. 6, 8,10, 10,20. Bilety honor. I bezpł. laważa ° аст

Pieśń Zdobywa Swiat ścikiorzkiw Serdee"sażefjek

nienawiść do Tołścika. W celu prze
prowadzenia rozrachunków  osobi-
stych przybyli na odbywające się
wesele i tam w pewnej chwili na-
padli na Tołścika, bijąc go kijami i
drągami. Wskutek odniesionych ran
Totścik wikrótce zmarł.  Zabójców
aresztowano. *

Analiabetyza—10 bańka Ml-qo-wieku.

Stań do szeregów pionierów
oświaty!

©©0060660600600
Giełda.

WARSZAWA. (Pat), Waluty: Belgja
123.65 — 123.96 — 123.34. Berlin 213.20 —

| 214.20 — 212.20. Gdańsk 172.69 — 173,22 —
172.36. Fiolandja 357.95 — 358.85 — 357.05.
Kopenhaga 118 — 118.60 — 117,40. Londyn
„6.38 — 26.51 — 26.25. Kabel 5.297/5 —
£.32'/g — 5.267/s. Paryż 34.931/, — 35,02 —
34.85. Praga 22.13 — 22.18 — 22.08. Sztok-
holm 136.25 — 136.95. Szwajcarja 171.70 —
172.13 — 171.27. Włochy 45.23 — 45.35 —
*5,11. Tendencja niejednolita.

Akcje. Bank Polski 93.25. Lilpop 10.10.
Sterachowice 12.50 — 12.65. Niejednolita.

Papiery. procentowe. Budowlana 45.23
Konwersyjna 63.75 — 64. 63.85. Dolarowa

1 1.75. Dolarówka 53. — 53.25. Stabilizacyj-
na 67.25 — 68 — 67.13 — 67.38 ostatni
drobny. Niejednolita.
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OZDOBY CHOINKOWE
POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE

POLECA w DUŻYM wYBORZE
If HURTOWY SKŁAD PAPIERU I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

„PAPIER SPÓŁKĄ AKCYJNA"
WILNO, ZAWALNA 13

 

Oszczędna gospodyni
į kupuje mydło i wszelkie dodatki do

1 prania w polskim skladzie aptecznym

Jesion
kloce, deski i na pniu
inne LIšCIASTE oraz
SOSNĘ kupię. Wil-

Pokój (lub dwa) do
wynajęcia duży slo-
neczny ze wszelkie-
mi wygodami z oso
bnym wejściem na-
daja się na biuro, u
neblowany, może być

 

BRZEZIE = Bo mój brat mój ELZEATERTKE
: ;|wakacje, a ja nie...
ś RÓŻNE. ś — A dlaczego wj ZGUBY. į PRACA.

mie masz wakacyj? *

— Bo... bo... ja je-| PTA",

ССЫ

* prikaia A. Żwierzyśakiwgo, Bik, Mygawacik i:

. fm. WŁADYSŁAWA TRUB ŁŁY
| Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej),
Tamże woda kolońska na ważę 78 prze-

no, Tatarska 12—11
Wacław Janowicz. WANE B-50528.bez mebli ul. Mosto-

 

cudnych zapachów. Mieszkanie

 

  
 | (pali

   
 

królewskie, ustawy miejskie i różne przepisy, tyczące się murów i bra-
my miejskiej, surowo przestrzegane w stosunku do wszystkich obywateli

| miasta Wilna, odnośnie do karmelitów bosych nie miały tej mocy. Nic '
| więc dziwnego, że magistrat miasta w 14 zaledwie lat po wybudowaniu
, ilkonsekracji kościoła, tj. w r. 1668 oddał bosakom pod opiekę obraz

ostrobramski i pozwolił na bramie miejskiej wybudować kaplicę. Być mo-
że, że na to pozwolenie wpłynęła również cześć obrazu, życzliwość po-
wszechna względem karmeliiów bosych oraz najazd księcia Aleksego |
Michajłowicza w l. 1655 — 1661, kiedy cudem chyba obraz ostrobram-
ski nie doznał uszkodzenia. Po ustąpieniu Rosjan z -W.'na w 1661 r. bu-
dowa na Ostrej Bramie dla cudownego obrazu okaza!a się wielce po-
żądana.

Mając zgodę magistratu wileńskiego, karmelicii bosi wnet poczęli
czynić odpowiednie przygotowania do budowy kaplicy, a następnie —
do wspaniałej uroczystości przeniesienia obrazu do nowozbudowanej
kaplicy ostrobtamskiej. Uroczystość wyznaczono na niedzielę 12 kwiet-
nia 1671 r. Aktu poświęcenia kaplicy dokonał biskup wileński Alek-
sander Sapiena. W! uroczystości poświęcenia kaplicy i introdukcji obra-
zu oprócz duchowieństwa, Ailkademji Wileńskiej, kongregacji stowarzy-

| szeń itp. wzięli również udział członkowie magistratu miejskiego. W. cza-
sie powtórnej introdukcji (ca. 1726 r.) również magistrat miejski brał
czynny udział. į

Magistrat miejski opiekował się Ostrą Bramą do r. 1668 w imię
ścisłego obowiązku. W najstarszych księgach dochodowych i rozchodo-
wych miasta Wilna z r. 1057, 1659 znajdujemy wydatki, łożone przez
miasto, na różne reparacje Osirej Bramy oraz postawienie dwóch skrzyń
drewnianych przy tejże bramie. Prawdopodobnie skrzynie owe służyły
jako śmietniki, ponieważ przy bramie znajdowało się miejsce rynkowe,
więc i zanieczyszczeń było więcej, niż w innych ośrodkach miejskich.

Po zbudowaniu kaplicy na bramie Ostrej magistrat miejski łożył
dość często wydatki na Ostrą Bramę, nawet w związku z uroczystościa-
mi czysto koscielnemi. Kiedy w r. 1698 dnia 2 lipca odbyło się uroczyste
wprowadzenie Wizytek z domu Dezelstowej do klasztoru, położonego
blisko bramy Subocz, przy przejściu pochodu przez Ostrą Bramę grała
z baszty ostrobramskiej orkiestra najęta na koszt: miasta.

Dnia 6.11. 1726 r. magistrat wypłacił z kasy miejskiej 1 zł. dwom
ludziom za zrzucenie śniegu z Ostrej Bramy, obawiając się aby sklepie-
nie nie upadło. : a

W r. 1730 dnia 9,XII. w czasie uroczystego wjazdu do 'W:ina bisku-
pa wileńskiego Michała Zienkowicza magistrat. wypłacił z kasy miejskiej
kapeli św. kazimierskiej „co przy Ostrej Bramie na chórze graia” z kon-
solacją dia nich 16 zł, za 12 łuntów prochu do „Harmatek” i Aieksandro-
wi Iwanowskiemu „za pracę co strzela” — 25 zł.; karmelitom bosym „za
przybranie bramy Ostrej obiciemi i malowanemi sztukami i herbem
Jaśnie Wielmoż. Im. księdza biskupa ... z konsoltacją'* — 20 zł., niejakie-
mu zaś Slefanowiczowi, administratorowi i burmistrzowi wileńskiemu
„im vim gratitudinis powinszowania'* — w dowód wdzięczności za po-
winszowanie w bramie Ostrej księdzu biskupowi zł. 17,

W r. 1745 na uroczysty wjazd do Wilna wojewody wileńskiego i 
# LJOTE   

—— PAW ORO

przy ul. 3 Maja o samotna

  

 

ZNALEZIONA 'в2схе nie cho...dzę
PTS Ido szkoły...

kwota pieniężna w

autobusie linja Nr. 1
przy  wsiadaniu —. POTRZEBNA

POSZUKUJĘ pracy
do wszystkiego, zdro-
wa uczciwa z dobrem
$otowaniem, może na
wyjazd, Adres ul. św._Lutitny
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hetmana W. X. L. Radziwiłła magistrat wypłacił z kasy miejskiej m. in.
za trzydzieści tuntów prochu do „Harmatek”*
strzelaniu—38 zł.; za wina 2 garnce „Pikardu“ dla księży bosych, co bra-

po 30 gr. funt i pracę przy

mę ubierali 10 zł, 4 gr.;, zakrystjanowi karmelitów bosych za pomoc wubieraniu 1 zł. 20 gr.

kazał wypłacić z kasy miejskiej za
— 25 zł. 10 gr.; 20 wozów maju do
pięciu, robiącym przez 4 dni
ślom za dzień — 8 zł, 13 gr.;
cym bramę 13 zł. 15 gr., 6 ludziom,

na bramę triurałalną,
odroczony na czień 16 maja.

kodema,

przez Ostrą Bramę, uprzątnięta,

odpowiednie napisy,

jewody Karola Radziwiłła. I tym
ozdobiona; przy bramiewymienionej
biskupa Massalskiego,

W r. 1794 po

manie tradycji ma swój
Bramy magistratu wileńskiego daj
nia pomocy w podtrzymywaniu
skiej — Ostrej Brąmy.

 
Odpowiedzialny Redaktor STAN

a przyczynił się magistrat wileński,
spore wydatki [ą uroczystością był ingres biskupa Ignacego Massal-
skiego, Biskup Massalski został konsekrowany pre, 2koo 1762 r. In-
$res biskupa do Wilna miał nastąpić dnia 7maja, )

| W maju 1762 r. nastąpiła nowa w Wilnie

ł

iskupa l różne powitania.
skiej biły na wiwat, orkiestra grała na wieży,

powstaniu Jakóba Jasińskiego Wilno
W, walkach niepodległościowych bramy miasta imury SARE о‹došė poważnąrolę.Dlatego to Rosjanie po zajęciu Wilna poczęli
mury i bramy miejskie, chcąc tym sposobem osłabić naprzyszłczenie „Wilna jako twierdzy warownej. Z pośród zniszczenia b:rówmiejskich ostała się tylko Ostra Brama. Magistrat miejsk
sięodtądopiekować Ostrą Brarną, — straciła ona znaczenie bojćz ee nie łoży funduszów na ozdob: 3
uroczystości Opieki, uroczystości koronacyjnych, a n
sów biskupów, wojewodów, Prezydenta i 4 e ak

specyficzny urok, a
je mu specjalny tytuł i prawo
kultu tej cudownej

uroczystość, do: której
łożąc na ten cel dość

„maja, Magistrat wileński
„30 wozów jedliny do Ostrej Bramy
tejże bramy — 16 zł. 26 gr.; cieślom

koło bramy 33 zł. 23 gr.; i tem pięciu cie-
; czterem pauperom do pomocy, ubierają-

co oplatało jedliną Ostrą Bramę 3dni — 15 zł. 6 gr.; kapeli do Ostrej Bramy — 48 zł. itd," i
wynosiły zgórą 158 zł. Z wydatków Ras pROZ
strat miejski przykładał pracy na przybranie Ostrej ;
Ja przeszto 5 dni, a zatrudnionych było przy pracy
gistrat miejski starał się tak ozdobić Ostrą Bramę, by zamieniła

jak wiele magi-

Bramy; praca trwała
ponad 15 ludzi. Ma-

się ona
Lecz a 7.V ingres biskupa się odbył; został onI znowu magistrat łoży nowe wydatki

godne przyjęcie pasterza Wilna. Ingres rozpoczął sięsd kościoła p Ni) podobnie jak przy poprzednich 3
miał przechodzić przęz Ostrą Bramę. Ostra Brama
nia miagistrątu została pięknie przyz

ingresach, Orszak triumfalny
t a poraz wtóry z polece-

dobiona zielenią, droga, prowadzącaJs : U н wysypana piaskiem i ajerem. Ponadtkarmelici bosi pozawieszali z obu stron bramy piękne obrazy i umieścił

W, dniu 14 kwietnia 1763 r. odbył się uroczysty do Wilna ingres wo-
razem Brama Ostra Była pięknie przy-

nastąpiły, podobnie jak przy ingresie
Atmaty z twierdzy Ostrobram-

zajęli Rosjanie.

dgrywaty
niszczyć
ość zna-

ram i mu-
i przestał

bojowe.
ę Ostrej Bramy podczas

= ingre-
odtrzy-

chlubna rola w dziejachOstrej
do niegie- °

perły Ziemi Wileń-

Ks. dr. Tadeusz Sieczka.

SŁAW JAKITOWICZ,‚

t. p. A szkodą wielka.
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