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TRAGICZNA ROCZNICA. 
Wspomnienie o Gabrjelu Narutowiczu. 

„Zginąłeś od kuli nie wrażej, o któ 

rej może w dzieciństwie marzyłeś, — 

od kuli rodaków, do których niosłeś 

ewangelję miłości i pracy. Czy zginą- 
łeś w ten sposób za to tylko, że ta- 

kim byłeś, czy za to, że z brudem nie- 

  

woli walczyć nie chciałeś, nie 

mogłeś? 

Temi słowy bolesnego żalu i palą- 

cego rozgoryczenia żegnał Józef Pił- 

sudski pięrwszego iIPrezydenta Rze- 

czypospolitej, Gabrjeła Narutowicza, 

pisząc w kilka miesięcy po jego tra- 

gicznym zgonie pośmiertne o nim 
wspomnienie. W niewielu smutnych 

słowach tego zdania widnieje rozdzie- 

rająca tragedja człowieka i narodu. 

Człowieka, zabitego przez ludzi, któ- 

rych kochał, narodu, który nie umiał 

uszanować ofiary wielkiego swego 

przedstawiciela. Bo życie Gabrjela Na- 

rutowicza w wolnej Polsce, to piękna, 

do głębi serca wzruszająca epopeja 

miłości i poświęcenia. Dziś gdy wie- 

my o nim więcej, niż wiedzieliśmy 

wówczas, gdy obejmował godność 

największą w narodzie, jest nam zna- 

cznie łatwiej zrozumieć ów żar uczu- 

cia i bezgraniczność oddania się słu- 

żbie dla państwa ze strony Gabrjela 

Narutowicza. 

czy 

  

Należał pierwszy *Prezydent Rze- 

czypospolitej do tego pokolenia Po- 

laków, które nie mogło rozwijać 

skrzydeł do lotu w kraju, bez wyrze- 

czenia się godności narodowej i god- 

ności łudzkiej. Urodzony i wyrósły na 

ziemi litewskiej, w atmosferze po- 

powstaniowej rozpaczy, nasiąkł od 

dzieciństwa tklrwem ucz 

  

skrwawionej ziemi, nienawiścią do jej 

ciemiężyciel'.. I dlatego wyrusza w 

daleki św.at na wyższe studja i na tu- 

łaczkę życiową. Jasny i głęboki umysł 

poparty słow. ańskim entuzjazmem | 

litewskim uporem, chroni go przed za 

tonięciem w masie emigranckiej. Ga- 

brjel Narutow.cz przebija się zwycię- 

sko przez labirynt trudności życio- 

wych i zajmuje jedno z czołowych 

miejsc w elicie intelektualnej świata. 

1 oto w chwili najwyższych powodzeń 

osobistych, on, jeden z najznakomit- 

szych imżynierów Europy, porzuca na 

& в]е spokojną i laurami wysłaną drogę 

© życia by oddać się w służbie biednej, 

początkującej na powojennych zglisz 

czach Ojczyźnie. Ciągnie go do niej 
ów żar ukochania rodzicielskiej ziemi 

, zachowany z  wiązanką dziecięcych 

wspomnień, ciągnie serdeczne uczucie 

ukrywane przed wszystkimi, a tak do 

kładnie podpatrzone przez wielkiego 

  

znawcę duszy ludzkiej, Marszałka 46- - 
zefa Pilsudskiego, najdoskonalszego 
biografa Pierwszego Prezydenta. 

Rozpoczyna się w niepodległej Pol 

sce ostatnia, jakże chwalebna faza ży 
cia ś. p. Gabrjela Narutowicza. Zajmu 
jąc kolejno w kilku gabinetach stano-' 

wisko ministra robót publicznych i mi 

nistra spraw zagranicznych, zdobywa 

sobie wielki autorytet jako fachowiec 

‚ пасего nab 

i jako człowiek. Patrzył z entuzjasty- 

cznym optymizmem w przyszłość pań 

stwa, ufał ludziom, był powściągliwy 

w sądach, starał się na szalach swej 

opinji ważyć nietylko wady, ale i za- 

lety. 

Był „Europejczykiem w sposobie 

ujmowania państwa i jego zadań i o- 

ceny pracy indywidualnej ludzi, spra- 

wujących funkcje państwowe — po- 

wie o nim w kilka miesięcy po śmierci 

Marszałek Józef Piłsudski. A w dal- 

szych trafnych i głęboko ujętych spo- 

strzeżeniach wypowie całą charaktery 

stykę pięknej ac Pierwszego Pre- 

zydenta. „Czuł się w Polsce dobrze — 

więcej — był szczęśliwy i dziwił się 

tylko, że ludzie z którymi się spoty- 

ka, są ciągle czegoś skwaszeni i cze- 

goś niezadowoleni". ...„We wszystkich 

sądach Gabrjela Narutowicza o in- 

nych spostrzegłem niezwykłą w na- 

szych siosunkach względność dla lu- 

dzi i nawet usprawiedliwianie wszyst- 

kich braków, a nawet wad”. 

Pamiętnego grudnia 1922 roku zo 

staje wybrany przez Zgromadzenie Na 

rodowe na P.erwszego Prezydenta Rze 

czypospolitej, on, który z całą czaru- 

jącą prostotą i skromnością prosił 

zwycięskiego Wodza o zachowanie tej 
godności dla siebie, on, który wiado 

mość © swej kandydaturze przyjął z 

nietajonem przerażeniem, wobec ta- 

  

„kiego wywyższenia i takiego zarazem 

ciężaru. Bezmyślny tłum głupców roz 

kołysany zbrodniczą agitacją tych, 

którzy wzywali do „usunięcia zawa- 

dy“, obrzucił błotem i kamieniami po 

wóz najwyższego dostojnika państwa 

i najszlachetniejszegó człowieka w 

Polsce. A w trzy dni po objęciu godno 

ści z rąk Marszałka Józefa Piłsudskie 

go, Gabrjel Narutowicz zostaje zdra- 

dziecko, z tyłu, zanim się mógł obej- 

rzeć, zastrzelony. 

Usunięta „zawada*. Usunięta aby 

przez krwawy wyłom mogła się włać 

w smutne łożysko polskiego życia po- 

tworna miazga łotrostwa, aby się mo- 

gla dopełnić miara sprawiedliwości. 

I szalał ten Rabilon przez cztery pra- 

wie lata, nie widząc, nie dostrzegając 
wypalanych na obliczu polskiej rze- 

czywistości przez samotnika sulejow 

skiego, przyjaciela zmarłego Prezyden 

ta, ostrzegawczych znaków: „Mane, 

tekel, fares“... 

Od sześciu lat panuje w Polsce no 
wa, inna; lepsza rzeczywistość. Gabr- 
jel Narutowicz mógłby w warunkach 
dzisiejszych sprawować swój wielki u 
rząd bez wstrząśnień, z całą wrodzoną 
sobie ujmującą godnością i prostotą 
tą samą, która zdobi postać innego 
wielkiego Europejczyka tej samej kla 
sy, dzisiejszego Prezydenta Ignacego 

Mościckiego. Ale widocznie ta strasz- 
na nagła, ofiarna śmierć na posterun 
ku sądzona była Polsce; jako jedno z 

tych tragicznych doświadczeń, o któ- 

rych się nigdy nie zapomina, Pamięć 

o tej zbrodni przekreśliła poliiyczną 

egzystencję obozu, który wzywał do 

mordu. 

Sprawiedliwość zwycię 

niieniu polskiego narodu. 
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Nabożeństwo żałobne za 
ś.p. R, Narutowicza. 

Dzisiaj, 16 b. m. odprawione bę- 
dzie w kościeł» kit owym św. Ig- 

żeństwo żał. za spokój 
duszy Pierwszego Prezydenta lzeczy 
pospolitej ś. P. Gabrieli Narutowicza, 
w 10-tą rocznicę zgonu. Na nabożeńst 
wo przybędzie p. wojewoda wileński 
Beczkowicz,  przedstawicicie władz 

  

państwowych, sądownictwa, wojsko- 
EC cywilnych i GO CE 
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Po dymisji rządu Herriota. 
Lebrun szuka rozwiązania kryzysu na lewo. 
Zależność radykałów od masy wyborczej 
PARYŻ (Pat). Z dotychczasowych 

rozmów z przywódeami politycznymi 
prowadzenych przez prezydenta Le- 
brun wynika, że przyszły gabinet mu 
si operać się o większość lewicową. 
Prezydent ma zwrócić się do pewnej o 
sobistości z senatu, która nie była hez 
pośrednio wmieszana w dyskusję nad 
sprawą długów, i jej ma powierzyć mi 
sję tworzenia rządu. Przypuszezajaą, 
że chodzi tu o Paul-Boncoura Sytua- 
cja w znacznej mierze zależy od so€- 
jalistów, którzy nie kędą popierali 
rządu, įeželi na jego czele nie stanie 
członek grupy  radykalno-społecznej. 
Frakeja radykalno-społeczna zamie- 
rza dołożyć wszelkich starań aby móc 
współpracować na stałe z grupą soeja 
styczną Izby. Stąd też przypuszeze- 

nia o składzie przyszłego gabinetu Da 
ladiera z Paul-Boncourem jako mini- 
strem spraw zagranicznych, Caillaux 
jako min. finansów i Bonnet jako mia 
budżetu. 

Wczoraj radykali społeczni odby- 
K dłuższe posiedzenie. 10 członków, 
którzy głosowali przeciwke Herrioto 

„wi oświadczyło, źe musieli naruszyć 
dyscyplinę partyjną ze względu na zo 
bowiązanie przyjęte wobec swoich wy 

" borców, że nigdy nie dadzą zgody na 
spłatę długów wobce Stanów Zjedno- 
czonych. Deputowani ci zgłosili jedno 
cześnie wniosek e ustąpienie z partji. 
Pa krótkiej dyskusji grupa odrzuciła 
podanie o dymisję tych 10 deputowa- 
nych. 

  

Herriot powiadamia Waszyngte 
a swej 

RARYŻ (Pat). Premjer Herriot wy 
słał wczoraj do ambasadora francus- 
kiego w Waszyngtonie telegram, w 

którym poleca natychmiast zawiado- 
mić rząd waszyngtoński, że gabinet 
Herriota został przez głosowanie w 
parlamencie obalony oraz że nie posia 

dym/sii. 
da już żadnych pełnomocn:ctw dv 
kontynuowania rokowań ze Stanami 
Zjednoczonemi w kwestji długów. Od 
powiedzialność za pertraktacje dotv- 
czące wierzytelności amerykańskich 
pada zaterń na barki przyszłego rzą- 
du francuskiego. 

  

Herriot stanowczo odmówił. 
Paul-Boncour czyni próby. 

PARYŻ (Pat). W dniu 15 b. m. 
wieezorem prezydent Lebrun wezwał 
do siehie Herriota proponując mu u- 
tworzenie gabinetu. Ferriot stanow- 
€ze odmówił. Wówczas wezwano de 
datury Paul-Boncoura, którą wymie 
Spueq op a) 'sdnninty) ejuopazasd 

niają uporczywie, to napotyka опа па 
trudności ze wzgłędu na kwestje poli 
tyki wewnętrznej. 

W dniu 15 bm. rano socjaliści fran 
cuscy wypowiedzieli się przeciwko 
koncentracji, a za zrealizowaniem 

— Stanowisko socjalistów. 

śmiałego programu reformy i pokoju. 
Po dłngiej dyskusji nad sprawozda- 
niem Bluma z rozmowy, odbytej z pre 
zydentem. grupa socjalistyczna stwier 
dziła, że w żadnym wypadku nie udzie 
li swego zaufania rządowi, który nie 
hędzie się opierał па wie- 
kszości wyłonionej z ostatnich wybo- 
rów do parłameniu. Zważywszy na 
warunki, stawiane przez socjalistów 
— Paul-Boncour musiałby użyć wszy 
stkieh swych sił aby móc uzyskać 
współpracę lub chociažby poparcie 

partji soejalistycznej. Gdyby Boncou- 
rowi nie udało się otworzyć gabinetu, 
prezydent powierzy misję tę prawdo- 
podobnie Daładier. 

Gniew Ameryki. 

PARYŻ (Pat). Wg. koresponden- 
tów pism francusk'ch obalenie rządu 
Herriota amerykańska op'nja publicz 
na uważa jako odmowę Francji płace- 
nia długów amerykańskich, które u- 
ważane są za słuszne i święte. Opin- 
ja publiczna Stanów Zjednoczonych 
była już oddawna nieprzychylnie na- 
strojona wobec Francji. Obecne sta- 
now'sko parlamentu francuskiego spo 
tęgowało ten nastrój, tak że stał się 
on prawie wrogi. Postawa Izby Depu 
towanych pozbawiła na długo Franc 
ję sympatji amerykańskiej, zwłaszcza 
pod względem politycznym. Dziś 
mniej niż kiedykolwiek Francja może 
liczyć na pomoc czynną inb bierną St. 
Zjednoczonych w razie n'ebezpieczeń 
stwa. W Izbie Reprezentantów zgło- 
szona została rezolucja, zakazująca 
handlu papierami państw, które od- 
mówiły płacenia raty grudn'owej. 
Wskazuje to, iż Stany Zjednoczone za 
mierzają stosować represje. 

Głosy prasy. sowieckiej 
e dymisji Herrłota. 

MOSKWA. (Pat). Prasa sowiecka omawia 
ieniem  dymisje Herriota. Według 

awdy* jest ona wynikiem wpływu kryzy 
su na gospodarkę francuską, oraz trudności 
zewnętrzno-politycznych w stosunkach z Nie 
meami, Włochami a zwłaszcza ze Stanami 
Zjednoczenemi, Pismo wskazuje dalej na wro 
gi wobec Herriota nastrój prawicy francus 
kiej i kół przemysłu: wojennego. dążących, 
wedlug dziennika, da przyś 

wencji. Dałej dziennik pisze: ,, 
secinna interwencyjna burżuazja francuska 

i do silnej'. W! słowach tych prze- 
nskich kół politycznych, 
francusko-s0wie; 

ci w razie dojść 
władzy rządów prawicowych, Co do socjal 

r, dziennik uważa, że głosowali oni prze 

ko Herwiotowi ze względów demagogicz- 
nych. Pismo konkluduje że ugoda lozańska 
zawisa w powietrzu. 

    

  

    

   

    

    

      

   

  

   

   

  

Uroczyste nabożeństwo 
żałobne w 10-ą rocznicę 

zamordowania Prezydenta 
Gabryela Narutowicza. 

Dziś o godz. 10-ej rano w Warsza- 
wie w katedrze św. Jana ks. kardynał 
Kakowski w asyście duchowieństwa 
odprawi solenne nabożeństwo żałob- 
ne za duszę Pierwszego Prezydenta 
Rzeczypospolitej ś. p. Gabryela Naru- 
   

  

Na nabożeństwie tem obecni będą: 
Prezydent Rzeczypospolitej w otocze- 
niu członków domu cywilnego i woj- 
skowego, rząd, marszałkowie izb usta 
wodawczych i członkowie izb, oraz 
przedstawiciele wojska, nauki i spo- 
łeczeństwa. (Iskra). 

Kamitet uczczeniaPierwszego 

Prezydenta Rzpliteį 
ś.p. Gabrjela Narutowicza. 

Komitet uczczenia Pierwszego Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej 5. p. Gabrje- 
la Narutowicza pod przewodnictwem 
honorowem Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskego ukonstytuował się w spo- 
sób następujący: przewodniczący — 
Marszałek Senatu Władysław Racz- 
kiewicz, sekretarz — poseł Mieezys- 
ław Henisz, członkowie: prezes Anto- 
ni Anusż, w.cemarszałek Senatu An- 
toni Bogucki, wicemarszałek Sejmu 
Stansiaw Car, rektor prof. Wiesław 
Chrzanowski, prezes Roman Górecki, 
prof. Jan Kochanowski, wicemarsza- 
łek Sejmu Wacław Makowski, prezy- 
dent Zygmunt Słomiński, rektor prof. 
Mieczysław Mikłaszewski, prof. Mie- 
czysław Michałowicz, gen. dyw. Ed- 

ward Rydz-Śmgły, Wacław Sieroszew- 
ski, prezes Tow. Naukowego prof. 
Sierpiński, prezes Leopold Skulski, 

prezes Artur Ślwiński, prezes Walery 
Sławek, gen. dyw. Kazimierz Sosn- 
kowski, rektor prof. Jan Sosnowski, 
prezes Leon Supiński, rektor prof. 
Józef Ujejski. (Iskra). 

Danai 

  

Nowy prezydent konfederacyj 
szwajcarskich. 

BERN (Pat). Prezydentem konfe- 
deracyj szwajcarskich wybrany został 

przez Zgromadzenie Narodowe radca 

federalny Schulthess, szef departamen 

tu gospodarki publicznej. 

Wykrycie morderców 
Ś.p. Tadeusza Hołówki 
toku śledztwa © napad w Gródku Jagiell. 
WARSZAWA (Pat). W dniu 13 bm 

zostało zakończone dochodzenie śled- 

cze przeciwko ujętym sprawcom na- 

padu rabunkowego na urząd poczto- 

wy w Gródku Jagiellońskim, człon- 

kom bojówki ukraińskiej organizacji 

wojskowej Biłasowi, Danyłyszynowi, 

Żurakowskiemu i Kossakowi. Akt 0s 
/ karżenia został im doręczony. Rozpra 

wa sądewa w trybe doraźnym rozpo 

cznie się w dniu 17 bm. 

Tek śledztwa ujawnił przytem że 

dwaj z pośród sprawców napadu ra- 

bunkowego mianowicie Wasyl Biłas i 

Dymitr Danyłyszym byli mordercami 

Ś. p. Tadeusza Hołówki, zabitego 29 

sierpnia 1931 roku w Truskaweu. 

Wspólnikiem morderców był rów 

nież portjer pensjonatu Sióstr Służe 

bniczek Aleńsy Bunij, aresztowany w 

swoim czasie i zwolniony dla braku 

dowodów. Bunij został obeenie pow- 

tórnie aresztowany i przebywa w wię- 

zieniu śledezem. 
  

Hitier reorganizuje swą partię. 
BERLIN (Pat) Hitler rozpoczął za 

powiedzianą reorganizację partji, u- 
suwając licznych przywódców okręgo 
wych z zajmowanych przez n:ch sta- 

Na zdjęciu naszem widzimy p. ambasado- 
ra Lammoła Belina (x) w towarzystwie sze- 

nowisk i powołując na ich miejsce wy 
posażonych w specjalne pełnomocn.- 
ctwa kierown'kėw organizacyj z tytu 
iem komisarzy. 

  fa Protokółu Dyplomatycznego. p. Romera 
(xx) przed wejściem do Zamku, 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Kiedyż nareszcie będzie wojna? — wzdy- 
na klęczkach fabrykanci broni i amu 

nicji. W: krętaczce wojennej nie będzie zas- 
toju gospodarczego 2 przekonywują kandy+ 
daci na d. wców odzieży i żywności. Za- 

3 przemysłu chemicznego i roz 
żarzą się huty żelazne i stalownie. Dobrze 
płatni, patrjotyczni, lub pod lśniącym bagne- 

ac ąžą Z 
tanków, łodzi podwodnych i in- 

nych środków „komunikacyjnych*. Przyci- 
chną swary rasowe, a wynędzniali narodow- 
cy będą się radzili žydkėw, jakby to dostać 
kawałek razowca. A gdy zapadnie mrozem 
trzeszcząca noc, w skręconych ogonkach ży- 
wnošciowych, komunista z monarchistą, en- 
dek z socjanistą, katolik z satanistą deplač 
będą solidarnie „taniec wojenny“ nedzarzys 

          

   

Onegdaj przedstawiliśmy  czytelnikom 
światowego dostawcę narzędzi wojny: — 
Kencern Vickersa. Na wszelki wypadek war 
fo zaznajomić się z obecnymi wpływami tej 

     
firmy. 

Dziś Vic jest towarzystwem hol 
gowem b le 12,17 milj. funtów szter?. 

    

i kapitale wowym 5,6 milj. f. szterling. 
We Wicszech pracuje towarzystwo prze- 

mysła wojennego WViekers — Terni. Dz'»ł 
elektryczny jest specjałnością tej firmy. W, 
Jepcnji współpracuje Vickers z Koncernem 
Mitsui, przez które kontroluje Japońskie Za- 
kłady Stuiowe pod firmą Kabushiki Kwaisha 

Nihon Seiko — Sho. W. Hiszpanji kontro!a- 
je Viekers towarzystwo Societład Espanola 
de Construction Naval i Placensja de las Ar 
mas Co. Szezególnie ważne wpływy ma Vie- 
kers w Jugosławji i Rumunji, a to naskutek 
przesunięć kapitałowych dawnego austrjsc- 
kiego towarzystwa kolejowego Steg. Tą dro- 
ga także kontroluje Vickers cały rumuński 
przemysł hurtowniczy z zakładami Resitsa 
na czele. 

Towarzystwo Steg jest dła nas szczególnie 
interesujące, gdyż współpracuje ono z Pier 
wszą Fabryką Lckomotyw w Polsce S. A, w 
Chrzanowie. 

  

  

* = 

Rczgerzał atak przemysłowców na zdoby- 
cze socjalne robotników. Gdy nie pomagają 
strachy zamknięcia fabryk ś zwolnienia ro- 
bkotn'ków — odwołują się do „altruizmu* i 
„względów humanitarnych*. Zaiste — dob- 

'ch mają publicystów, że tak žonglersko od 
wrącają kota ogonem. 

ik * * 

  

   

Jednostronne życzenia i poglądy wielkie- 
go przemysłu w Polsce sformułował świetnie, 
znamy ongiś w Wiilnie, inż. E. Landsberg. 

Esencja będzie taka: 1) skasowanie ubez- 
pieczeń od bezrobocia tmożliwi kształtowa 
nie płac zgodnie z prawem podaży i popytu, 
2) zniżka płae spowoduje połanienie produk- 
cji, zwiększy jej rozmiary — a cyfry bezrobo 
cia zaczną spadać. 

Jakież jeszcze czynniki wpłyną na zmniej 
szenie kosztów wytwarzania, uczynią produk 
<ję rentowną — co jest kardynalnym warun 
kiem kapitalizacji i uzdrowienia stosunków? 
— pyta p. Landsberg. Zwężenie, a w miarę 
meżliwości, skasowanie ustawedawstwa soc- 
jalnego jest pierwszym etapem. Po general- 
nej rozprawie z ubezpieczeniami od bezra- 
bocia, nawołuje p. Landsberg do zniesienia 
Kas Chorych, ubezpieczenia od wypadków 
i „niedorzecznej“ płatności urlopów. 

Równołegle z akcją w dziedzinie ubezpie 
czeń trzeba zaprzestać nierentujących się in- 
westycyj, usprawnić przedsiębiorstwa państ 
wowe, zerwać z etałyzmem i bezcelową a na- 
niawet szkodliwą, daleko posuniętą ingeren- 
cją państwa w życie gospodarcze! 

Tak pisze p. Landsberg w pracy p. t. „U- 
wagi w sprawie kryzysu gospodarczego w 
Polsce“. Warszawa 1932 r. 

* ® * 

Polska znajduje się na czwartem miejsca 
wśród europejskich producentów cukru po 
Niemczech, Francji i Czechosłowacji. Pro- 
dukcja nasza wynosi zgórą 4 miljony kwin- 
tali, stanowiąc 84 proc. produkcji z kam: 
panji roku 1931—32. 

Ogėlnošwiatowa produkcja eukru bura- 
ezanego w ciągu kampanji r. 1932—33 wy- 
niosła 78 miljoenów kwintałi. 

Europejską produkcję cukru bez Rosji 
Sowieckiej ustalają obliczenia Międzynarode 
wego Instytutu Rolniczego w Rzymie na 
52 miljony kwintali. 

* * * 
Hodujcie więcej baranów! Wojsko i ko- 

leje chcą krajowych kożuchów, dłatego mi- 
nisterstwo rolnietwa į reform rolnych bada 
ile baranów możemy wyprodukować rocznie, 
Jeżeli uda nam się pokryć zapotrzebowania 
wewnętrzne swojemi kożuchami baraniem! — 
przepędzimy barany niemieckie i rumuńskie, 

czang. 

  

   

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA (Pat). Londyn 29.35 — 

29,23; Nowy York 8,925 — 8,905;, Paryż 34,85; 
3 Szwajcarja 171,75 — 171,32; Ber- 

Tendencja niejednolita. 
Bank Polski — 86,50; Tendeneja 

    

AKCJE: 
słabsza. 

Kto wygrażP 
/ARSZAWA (Pat). W pierwszyra 

dniu ciągnienia 26 polskiej państwo- 
wej loterji klasowej główniejsze wy 
grane padły na numery: 20.000 zł. — 
141129; 15 tys. — 100,671; 5 tys. 
3828, 24084, 137456; 2 tys. — 75486 ń 
97.897. 

Kronika telegraficzna. 
— Funt angielski podniósł się wczoraj 

na giełdzie paryskiej z 83,37 do 84,05. 
— Proces. © zabójstwo robotnika pois- 

kiego Piecucha w Potempie przez hitlerow- 
ców Gołąbka i Dutzkiego został odreczony 
wskutek dekretu znoszącego sądy doraźne. 

" — Płk. Lindbergh stanął na czele konsor 
cjum, mającego utworzyć stałą komunikację 
lotniczą pomiędzy Ameryką a Europą i Аз- 

JA. 4 
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OCENA SYTUACJI I PROGRAM GOSPODARCZY RZĄDU. 
Przemówienie Pana Premiera Prystora na posiedzeniu Senatu. 

  

BEZOWOCNO DOTYCHCZASOWYCH 
PRÓB POWSTRZYMANIA  WSZECHŚWIA- 
TOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO. 

Wysoka fzbe! Korzystając z dzisiejszego 
pierwszego w tej sesji posiedzenia Senatu, 
pragnę pedzielić się z Panami paroma uwa- 
gami na temat cheenej sytuacji oraz zarysu 
wać w najcgółniejszych linjach tę drogę po 

w walce z trudnościami 
acemi się nam już ed 

my wraz Z €a- 
zwysu. W ciągu 

  

  

            

    

  

   

   

     
ze stałem, niemał z dnia na dzień 

    posiępującem pogarszaniem się choroby ц05 
po Sympioniy tej choroby są Wam, 
Panc ecznie znane. 
Wie v jdują one swój 

w ogremnem zmniejszeniu się docho 
айка cen, spadku produkcji 

gospodarczych, eraz w Stałem 
zwiększaniu się mtki kryzysu 
wszędzie są nie ie. Popsuły ©- 
me nietylko stosunki wewnętrzne poszczegól 
nych krajów, złe i potargały więzy łączące 

te kraje, Obroty handiowe 43% 
świata z 265 miljardów złotych w 

szej połowie 1929 r. zmniejszyły się do 
107 miljardów tym samym okresie rokau 
bieżącege, spadły więc o 60 proc, Ruch ka- 
piłałów zamarł niemal zupełnie, a jeżeli ma 
jeszcze miejsce te chyba jedynie w postaci 

kredytów i Ściągania należ- 
iskie, co kompli- 

uiczych, wśród któ 
agze Państwo, Jak do- 

ie próby w skali światowej 
postępowi kryzysu nie wy 

  

   

  

   

   
   

   

  

   

    

   

  

przeciwdzia 
dały rezultato 

Świadomaść konieczności 
się wszystkich czynników, będa 
soba w wejnie i gotowość poni 
nych ofiar przez w ich dla wyjścia z 
trudnej sytuacji bardzo opernie i powali to- 
ruje sobie drogę w Św : Liezne konfe- 
rencje międzynarodowe nie doprowadziły do 
ustałenia realnego choćby najskromniejszego 
solidarnege planu działania. Czerweowa Kon 
ferencja w Lozannie dała wprwdzie pewne 
pczytywne wyniki, powodujące znezne odprę 
żenie psychiczne, budzący się jednak opty- 
mizm uległ w ostatnich tygodniach osłahie 
niu pod wpływem przeszkód, na które napa 
tkał problem długów międzypłaństwowych. 
Okazało się jeszcze raz — że na terenie mię 
dzynarcdcwym nie jest łatwo znaleźć wspó! 
ny język i właściwą drogę wyjścia z labi 
ryntu rozlicznych sprzecznych interesów eko 
nomieznych i politycznych. Być może, że do 
piere zapowiedziana ogólnoświatowa konie- 
rencja w Londynie wypracuje jakiś konkret 
my plan współdziałania państw dła zwalcza 
mia piętrzących się wszędzie trudności. Stoją 
przed nią nierozwiązane dotychczs problemy 
pieniężne i kredytowe, zgadnienie zniesienia 
trudności w chrocie dewiz, ażywienia rueu 
kapitałów, podniesienia poziomu cen surow 
ów, rozluźnienie restrykeyj w handlu mię- 
dzynarodowym i t. p. kwestje ed których rez 
wiązania zależy odbudowa gospodarstwa świa 
towego. 

  

porozumienia 
       

   

  

   

  

     
   

   

   

      

SYTUACJA POLSKI STOSUNKOWO NIE 
JEST ZŁA. 

Panowie Senatorcwie rozumiecie jak na 
iężkiej sytuacji i tyca     tle tej powszechnej ci 

żmudnych wysiłków w kierunku jej popra- 
wy kształtuje się wewnętrzne położenie gas 
podarcze Pelski. Skoro w krajach wysoko 
postawionych na szczehłu rozwoju gospodar 
ki kapitalistyeznej mamy do czynienia z po 
tężnemi wstrząsami, z miljonami bezrchot- 
nych i marszami głodnych do stolie państw, 
skoro różne próby podejmowane w tych pań 
stwach w kierunku powstrzymania procesów 
kryzysowych pozostają bez skutku, Polska 
nie może być oazą szezęśliwości i dobro- 

bytu. 
Przebieg kryzysu gospodarczego w na: 

„szym kraju wykazuje te same znamiona, ja- 
kie cechuje rozwój sytuacji w innych pańsi- 
wach europejskich i zamorskich. Na jednych 
odcinkach znamiona te występują być może 
ostrzej, precesy spadkowe sięgają głębiej, na 
innych są ene słabsze, nawet korzystniejsze 
dła nas. Jedno jest pewne: pośród trudności 

'trapiących świat dzisiejszy bynajmniej nie 
okazaliśmy się bezradni i dzisiaj u progu 4 
woku kryzysu szanse nasze w dalszej wałce z 
trudnościami bynajmniej nie są gorsze ani- 
żeli w jakimkolwiek innym kraju, Przeciw. 
mie z eałą stunowczością można stwierdzi 
że w porównaniu z wieloma krajami szansete 
są dla nas nawet iepsze dłatego, że pomimo 
wielkiego „nacisku na nas sytuacji ogólnej, 
wyż 

   

     

  

   
    

pomimo ujemnego oddziaływania wydarzeń 
zagranicznych na nasze wewnętrzne połeże- 

nie gcspodarcze zdcłałlśómy uchronić nasz 
aparat ckonomiczny przed dęzorganizacją i 
zapewnić sobie możność dalszej prcy nad sto 
pniową poprawą sytuacji. 

Dia wiełu z Panów może wydać się zdaw 
kowym truizmem, że Rząd od trzech łat bro 
ni z esłą bez tę tią waluty i równo- 
wagi budżetowej, że te p iwówe wartoś- 
ci dzięki konsekwentnym wysiłkom w tym 
kierunku zostały utrzymane, wskutek czego 
aparat gospodarczy aczkolwiek pracujący w 

mionem meże jedask 
pewności, Ten mo- 

    
     

      

   

  

cji. 
dużemi ofiarami 

niądza i równowaga budżetu dz 
obywatełowi gwarancję, że 
ki jego i mie pójdą 
ne, że choć 
ciężko dziś związać koniee z końcem, to jed 
nak pracować cn może bez niespodzianek I 
powoli dostos ę do warunków ukształ 
towanyeh przez k 5. 

  

tałość pie- 
każdemu 

wysił- 
na mar- 

atowi pracę 

    

   
   

  

     

      

W WAŁCE Z KRYZYSEM ZACHOWUJEMY 
SPOKÓJ. 

Drugi nie mulej istotny moment, te utrzy 
manie naszego autorytetu nazewnątrz. W sio 
sunkach ranieą nie wprowadziliśmy jak 
to uczyniły inne państwa egranitzeń dewi- 

mie znajdujemy się w sytuacji, któ 
rwala na konieczność ich wprowa 

lega watpłiwcści, że  Oheena 
uje duży spokój wewnętrzny w 

iłenia w Polsce. Spokój ten, 
arezy znajduje swój wyraz w 

ę społeczeństwa nastrojom 
waniu ucha plotkom, jak 

również w dużem zaafaniu obywateli do Pań 
stwa, do jego urządzeń ekomomicznych i in 
stytucyj finansowych. Spokój ten utrzymują 
cy się w ciągu calego zresztą dotychczasowe 
go przebiegu kryzysu jest niewątpliwie jeż- 
nym z poważniejszych naszych plusów, wy- 
niesienyeh z dotychczasowej wałki z irnd- 
nošeiami, 

Włedy gdy waliły się najpotężniejsze or 
ganizacje finansowe wszystkich ośrońków. z 
któremi byliśmy niejednokrotnie bardzo mae 
no związani, kiedy ulegały wahaniom najhar 
dziej ustabilizowane i najpoważniejsze walu 
ty, kiedy obawy zamieszek politycznych 

szły przez Europę, — życie gospodarcze 

   

    

    
    
   

    

  

      

    
ność, którą obecnie uiegła jeszcze większemu 
wzmocnieniu. Ten czynnik wewnętrznego po 
koju pragnę szczególnie mocno podkreślić. 
To jest fundament, na którym można opie- 
rać dalsze prace, to jest dorobek, który po 
zwala myśłeć c wyjściu z kryzysu własnemi 

siłami. 

  

ZAGADNIENIA ROLNICTWA NA PIERW - 
SZYM PLANIE. я 

Punktem wyįšcia /la tych prae, mogących 
się oprzeć na fundamencie wewnętrznego spo 
kcju i solidarności społeczeństwa, jest poło- 
żenie naszego rolnictwa. W państwie, w któ 
rem, jak u nas, przeszło 70 procent ludności 
pracuje w rolnictwie, zagadnienia rołnicze 
muszą zażmowzć centralne miejsce. W dzie- 
dzinie rolnictwa ujemny wpływ synacji świa 
towej zaznaczył się w Polsce najmocniej. 
Przejawi ę en przedewszystkiem w ogrom 
nym spadku een produkeji zbożowej i han 
dlowej. Wiskaźnik cen rolniczych obniżył 
cd roku zeszłego z 68,6 punktów na 4,6 
punktów, a więc o dalsze 24 proc, w porów 
nanu zaś z rokiem 1928 ecny rolnicze spniły 
o przeszło 55 proe. < 

    

DYSPROPORCJA CEN. 

Zjawisko spadku cen płodów rolnych — 
stwierdza premier — nosi eeciię trwałości. 
Możliwości zwiększenia się produkcji rolni 
czej stają się coraz gorsze, a to pod wpiy- 
wem powstawania coraz te nowych warszła 
tów rolnych, uintensywnienia ich gospodar 
ki oraz tendencji krajów przemysłowych do 
samewystarezalności w zakresie wyżywienia. 
Tendencja ta powoduje stałe zmniejszanie 
się eksportu krajów roiniczyeh, wskutek cze 
go wielkie nadwyżki produkcji zhożowej i 
hodowlanej ciążą na rynku i ebniżają ceny, 
WI przyszłości zagadnienie een płodów rot 
niczych nie wróży w tych warunkach popra 
wy, tem bardziej, jeżełi będziemy przewidy 
wali, że dzisiejsza Rosja Sowiecka uporząd 
kuje swe wewnętrzne stosunki gospodarcze 
i wystąpi jako groźny konkurent na między 
narodowym rynku zbożowym. Wi tych warun 
się podniosą, to niewiele i nie na stałe. Rol 

Parasol noś i przy pogod 
Dlatego zawsze w każdym Szanują” 
cym się demu, winna się znajdować 

- Selim i Hania,jako symbole 
Pod tym tytułem wygłosił w b. m. 

prof. Józef Wierzyński odczyt w 
Związku kułturalno-oświatowym Ta- 
tarów w Wilnie. 

Na wstępie prelegent zaznaczył że 
rzadko się chyba zdarza, że „Dziennik 
Urzędowy” staje się impulsem do pra 
cy literackiej. W tym jednak wypad- 
ku tak jest. Otóż Dziennik ten powo- 
łuje Tatarów do stania na straży wy- 
miaru sprawiedliwości w sądach Rze- 
czypospolitej i przypomnieć sobie iż 
są to potomkowie tych samych Ta- 
tarów dla wtórych w wiekach poprze 
duich jedyną normą wymiaru spra- 
wiedl.wości była ich własna krzywa 
szabla tatarska, dokumentem — spa- 
lone wsie i miasta, — to zaprawdę 

, kontrast jest rażący! I mimowoli na- 

„suwa się pytanie: jakaż mus ała zajść 
- przemiana w duszach tych  ludz:, 
jakiej olbrzymiej pracy musiał doko- 
nać dla osiągnięcia tej przemiany na 
drodze ewolucji duch ich, żeby z dz'- 
kiego zagończyka, niszczącego wszyst 
ko na swej drodze ogniem i mieczem, 
stać się stróżem prawa, dzierżącym 
wagi sprawiedliwości i jej karzący 
miecz! Dla uświadomienia sobie tej 
ewolucji sięgnął prelegent nie do, ki- 
storji, gdyż daje ona tylko zewnętrz- 
ny kształt wydarzeń, ich zastygłą już 
formę, lecz do literatury, która jak 
w zwierciadłe odbija w sobie wszyst- 
kie drgnienia przeżyć społecznych i 
historycznych na ich tle psycholog:cz 

nem. Historja powiada prof. Wierzyń 
ski, ściśle notuje ilość i jakość tych 
fal zalewów tatarskich, które syste- 
matycznie niemal zalewaly Polskę, 
poczynając od Lignicy, od tego pierw- 
szego spotkania rycerskiego polskie- 
go, nie znającego natenczas innej stra 
tegji bojowej oprócz zwartych szere- 
gów, uderzających w imię boże na 
ruchl' wą masę mowia tatarskiego, 
mającego już swoją taktykę i stra- 
tegję bojową dążącego zawsze do 9- 
skrzydlenia przeciwnika półksięży- 
cem, chętnie symulującego ucieczkę, 
by wciągnąć nieprzyjaciela w tego pół 
księżyca zagłębienie i otoczyć go zu- 
pełnie. 

Taktyka ta, zanim się z nią Pola- 
cy nie obeznali, dawała niejednokrot- 
ne zwycięstwa Tatarom. Lecz bywało 
i inaczej. W roku 1386 Witołd przy- 
prowadza bogaty jasyr tatarski & о- 
siedla go na ziemiach swego księstwa, 
traktuje nader łaskawie, nadaje zie- 
mie, z biegiem czasu i zasług zdoby- 
wają byli więźniowie indygenaty szla 
checkie a wraz z niemi wszełkie inne 
prawa i przywileje. Z elementu wro- 
giego stają się państwowo-twórczym. 
Pod Grunwaldem, a więc w parę za- 
ledwie dziesiątków lat po osiedleniu 
swem na Litwie, stają w obronie pań- 
stwa polskiego. Oprócz osiedlenia 
przymusowego, notuje historja i do- 
browolne, które dało największą 
ilość ludności tatarskiej na Litwie. 

kach powrót do poziomu een z roku 1928 jest 
niemożliwy i nie nałeży się łudzić, aby pow 
rót ten mógł być kiedykolwiek dokonany, Ra 
€zej należy przypuszczać, że ceny rolnicze 
w Polsce podwyższyć się nie dadzą, a jeśli 
nik musi w tym stawie rzeczy dostosować 
się de zmienionych warunków, Aby móc 
żyć, rolnik nietyłko musi pogodzić się z ko 
nieczneścią niższej stepy życiowej, ale mu 

si zdwoić wysiłki w kierunku obniżenia kosz 
tów produkcji. To jest jedyna droga, moga 
ex prowadzić do przywrócenia rentowności 
warsztatów rolnych. Tego sami rolnicy nie 
zrobią. Jeżeli. w ten sposób patrzyć bedzie- 
my na sytnację w rolnictwie, to zupełnie jas 
mem się stanie, że i reszta społeczeństwa w 
interesie własnym i w inter: państwa po- 
móe must ralnietwu w wydźwignięciu z je 
go dzisiejszych kłopotów. Zło leży nie w tem 
że dzisiejsze ceny rolnicze są niskie, ale w 
tem, że są one w dysproporcji z innemi ee- 

nami, świadczeniami i usługami. Skoro cen 

relniczych podnieść się nie da, to nieodzoew 

ną koniecznością staje się dostosowanie cen 

świadczeń, usług i towarów przemysłowych 

do poziemu een płodów rolnych. Te wska- 

zanie ©żywia dziś prace gospodarcze rządu. 

  

  

    

WYTYCZNE POLITYKI ROLNEJ. 

Polityka rządu w sprawach rolnictwa wy 
ehodzi z dwóch głównych założeń: 1) Należy, 
w granicach zresztą dość cgraniczonych maż 
я итиотоАсла сс 

liwości, dążyć do przeciwdziałania wahaniom 
zniżkowym cen artykułów ratniczych. W tym 
celu rząd nadał stesuje premje wywozowe, 
kentynuuje interwencyjną akcję państwo- 
wych zakładów przemysłowo-zbożowych, u- 
dziela pemecy handk rolniczemu, wpiy 
wa na zorganizowanie eksportu artykułów 
rolniczych i t. d. 2) Z drugiej strony uwaga 
rządu skierowana jest na dostosowanie sze- 
regu elementów kosztów produkcji do tych 
zasadnicze przez spadek cen zmienionych wa 
runków pracy rolnika, Tu. premjer wymienia 
stcsowane przez rząd wobec rolnictwa nigi 
podatkowe i kredytowe, dążenie do zmniej- 
szenia ciężarów socjalnych, zniżki taryfowe 

it p. Z dużem zadewoleniem premier pod- 
kreśla, że skcja rządu w kierunku stworze 
nia dla rolników warunków, w których mog 
НЬу oni jak najszybciej przystosować się da 
zmienionej sytuacji, poeparia została przez 
wysiłek samych rolników, którzy we wszyst 
kich p jach kosztów prodakcji rolniczej 
pcezynili bardzo poważne oszczędności i re 

Stwierdzając, że inne warstwy Spo- 
łeczeństwa, przede stkiem zaś przemysł. 
przyjść muszą z pomocą rolnietwu, pre: 
pmdkreśla, że ogromna rozpiętość een, ist- 
niejąca dzisiaj w dziedzinie towarów prze- 
mysłowych i produktów rolniczych nie może 
mówić © polityce świademego i pełnego ойу 
być absełlutnie tolerowana i że ceny przemy- 
słowe ulec mu zniż 

   

  

          

  

  

    

  

ZNIŻYĆ CENY PRZEMYSŁOWE! 

Jeśli mówi się o przezwycicženiu kryzy- 
su gospodarczego własnemi środkami, jeśli 
wienia życia gospodarczego, to postułat ob 
niżenia cen przemysłowych uznać należy za 
najważniejszy środek, leżący na linji tych za 
mierzeń. Przywiązująe tak wiełką wagę do 

przyśpieszenia procesów wyrównawezych w 
dziedzinie cen, rząd wyszedł tu pierwszy z 
czynną inicjatywą, redukując wydatnie ce- 
ny ed niego zależne, a więe nawczy azotowe 
6 plus minus 28 procent, sole potasowe 0 
plus minus 22 proc, wyroby Monopolu Spi- 
rytusewego o 20 — 40 proc, taryię kolejo- 
wą w stu kilkudziesięciu pozycjach o 30 — 
40 proc. — Rząd ten nadal po tej linji kro 
czyć zamierza, Jeżeli rolnictwo pójść musi 
na dałeko idący wysiłek w kierunku obniż 
nia kosztów produkcji, to tem większy wysi 
łek w tym samym kierunku podjęty być mu 
si przez przemysł. Według wiadomości, jakie 
rząd ;siada, pewien cdłam członków 
niektórych karteli skłonny jest i ce najważ 
niejsza zdelny do przeprowadzenia wydat- 
nej zniżki swych wyrcbów. Niestety, umo 
wy kartelowe hamują lub paczą te zdrowe 
tendencje gospodarcze, faworyzują zakłady 

gorzej pracujące, a więc droższe I nie do- 

puszczają tem samem de uzdrowienia sto: 

sunków. 

   

   

Uiroczyste posiedzenie Senatu 
z okazji 10-lecia w odrodzonej Rzplitej. 

WARSZAWA (Pat) Z okazji 10-le- 

c'a istnienia Senatu Odrodzonej Rze 

czypospolitej odbyło się w dniu 15 .. 

m. © godzinie 16 uroczyste plenarne 
posiedzen'e. Na posiedzeniu tem obec 
ni byli członkowie rządu in corpore, 

z prezesem rady ministrów Prystorem 
na czełe, marszałek Sejmu Świtalsk', 
prezes N. I. K. Krzemiński, liczni po- 
słowie z prezesem BB Sławkiem pod- 

sekretarze stanu i wyżsi urzędnicy. 
Trybuny mówców przybrane emble- 

matami państwowemi 
Otwierając obrady marszałek Ra- 

czkiew'cz odczytał na wstępie zarzą- 

   

  

dzenie Pana Prezydenta w sprawie 
zwołania i odroczenia na dni 30 sesji 
Senatu. Następnie wymienił dekrety 
zwalniające ministrów i móianujące 
nowych, poczem poświęcił parę słów 
wspomnieniu o zmarłym senatorze 
Błędowskim (BB). Izba uczciła pamięć 
senatora Błędowskiego powstając z 
miejsc. Marszałek stwierdził wygaś- 
nięcie jego mandatu. 

Następnie marszałek wygłosił prze 

  

mówienie z okazji 10-lecia istnienia 
Senatu. 4 

Przemówienie to Izba przyjęła 
hucznem! oklaskami. 

Rada Senatu w odrodzonej Polsce. 
Przemówienie marszałka Raczkiewicza. 

Dziesięć lat temu ówczesny Naczelnik Pań 

stwa Marszałek Józef Plłsudski otwierając 

senat w Odrofzonej Rzeczypospolitej pod; 
kreślił, że w praeach swych Senat będzie nl 
siał przyjąć zn dewizę „miarę, by uniknąć 

zbytecznych torć i konfliktów, które pow- 

stać mogłyby między spółrzędnie praenjące 

mi instytucjami Państwa. Senjor senator 

Limanowski obejmując wówezas przewo!- 

nictwe dał wyraz radośsi i wzywał senato- 

rów do zgodnej współpraey z Sejmem it 
godzenia walk partyjnych. Senat rozpoczy” 

nał swe prace w chwilach wielkiej rezterki 
w naredzie. Prezydent Narviowiez ginie ad 

kuli merderczej zaledwie w parę tygodni po 

pierwszem tak doniusdem posiedzeniu Se- 

nata. Trudno meże wymagać, aby świeżo ob 

rany senat ofńegrał natychmiast rolę czyn 

nika, epancewującego zawiści partyjne i wa! 
Kl. Była to jednak chwila decydująca dla roz 
woju połityki wewnętrznej Polski, a gdyby 
siła oddziaływania tej właśnie atmosfery któ 
ra temu towarzyszyła byla wieksza, rozwój 
wypadków potoczyłby się luaczej. Zkołei Mur 
szałek cmówił praee Senatu w ubiegłych ka 
dencjach pod przewodnictwem  Wojelecha 
Trąmpezyńskiego i Juljana Szymańskiego. O- 
gółem w ciągu 10 lat Senat na 227 posiedze- 

niach załatwił 911 projektów z których 173 
zwrócono Sejmewl z propczyeją zmiany, 7 
cdrzucone, a pozostałe uchwalono w brzmie 
niu sejmowem. W! reku 1926 uchwalił Senat 
zmianę Konstytucji. Praca Senatu odbiła się 
na rstawodawstwie naszem korzystnie. Mar 
sznłek stwierdza żywy oddźwięk, jaki znała 

   

  

„zła w prasie 10 roczniea istnienia Senatu. 
Dewiza nmiaru, łagodzenia tarć i har- 

menji państwowej — mówił dalej Marsza- 

       

Zie... 

  

lek — przyczyniły się bardziej niż eokoiwiek 
do podniesienia zbiorowego sumienia i žy- 
wej redakcji wypisanego tu hasła: „Salus rei 
publicne suprema rex. 

Uwypukliwszy następnie rolę jaką Senat 
odegrywał w «ziejach Połski począwszy cd 
wieku XV-go Marszałek przeszedł do dzla- 
Islnošei obcenego Senatu, podkreślające, źe 
ma cn za sabą dużo pożytecznej pracy. Wy 
korzystał cn swe możliwości wpływu na usta 
wodawstwe, umiał utrwalić swe uprawnie- 
nia. Czasy obecne szarpiąee u podstaw naszą 
cywilizację i kalturę wymagają, aky odrzu 
eić taktyczną szermierkę słów i szukać Istot 
nej warteści. Czyż tryhuna Senatu nie do 
tej właśnie przeznaczona jest roll — zapyłu 
je Marszałek. 

Dewiza którą nam swego czasu nakreślił 
Naczelnik Państwa, ażeby reprezentować п- 
miar, jest zaszczytna, jest trudna, Trzeba by 
umiar nie stawał się słabością, wyrozumia- 
łeścią, gnuśnością, lub obojętnością, kompro 
misem, odstępstwem ed prawa. Dlatego rola 
Senatu wymaga fekiego samokrytycyzmu i 
dojrzsłości, by przy umłarze nie tłamić buj 
nego pędu ku postępowi. Szczególną troską 

trzeba otoczyć zagadnienia społeczne, by eler 
pienia nędzy łagodzić, a warunków warszta 
ta praey nie burzyć. Wśród zadań doby obce 
nej góruje naprawa ustreju państwowego. 

Konstytucja daje pod tym względem $- 
natowi równouprawnienie z Sejmem. Na 
Sejmie 4-letnim wielka postać Ignacego Po 
tockiego, marszałka wielkiego lHtewskicgo 
stworzyła piękną tradycję wpływn senato- 
rów w naprawie ustroju Rzeczypospołltej 
Dziś Senat wspólnie z Scjmem ma znów da 
spełnienia to wiełkie zadanie. Autorytet Pre 

  

zydenta, utwerzenie silnej władzy i harme 
unijna współpraca wszystkich organów wła- 
dzy są dziś tak samo adą kardynalną, jak 
w Gkresie poprzedzającym 3 Maja, W: dzie: 
sięcielecie życzę Waw wszystkim, by nam 

Inič zaszczytny obowiązek pra 
ey usta wtzej i wzmocnić podstawy kon 

stytucyjne państwowości pojskiej tak, by 

współne dziełe Sejmu 1 Senatu nietylko žy- 

ło, ale by rozwejewi Rzeczypospolitej właś- 

<iwy nadawało klorunek, 

Po krótkiej przerwie zarządzonej 

przez marszaka zabrał głos prezes ra 

dy ministrów Prystor (przemówienie 

te podajemy osobno). 
Po przemówieniu premjera Prys- 

tora sen. Głąbiński (klub Norodowy) 
wniósł o otwarcie dyskusji nad 05- 
wiadczeniem prezesa rady ministrów 

Marszałek oznajmił że do laski mar- 

szałkowskiej wpłynął wniosek o od- 

roczenie dyskusji nad ośw'adczeniem 

premjera na jedno z najbliższych po- 

siedzeń. Wniosek ten został przez Iz- 

bę przyjęty. 
Zkole: przystąpiono do projektów 

ustaw ratyfikacyjnych. Przyjęto kolej 

no projekty ustaw ratyfikujących: u- 

mowę z Niemcami w sprawie małego 

ruchu granicznego, układ w sprawie 

zniesienia Mieszanego Trybunału Roz 
jemczego _ Polsko-N'emieckiego. W 
„sprawie tych projektów ustaw szereg 

zastrzeżeń wysunął przedstawiciel kl. 

Nar. sen. Syda. Po przyjęciu 5 pozo- 
stałych, figurujących na porządku 
dziennym ustaw ratyfikacyjnych po- 
rządek dzienny wyczerpano. Wniosek 
sen Boguckiego o zmianie regulaminu 
obrad Senatu odesłano do komisji re 
gulaminowej. Marszałek oznajmił, że 
jeśli prace komisj: nie staną temu na 
przeszkodzie, to następne posiedzenie 
Senatu odbędzie się 2 stycznia. 

    

    

   

  

  

Ciunkiewiczowa przed sądem. 

AKCJA UŁATWIEŃ. 

Podobnie jak dla rolnictwa, tak i dła prze 
mysłu stworzyć trzeba warunki, ułatwiają- 
ee potnnienie kosztów produkeji. Nasza ake 
ja ułatwień w spłacie podatków publicznych 
w granicach możliwości państwa, zarówno 
jak 1 akeja potanienia kosziów kredytu, ezy 
obniżenia taryf przewo: rh, w jedaako- 
wym stopniu chejmuje rolnietwo jak it prze- 
mtysł. Pedkreślająe konieczność w 
tą akeją reformy świadczeń sacjalnye 
jer oświadeza, że rząd wniósł de Sejmu a- 
stawę scaleniową i przywiązuje dużą wagę 

jej przeprowadzonia. Reforma šwiadezeA 
socjalnych, z jaką rząd wystąj leży w inte 
resie wzmocnienia wytwórcześci, Nie wołue 
patrzyć na nią jako na uszczuplenie zdaby- 
ezy robotników. 

  

    

  

     

      

     

ZASADNICZE LINJE PROGRAMU. 

Tak oceniam obecna naszą sytuację — 
oświdcza w zakończeniu premier — i tak 
widzę drogi jej poprawy, leżące w zakresie 
wewnętrznych naszych możliwości. Nakreś 
liłem tyłko te zasadnicze linie t. zw. progra 
mu, © którym się dziś tak duże mó Stresz 
eza się on w dwóch najbardziej zasadniezyeh 
punkteh: 1) WI komtynuowaniu wysiłków nad 
utrzymaniem wewnątrz kraja tej atmosfery 

spokoju i pewności w słesunkach gospodar 
czych, którą posiadamy i która stanowi nie 
edzewny warunek dalszych prac, zmierzają 
cych do przezwyciężenia kryzysu, 2) w da- 
żeniu do eżywienia rynku wewnętrznego po 
przez likwidację wszelkich nienormslinych 
cbjawow i przerostów, występujących pa 

tym rynku i utrudniających powrót do rów 
nowagi, tą drogą bowiem jedynie dojść może 
my do wzmożenia procesóV produkcyjnych, 
a przez to nieodzownego zwiększenia zatrud 
nienia. Osiągnięcie tej równowagi, a więc 
wyrównanie sytuacji mieszkańców wsi i 
mieszkańców miasta, dostowanie poziomu 
cen przemysłowych do cen rolniczych, wyrów 
nanie sytuacji dłużnika i sytuacji wierzycie 
la — przyczyni się do załatwienia tem sa- 
mem i innych zagadnień, między innemf tak 
deniostego dziś problemu bezrobocia. Kryzys 
— stwierdza premier — zmusił do zmiany 
zadawnionyeh przyzwyczajeń, Zwrócił uwa 
gę na konieczność radykalnego zerwania z 
życiem nad stan, zmusił do usuwania wszeł 
kich wybujałości, których pełne było w ży 
ein państycwem, samorządowem 1 prywat 

nem, przekonał e potrzebie harmonijnega 

zejścia wszystkich ciementów gospodarczych 
"do nowego poziomu, wykazał celowość i pe 
żyteczność planowego, zbiorowego wysiika 
wszystkich składników gospodarki naroto- 
wej. Wierzę, że nastąpiło już zroznmienie, 

na eo potrzebne są te wysiłki i ofiary, ja- 

kieh cd społeczeństwa wymagało państwo w 
najcięższych momentach kryzysu i jakiel 
wymaga ono jeszcze ebeenie, daj Boże w о- 
statniej tego kryzysu fazie. Moene nerwy › 

spokój są niezhędnym współezynnikiem ska 

teezności dalszych wysiłków w walee z prze 

siloniem. Rząd zdecydowany jest spokój ten 
krajowi 1 życiu gospodarczemu zapewnić. 

  

    

  

    

Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż 
WĘGLA I DRZEWA OPAŁOWEGO 

„Centroop
a 55 Zamkowa 18 

Telefon 17-90 

    

| 

RESTAURACJA 

„OGNISKO“ 
w Nowogródku 

wydaje: $nładania, obiady i kolacje 

Przygrywa orkiestra salonowa. 

Piwnica zsopatrz. we wszelkie trunki. 

Ceny znacznie zniżene. 

Z
Ą
Y
T
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
V
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
 
Z
Ę
 

A
A
A
A
A
K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 

AM
 A
A 
AA
A 
A
A
A
 

AAAAAKAAAAALAAAADAA AAA A AAAAAAA MAMA 

  

Dalsze zeznania świadków. 
KRAKÓW (Pat). W.dalszym ciągu procesu 

Ciunkiewiczowej sąd wysłuchał dziś pozosta- 

łych świadków oraz biegłych. Rozprawę od- 

roczono do dnia 16 bm. W dniu tym nastąpią 

przemówienia prokuratora obrony wywody 

przewodniczącego oraz ogłoszenie wyroku. 

KOLEKCJA PAPIEROSÓW Polskiego Monopolu Tytoniowego. 
Jest to pierwszy warunek, zby Twój znajomy wyniósł miłe wrażenie z Twego domu. 

Nęceni swobodami i dobrobytem, któ 
rego zażywają ich współbracia i kre- 
wni pod berłem polskiem, łączą się 
z nimi, już bez żadnego przymusu, 
przybysze z „sułtańskiego brzegu”. 

Lecz bywa i inaczej! Wiemy o ki 
ku wypadkach zdrady podczas woj- 
ny o kilka wypadków przejścia z 
polskiego na „sułtański brzeg”... 

Jakieży były, lub być mogły przy- 
czyny i pobudki do tych fluktuacyj? 

Zajrzyjmy do wspomnianego wy- 
żej zwierciadła lteratury. Z całego 
bogactwa literatury polskiej wybrał 
sobie prelegent parę klejnotów, ale 
najkosztowniejszych, ale najwspanial 
szego blasku... „Agaj-Han“, prawda, 
19-toletniego zaledwie autora — ale 
Krasińskiego, prawda, nie historyka, 
ale wieszcza, który w swojej „Niebo- 
skiej* potrafił, z jakąż dokładnością, 
na kilka dziesiątków lat naprzód 
przewidzieć bolszewizm w całem jego 
rozpętaniu. Można więc ufać genjal- 
nej intuicji młodocianego autora. 
Drugim będzie — trzecia część try- 
logji Sienkiewicza, gdzie się spoty- 
kamy właśnie z przejściem pułkown'- 
ków tatarskich na „sułtański brzeg 
i wreszcie, — trzecim — urocza, 
skromna „Hania* ze swym przepięk- 
nym a jakże szlachetnie rycerskim 
Tatarem, Selimem. 

W! „Agaj-Hanie' autor nie przed- 
stawia konfliktów społeczno-history- 
cznych polsko-tatarskich, — lecz dra- 
mat miłosny młodzieńczego serca 
giermka tatarskiego do ubóstwianej 
swej pani, córy magnackiego domu 

polskiego, dumnej Maryny Mniszków- 
ny, carowej na Moskwie, żony dru- 

    giego już samozwańca Dymitra. Dwa 
światy. — zachóód i wschód — zimny 
stosunek władczyni pięknej i wspa- 
niałej do pożeranego ogniem namięt- 
ności dziecięcia wschodu, które wier- 
nie trwa przy opuszczonej przez 
wszystkich pani aż do chwili jej zgo- 
nu w mętnych nurtach Jaiku. To 
początek wieku XVII-go. Inaczej się 
już kształtują stosunki polsko-tatar- 
skie na tle trzeciej części wspaniałej 
trylogji Sienkiewiczowskiej. Występu 
ją tu Tatarzy polscy już jako „bene 
nati et possessionati*, pułkownicy 
wojsk tatarskich z rodów dziada pra- 
dziada Rzeczypospolitej służących, 

lecz w godności swej boleśnie poniża- 
nych przez nieokiełznaną dumę szla- 
chty raz po raz naruszającej ich przy- 
wileje sejmowe przez „dawanie pole- 

ceń jakichby i bojarowie putni nie 
wykonywali*. Przez stałe podkreśla- 

nie nierówności pochodzenia. Stąd 

bunt w szlacheckich duszach tatar- 
skich, stąd jeden już tylko krok do 
ulegania podszeptom z „sułtańskiego 
brzegu” i porzucenie przybranej oj- 
czyzny przez pułkowników tatarskich 
Kryczyńskiego, Adurowicza, Grochol- 
skiego i innych, których bożkiem jest 
Azja Tuhaj-Bejowicz, w Polsce cho- 
wany od dziecka — i wychowany na 
jej wroga przez dumę, despotyzm i 
nieludzkie traktowanie starego No- 
wowiejskiego. W; innych warunkach 
tego wychowania mógłby Azja Tuhaj- 
Bejowicz być dodatnim czynnikiem 

państwowotwórczym... Mięknie dusza 
Tatara od uroku bijącego z Pani Puł- 
kownikowej Wołodyjowskiej, hamuje 
się przez czas dłuższy, wreszcie wy- 
bucha og'eń nie dającej się powstrzy- 
mać namiętności, rozbijającej się o 
niezłomną miłość Basi do męża. Tra- 
gedja.. przejście... na  „sułtański 
brzeg'. W następnych zmaganiach się 

z losem dziejowym, w walkach o nie- 

podległość czy to pod Kościuszką, czy 
Napoleonem, czy też w powstaniu 
listopadowem  czytamy O sławnych 

imionach tatarskich, które się złewają 
z polskiemi we wspólnych rzekach 

krwi. Różnice poprzednio wykazane 

zacierają się. N'emasz pana ni sługi, 
—-są tyłko „zrodzeni w niewoli, oku- 
ci w powiciu”. Takimi są przyjaciele 
nierozłączni Henryk * Selim Mirza- 
Dawidowicz, Tatar z pochodzenia, 
Polak z ducha. Jakże polskm jest ten 
tatarski dwór w Chorzelach... pomi- 
mo wieżyczki minaretowej, pomimo 
skośnych oczów któregoś pradziada 
Selima, groźnie patrzących z portretu 
w sali jadałnej! Przyjaciele, — a jed- 
nak przychodzi chwila, kiedy rzu- 
cają się na siebie z dobytemi szabla- 
mi w pojedynku na śmierć i życie, 
w pojedynku bez sekundantów, bo 
sobie bezgranicznie wzajemnie ufają... 
Jak zwykle — o „nią”, o kobietę, 
jak Agaj-Han o Marynę, jak Azja Tu- 
hajbejowicz o Basię... Zwyciąża tatar- 
ska szabla, — nie przecina jednak 

więzów przyjaźni, ani uwielbienia dla 

Hani nawet zeszpeconej plamami 05- 
py. Płomień uczucia zagasł, poczucie 

honoru i wypływającego zeń obowią- 

zku w obu pozostało jednakie. Równi 
sobie w dzielności, równi sobie w 
miłości, równi sobie w honorze, Po- 

lak i Tatar. я 

Nie naruszy się rownošė ta i wten- 
czas gdy zamiast imienia Hani wsta- 
wimy imię Polski. W wałce o nie- 
podległość, w walce o ścieranie tyeh 
hańbiących plam niewoli — ospy z 
oblicza Hani — Polski, równymi 30- 
bie byli polscy i tatarscy Jej synowie. 
I gdy najsławniejszy z nich, Józef 
Piłsudski wzniósł sztandar walk: o 
niepodległość, obok tego dla każdego 
serca polskiego drogiego oblicza Wo- 
dza, — stale, od walki początku, wł- 
dzimy śniadą twarz i skośne oczy Ta- 
tara, „Czarnego Michała" — Alek: 
sandra Sulkiewicza, który samego 
Wodza Narodu z niewo' wydobywa, 

organizując ucieczkę z  więzienia- 
szpitala w Petersburgu * w mundurze 
„leguna* pieczętuje krwią własną na 
polu walki o Polskę swe ofiarne ży- 
cie w całości Jej poświęcone. 

Dziś, zakończył odczyt prof. Wie- 
rzyński, wolni z wolnymi, rów £ 
równymi stanęłiśmy do pracy dla tep- 
szej przyszłości. Dziś już nie odróżnia 
„Matka-Polska swych synów-Tatarów 
od 'synów-Polaków, z całą ufnością 
wkładając w niezawodne ich ręce i 

szale sprawiedliwości : karzący jel 
miecz. 

L Leon Kryczyński. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Kto winien—zatrzymani czy policjant? 

Zagadkowe zajście w Michaliszkach. 
, Z Miehałiszek donoszą nam o następuja- 

<©ym wypadku, który wśród mieszkańców mia 

steezka wywołał wielkie wzburzenie. 

W) poniedziałek nad ranem aresztowanych 

zostało z polecenia odnośnych władz 5 

«mieszkańców Miehaliszek A. Rejn, J. Wajn- 

"sztejn, b-cia Sz. i M. Gerszalerowie oraz Da 

wid Gerszter pod zarzutem, że dokonali 

mapadu na komendanta posterunku w Micha 

Tiszkach, odebrzii rewotwer i czapkę poczem 

sbiesli do domów. Podczas rewizji w miesz 

aniu jednego z zatrzymanych rzeczywiście 

smaleziono rewołwer komendanta posterun- 

ku. 

Wczoraj zatrzymani przewiezieni zostali 

pod eskortą do Wilna do dyspozycji miej- 

seowych władz Śledczych. 

Zatrzymani przyznają się do tego, że w 

miedrielę wieczorem rozkroili komendanta 

posterunku I odebrati mu rewolwer, Stało się 

ło jednak, jak zgodnie zeznają, przy nastę 

mująeych okolicznościach 

W. niedziełę, późno wieczorem przecha- 

dzałi się wszysey ulieą miasteczka. W pew- 

nej ehwili postyszeli nagle okrzyk, by się za 

trzymali. 

Jak się okazało okrzyk ten padł z ust ko 

mendanta posterunku, który jak to zauważy 

Iš, był meeno „pod gazem* wobec ezego nie 

zwrócili uwagi na jego okrzyk i w dalszym 

elągu szłi swoją drogą. Połicjant wydobył 

wówezas z kieszeni rewołwer i zaczął strze- 

lać. Obawiając się, iż wstawiony poliejant mo 

że strzelić również do nich, rzucili się na 

niego odebrali mu rewolwer poczem udali 

się do mieszkań z postanowieniem, że ode- 

braną breń zwrócą dopiero dnia następnego 

kiedy poliejant ten wytrzeźwieje. Zamiaru 

zwrócenia broni nie wykonali jednak, bo- 

wiem nazojutrz zrana zostali aresztowani. 

Władze sądowo-śledcze wszezęły docha- 

dzenie eelem całkowitego wyjaśnienia zasz 

łego wypadku i ukarania winowajcy. 

Jaki będzie wynik dalszego dochodzenia 

wkrótce się dowiemy, (0) 

Śmierć ofiary napadu. 
Przed kilku dniami donosiliśmy o napa- 

dzie dokonanym w odległości 7 kilometrów 
od miasta na mieszkańca wieseezki pod So- 
deeznikami Słanistawa Kokszyca wrucająee- 
go z targu w Wilnie do rodzinnej wsi. 
. Wjpobliżu miejscowości Rakańce został 
«m znienacka napadnięty przez 4 osobników 

Którzy dotkliwie peboli go kijami i porżnę- 
3i nożami. 

Ofiar: bestjalskiego napadu znaleźli na 

Samosąd nad 
Mieszkańcy wsi Kieraniszki gm. jaźwiń- 

skiej ujeli cd dłuższego czasu poszukiwane 
go konickrada Janu Bojraūca, ktėry syste 
matyeznie ckradai wiošcian z koni. Bajra- 
miee stawiał czynny opór wieśniakom i za- 
mierzał jednego z mich przebić nożem. 

szosie przejeżdżający włościanie, którzy do- 
starezyli do Wžlna do szpltala żydowskiego. 

W uniu wezorajszym ranny Kokszye mimo 

wysiłków lekarzy zmarł nie odzyskawszy 
przytomności. 

Sprawcėw napado Stanisława i Wiktora 
Pawłewskich, Stanisława Andrzejewskiego i 
Stanisława Hutora csadzeno w więzieniu na 

Łukiszkach. (e) 

koniokradem. 
Wizburzeni zuehwałością złodzieja włościa- 
nie wymierzyłi mu doraźną karę, Związane 
go ułożyli na Śnieg, poczem wychłostano ba 
togami. Zbitego przyzwołcie Bajrańca odda 
no później w ręce policji. tej 

Generalna ofenzywa na wilki. 
100 Dowiadujcmy się, iż w dnlach 27, 28 1 29 

m. na terenic powiatów. dziśnieńskiego, wi 

łejskiego, motodeczańskiego, wołożyńskiegu 

3 nowogródzkiego odbędzie się generalna 6b 

ława na wilki. W obławie tej weźmie udział 
około 300 myśliwych, rezprezentująeych: wej” 
skG, administrację, ziemiaństwo, towarzyst 
wa myśliwskie i t. p. 

Niedźwiedź czy halucynacja? 
W dniu wczorajszym w puszczy Rudnie- 

%dej urządzono poszukiwania za rzekomym 
miedźwiedziem, który miał się ukazać jed- 

memu z włościan. W ciągu wezarajszego dnia 

przeszukano puszczę lecz „króla* puszez li- 

tewskich nie odaałeziono. 

Zdaje się, iż informator padł ofiarą ha- 

lueynaeji, gdyż jak nas informowano ve sier 

myśliwskieh, niedźwiedzi w Polsee za wy- 
jątkiem Podkarpacia wogóle niema. Na Pod 
Lūrpaciu cbeeniec są już eoraz rzadziej spo- 
tykane wypadki ukazania się niedźwiedzia. 

TT 

Małodeczno. 
Nowe władze Związku Strzeleckiego. 

Przy przeprowadzeniu nowych wyborów 

«miejscowych władz Związku  Strzekeckiego 

zostały powołane następujące osoby: 

W' RAKOWIE: 

- Rutkowski Bolesław burmistrz, 
iau, kierownik szkoły 

” Prezes 
1 wiceprezes Mażnicki 

  

wowsz., 2 wiceprezes Jaśkow Borys — rolnik. | 
sekretarz Rysak Bolesław, sekretarz gminy, 

„skarbnik — Burdzyński Wacław urzędnik, 
referent wych. обум. — Stadnicki Wiktor, 
mauczyciel, członkowie Zarządu: K. Dzwon- 
kowski, komendant pos P. P., Łysakowa. 
Jeśkow Aleksander rolnėk, Bazilew 
<czewska. Komisja Rewizyjna: K 
„Jan rolnik, Masewicz Jan rolnik, i 
ska Stanisława 

W KRAŚNEM. 

Prezes Lachowicz Mieczysław — zawiado- 
-wca stacji, wiceprezes Rokicki Bolesław — — 
*kapelmistrz, sekretarz Kochanowski Piotr -— 
urzędnik, skarbnik Buresza Aleksander —- 
urzędnik bankowy, czlonkowie Zarządu Ma- 

«ciesza Antoni — funkc. poczt., Referent Wy- 

<howania Obyw. Pędz'wiatr Antoni nauczy- 

«fel. Komisja Rewizyjna: Krzywobłocki Ka- 
zimierz — sekretarz gminy, Konik A. Komen 

dami posterunku P. P. i Niewiadomski Jan 
%ierownik szkoły powszechnej. 

W. OLECHNOWICZACH. 

Prezes Rybarczyk Antoni — pom. zaw. sta 

«ji, wiceprezes Zieniewicz Apolinary — urzę 
ddnik PKP., sekretarz Weryk Wincenty ro! 
mik, skarbnik Litwinienka, Aleksander — ko 
amendant posterunku P. P. Członkowie Za- 
rządu: Kozuń Leonard — naczelnik komory 
elnej, Olszewski Jan zawiadowca stacji, R 
ferentka Wych. Obyw. Sie 
за — kierowniczka szk. powsz. Komisja Rew 
<ayjna: Kucharski Władysiaw post. P. Р., -- 
<Chlebowski Stanisław ufzędnik PKP. i 2 
smeński Wacław — rolnik. 

Głębokie. 
. ZAŁOŻENIE KOŁA POWIATOWEGO ŻY- 
DOWSKIEGO KLUBU MYŚLI PAŃSTWO- 

WEJ. 

Wi dniu 11 bm. odbyło się w Głębokiem 
zebranie obywateli Żydów, na którem prze- 
*wodniczył p. Rubin Radnicki, — Zebrani po 
stąnowoli założyć powiatowe koło Żydowskie 
go Klubu Mysli Państwowej, przyjąć ideolo 
<gję tej organixacji i podporządkować się Eg- 
zekutywie Wojewódzkiej w Wilnie, Uchwały 

te zostały powzięte jednogłośnie. 
Do prezydjum koła powiatowego wybraai 

zostali pp.: Mojżesz Ś giejfer (prezes), dr. 
Brytanski + Rubin I i (zastępcy), Alter 
"Kagan (skarbnik) i Mowsza Kaganowicz (kie 

- rownik sekretarjatu powiatowego). Delegata 
ani do Rady Powiatowej BBWR. zostali pp. 
Radnicki i Szulgiejfer. 

Uchwalono zorganizować Koła miejscowe 
h i Dziśnie oraz zwołać 
udziałem przedstawiciel: 

/ojewódzkiej. 
& eszę do prezesa Sław- 

K%a. Okrzykiem na cześć Prezydenta Rzplitej 
Marszałka Piłsudskiego i premiera Prysto- 
ra zakończyło cię zebranie. 

Boruny. 
B. poseł włamywaczem. 

WWbzeehwładny kryzys najwięcej dał się 
we znaki b. posłowi A oma 

Wiktorowi Stanułewiezowi, Biedził się p. 
jak przezwyciężyć kryzys. Pracować — 

ło ciężko, Możeby tak eo skraść—myśl sia- 
ła się czynem. 

Dnia 2 grudnia b. r, zaprasza do swego 
| domu małoletniego čhlopea Stanisława Am. 

brożewieza, który doiychezas eieszył się nie 
kowaną opinją. W, domu stawia suta 

kolację moeno karapianą, Po kolaeji pijane- 
go chłopea uamawla do krdzieży, mówiąe, że 
jego nie będą podejrzewć, poniedaż on i je- 
go rodzina cieszą się dobrą opinją. 

Gdy biedna ofiara wzbraniała się, dła da 
dania odwagi Stan. wyjawił mu już kilka 
poprzednich kradzieży, których dokonał + 

    
   

    

   

   
   

    

  

  

    

      

   

          

polieja dotychezas nie wykryła. — Wkońen 
ctiara uległa, cdpowiednio go ubiera i wy 
ruszają do sklepu Nocha Kotlera. Tam Sta- 
nulewiez wyważa łemem od piwniey okienko 
przez które włażą do piwniey, a z piwniey 
do sklepu. — W sklepie obrabował kasę i 
zabrał towarów na sumę 312 zł. Przez otwar 
te drzwi wydostaje się z obfitym łupem i 
chowa go w zabudowaniach ojea. Ojelee, za- 
skoczeny odkryciem melduje o tem polieji. 
Wykrycie ojea doprowadziło do ujęela syna. 

Dodać należy, że dzięki energji i wytrwa 
lej praey polieji miejscowego posterunku zło 

dziejaszki w Borunach zadrżeli, Wykryto w 

tym czasie szereg kradzieży. Na szezególna 
uwagę zasługuje wykrycie dawniej dokona- 
mych kradzieży jak rewolweru, której doko- 
nał Włodzimierz Paszkowski u sierż emer. 
Jans Umiastowsklego oraz wykryeie kradzio 
nych narzędzi stołarskieh z praeowni b. Se- 
minarjum Nauezycielskiego w Borunach, któ 

rej dokonał, jak wynika z zeznań b. woźny 

tegoż Seminarjum Miehał Makas, a od ojea 

kradł syn jego Grzegorz i sprzedawał okołiez 
nym stołarzom. K 

Mergazery. 
KURSY KROJU I SZYCIA. 

Nauczycielstwo doceniając znaczenie prak 
tycznych kursów, ubiegłego roku zorganizo 
wało kurs kroju i szycia w Komaruńcach i 
Przełajach. Zawdzięczając poparciu Referatu 
Oświaty Pozaszkolnej przy Inspektoracie 
Szkolnym oraz Zw. Pracy Obyw. Kobiet w 
Wilnie, powyższe kursy dały bardzo dodat 
nie wyniki. 

W tym roku w Mergażerach, miejscowy 
nauczyciel p, Michnowicz zorganizował kurs 
kroju i szycia nie licząc się nawet z tem, 
iż część wydatków będzie zmuszony pokryć 
z własnej kieszeni. Przyczem należy dodać 
iż litewska ludność Mergażer jak najprzy- 

chylniej jest ustosunkowana do pożytecznych 

poczynań nauczycielstwa publicznych szkół 

powszechnych, N. K. 

Ruch towarewy na granicz- 
nych stacjach wil. dyrekcji 

W związku z rozpoczętym Sezo- 
nem zimowym w ostatniej dekadzie 
zauważono nagłe ożyw:enie ruchu 
towarowego między Sowietami, Pru- 
sami i państwami bałtyckiemi. Przez 
stacje graniczne Stołpce, Mikaszewi- 
cze przeszło w ub. dekadzie do Rosji 
sowieckiej 56 wagonów różnych to- 
warów. Najwięcej wywieziono manu- 
faktury łódzkiej, widzewskiej i biało- 
stockiej. 

Z Rosji przyszło 46 wagonów to- 
warów głównie wyrobów gumowych 
i futer. Do Prus Wschodnich przeszło 
15 wagonów manufaktury, kilka wa- 

gonów drobiu, nabiału 10 wagonów 
innych towarów. Przez stację Raczki 
do Litwy przez Prusy wywieziono 
10 wagonów węgła, 5 wagonów ma- 
nufaktury, 3 cysterny olejów, 8 wu- 
gony cukru i kilka wagonów manu- 
faktury. 

Przez stację Turmonty do państw 
bałtyckich a głównie do Łotwy prze- 
szło 78 wagonów różnych towarów 
oraz około 10 wagonów Inu z terenu 
wileńskiego. Ożywienie ruchu towa- 
rowego w okresie przedświątecznym 

jeszcze bardziej wzmocni się ze wzglę 
du na znaczne zapotrzebowanie za- 
granicy. 

Słaby jest tylko ruch towarowy 
wewnętrzny. W porównaniu z latam 
poprzedniemi ruch towarowy w obrę- 
bie wileńskiej dyrekcji kolejowej jest 
mniejszy o 30-40 proc. 

KUR J ER Ww. I L E NS K 
  

Gigantyczny projekt Magistratu. 
Budowa hydroelektrowni. 

W najbliższych dniach sekcja żech- 
niezna Magistratu przystępuje do о- 
pracowania szeęzegółowego referatu 
w sprawie projektowanej budowy 

hydroelektrowni na Wilji. Projekto- 
dawcą jest dyrektor kanalizacji i wo- 
dociągów inż. Jensz. Radziecka Ko- 
misja Techniczna, która projekt ten 
już rozważała, zwróóciła się obeenie 
de prezydenta miasta z prośbą wy- 
asygnowania 5009 ziotych na pokry- 
cie wydatków związanych z opraco- 
waniem planu i kosztorysu robót. 

Należy zaznaczyć, że zagadnienie 

budowy  kydrocickirowni posiada 

charakter b. doniosiy nietylko dła sa- 

mego miasta, ałe i dla województw 

wileńskiego i nowogródzkiego. Pod- 

ług opinii kół fachowych cena prądu 
obniżyłaby się @0 10 gr. za kiw/s. 
W ten sposób elektryczność stałaby 

się dostępną dla najszerszych warstw 

ludności i odegrałaby decydującą rolę 

w zasilaniu miasteczek i wsi w Siłę 

; pędną i światło. Z drugiej zaś strony 

realizacja tego projektu rozwiązałaby 

omalże nie całkowicie kwestję bez- 

robocia na terenie nietylko Wilna, 

ale i jego bliższych i dalszych okolie 

na dobrych kilka lat t. j. na czas trwa 

nia robót. Powstanie hydroelektrowni 
przyezyniłoby się znakomceie do uprze 

mysłowienia wiojewództw północne- 

wschodnich, rzecz oczywista w pierw 

szym rzędzie Wilna i województwa 
wiłeńskiege. 

Godnym podkreślenia jest również 
fakt, że hydroclektrownia, jak to 

  

Otwarcie wystawy dzieł 
Arturą Szyka. 

Pierwszy raz o tym osobliwym ar- 
tyście usłyszeliśmy parę lat temu. Ži:- 
słynął on wtedy jako twórca bardza 

ciekawego „Statutu Kaliskiego”, owo- 

cu 3 1. pracy niesłychanie drob'azgo- 
wej, rzekłbym żmudnej, jeśli tak naz 
wać można jakąkolwiek pracę arty- 
sty. 45 plansz wykonanych benedyk - 

tyńską techniką iluminacyjną, na 

wzór tych, które w średniowieczu two 

rzyli przez całe swoje żywoty mnisi 

przepisując bezcenne dziś księgi piór- 

kiem, maleńkim pędzełkiem, nieraz 

zapewne nie bez pomocy lupy, p. Szyk 

wzorem owych średniowiecznych, nie 

znanych artystów i mrówczych praso 
wników, dzisiaj rysuje i barwi swoje 
iluminacje. W dzisiejszych, pełnych 
nerwowego pośpiechu czasach jest fe 
nomenem, jest tdk zastanawiającym 

wyjątkiem, że trudno jest nieraz uwie 
rzyć, że to właśnie dziś ktoś w takiej 
Sztuce tworzy. 

A jednak tak jest. Po „Statucie ka 
liskim“, powstał szereg prac innych. 
Z tego co widzimy na wystawie ich, w 
jednej z sal wielkiego, nowego gma- 
chu Izby Przemysłowo-Handlowej, 
przy ulicy. Mickiewicza (róg Styczn:o 
wej)), większość już powstała zagra- 

nicą i dla zagranicy. Widzimy i Statut 
kaliski i inne dzeła o charakterze spe- 
cjalne polskim, ale przedewszystkiem 
rzucają się w oczy duże płansze „Pak 
tu Ligi Narodów*, jeszcze niedokoń- 
czonego, założonego w dwóch  teks- 
tach, angielskim i francuskim. Są też 
obok sceny do dziejów Boliwara, bo- 
hatera i twórcy poludniowo-amery- 
kańskiej — Boliwji, która tę pracę 
zamówiła. Widzimy także kiłkadzie- 
siąt plansz do historji wyzwoleń- 
czych walk St. Zjednoczonych. 

Wystawa potrwa jeszcze trzy tygo 
dnie. 

Kończąc to pośpieszne sprawozda 
nie zapowiadamy jeszcze powrót do 
niej, w eelu bardziej szczegółowego 
jej omówien'a. 

s. z. kl. 

Perypetie kuncą wileńskiego 
w Kaliszu. 

W ub. poniedziałek przyjechał do Kalisza 
w sprawach handlowych p. Lipman Kułkes 
przedstawieiel dużej wileńskiej firmy futrza 
nej S. Fin. : 

Kulkes miał powierzone przez eentrate 
rozliezenie się z firmami miejseowemt i zaln 
kasowanie pieniędzy. Między innemi udał się 
i do sklepu p. £, Dom futrzany Ch. Rozen- 
teld w Kaliszu. Właścietel tej firmy na pra- 
pozycję rozliczenin się odpowiedział: „Ty 
jesteś litewski żułik i ja z takimi nie gadam* 
Epileg tej rozmowy stał się jeszcze bardziej 
sensaey jny, howiem Rozenfeld zepchnął Kal 
kesa do pracowni, która mieści się w piw- 
niey. Pomagał mu przytem jeden z pracowni 
ków, a kiedy Kułkesowi rzuciła się krew 
ustami wtedy dopiero otworzono drzwi od 
sieni i wyrzueono przyjezdnego knpea na 
sehody. Należy nadmienić, że należna kwota 
wynosiła raptem paręset zł. 

Likwidacja syndykatu 
gumowego. 

Umowa nie zostanie już odnowiona. 
. 

Z dniem 1 marea przyszłego roku złikwi - 
dowane zostanie eentra!ne biuro sprzedaży 

fabryk gumowego obuwia, Prowadzone ostat 
nio rokowania w sprawie przedłużenia ter- 

minu istnienia syndykatu obuwia gumowego 
nie doprowadziły do porozumienia. Główne 
trudności stanowi tutaj fakt, że poza syndy 
katem powstała fabryka Szwajkerta w Ło- 

dzi, co spowodowało poważne komplikseje na 
rynkn. Z drugiej strony, według informaeyt 
odbioreów, estatnio poszczególne fabryki, 
zrzeszone w syndykacie, sprzedają towar tn 
niej aniżeli przewidywały to ustalone ceny 
syndykatu. Wskutek tego odbiorey, którzy up 
rzednio zaopatrzyłi się w towar narażeni byl 
na straty. Obawiać się należy, iż Hkwidaeja 
syndykatu przyezyni się znowu do powstania 
niezdrowej konkurencji na rynku obuwia gu 

W: ten sposób zostałby zKkwidowany i 
oddział wileński syndykatu obuwia gumo- 
wego, który mieści się przy uliey Niemiee- 

stwierdziły czyuniki kompełentne, 
przedstawia bardzo intrątną lokatę 
kapitału. iKedy jednak i w jakich 
rozmiarach kwestia ta zostanie roz- 
wiązana, w tej chwili nie možna jesz- 
€ze przesądzać, gdyż suma pożrzebna 
na budowę wynosi przeszło 10 mili. 
złotych. Dodać musimy, że projektem 
Magistratu wiłeńskiego bardzo żywo 
zainteresował się kapitał zagraniezny, 

   

Akcja pomocy 
Chieb | kawa na święta 

dią bezrobotnych. 

Wojewódzki komitet do spraw bez 
robocia nie urządza w tym roku gwia 
zdki dla dzieci bezrobotnych, nato- 
miast zamierza okrasić choć cześcio- 
wo św.ęta wszystkim bezrobotnym, w 
liczbie-około 6.000, przez rozdawnict- 
wo chleba i kawy. Komitet będz:e dą 
żył do tego, aby każdy bezrobotny 9- 
trzymał dwa kilogramy chleba szare 
go i paczkę kawy zbożowej słodzonej. 
Rodzina otrzyma na każdego z człon 
ków również po dwa k'logramy chle- 
ba i kawę. Na ten cel przeznaczono 

Waskotorėwka 

      

      

  

lecz inicjatorowie, jak się dowiadn- 
jemy, chcieliby projekt ten zrealizo- 
wać siłami miasta oraz oprzeć go na 
kapitałach polskiego społeczeństwa 

Hydroelektrownia stanęłaby w od- 
łegłości 16 kim. od Wilna w dół Wilji 
w miejscowości Szyłany, gdzie około 
100 hektarów ziemi zalanych zostało- 
by wodą oraz pobudowane zostałyby 
kanały, służące do spiętrzania wody. 

ezrobotnym. 
mąkę jaka się znajduje obecnie w ma 
gazynach komitetu. Rozdawnictwo po 
trwa około 3 dni i będzie zakończone 
w wig'lję. 

Kamitet niesie pomoc 
tytko bezrobotnym. 

Do Włojewódzkiego Komitetu do Spraw 
bezrobocia zwraca się wiele instytucyj dobro 
czynnych i jadłodajni, wydających bezpłat 
ną strawę dla biednych, z prośbą o pomoc w 
postaci zasiłku ziemniaczanego lub opałowe 

Komitet wyjaśnia, że udziela pomoc wy 
łącznie bezrobotnym oraz szkołom i orga 
nizacjom, wspomagającym rodzinę bezrobot 
nego. Prośby instytucyj dobroczynnych 
jadłodajni nie mogą być załatwione pozytyw 
nie. 

do elektrowni 

  

miejskiej. 
jak już informowaliśmy  Woje- 

wódzk Komitet do Spraw Bezroboca 
м ее zatrudnienia większej ilości 
bezrobotnych rozpatrywał projekt 
przedłużenia wąskotorowej kolejki 
wojskowej do elektrowni miejskiej, 
co obniżyłoby koszty dostawy węgła 
ze stacji towarowej; ostateczną jed- 
nak decyzję w tej sprawie miały po- 
wziąć władze kołejowe. Otóż Dyrek- 
eja P. K. P. w Wilnie doszła do po- 
rozumienią z elektrownią w tej spra- 
wie. Wąskotorowa kolejka wojskowa 
będzie przedłużona o 2 klm. Praee 
będą rozpoczęte prowdopodcbnie w 

   

    

  

ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY 
JAN MIŁANOWICZ, 

Solidnie i po cenach kryzysowych uskutecznia instałację siły i światła, przewi- 
janie dynamomaszyn i motorów elektrycznych, przebudowa i remont radjoodbior- 

ników, naprawa liczników. 
Reperacja I ładowanłe akumulatorów — wypożyczając zamienne. 

styczniu 1933 roku. Cała kolejka, 
długości około 14 klm., będzie eks- 
ploatowana przez kolej, co da fun- 
dusze na jej konserwację. 

Koszty dostawy węgla obniżą się 
z chwilą uruchomienia kolejki o 46 
groszy na tonnie, t. j. z 3 zł. 96 ge. 
do 3,50 zł. 

Elektrownia przewozi do swych 
magazynów około 350 tysięcy tonn, 
a węe kolejka, wybudowana rękami 
bezrobotnych, opłacanych przez. Wo- 
jewódzki Komitet do Spraw Bezro- 
boeia, zaoszczędzi władzom miejskim 
rócznie około 160 tysięey złotych. (h) 
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We środę w godzinach p. p. w hotelu 
Niszkowskiego wynajął pokój jakiś młodzie- 
niee. W księdze hotełowej zamełdował się 
jeko absolweut wydziału / humanistycznego 
USB. Sergjusz Huryn. 

Noweprzybyły wszedł do swego pokoju 
i w eiągu eałego dnia z niego nie wychodził. 

Około godziny 12 w noty numerowy prze 
chodząe korytarzem obok pokoju Huryna po 
słyszał jęki. Przypuszczająe, iż gościowi sta 
ło się eoś złegą numerowy zastukał do drzwi, 
a nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi wywa- 
Żył drzwi i wszedł do pokoju. 

Na łóżku w stanie nawpółprzytomnym 
leżał błady ze słabemi oznakami życia S, Hu- 
ryn. © podejrzanem zasłabnięciu gościa nu- 
merowy niezwłocznie powiadomił posterun- 

"kowego, który zawezwał pogotowie ratunko 
we. Lekarz pogotowia po zbadaniu ehorego 
stwierdził, iż uległ on zatrueiu po spożyciu 
większej iłości jakiegoś narkotyku, 

Po udzieleniu pierwszej pomocy Huryną 
, lem wyjaśnienia prawdy. 

Zagadkowe otrucie się w hotelu Niszkowskiego 
przewieziono w słanie elężkim do szpitala 
żydowskiego. 

Przeprowadzono rewizję w pokoju w któ 
rym cdruł się Huryn i znaleziono Hst adreso 
wany do polieji, zaczynający się słowami: 
„Ja nie boję się śmierci!* 

List przekazany został do dyspozyeji 
władz sądoówo-śledczyeh. ' 

W szpitalu po doprowadzenlu Huryna do 
przytomności przesłuchano go. Podezas ba- 
dania Huryn kategorycznie zaprzeczył, by 
chelał sobie życie odebrać, co sprzeczne jest 
jednak z treścią żnalezionego w pokoja li- 
stu, Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
wykazało, iż Huryn mieszka stale przy ult- 
ey Łotoczćk Nr. 1. Wobee twierdzenia Hu- 
ryna, iż nie miał on zamiaru popełniać samo 
bójstwa, powody zatrucia się są nieco za 
gadkowe. 

Pelieja prowadzi dalsze dochodzenie, ee- 

(e) 

Łebkowska niepoczytalna. 
Kto śledził za sprawą Wułfina i Załkin- 

da, przypomina sobie doskonałe nazwisko 

Łebkowskiej. 
Łebkowska, kelnerka występowała jako 

Świadek zeznający, że Załkind brał czynny 

i to bardzo czynny udział w zeszłoroeznych 

rozruchach. 

Otóż przewód sądowy w sprawie Załkin- 

da ustał, że Łehkowska zeznawała fałszy- 

wie. Powstała konsternaeja wśród całej 

„Łebkowszezyzny*. Wszyscy zielonokokardzi 

Łebkowszezycy. czułi się nieco... zawstydze- 

ni. 

Ale nie na tem koniec. Ponieważ Łebkow 
ska zeznawała fałszywie została ona Gkołei 

pociągnięta do odpowiedzialności sadowej. 

Ale nie tak łatwo skazać Łebkowską! 

„„Łebkowska została przesłana do szpi- 

tała dla obłąkanych w eelu przeprowadzenia 

djagnózy, o ile jest poczytalna, Djagnozę 
przeprowadzono. Okazało się, że istotnie nie 

panuje nad swemi władzami mózgowemi, 

zwłaszcza nad kotrołą wyobraźni. 

Biorąe pod uwagę djagnozę lekarską SĄD 

NA POSIEDZENIU „GOSPODARCZEM* PO 
STANOWIŁ „BIEDNĄ* ŁEBKOWSKĄ ZWOL 
NIĆ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ. 

Nie zła wola więe była motorem jej zez- 

nań, leez BEZŁAD PANUJĄCY Wi TKAN- 
KACH MÓZGOWYCH. 

Może ten wyrok jest symboliczny. Może 

wszysey rycerze ziełonej wstęgi, łebkowsey 

donkichoci i sanchopanchowie raczej powo 
dują się nie złą wołą, lecz brakiem panowa 

nia mózgu nad „niższemi ośrodkami*? 

Ost. 

SIR EN NERO TS 

Poległym bojownikom o wolność — w hołdzie. 

W. gmachu szkoły Zgromadzenia Kupców 
m. st. Warszawy przy ul. Prostej odbyło się 
w niedzielę odsłonięcie j poświęcenie tabli- 
cy wmurowanej w Ścianę halla ku czci wy-   chowanków tej szkoły poległych w wałkach 

o wolność Polski. Na zdjęciu naszem widzi 
my tablicę z nazwiskami poległych. 

   

Rada Wileńskich Zrzeszeń 
Artystycznych. 

Grono zrzeszeń artystycznych w 
Wilnie powzięło inicjatywę utworze- 
nia organu łączącego wszystkie gałę- 
zie sztuki, wychodząc z założenia, że 
brak kontaktu wzajemnego odbija się 
szkodliwie zarówno na współżyciu ar: 
tystów różnych dziedzin, jak i na sa- 
moobronie . organizacji społecznej 
życ:a kulturalnego. Z tej myśli zro- 
dziła s'ę instytucja, grupująca 8 dzia- 
łających na terenie Wilna stowarzy- 
szeń, a mianowicie: 

Związek Zawodowy L:teratów Pol 
skich w Wiln:e, 

Wiileńskie Towarzystwo Artystów 
Plastyków, 

W leńskie Towarzystwo Filharmo 
niczne, 

Polskie Towarzystwo Muzyki 
Współczesnej, oddział w.leński, 

Związek Artystów Scen Polskich, 
obie filje wileńskie, 

Koło Miłośników Wilna i Wileńsz- 
czyzny przy Polskiem Towarzystwie 
Krajoznawczem, 

Wileńskie Towarzystwo B'bljofi- 
lów, ; 

Towarzystwo Popierania Vrzemy- 
słu Ludowego, sekcja naukowo-arty- 
styczna. 

Utworzony przez powyższe towa- 
rzystwa blok zalegalizował swój sta- 
tut pod nazwą „Rada W-leńskich Zrze 
szeń Artystycznych". 

Zadana Rady są następujące: pra- 
ca nad rozwojem polskiej sztuk” i kul 
tury artystycznej; obrona praw | inte- 
resów sztuki i kultury; utrzymywanie 
łączności między zrzeszeniami nale- 
żącemi do Rady; organizowanie i pro- 
wadzenie wszelkich _ przedsięwzięć 
artystyczno-kuliuralnych (jak odczy- 
ty, wieczory Fterackie, koncerty, wy- 
stawy i t. p.): wreszcie zorgan:zowa- 
nie i prowadzenie Klubu, łączącego 
osoby, pracujące w Wiln.e na polu 
artystycznem, oraz osoby, 'nteresują- 
ce się ruchem kulturalnym. 

Poza członkami zwyczajnymi, któ 
rymi są rzeszen'a, reprezentowane 
przez delegatóów, Rada posiada człon 
ków nadzwyczajnych, którymi są ©- 
soby fizyczne, pracujące w dziedzinie 
Sztuki i szerzenia kultury artystycz- 
nej, oraz członków honorowych, któ- 
rymi mogą być osoby fizyczne, wybit 
nie zasłużone w dziedzinie sztuk; 1 
kultury. 

Pierwsze Prezydjum R. W. Z. A. 
wybrane zostało dnia 14 b. m. w skła- 
dzie następującym: prezes Ludomir 
Śleńdziński, I wiceprezes Witold Hu- 
lewicz, II wiceprezes Adam Wyleżyń- 
ski, sekretarz Tadeusz Szeligowsk“, 

_skarbnik Stanisław Węsławski. 
Pozatem pierwsze Zgromadzenie 

Ogólne zaprosiło na członków nad- 
zwyczajnych: Jana Bułhaka, prof, 
Michała Józefowicza, prof. Mieczysła- 
wa. Limanowskiego, Helenę Romer- 
Ochenkowską, dyr. Mieczysława Szpa 
kiewicza i dyr. Adama Wyleżyń- 
skiego. 4 

To samo Zgromadzenie Ogólne 
mianowało członkami honorowym : 
Ferdynanda Ruszczyca i Marjana 
Zdziechowskiego. 

Dążeniem Rady Wifeńskich Zrze- 
szeń Artystycznych będzie również 
współpraca z najważniejszemi insty- 
tucjami kulturalnemi całej Polski, dla 

zacieśnienia węzłów ideowych i orga- 
nizacyjnych, łączących pracę arty- 
styczną w różnych ośrodkach. 
METAIS DST SONATA SANTAI 

Cukiernia „Z jednoczenie” 
w. Nowogródku, Mickiewicza 1 
Przyjmuje na Święta obstałunki. 

Poleca gototowe ozdoby choinkowe 
oraz słodycze i pieczywo. 

Ceny zniżone. 
ЧБЕСОНЫСТЫПОУНУВЕУЧНТЕОЕ PETRO RAOZOZZOZIE 

Handel w okresie 
przedświątecznym. 

, Na mocy zarządzenia władz adm - 
nistracyjnych w ostatnią niedzielę 
przed świętami (18 grudnia) sklepy 
będą otwarte od godz. 1 do 6-ej. Po- 
czynając zaś od poniedziałku aż do dn. 
23 b. m. do godz. 8-ej wiecz. W sobot: 
zaś 24 bm. do gdoz. 6-ej wiecz. 

TEATR | MUZYK 
— Teatr Wielki Pohulanka, gości 

dziś, jutro i pojutrze „Artystyczne Tournee"” 
złożone z wybitnych artystów Teatrów Lwn 
wskich z dyr. L. Czarnowskim i L. Wyrwi- 
czem na czele, którzy dadzą 4 przedstawienia 
(16, 17 i 18 bm. dwa razy po poł. i wiecz.' 
świetnej sztuki J. Haseka „DZIELNY WO- 
JAK SZWIEJK*. 

Ceny specjalne, zniżki nieważne, oprócz 
akademickich, 

— Popcłudniówka „Sprawy Dreyfusać Ž. 
W. sobotę dnia 17 grudnia o godz. 4 po pał 
grana będzie w Teatrze na Pohulance sztuka 
Rehfischa i Herzoga „SPRAWA DREFUSA* 
która zdobyła publiczność i zapełnia staie 
widownię Teatru Wielkiego, 

Ceny zniżone. : 
— Bezpłatne przedstawienie „Niebieskie- 

go Ptaka* dla najbiedniejszych dzieci Wilna 
dane będzie w niedzielę o godz. 12 w poł. poc 
zarządem i protektoratem Kuratorjum Okre 
gu Szkolnego. 

Piękny ten czyn Teatru Wielkiego na Pa 
hulance—spotkał się w całem społeczeństwie 
@ gorącym uznaniem i poklaskiem. Zaznaczyć 
należy, że personel artystyczny i techniczny 
— zrzekł się swego honorarjum. : 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skieh ZASP. w Wiilnie — gotuje wielką arty- 
styczną niespodziankę dla Prowincji — przy 
gotowując jedną z najcenniejszych sztuk —- 
Gabrjeli Zapolskiej „PANNA MALICZEW- 
SKA* —w obsadzie najwybitniejszych cił ze 
spot. 

— Teatr muzyczny „Lutnia* — Popular- 
ne przedstawienie po cenach znižonych, — 
Dziś grana będzie w dalszym ciągu czarują- 
<a operetka Kalmana „FIOŁBK Z MONT= 
MARTRE*
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Wrażenie wywiadu 
ministra Becka w Genewie. 

GENWA. (Iskra). Ostatni wywiad 

ministra Becka (podany wczoraj w 

„Kurj. WilL* przyp. Red.), wywołał 
specjalne wrażenie w kołach Ligi Na- 

rodów. We środę od rana był on wy- 

wieszony w sali prasowej gmachu 

Ligi. Równocześnie ukazał się on w 

biuletynie francuskim. 
Wrażenie wywiadu było tem więk 

sze, iż podanie go do wiadomości po- 
litycznych kół genewskich zbiegło się 
z posiedzeniem komisji głównej Kon- 
ferencji Rozbrojeniowej, którego pun 

ktem centralnym było wystąpienie 
ministra Raczyńskiego w sprawie re- 
zultatów rozmów pięciu, oraz udziału 
p. Hendersona w przyszłych obradach 
tych państw. 

DIT III TASTE 

RADA MIEJSKA 
Ostatnie w tym roku posiedzenie 

Rady Miejskiej pobiło rekord. Obszex 

ny porządek dzienny, zawierający aż 

18 spraw, załatwiono w niespełna 2 

godziny — tego jeszcze w praktyce da 

tychczasowej nie było. 

Obrady otwarto na krótko przed 

godziną 10 wnioskiem nagłym doma- 

gającym się: 

Obniżenia kar za załegłe samoist- 
ne podatki miejskie oraz opłaty za 

wodę i kanalizację do 1 i jednej czwar 

tej proe. 

Wniosek ten został jednomyślnie 

przyjęty, z tem, że wchodzi on już w 
życie z dniem 17 bm. 

  

Dłuższą dyskusję wywołała spra- 

wa reorganizacji kolonji dla umysło- 

wo chorych. Jak wiadomo magistrat 

stworzył obecnie na terenie gminy ru 

dziskiej specjalną kolonję, gdzie cho- 

rzy umieszczani są w domach prywat 

nych pod opieką właścicieli. Ten sy- 

stem zw. „Opieką rodzinną*. jak 

twierdzą lekarskie koła fachowe, da 

je bardzo dobre wyniki. Z drugiej zaś 

strony jest znacznie tańszy niż wys 

łanie umysłowo chorych do odległych 

zakładów w Świeciu. Obecnie więc po 

stanowiono wysłanych już do Świecia 

chorych sprowadzić zpowrotem, dla 

kierowania zaś kolonją zaangażować 

specjalnego lekarza psycajatrę. 

  

W dalszym ciągu posiedzen:a uch 

walono z dniem 1 stycznia 1953 roku 

obniżyć o 25 proc. ceny za dzierżawę 

straganów na Hali i rynkach m'ejs- 

kich. Również następny punkt porząd 

ku dziennego nosił charakter kryzyso 

wy, postanowiono bowiem obniżyć 

kary za zwłokę z tytułu dzierżawy 

działek ziemi miejskiej z 5 proc. do 2. 

W związku z projektem magistra 

tu poszerzenia ul. Wiłkomierskiej i są 

siednich, co jest wskazane ze wzglę- 

dów komunikacyjnych, zdecydowano 

zakupić 14695 metrów kw. gruntów 

prywatnych. 

Zkolei Rada Miejska uchwaliła 5 

stypendjów dla młodzieży szkół śred- 

nich, zawodowych i seminarjów nau- 

czycielskich po 500 zł. każde, oraz 2 

stypendja dla akademików po 1200 zł. 

rocznie. 

Wybrany przez Komitet Budowy 

Pomnika Adama Mickiewicza punkt 

przy ulicy Miekiewicza, między pla- 

cem im. Orzeszkowej i ogródkiem 

Sztralla Rada Miejska przyjęła do 

wiadomości z odpowiednią uchwałą u 

dzielenia żądanego placu. 

Posiedzenie zamknięto wyborami 

do Rady Kolejowej. W wyniku tajne- 

go głosowania mandaty uzyskali n 

dal prezydent Maleszewski i jako z: 

stępca wiceprezydent Czyż. 

W) zastępstwie nieobecnego prezy 

denta na posiedzeniu wczorajszem 

przewodniczył wiceprezydent Czyż. 
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Daiś; Euzebjusza. 

Jutro: Łazarza. 
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Grudzień | 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 15-XH— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 774 

Temperatura średnia: — 2° С. 
: najwyższa | 60 C. 

najniższa — 3 C 

Opad: E> 
Wiatr: połudn. 

TebdZacie ekkisspedcki 
Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 16 
grudnia według PIM. 

Rano chmurno i mglisto. Wi ciągu dnia 
dość pogodnie. Noc mroźna. Dniem tempe- 
ratura nieco poniżej zera, Słabe wiatry po- 
łudniowo-wschodnie i południowe. 

ADMINISTRACYJNA 
— Wiileńskie Starostwo Grodzkie komuni 

kuje, że ostatnio na terenie miasta Wilna 
mnożą się wypadki naruszania przez niesu 
miennych kupców ustawy o handlu w godzi- 
nach, w których prowadzenie handlu jest u 
stawowo wzbronione, zwłaszcza w katolic- 
kie święta. Ma to. rzekomo pozostawać w 
związku z wiadomościami prasy żydowskiej 
o rychłem znowelizowaniu ustawy o godzi- 
nach handlu. 

Starosta Grodzki, stojąc na straży ścis- 
łego przestrzegania obowiązującej nadal u- 
stawy, postanowił nakładać na wzmiankowa 
nych kupców surowsze niż dotychczas kary 
i osobiście kontrolować zwałczanie przez po 
lieję tego rodzaju przekroczeń. 

   

  

MIEJSKA. 

— Kemitet Rozbudowy żąda obniżenia sto 
py procentowej. Komitet Rozbudowy m. Wil 
na zwrócił się do władz centralnych z żą 
daniem obniżenia stopy procentowej od kre 
dytów udzielonych w latach ubiegłych na ce 
le budowlane. 

— Zakończenie robót kanalizacyjnych na 
Zarzeczu. W! dniu wczorajszym zakończono 
roboty kanalizacyjne na ul. Popowskiej. W. 
najbliższych dniach jezdnia zostanie uporzą 
dkowana i otwarta dla ruchu kołowego. 

SPRAWY SZKOLNE 
- Wieczór muzyczny w Konserwatorjum 

W: sobotę dnia 17 bm. o godz. 8 w. odbędzie 

się Wieczór szkolny uczniów i uczenic Kon 

serwatorjum Muzycznego w Wilnie (ulica 
Końska 1). Do popisu staną klasy, fortepia- 

nu, skrzypiec, śpiewu solowego, chóru i in- 

strumentów dętych. Karty wstępu w sekretar 

jacie Konserwatorjum od g. 47 po poł. 

Z KOLEI 

= $ ©. $.! Na pomec!/ 5. O. S.!!! — 

Pod tym hasłem zostanie wygłoszony w Og- 

nisku Kołejowem (ulica Kolejowa 19) w so- 

sołę dnia 17 grudnia r. b. urozmaicony Gd- 

czyt na temat aktualny. 
Mówić będą pp. Karol Wyrwiicz — Wich 

rowski i Halina Hohendlingerówna. 
Odczyt zakończy śpiew solowy p. Wandy 

Biszewskiej — Świętochowskiej przy akom 

panjamencie p. Zofji Godziszewskiej. 
Początek o godz. 5 m. 30 po poł. 
Wstęp wolny dla wszystkich. 

GOSPODARCZA 
— Strajk garbarzy zaostrza się. Strajk 

w gawbarniach wileńskich coraz bardziej się 

zaostrza. Obecnie strajkuje przeszło. 200 

garbarzy, oraz około 70 pomocników. Dotych 

czasowe pertraktacje w kierunku zażegna - 

nia akcji strajkowej nie odniosły skutku. 

Związek Zawodowy Robotników Przemy 

słu Skórzanego w dalszym ciągu stoi na 

pierwotnem stanowisku — nie ustąpienia 

właścicielom garbarń, którzy dążą do obniż 

ki płac garbarzom. Przebieg strajku spokoj 

ny. 

  

  

    

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

—- Zarząd Klibu Sportowego R. W. za- 

wiadamia, że ćwiczenia gimnastyki plastycz- 

nej dla pań odbywają się we wtorki i piąt- 

ki od godz. 6—7 p p.; dla dzieci zaś we wtor 

ki i soboty od godz. 5—6 p. p. w lokalu szko 

ły powszechnej R. W-( ulica Ad. Mickiewie.a 

13). — Ćwiczenia prowadzi p. Gregor AW 

gradzka. Zapisy przyjmowane są w dnie ' 

czeń — na miejscu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Kłuób Włóczęgów. W piątek dnia 16 bm 

w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbędzie się 

   

  

   

KLEPTOMANKA. 
(Nowela). 

W domu 
mniejwięcej 

państwa Dalewiczów od 

roku, w odstępach mie- 

sięcznych a czasem i częściej, nien- 

stannie coś ginęło. Przepadł cenny 

sznur pereł, pamiątka rodzinna, w 

zagadkowy sposób znknął złoty pier- 

ścionek pana Dalewicza, oprawny w 

lśniący djament, ostatnio zaś zaw e- 

ruszyło się gdzieś kilka wartośc 

wych skórek białego lisa syberyjski 
go. Z nich miało być zrobione na 

mę nowe futro pani Dalewiczowej. 

„ A tak przepadła i jedna z radości pa- 

ni domu. 

Prócz tego ginęły przedmioty i 

mniejszej wartości, jak cienka bielzina 

damska, serwisy, eleganckie suknie. 

Próżne były poszukiwania; przywo- 

łana do pomocy policja śledcza gu- 

biła się w domysłach, nie natrafiając 

na najmniejszy bodaj ślad. Złodziej 

wydawał się nieuchwytny, o genja!nej 

wprost inteligencji. 
Pani Zofja, doniedawna tak ener- 

giczna i wesoła, zwolna zaczęła tra- 

cić humor i panowanie nad sobą. Lu- 

biła ona utrzymywać wszystko we 
wzorowym porządku, a tymczasem 

niewyśledzona istota psuła jej cały 
tryb życia domowego. Poszarzała jej 
twarz, posmutniała, a piękne jej oczy 
przestały rzucać figlarne błyski, któ- 
*re doniedawna jeszcze tak czarowały 

"znajomych i gości. 

      

    

  

  

    

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

Wkońcu pani Zofja przestała przyj- 

mować w piątki. Pan Dalewicz, bo- 

gaty kupiec-komiwojażer, nieustann-e 

jeździł za interesami po kraju i za- 

granicą. Do domu wpadał rzadko. 

Pamiętał o rodzinie zawsze i z każdej 

dłuższej podróży przywoził cenne u- 

pominki. I one po największej części 

ginęły, jakby złodziej był doskonałe 

o nich poinformowany. 3 

Dalewiczowie mieli córkę jedyna- 

czkę. Jak łatwo przewidzieć, była ona 

oczkiem w głowie matki i ojca. Ukoń- 

czyła gimnazjum, a ponieważ poważ- 

nie począł starać się o jej rękę młody 

inżynier, zdolny, przystojny i na obie- 

cującem stanowisku, rodzice postano- 

wili wydać ją zamąż. Irena przyjmo- 

wała hołdy Henryka i małżeństwu 

ich zdawało się nie nie stać na prze- 

szkodzie. Rodzice rozpieszczonej cór- 

ce proponowali studja uniwersytec- 

kie. Irena odpowiedziała jednak о4- 

mownie. „Widać kocha Henryka i 

pragnie jak najprędzej nazwać się 
jego żoną” — osądzili. 

Wesele mało się odbyć w zapusty, 

za dwa miesiące. A zmora nieustan- 

nych kradzieży nie opuszczała domu 

Dalewiczów. Pan Feliks, zajęty inłe- 

resami, prędzej mógł przebołeć ciągłe 

ponoszenie straty, trudniej było pani 
Žofji w niesamowitej atmosferze żyć 

zdrowo, i radośnie. Stužące w domu 

   

   

    

    

101 zebranie Klubu Wiłóczęgów Senjorów. — 
Początek o godz. 19 m. 30. Na porządku 
dziennym: 1) Sprawy Organizacyjne Klubu i 
2)Dalsze odczytywanie zgłoszonych artyku- 
łów do Nr. 4 pisma „Wiłóczęga*. Obecność 
wszystkich członków niezbędna. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na  którem p. inż. 
Wiładysław Adolph wygłosi odczyt p. t. „O 
potrzebie nowego światopoglądu* odbędzie 
się w piątek (16 bm.) o godz. 8 wieczorem 
w łokalu Związku (Jagiellońska Nr. 3 m. 3). 

Wbtęp dla gości 30 gr., dla członkiń bez 
płatny. 

Zaproszenia imienne nie będą rozsyłane. 
> Odczyt © ratowaniu Bazyliki Wileń- 

skiej. W! dn. 17 grudnia r. b. o godz. 8 wiecz 
w lokalu Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie (Wilenska 33) kierownik odbudowy 
bazyliki Wileūskiej inž. H. Wąsowicz wygio 
si odczyt o metodach ratowania i 'robotach 
obec prowadzonych w związku z odbudo 
wą Bazyliki Wileńskiej. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 16 grudnia 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy; Kom. meteor.; Czas; 
12.10: Muzyka z płyt; 13.20: Kom. meteor.: 
14.40: Program dzienny; 14. Strachy i u- 
piory w muzyce (płyty); 15.15: Giełda roln'- 
cza; 15.25: Kom. LOPP.; 15.35: Lekcja angiel 
skiego; 15.50: Koncert dla młodzieży (płyty): 
16.20: Utwory Głazunowa (płyty); 16.40: 
„Książka w Wfilnie*; 17.00: Koncert; Komuni 
katy; D. c. koncertu; 17.55: Progr. na sobotę; 
18.00: Muzyka lekka; Wiad. bieżące; D. c. 
muzyki; 18.40: Codz. ode. powieśc.;18.50: Roz 

iaitoś 19.00. Polakom na Kowieńszczyż- 
nie!; 19.20: Przegląd prasy roln. kraj, i zagr. 
19.30: „Ludzie są dobrzy” — felj.; 19.45: Pras 
dz. radj.; 20.00: Pogad. muzyczna; 20.15: Kon 
cert; „Życie literackie* — felj.; D. c. koncer 
tu; 22.40: Wiad. sport.: Dod. do pras. dz. 
radj.; Kom. Meteor.; 23.00: Muzyka taneczna. 

    

   
  

  

   

SOBOTA, dnia 17 grudnia 1982 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka. 13,10: Kom. meteor. 13,15: 
Poranek szkolny. 14,40: Program dzienny. 
14,45: Muzyka popularna (płyty). 15,15: Giei 
da rolnicza. 15,25: Wiiad. wojskowe. 1 
Słuchowisko dla dzieci, 16,00: Przegląd wyd. 
gwiazdkowych dla dzieci, 16,15: Sonaty (pły- 
ty). 16,25: „Wilcze Kły Radjowe“. 16,40: „Ro 
mantyczny rycerz (Polski porozbiorowej” —- 
odczyt. 17,00: Pieśni żydowskie. 17,30: Daw- 
na muzyka klawecynowa (płyty). 17,40: „Ba 
czna antena" — odczyt. 17,50: Program na 
niedzielę. 18,00: Muzyka lekka (płyty). 18,40: 
Codzienny odcinek powieściowy. 18,50: Roz- 
maitości. 19,00: Tygodnik litewski. 19,15 Film 
rysunkowy — felj. 19,30: Na widnokręgu. -— 
19,45: Pras, dz. radj. 20,00: Godzina życzeń 
(płyty). 20,55: Wliad. sportowe. Dod, do pras. 
dz. 21,05: Koncert. 22,00: Pogadanka. 22,05: 
Koncert chopinowski. 22,40: Na polskiem wy 
brzeżu* -— felj. 22,55: Kom. meteor. 23,00: 
Transmisja muzyki tanecznej. W' przerwie 
wiad. dla eksped. polarnej. 23,35: D. c. ret- 
ransinis ji. 

   
  
 

      

   

      

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT SYMFONICZNY. 

Piątkowy koncert symfoniczny, transm|- 
towan o godz. 20,15 z Filharmonji War- 

j, posiadać będzie wybiinie atrak- 
cyjny charakter, a to ze względu na program 
jak i na udział fenomenalnego pianisty — 
Włodzimierza Horowitza. Całkowity program 
koncertu składa się z muzyki rosyjskiej. --- 
Na szczególną uwagę zasługuje II Koncert 
Fortepianowy S. Rachmaninowa oraz suita 
z baletu „„Płomienny Plak* Igora Strawiń- 
skiego. Orkiestrę prowadzić będzie sławny 
kapelmistrz włoski Massimo Freccia, 

   

KWADRANS LITERACKI. 

W: przerwie koncertu symfonicznego wy- 
bitny krytyk literacki p. Stanisław Adam- 
czewski podzieli się w  radjosłuchaczami 
przez mikrofon aktualnościami z ostatniego     

"tygodnia w obrębie życia literackiego. 

Z ŻYCIA KSIĘGARSTWA, 

O godz. 16,40 przed mikrofonem wileń- 
skim odbędzie się aktualna rozmowa na te 
mat obecnej sytuacji na rynku księkarskiin 
w Wilnie. Dowiedzą się z niej radjosłucha: 
cze o nowościach wydawniczych z okresu 
przedświątecznego oraz o najświeższych wy 
dawnietwach wileńskich. 

  

STRACHY I UPIORY. 

Pod tym tytułem opracowana została w 
sludjo wileńskiem ciekawa audycja muzycz 
na z płyt gramofonowych na której usłyszy- 

my szereg utworów o niesamowitych nastro- 

jach. A więc „„Taniec szkieletów”"< aint Saen- 

sa; „Mefisto — valse“ Liszta, taniec fanta- 

styczny Turina „Orgja” i in. (godz. 14,45). 

  

Dalewiczów zmieniały się bardzo czę - 

sto. Nie dziwnego, że i na nie rzucała 

„podejrzenia pani Zofja: Prz jmowała 

pokojówki z najlepszemi jedynie re- 

ferencjami, dokładnie wywiedziaw- 
szy się uprzed o ich przeszłości, 
skłonnościach i t. p. Nie pomagalo 

to nie, kradzieże popełniano dalej. 
Dom Dalewiczów stał się stopnio- 

wo głośnym. Z żalem stwierdziła pani 
domu, że najlepsi nawet znajom: co- 

raz rzadziej zachodzą w gościnę. Mie 

siąc przed ślubem Ireny z Henrykiem 

przyjęto nową służącą. Była w fachu 

swoim nadzwyczajna, pracowita, 
grzeczna i wprost zgadująca życzenia 
pani Zofji. Do tych zalet dołączała się 

jedna jeszcze: Marysią była piękną 

dziewczyną. 

Względny spokój powrócił pod 

dach domu Dalewiczów, mies'ąc bo- 

wiem zgórą minął,a kradzieży nic po- 

pełniono żadnej. Zdawało się, że wy- 
trawny złodziej, syty powodzeń. prze- 

niósł się gdzieindziej na gościnne wy- 
stępy. \ 

Na dwa tygodnie przed śłubem bre- 
ny grom nowy uderzył w dom Dale- 
wiczów. Skradziono najcenniejsze 

srebra, cały komplet wideleów i noż) 
coś około 30 sztuk. Pani Zofja, nie 
panując nad sobą, po odkryciu kra- 
dzieży wpadła do kuchni. Panna Ire- 
na, milcząca i poważna, udała się za 
nią. к 

— Przyznaj się Marysiu, złodziej 
ko mała — krzyczała  histerycznie 

Dalewiczowa. — Tyś skradła srebrne 
widelce i noże... Precz stąd. 

    

   

  

  

  

   

    

  

Drukarnia „Znicx*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

Wer LB NSS KI 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZŁODZIEJ-PÓŁ MĘŻCZYZNA PÓŁ KOBIE- 

TA ZE STROJU. 

W] dniu wczorajszym w godzinach wieczo 
rowych wywiadowca wydziału śledczego peł- 
niąc służbę ebchodową około Hal Miejskich 
zauważył osobnika, który był więcej niż „cha 
rakterystyeznie* ubrany. Miał on mianowi- 
cie na sobie męski kapelusz, spodnie, 
damski płaszcz koloru grantowego ozdobio- 
ny fokami. 

Wywiadowey osobnik ten wydał się moe 
no podejrzany wobec czego postanowił za- 
trzymać go i zaprowadzić do sąsiedniego ke 
misarjatu, 

W) komisarjacie poznano w zatrzymanym 
złodzieja Czepłukowskiego podejrzanego o 
dekonanie szeregu kradzieży. Nie ulega też 
wątpliwości, iż płaszcz, który miał na sobie 
i który wydał go policji pochodzi również z 
kradzieży. Złodzieja „hermafrodytę* osadzo 
no w areszcie, Odebrany płaszcz znajduje się 
w pelieji przy uł. Ś-to Jańskiej gdzie prawa 
właścicielka może go otrzymać. (e) 

  

NAGŁY ZGON KOLEJARZA. 

Wiezoraj w godzinach porannych pogoto- 
wie ratunkowe zawezwane zostało na zaułek 
Śniegowy, gdzie jakoby zaczadział człowiek. 
Po przybyciu pogotowia na miejsce znalezio 
no już martwe zwłoki 42-letniego kolejarza 
Pawła Łojko. 

Co było przyczyną jego nagłego zgonu 

  

nie zostało narazie ustałone. O wypadku po 
wiaądomiono władze śledcze, © 

ZAMACHY SAMOBOJCZE. 

Wczoraj wieczorem na ulicy Antokolskiej 
52 wpobliżu lokalu Kasy Chorych strzelit 
do siebie z rewolweru 34-letni Moskalew Wio 
dzimierz (Legionowa 52) Rannego przewiezio 
no do szpitala św. Jakóba. Moskalew jest bez 
pracy. 

Wiezoraj wieczorem Joffe Mejer (Popław 
ska 5) usiłował pozbawić się życia przez wy 
picie esencji octowej w bramie domu nr. 68 
przy ul. Wiłkomierskiej. Pogotowie odwiozło 
desperata do szpitala żydowskiego w stanie 
nie zagrażającym życiu. Powód zamachu ni: 
znany, 

SKRADZIONO RURY. 

W dniu 14 bm, Łancunewicz Stanisław 
(Lwowska 7) zameldował policji, że w nocy 
z 18 na 14 b. m. skradziono mu ze składzika 
po złamaniu kłódki 4 rury wodociągowe war 
tości 40 zł. Tegoż dnia Łancunewicz odnalazł 
skradzione rury w sklepie żelaza przy ul. Kla- 
czki 4, należącym do Elwesenowa Jankła. Ru 
ry odebrano i zwrócono właścicielowi. 

gc 

Utworzenie jednej Izby Cy- 
wilnej w Sądzie Najwyższym. 

Dowiadujemy się, że z dniem 1 styczaia 
1933 r. zamiast dotychczas istniejących 

dwóch izb cywilnych w sądzie najwyższym, 
ustanowiona będzie tylko jedna izba cywił 
na w tym sądzie. (Iskra). 

Nr. 288 (2630) 

Psy zagryziy człowieka. 
SIERPC., (Pat). Wpobližu miasteczka Na- 

ciaż, w powiecie sierpeckim, zdarzył się dzi- 
siejszej nocy straszny wypadek zagryzienia 
na Śmierć przez psy człowieka. Mianowicie 
6 wielkich psów — wilków z majątku Sie- 
rakowo opadło idącego polem 27-letniego 
Mieczysława Dworkowskiego. Po chwili Dwor 
kowski wyczerpany walką upadł, a rozwście 
ezene psy zagryzły go na Śmierć, Zwłoki nie 

szezęśliwego poszarpane do niepoznaniź zna 
lezione nad, ranem w polu. i 

Sprzedaż zamku jednego 
z „Trzech muszkieterów. 

W) tych «niach został sprzedany we Fran- 

cji historyczny zamek d'Artagnan, siedziba 

jednego z bohaterów słynnej powieści Duma 

sa p. t. „Trzej muszkieterowie*. Pomimo 

przywiązanej do zamku legendy, przepięk= 

nyeh gobelinów, urządzenia, cennych zbio- 

rów, osiągnięto przy sprzedaży tylko 250,006 

franków. Nikt we Francji nie ma dość pie- 
niędzy, aby nabyć na własność jako siedzibę 

zamek, w którym przeżył swą młodość słym-= 

ny muszkieter królewski d'Artagnan. Zbyt 

wiełki to luksus na dzisiejsze ciężkie czasy. 

To też zamek d'Artagnan przeszedł na włas 

ność jakiegoś kupea, który zamierza urzą- 

dzić tam składy. 

Nie bacząc na okres przedświąteczny już od DZIŚ najwspanialszy podwójny program! 
1) Najpotężniejsze arcydzieło cie- 
szące się niesłabnącem powodzen. 

stolicach 
w wykonaniu fenome- 
nalnej pary kochanków 

2) Najrozkoszniejsza, 

bBźwięk. Kine-Taatr 

PAŃ 
słiea Wielka 42, 

we wszystkich 

szampańska operetka 

tle olśniewających widoków Riviery. 

świata 

Silvia Sidney I Fredric March poświę 

Jedna noc na Rivierze 
Początek o godz 4, 6, 8 

Blaski i cienie miłości 
genjalny „Dr. Jekyll i Mr. Hyde“. Prasa stoleczna 

zachwytu recenzje 

Symfonia przepysznej mu- 
zyki, $piewu, tańca, hu- 
moru i gry aktorskiej na 

i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

ciła filmowi temu pełne 

  

Dłwięk. Kino - Tear | DZIŚ! 

HELIOS | п 
W sieńska 38, tel. 9-26 

Dobranoc Wiedniu 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

„Mon 

Początek o godz. 4, 

Arcydzieło śpiewno-muzyczne z bohaterem filmu 
te Carlo JACK BUCHANAN, partnerka jego 

BM najsłynniejsza gwiazda Wiednia ANNĄ NEAGLE. 
6, 8i 10.15. Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

*wźwiękowe Kino 

CASINO 
%ieika 47, tel. 15-41. | NAD PROGRAM: 

DZIŚ! Tajniki wschodnich haremów 
w przepysznych pałacach księcia Al- 
Hadiego odsłania rewelacyjny film 

Doskonała ko 
medja z udział. słynnych komików Flip i Fiap. Ceny mi 

Biała Odalisk 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10715, w sobotę i niedz. o 2-eż 

x roli głównej najgroźniejszy 

Kiepury: Don Joge Mojika. 

ejsc od 25 gr. 
  

Dtwięk. Kino - Teatr 8 1 Š1 w ł w ł Pieśń o 

kollywood | Zuz, W OSO... W OŚPGA.. ;*.'   Atskiow. 22, tel. 15-28 NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Początek o godz. 

atamanie Steńce Razinie. Rosyjskie śpiewy 
zaków iteńce. Reżyserja W. Turżańskiego. 
głównej H. SCHLETOW. 
4, 6, 8i 10.15 Na l-szy seans ceny zniżone 

  

  

Poleca w dużym wyborze: 

  

L 

HURTOWY SKŁAD PAPIERU I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" 
Wilno, ul. Zawalna 13, tel. 501 

Kalendarze na rok 1933, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne i noworoczne, 

księgi rachunkowe oraz wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne. 
tr dk ZACH 

| Q4 rowu 1833 tatałeje й н 
Wilenkin: 

] ul. TATARSKA 28 

Meble 
jadalne, sy pialne i ga- p 

  

  

SKLEP MANUFAKTURY 

A. KAGAN 
Wiino, ul. Zawalna 21 

(Pasaż Bunimowicza) 

Po raz pierwszy w ciągu 10-lecia istnienia 

naszej firmy — wyznaczamy 

TANI BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobów ŻYRARDOWSKICH i innych firm 

E oraz wszelkich innych towarów 

PO CENACH TAŃSZYCH NIŹ WSZĘDZIE. 
To nie reklama, lecz fakti 

Proszę się przekonač   
Biuro: Jugielloūska 3, tel. 811 
Składy: becznica własna, Kijowska 8, tel. 

E 

: 
Ё 

Ё 
ЙАЩАМАЪАМЩЦАММААААШМШЩААШАА 

Marysine piękne oczy patrzyły bla 

dym strachem i najwyższem zdumie: 
niem. Spotwarzona niewinność wyg- 
lądała z rozszerzonych źrenic. 

-- Na Boga żywego... nie ja, n:e 

ja... nigdy — zaklinała się Marysa. 
Obfite łzy zaczęły jej spływać po po- 

liezkach. Pani Zofja, rozjątrzona do 

najwyższych granic, wpadła do ро- 

koiku Marysi i poczęła wyrzucać na 

podłogę jej rzeczy, kilka skromnych 
sukienek, kapelusik na niedzielę, poń | 

czosżki i dwie pary pantofelków. 
— Bierz te bety, więcej nie chcę 

cię widzieć. Patrzcie ją. Taka sobie 
poczciwa złodziejka. Uciekaj, bo pój- 
dziesz. do Brygidek... — wpółprzytom- 

nie krzyczała pani Zolja. 
—- Proszę mne nie obrażać, pójdę 

sobie — dumnie odparła Marysia. 
Pana Irena milczące przypatrywa- 

ła się tej scenię. Po obliezu jej, obó- 

jęlnem i nieruchomem, zdawała się 
nie przebiegać żadna żywsza myśl. 

Pan: Zofja z wypiekami na twarzy 

i słaniając się na nogach, zwróciła sę 

do eórki: : 
— Na miłość Boską, co tu robić? 
- Zrób mamo, jak uważasz 7а 

stosowne odpowiedziała Irena. 
Mówiła tak zawsze i dawniej, gdy po 
świeżej kradzieży pytała matka córkę 
o jakąkolwiek radę. 

Zdarzenie to odchorowała pani 
Zofja tygodniowem leżeniem w łóż- 
ku. Oczywiście Marysia opuściła dom 

chlebodawczyni. Tydzień przed we- 

selem wstała pani Zofja i jak zwykle 
poczęła 'krzątać się koło  piłnych 

        

ТНА ОРА 

I WYYYYYYYYYYVYYYYYVYYYYYYYYYYYYVYYYYYYVYYVYVYVYTYTY" 

ВКУКТЕТУ нн М. М. 
o wadze 0,700 i 1000 gramów do opału kuchen, 
pieców mieszkaniowych it d. po cenie za 

1 tonnę 58 zł,, |/2 tonny 29 Zł. w szczelnie 

zamkniętych i zapłombowan. wozach dostarcza 

M. DEULL, Wilno 

   

ч ‚БАЛЕРСТИГУТУДЯ РБ ЯК 

| A GWIAZ 

po niebywale niskich c 

Z. KAZASKI 

A 

5 OGŁOSZE 
` 
: 
В Administracje, Jagiel 

999   
i 

: 
spraw. Henryk przychodził częściej, 
przynosił piękne bukiety kwiatów i 
długie prowadził rozmowy z nieprzy- 
stępną Ireną. Rezerwa, z jaką odno- 
siła się do niego Irena, imponowała 
mu: „Ceni się* — myślał, gdy prag- 
nął pocałować narzeczoną lub też tył- 
ko objąć kształtną jej kibić. 

W przeddzień ślubu przyniósł 
Henryk Irenie wspaniałe klejnoty: 
ślubny pierścionek ze szmaragdem, 
złotą bransoletkę, sznur pereł przed- 

niej wody. Zalśniły oczy Ireny, del:- 

katne palee pieściły drogocenne prze- 

dmioty... 
Nazajutrz wesele odbyło: się hucz- 

nie i gwarnie. Zeszło się dużo gości. 

'Troski zdawały się opuszczać panią 

  

    

  

Zofję. Cieszyła się szczęściem jedy 

naczki, jak i pan Dalewicz. 

Podezas weselnej uczty podnieco- 
na Irena patrzała od czasu do czasu 
w oczy Henryka i na kosztowny jego 
sygnet. Była wesoła i rozpromieniona. 
Wypiła dużo najlepszego wina. Gru- 
bo po północy goście opuścili dom 
Dalewiczów. Młodzi małżonkowie 

udali się do przeznaczonych sobie po- 

kojów. 3 2 

Nazajutrz wstali wszyscy później 

nóż zazwyczaj. Zdziwiła i zaniepokoi- 

ła Henryka nieobecność Ireny w SY- 

pialnym pokoju. Zimna kołdra świad- 

czyła, że dawno już opuściła łoże. WS- 

czek'wał, szukał... Napróżno. 
ani Zofja, ojciec i Henryk 89- 

rączkowo przechodzili wszystkie po- 

koje. Tknęło ich złe przeczucie. Wre- 

szeie matka w nocnej szafce przy łóż- 

  

    

аза 

  

najpiękniejszym podarunkiem są 

[BSZIKI IAdTJCZNE 
najrozmaitszych materjałów 

KONSYGNACYJNY DOM TOWAROWY 

FABRYK WŁÓKIENNICZYCH 

Proszę przekonać się. 

OODEDODOPEOCODOrCYM 

  

„Kurjera Wileńskiego" 
PRZYJMUJE 

na najbardziej dogodnych warunkach 

CEJEJEJEJEFIEJEJEJEEJEJEJEJEJEJ 

    ZPOKĘ CERY z 

*piaetowe, kredensy, 
sioży, szaiy, łóżka ita. 

Wykwintne, Mocna, 

INIEDROGO,| 
14 digodiych Waran: atė 

i NA RATY. 
NATESZŁY WOWOŚCI. 

8324 

Axuszerka: 

"TUL 
p :rimuie 49 do 7 wiowy, 
ulica Karztasowa ?, m, 5 
W. Z. P. Ne 69. — 85;0 

  

DKĘ | 

enach 

WIELKA 36 
  

  

Wybitny 

pedagog 
wyjedzie na kondycję. 

Specjalnosć: matematyka, 

łacina i historja z zakresu 

8-u klas. Przygotowuje 

eksternistów. 

Juljan Surażski, Wilno, 
ul. Kijowska 6, m. 8, 

tel. 2-54 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 
Oferty do Administr. 
„Kurjera Wilensk," 

  

NIA 
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ku oblubienicy znalazła list. Charak+ 

ter pisma Ireny, lecz litery poprze- 

kręcane, słowa śpiesznie pisane. Prze 

iegła oczyma treść listu i krzyknąwa 
szy strasznie, padła zemdlona na łóż- 
ko. List wolno spłynął na podłogę. 

Henryk i Feliks, zdumieni i prze» 

rażeni, poczęli cucić panią Zofję. 

Później w najwyższem osłupieniu za- 

poznali się z treścią listu. Brzmiał na- 

stępująco: 
„Żegnajcie. Nie zobaczycie mnie 

już więcej. To ja ukradłam te wszysł 
ke cenne przedmioty. Długo walczy- 
lam z tym straszliwym pociągiem da 
złodziejstwa, jednak bezskutecznie..« 

Od roku, a więc od czasu, gdy po 

częły ginąć te wszystkie srebra i piece 

onie, dojrzał we mnie mus kra* 

. Męczyłam się straszliwie, sto= 
kroć gorzej od was. Przeżyłam piekło 
całe podczas bezsennych nocy. Jestem 

kleptomank Skąd się wzięła u 
mnie ta straszł'wa namiętność, рохо- 

Stanie dla mnie na zawsze zagadką... 
Skradzione rzeczy, prócz tych, które 

zabrałam z sobą na drogę w Świat, 

znajdują się w specjalnym schowku 
mojego panieńskiego pokoju. Tam w 
samotnych godzinach późnej nocy 
doznawałam dzikiej rozkoszy, prze+ 

bierając w palcach pierścionki, brane 
sołety, perły i cienką jedwabną bieli» 

znę... Nie starajcie się mnie szukać, 

zapomnijcie o mnie nazawsze. Irena“ 

Bog. K. 

    

  

    

  

r odpowiedzialny  


