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Tętent koni pod Krakowem jak zbu- 
dzoną wizja Wyspiańskiego, hołd na tru- 

mnie Sobieskiego, Wawel, Wódz Nacze!- 

ny, żywe, wielkie polskie wojsko... 

Czy pamiętacie, jakeście śpiewali „je 

szcze ' Połska* w  zakonspirowanych 

mieszkaniach w rosyjskich studenckich 

i sztubackich mundurach? 

Dźwiganie narodu, budzenie jego 

świadomości przez pewne artystyczne 

gesty — oto jest metoda Piłsudskiego. 

Jakiś tam Chamberlain, czy inny Bald- 

win, uczył się w młodości polityki, bo je- 

go papa zawołał go do gabinetu i po- 

wiedział: oto dziś liberałowie, chcą wy- 

wrócić gabinet, liczymy jednak na to i 

na to. Piłsudski uczył się polityki w 

inny sposób. Uczył się jej czytając po- 

ezje. A zrobił więcej niż Chamberlain i 

Baldwin. Wskrzesił wielkie państwo. 

W naszych dziejach mamy cztery 

ostatnie okresy. 

1) Polska mocarstwowa. Władysław 

IV budujący plany, które kiedyś zreali- 

zuje dopiero Aleksander II Cesarz 

Wszechrosji. _ Oswobodzenie  chrześci- 

jan półwyspu bałkańskiego. Polska moc- 

niejsza od Rosji, posiadająca podzie- 

lonych sasiadów z zachodu. Jan Kazi 

mierz, czasy doli i miedoli, zwycięskie 

wyprawy wgłąb Rosji, dó Szwecji, do 

Danji, w sposób 'wybitny oddziaływują- 

ce na konjunkturę polityczną w Europie. 

Potem wielkie branłe się za bary z taje- 

mniczą potęgą turecką. Sobieski — Wie- 

deń — jedna z osiemnastu, jak mówi 

lord Abernon bitew, które zdecydowały o 

losach świata. To są czasy prawdziwej 

mocarstwowości Polski i . dlatego Sien- 

kiewicz jest tak wielki, tak przerastają- 

cy swojem politycznem znaczeniem wszy 

stkich pisarzy polskich, że związał ©1 

nasze pokolenia, związał / wyrostków 

szkolnych i sztuiaczki, związał wspom- 

nieniem, miłością, pokrewieństwem do 

tamtych czasów, tamtej Polski. Ale mniej 

więcej na Wiedniu się kończy. Przycho- 

dzi załamanie. 

2) Wiek XVIII. Pomimo zachowania 

wybitnej indywidualności państwowej, 

pomimo swobodnej i żywej kultury u- 

mysłowej, Polska rozktadająca się jako 

twór polityczny, Polska nie dająca się po 

równać ze swojem znaczeniem w wieku 

XVII, XVI, XV. Wzmocnienie sąsiadów, 

aljans zachodu ze wschodem, który za- 

wsze niezmiennie oznacza dla nas klęskę. 

Następuje przerwanie życia państwa pel- 

skiego w jego formach zewnętrznych. 

3) Frazes: państwo umarło, naród 

nadal żyje, — jest nieścisły. Naród w 
pojęciu nowoczesnem rodzi się dopiero, 

i przez ten wiek XIX będziemy jego po- 

jęcia, będziemy ideologję nacjonalistycz- 

ną kształtowali, urabiali, propagowali na 

użytek całej Europy. Ale to nie jest 

polityka narodowości, to jest  polity- 

ka państwowa nieistniejącego państwa 

I polskiego. Podczas powstań żądamy 

` od naszych żydów, od Litwinów, Rusi- 

nów lojalności wobec tego powstania, 

żądamy, aby szli do tego powstania. 

Kto zna naukę o prawie prof. Petrażyc- 

kiego, ten powie: żyje prawo do żądania, 
| żyje pojęcie obowiązku wobec nieistnie- 

ь jącego państwa, państwo polskie jest 

czemś żywem dla psychiki prawnej pe- 

wnych osób. Oczywiście później to za- 

miera. ! 

Od wojny tureckiej w 1878 i upad- 

ku już nie powstania, lecz upadku ini- 

cjatywy nowego powstania, rozpoczyna 

sięatrofja sprawy polskiej. Jakże małą 

jest ta „ktwestja polska* w takim roku 

1888. O ileż nieskończenie mniejsze 

ma wtedy znaczenie dla Aleksandra III 

niż sprawa bułgarska. Ale, jak to zwy- 
kle bywa, w epoce największej atro- 

iji sprawy  polskiej zaczynają  kiełko- 

wać czynniki, które ją później znów 

wyniosą, nurt wypadków , zaczyna pły- 

wać w pomyślnym dla nas kierunku. An- 

tymonarchiczna polityka najmonarchiCz- 

niejszego z monarchów, to znaczy SOJUSZ 

Aleksandra Ill z republikańską Francją, 

innemi słowy koniec epoki współpracy 

prusko-rosyjskiej, koniec tych kleszczy, 

i które nas trzymały na przeciągu czasów 

od traktatu wiedeńskiego. Niema współ- 
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Piłsudski u grobu Sobieskiego 
pracy prusko-rosyjskiej —niema  trakta- 

tu wiedeńskiego; ludzie rozumujący 

historycznie, rozumieją, że traktat wie- 

deński to współpraca  prusko-rosyjska, 

tak jak traktat Wersalski, ten z 1919 1., 

to współpraca irancusko-angielska. Ale 

ludzi rozumujących historycznie jest 

bardzo mało w Polsce, a szkoły wypu- 

szczają wychowanków nie odróżniają- 

jących Aleksandra Obrenowicza od Alex- 
sandra Macedońskiego. Rok 1914. Pę- 

ką traktat wersalski — Polska powstaje 

wolna, a jej nacjonalistyczna propagan- 

da z*wieku XIX owocuje w postaci po- 

wołania do życia szeregu państw  ma- 

łych, które z urodzenia i ideologji za- 

czyna się z nami łączyć w coś w rodzaju 

koleżeństwa. 

4) W zdobyciu niepodległej Polski Pił 

sudski podniósł brotwning, potem szabłę, 

karabiny strzeleckie, potem wielką 

mję. I w rzędzie 18 bitew świata obok 

bitwy - Sobieskiego jest bitwa - Pilsud- 

skiego. 

Ale nietylko to. Obok tej armji, któ- 

rą stworzył — stworzył też program. Pro 

gram mocarstwowy. Wyrazami tego pro- 

gramu będzie czy to wejście do Kijowa, 

czy złożenie wieńca na trumnie Sobie- 

skiego. Oczywiście tamto było wojną, a 

to demonstracją i to demonstracią już 

nie w tamtym kierunku. Ale jedu> i dru- 

gie mówiło: Musimy nadrobić wiek XIX 

spędzony w niewoli, 'wiek XVIII spędzo- 

ny w upadku. 

Czy sprostamy temu programowi. 

Czy „dociągniemy* do wskazań wodza? 
Czy będziemy mocarstwem?  |estem 

dziennikarzem pracującym о@й szeregu 

lat. Kiedyś nie miałem nic, prócz entu- 

ar- 

zjazmu. Dziś mam refleksje, które sta- 

wiają znaki zapytania, budzą obawy, 

troski, wątpliwości. Uważam, że trze- 

ba je wypowiedzieć w „poriadkie sa- 

mokritiki*. I będę o tem pisał jutro. Ale 

nie dziś. Nie pod tytułem, który mówi o 

o Piłsudskim. Bo refleksje krytyczne nie- 

powinny przesłaniać konieczności wysił- 

ku, nie powinny wypełzać na obraz, któ- 

ry winien wzywać do entuzjazmu, o 

wysiłku, który dla wywołania entuzjaz- 

mu i wysiłku stanowi siłę największą. 

Czy będziemy mocarstwem? Musimy 

miem być. Cat. 
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bnglja podejnuje ostatnią próbę 
LONDYN. PAT. — Gabinet brytyjski 

odbył w poniedziałek po południu po- 
siedzenie, poświęcone sprawie rozbroje- 
nia. 

Rezultaty tego posiedzenia trzymane 
są w najścislejszej tajemnicy i zarówno 
premier Mac Donald, jak i minister 
spraw zagranicznych Simon, informując 
w sposób ogólny o sytuacji prasę angiel 
ską, nie zakomunikowali jej nic konkret- 
nego, podkreślając, że nie mogą w ża- 
den sposób przesądzać rozmów, jakie o<l 
będą się w Genewie. 
Simon oświadczył jedynie jako о- 
czemś konkretnem, że wyjedzie jutro do 
Genewy. 

LONDYN PAT. Z wynurzeń premje- 
ra i ministra spraw zagranicznych po 
zakończeniu obrad gabinetu  brytyjskie- 
go wynikałoby, że gabinet brytyjski nie 
widzi wielkich szans kompromisu i n ie 
oczekuje ' od Niemców większych u- 
stępstw, oraz, że zdecydowany jest stać 
solidarnie z Francją, o ile chodzi o kate- 
goryczną odmowę wobec żądania Nie- 
miec, przyznanie im odrazu równoupraw 
nienia zbrojeń. 

Z jednego zwłaszcza zwrotu, jakie- 
go użył minister Simon, podkreślając, że 
Wielka Brytanja i Włochy odegrają ro- 
ię ważnych pośredników między Francją 
a Niemcami, przyczem Włochy grają 
rolę zupełnie wyjątkową, wynikałoby, że 
Mac Donald i Simon będą jeszcze w 
Genewie próbowali kompromisu w ła 
mach paktu 4-ch. 

Co do rzeczowych propozycyj kom 

w sprawie rozbrojenia 
promisowych, jakie Wielka Brytanja go- 
towa byłaby uczynić Niemcom w uzupeł- 
nieniu propozycyj już uczynionych, wy- 
daje się, że Mac Donald i Siman mają 
na myśli skrócenie okresu próbnego z 
4 lat do 3 lat i nienazywanie go „prób- 
mym, lecz np. okresem „pržystosowa-- 
nia”, wychodząc z założenia, że termin 
„próbny jest drażliwy dla wysubtelnio- 
nej ambicji hitlerowskiej. Wydaje się 
także, że Mac Donald i Simon mają na 
myśli skłonienie Francji do oficjalnego 
wyrażenia gotowości przekształcenia 
armji francuskiej już w okresie tego 3-let 
niego okresu przystosowania na armję o 
Krótkim termnnie powszechnej służby woj 
skowej, zredukowaną do 200.000 ludzi. 

Wreszcie wydaje się, że pod uwagę 

ООТОПЦ 
brane jest również ustępstwo wobec Nie 
miec wzakresie dokonywania przez nie 
pewnych fortyfikacyj obronnych wzdłuż 
granic. Natomiast sugestja zawarcia 
konwencji bez udziału Niemiec, jak się 
zdaje,nie uzyskała aprobaty gabinetu 
brytyjskiego, który raczej woli podjąć 
ostatnią próbę kompromisu, a w razie 
jej nie udania się powrócić do art. 5 trak 
tatu wersalskiego, obarczając Niemcy 
odpowiedzialnością za zerwanie konwen- 
cji rozbrojeniowej i za naruszenie po- 
stanowień traktatu wersalskiego. Wąt- 
pliwem wydaje się, aby gabinet brytyj- 
5ка zdecydował już dziś, co czynić w tym 
że minister Simon otrzymał wolną rękę 
do omówienia tej sprawy z Francją i 
Włochami. 

  

  

Portugalia członkiem Rady Ligi 
Wybór na miejsce niestałe 

GENEWA PAT. — Zgromadzenie Ligi za- 
twierdziło dziś definitywnie utworzenie nowego 
niestałego miejsca w Radzie Ligi, poczem do- 

konano wyboru nowego członka Rady. Wv- 
brana została Portugalja 30 głosami. Turcja о- 
trzymała 20 głosów. 

Obrady prezydium konferencji rozbrojeniowej 
Henderson © większych i 

GENEWA PAT. — W poniedziaieck 9 bm. 
po południu po raz pierwszy po 3-miesięcznej 
przerwie zebrało się prezydjum konferencji roz- 
brojeniowej. Na tem posiedzeniu dłuższą de- 
kłarację złożył przewodniczący Henderson, 0. 

brazując obecną sytuację. 

  

z, i B m = 

Rezmówy polske-niemieckie 
W SPRAWIE ROZBUDOWY  NIEMIECKĘ: POLSKICH STOSUNKÓW GOSPO 

DARCZYCH. 

WARSZAWA (tel. wł.) W dniu 9 
października przybyli do Warszawy eks 
perci niemieccy dla przeprowadzenia roz 
mów w sprawie stosunków  gospodar- 
czych połsko-niemieckich. O godzinie 6 
po poł. nastąpiło spotkanie ekspertów 
obu stron. 

Ze strony niemieckiej wystąpili p.p.: 
starszy radca Goldmann z  Minister- 
stwa Gospodarki Rzeszy, oraz starszy 
radca Schefheid i dr. Winter z Min. A- 
prowizacji. Ze strony polskiej delegowa- 
ni zostałi przedstawiciele MSZ, Min. 
Przemysłu i Handlu, oraz Ministerstwa 
Skarbu. 

Rozmowy obecne są wynikiem roz- 
mów poprzednio prowadzonych przez 

kierowników polityki zagranicznej Pol- 
ski i Niemiec w Genewie, jak też narad 
polsko-niemieckcah ckspertów gospodzar- 
czych, odbytych również w Genewie. 
Jak wiadomo bowiem, w następstwie roz 
mów gerewskich, sząd Rzeszy podjął za 
pośrednictwem poseistwa niemieckiego, 
w Warszawie inicjatywę wszczęcia bez- 
pośrednich rozmów, które doprowadzić 
mają do porozumienia i rozbudo й 
ski Nalenadeckich stosunków Gocpódaę 
czych. Wobec pozytywnego stanowiska 
Rządu Polskiego zaiętego do inicjatywy 
niemieckiej, w dmiu 9 października :04 
poczęły się w Warszawie narady stron 
obu. 

  

Wizyta min. Titulescu w Warszawi 
WARSZAWA. PAT. 

godzinie 12,40 pociągiem z Wiednia przybył 
do Warszawy minister spraw zagranicznych 
Rumunji p .Titulescu z towarzyszącymi mu wyż 
szymi urzędnikami rumuńskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych, 

Wysiadającego z pociągu p. ministra Titu- 
lescu, któremu towarzyszył od Piotrkowa poseł 
rumuński w Warszawie p. Cadere, powitał p. 
minister spraw zagranicznych Beck, poczem, 

po krótkiej rozmowie z oczekującemi na dwor. 

cu osobami, minister Titulescu odjechał do ho- 
tetu. 

Na dworcu ministra Titulescu oczekiwali 0_ 
prócz ministra Becka, dyrektor gabinetu mini- 

stra Dębicki, dyrektor protokółu dyplomatyczne 
go Romer, wojewoda Jaroszewicz, wicedyrektor 
biura prasowego rumuńskiego Prezydjum Rady 

  

muńskiego, dalej poseł czeskosłowacki Girsa, 
poseł finlandzki Idman, poseł łotewski Gross- 

wald, radca poselstwa jugosłowiańskiego Gawi 
łowicz, wyżsi urzędnicy MSZ, członkowie po- 
rozumienia prasowego polsko - rumuńskiego, 
przedstawiciele Twa Połsko - Rumuńskiego 0- 
raz kolonja rumuńska w Warszawie. 

WSPÓLNA MISJA POLSKI I RUMUNII 

BUKARESZT. PAT. — 3 

„Cuventul* poświęca naczeiny artyku! politvce 

polskiej i stosunkom polsko _ rumuńskim. — 

Dziennik stwierdza, że sojusz polsko - rumuń- 

ski Opiera się nietylko na traktacie, lecz prze- 

dewszystkiem na wzajemnych interesach i 

współnej misji na Wschodzie Europy, która 
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Marszałek Piłsudski na czele grupy 24 gene rałów wchodzi do Katedry Wawelskiej, celem 
złożenia hołdu pamięci zwycięscy z pod Wiednia 

W dniu 9 bm. © Ministrów p. Dregu z członkami poselstwa ru. może być wykonana jedynie przy harmonijnem 

Charakteryzując dałej sukcesy Polski, osią- 
gnięte w ostatnich czasach na arenie między. 

narodowej, na odcinkach rosyjskim, niemiec- 

kim, gdańskim, oraz w stosunku do sprzymie- 

rzeńców Polski, autor artykułu stwierdza, że 

taka samodzielnie i rozumnie prowadzona poli- 

tyka Polski zyskuje dla niej uznanie i zaufanie 

jej sojuszniczki Rumunji, 

WRĘCZENIE MIN TITULESCU 

ODZNAK ORDERU BIAŁEGO ORŁA 

WARSZAWA PAT, — 0 godzinie 13,30 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął rumuń 
skiego ministra spraw zagranicznych Titulescu 
i wręczył mu odznaki orderu Orła Białego. — 
© godznie 14 Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
podejmował śniadaniem rumuńskiego ministra 

spraw zagranicznych. W śniadaniu tem wzięli 
udział: towarzyszące ministrowi Titulescu 0so- 

by jak dyrektor gabinetu Nenisor, dyr. Raicovo. 
leceanu, sekretarz osobisty ministra Buzdugan, 
poseł rumuński w Warszawie p. Cadere oraz 
członkowie poselstwa. Ze strony polskiej obec- 

ni byli: premjer jędrzejewicz, ministrowie — 
spraw zagranicznych Beck, skarbu Zawadzki, 
rołnictwa Nakoniecznikoft - Klukowski, wicemi- 
nister Szembek, minister Schaetzel, pierwszy wi 
ceminister spraw wojskowych gen. Fabrycy, 

szef sztabu głównego generał Gąsiorowski, po- 
seł polski w Bukareszcie minister Arciszewski 

inni. 
© godzinie 161tej minister Titulescu złożył 

wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza. Pod- 

czas uroczystości tej asystowała kompanja 30 
Pp. O godzinie 16,30 minister Titulescu złożył 

wizytę prezesowi Rady Ministrów Jędrzejewi- 
czowi, 

P. TITULESCU U MARSZAŁKA 
PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. Pan Marszałek 

Piłsudski przyjął w poniedziałek na dłuższej au- 
djencji bawiącego w Warszawie ministra spraw 
zagranicznych Rumunji. p. Titulescu. Podczas 
audjencji obecni byli: minister spraw zagranicz 
nych p. Józef Beck i poseł rumuński w Warsza- 

wie p .Cadere. 

mniejszych trudnościach 

Oświadczył on, że w czasię jego wizyt w 
różnych stolicach dokonane zostały pożyteczne 

prace i że w większości kwestyj spornvch Osią- 

gnięcie porozumienia nie nastręcza większych 
trudności Do kwestyj, w których osiągnięcie 
porozumienia wydaje się mu rzeczą łatwą, za- 
iicza kwestję kontroli oraz sprawę określenia na 
pastnika. Do spraw, w których trudniej będzie 
osiągnąć porozumienie w obecnej niespokojnej 
atmosferze Europy, Henderson zalicza przede- 
wszystkiem czas trwania konwencji, który to 
problem zawiera kwestję 4-letniego okresu 
próbnego, po drugie — tonaż czołgów i kaliber 

artylerji, po trzecie — kwestję broni ciężkiej, vo 
czwarte — fabrykację i handel bronią, po pią- 

te — lotnictwo wojskowe i morskie i po szóste 
— sankcje na wypadek naruszenia konwencii. 

Jako najtrudniejszą Henderson określa kwe 

stję sankcyj oraz kwestję zastosowania „zasady 

równości*, pod czem Henderson rozumie 
żądanie Niemiec przyznania im broni t. zwanej 
deienzywnej. 

Następnie Henderson 

przeciwko odroczeniu komisji głównej 
rencji rozbrojeniowej, 

Nad deklaracją Hendersona wywiązała się 
dyskusja, w czasie której delegat brytyjski Eden 
zaznaczył, że obecna niepewna sytuacja w En- 
ropie nie przyczyni się do szybkiego załatwienia 
spornych kwestyj. Delegat brytyjski nie podzieła 
optymizmu przewodniczącego konferencji. 

W konkluzji prezydjum postanowiło odbyć 
jeszcze jedno posiedzenie w sobotę oraz zwołać 
zgodnie z dawniejszą decyzją komisję główną 
na poniedziałek 16 października 

wystąpił stanowczo 
konie- 

DZIENNIK GEN. SCHLEICHERA 
ZAWIESZONY 

BERLIN PAT. Zbliżony do kół gen. Schiei- 

chera dziennik „Taeglische Rundschau'', któ 
ry w dniu 8 lipea r.b. zakazany został na 3 

miesiące, zawiesił dziś całkowicie swe wyda* 

wnictwo. 

TELEGRAMY 
ŚLUB WDOWY PO REYMONCIE 

WARSZAWA. (tel. wł.) Dowiadujewy 
się, że w kościele parafjalnym w Chlewisku 

2. Sieradzkiej, odbył się ślub p. Aurelji Rey- 
mont, wdowy po znakomitym pisarzu pols 
z r Leonem Czeszarem adwokatem. 

SPOSÓB NA KOMORNIKA 

RZYM. PAT. — Mieszkaniec Lecci Piotr 
Battisti, kilkakrotnie narażony na zaj 

mebli za długi, uciekł się do pomystowego 
środka celem uniknięcia ponownego  sekwe- 
stru. Mianowicie Battisti zbudował wszyst- 
kie meble z cegieł. Miejscowy komornik, 
któremu nakazano ponownie zajęcie  mebii, 

znalazł się w nielada kłopocie i czynności 
swych wykonać nie mógł. 

NOWA OFIARA ZAWODÓW AUTOMOAI- 
LOWYCH. 

RZYM. PAT. Według doniesień z Bari, 
w czasie wczorajszych zawodów automobilo- 
wych o puhar księżny Piemontu, wydarzyła 
się katastrofa. Mianowicie samochód, prowa- 
dzony przez znanego kierowcę Dippolito, wy- 
wrócił się. Mierowca doznał pęknięcia czasz- 
ki. Dippolito zmarł na miejscu wypadku. 

REKORDOWY LOT NA HYDROPLANIE 

MOSKWA. PAT. — Lotnik Demczenko 
na hydroplanie „C. 55* odbył rekordow; 
lot z Wiatki do Petropawłowska na Kamezat 
ee, przebywając przestrzeń 4,700 klm. w cią- 
gu 20 godzin, z lądowaniem na wyspach 
Szantarskich i w forcie Nagajewo na morzu 
Ochockiem. Lotnik przeleciał ponad górami 
Kamezatki na wysokości 220 metrów. 

CZYSTKA PARTYJNA NA BIARORUSI 
SOWIECKIEJ 

MOSKWA. PAT. Prasa przynosi niezwy- 
kle sensacyjny materjał w sprawie przebiegu 
czystki partyjnej na Białorusi Sowieckiej. Do 
tąd zweryfikowano 43 proc. członków  biało- 
ruskiej partji komunistycznej, czyli 26.491 o- 
sób, z tego 18 proc. wydalono z partji, zaś 
19 proc. zdegradowano do stopnia kandyda- 
tów ie sympatyków. Z okazji czystki wyda- 
lono z partji kilku wysokich dygnitarzy. 

PROCESY KOMUNISTYCZNE ł 

ŁÓDŹ, PAT. — W dniu 9 b.m. Sąd O- 
kręgowy w Łodzi po trzydniowej rozprawie 
wydał wyrok przeciwko 13.oskarżonym o spo 
rządzamie druków, ulotek, broszur i t.p. li- 
teratury komunistycznej, przeznaczonej dla 
KPZU. Sąd wydał wyrok, mocą którego 8 
oskaażonych skazanych zostało na kary wię- 
zienia od 1 do 8 lat. 5 oskarżonych uniewin- 
niono. 

SIEDLCE. PAT. — W Sądzie Okręgo- 
wym w Siedlcach odbyła się rozprawa prze- 

ciwko 16 oskarżonym o działalność komuni- 
styczną i agitację po wsiach. Mocą wyro- 
ku jeden oskarżony skazany został na 4 lata 
więzienia, 7-miu na karę 2 iat więzienia, 3-ch 
na kary do 1 roku. 5 oskarżonych Sąd unie- 
winnił. 
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Motywy wyroku w Sprawie 
Centrolewu 

OGŁOSZONE ZOSTANĄ W KOŃCU 

TYGODNIA 

WARSZAWA (tel wł.) Izba Karna Sądu 
Najwyższego przystąpiła już do opracowania 
motywów wyroku w sprawie przywódców Cen- 
trolewu. Ogłoszenie tych motywów nastąpi za- 
pewne w końcu bieżącego tygodnia. 

Krążą pogłoski, że z listy państwowej na 
miejsce Libermana, Kiernika i Witosa wejść 
mają: b. marszałek Sejmu Rataj, oraz b. posło_ 
wie Cieplak i Kuryłowicz, 

  

324.456.300 złotych 
wynosi subskrypcja Pożyczki Narodowej 

WARSZAWA. PAT. Według meldun 
ków, które otrzymał komisarz generalny 
Pożyczki Narodowej min. Stefan Starzyń 

ski do poniedziałku dnia 9 b.m., subskry- 
bowano na terenie całego państwa po 
życzki na sumę 324.456.300 złotych. 

  

Jeszcze Jeden proces U.0.N. 
o napad na pocztę w Truskawcu 

SAMBOR. PAT. — W dniu 9 października 
o godzinie 9 rano w Sądzie Okregowym w 
Samborze, przed ławą przysięgłych rozpoczął 
się proces przeciwko Piotrowi Łocuniakowi, Mi 
chałowi Łabówce, Mikołajowi Ikiwowi i Eu- 
genjuszowi Mirosławowi Petriwowi, oskarżo- 
nym o napad na pocztę w Traskawcu, dokona- 
ny w dnu 8 sierpnia 1931 roku. 

Po sprawdzeniu danych osobistych i-po 
odczytaniu aktu oskarżenia, trybunał odczytał 
protokół wizji lokalnej, dokonanej na wieiscu 
napadu na pocztę w Truskawcu. 

Zkolei przystąpiono do przesłuchiwania 0- 
skarżonych. Pierwszy zeznawał oskarżony Piotr 
Łocuniak. Był on członkiem O. U. N. Przyznaje 
się do udziału w napadzie, jedaakże do winy 
się nie poczuwa. Aresztowany był 4-krotnie w 

roku 1932, W roku 1929 i 1930 był członkiem 

Płastów. Do U. O. N. wciągnął go Łabówka. 

Następnie oskarżony opisuje przebieg na- 
padu na pocztę w Truskawcu. Do hołu poczty 
weszło ich pięciu. Pierwszy wszedł Hnatow, 
drugi Danyłyszyn, jako trzeci jakiś nieznany 0. 
skarżonemu osobnik, następnie Łabówka i w 
końcu Łocuniak. Samo zajście odbyło się w 
błyskawicznem tempie i trwało najwyżej 2 mi- 
nuty. 

W holu Łocumiak stał przy drzwiach wej- 

ściowych i słyszał jak jeden z napastników — 
nie pamięta który — podszedł do Okienka, za- 
żądał przekazów pieniężnych i krzyknął: „Ręce 
do góry!* Jakiś osobnik, przebywający w holu, 
usiłował wówczas wyjść na korytarz. Łocuniak 
zatrzymał go, grożąc mu .cwolwerem i naka- 
zując cofnięcie się, 'co tenże uczynił. 

Następnie oskarżony zauważył, że Hna- 
tow wręczył Danyłyszynowi teczkę, poczem w 
tym samym porządku wszyscy zaczęli uciekać, 
Napad ten został dokonany wespół z Wasylem 
Biłasem i Dymitrem Danyłyszynem, którzy — 
jak wiadomo — zostali straceni na nocy wy- 
roku sądu doraźnego w procesie o napad na 
pocztę w Gródku Jagiellońskim, oraz z Micha- 
łem Hnatowem, znanym z ostatniego procesu 
© zamordowanie posła Hołówki. Podczas napa- 
du oskarżeni sterroryzowali rewółwerami per- 

sonel pocztowy i zrabowali gotówkę w wyso- 
kości 27.480 złotych. . Oprócz napadu na 
pocztę akt oskarżenia zarzuca podsądnym u- 
dział w terrorystycznej organizacji U. O, W. 

Po zeznaniach oskarżonego Łocuniaka ze. 

znawał oskarżony Łabówka, który przyznaje 
się do czynu, zarzucanego mu aktem oskarże- 

nia, ale do winy się nie poczuwa. 
Po zeznaniach tego oskarżonego przewod- 

niczący rozprawę odroczył do wtorku,



  

SILVA RERUM 
DLACZEGO ZOSTAŁY ZLIKWIDOWANĘ 

NIEKTÓRE KATEDRY? 

Likwidacja wielu katedr na wyższych uczel 

niach wywołała i wciąż wywołuje różne komen 

tarze. Nic dziwnego. Sprawa ta obchodzi bez- 
pośrednio wielką ilość studentów, — pośrednio 
daś - cały inteligentny ogół w Polsce. Ogłoszo 
ie w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra 
*WR i OP siłą rzeczy było lakoniczne, — komen 
tarzy ze sier rządowych dotychczas nie mieliśmy 

To też na czasie jest artykuł informacyjny, 
pochodzący ze sfer ministerjalnych i drukowa- 

ny w Świecie.(39) 

Co można powiedzieć o myśli przewodniej 
zarządzenia? 

Wgłębiając się w motywy zarządzenia w 
sprawie reorganizacji wydziałów w szkołach a- 
kademickich — należy podnieść, że w 45 proc. 
mamy do czynienia ze skasowaniem katedr wa- 
kujących. W kilku chodzi o prze- 
niesienie katedr na inne wydziały lub do innych 
szkół akademickich. W innych wypadkach o. 
statnie zarządzenie ministra WR. iOP. tłumaczy 
dążność do skoncentrowania pewnych dyscyp- 
lin w wybranych ośrodkach, konieczność uzgod 
nienia ogólnych podstaw organizacyjnych tub 
wreszcie dążność dostosowania organizacji 
wydziałów do zamierzeń programowych. 

Jakże wyglądają zmiany na Uniwersytecie 
Stefana Batorego w świele pół — oficjalnych wy 
jaśnień? Zacznijmy od Wydziału najszczęštiw- 
szego, który nietylko nic nie stracił, lecz jesz- 
cze zdobył nową katedrę: 

Jeżeli chodzi o studja teologiczne, to zmia- 
ny są . Utworzono tylko drugą kate- 
drę filozofji chrześcijańskiej w Krakowie, gdzie 
się kształcą przyszli księża dla trzech djecezyj, 
% м Wilnie. Zmiana ta wywołana została dąże- 
niem do oparcia, w myśl życzeń Stolicy Apostol 
skiej, studjów teologicznych na podłożu filo- 
zofji chrześcijańskiej... 

Teologja więc tylko wzbogaciła się wsku- 
tek nowych zmian. Inne Wydziały nie były tak 

szczęśliwe, choć mie wszystkie poniosły jedna- 
kowo dotkliwe straty. 

Wydziały Prawa utraciły tylko takie kate- 
dry — i to przeważnie nieobsadzone — które 
były dublowane... W Wilnie te na 
drugiej katedrze wykładać będzie nadal prof. 
Wróblewski. 

Znaczne zmiany zaszły na Wydziałach Hu- 
manistycznych. W Poznaniu i Lwowie zniesiono 

katedry filozofjij wschodniej, aby skoncentrować 

studja orjentalistyczne w Warszawie, która otrzy 

muje kilka nowych katedr orjentalistyki, W 
Warszawie też oraz w Krakowie i Poznaniu zos 
taną skoncentrowane studja filołogji niższej: 

Dlatego też, jako pozbawione możności 
rozwoju Z powodu braku pobranych godzin 

skasowano katedry filologii romańskiej 
w Wilnie i angielskiej we Lwowie... 

Skasowano wreszcie katedrę literatury 
powszechnej w Wilnie, zajmowaną dawniej 
przez prof. Zdziechowskiego, dla niego wyłącz- 
nie stworzoną i po jego ustąpieniu zupelnie nie- 
obsadzoną. 

Argumenty przekonywujące, a jednak... 

Brak katedr literatur obcych odbije się u- 
jemnie na poziomie studjów polonistycznych. 

Na połonistyce w Wilnie funkcjonuje tylko. 
jadna katedra (już jest niedobrze!), katedr lite- 
ratury powszechnej niema wcaie (jeszcze go- 

rzej!), - więc studjum polonistyczne nie może 
pracować normalnie... 

A co jest na innych Wydziaiach? 

Reorganizacja Wydziału Lekarskiego Uni- 
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie pociągnę- 
ła za sobą złączenie dwóch katedr chorób wew- 
nętrznych w jedną, oraz złączenie katedry neu- 
rołogji z psychjatrją. Katedrę biologji przenie- 
siono na Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. 

' Szkoły akademickie, poświęcone twórczości 
artystycznej, nie nie doznały żadnych uszczupień 
etatowych poza Wydziałem Sztuk Pięknych w 
Uniwersytecie Wileńskim, gdzie okazała się 
zbyteczna katedra architektury, ponieważ Wy- 
dział już od kilku lat architektów nie kształcił. 

. Tak się przedstawiają dokonane na Uni- 

wersytecie Wileńskim zmiany w świetle arty- 
kułu, który wydrukował „Świat”. Komentarze 
te są bardzo cenne, gdyż izarysowują sytuację 
ogólną, na wszystkich uniwersytetach polskich. 
Tylko ogarniając całokształt dokonanych zmian, 

można stwierdzić ich znaczenie i celowość. 

Lector. 

  

JESTEŚMY ZA BIEDNI BY KUPOWAĆ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁY. 
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krakowskich. 

na Politechnice i w Szkole 

. WARSZAWA. (tel. wł.). Dziś w połud- 

nie nastąpiło uroczyste otwarcie nowego ro: 

ku akademickiego na Politechnice warszaw- 
Sxsiej. Podczas przemówienia rektora prof. 

Chrzanowskiego, wśród obecnych na sali stu- 

dentów, padły okrzyki w obronie autonomji 

i nieprzychylne rządowi, a nawet zaintono- 
wano „Hymn zmłodych''. Awanturników usu- 

święcie kawalerji w Krakowie 7ajścla podczas otwarcia roku akademickiego 
Gospodarstwa Wiejskiego 

nięto natychmiast z sali. — Jednocześnie od 
było się otwarcie roku akademickiego w Szko 
le Głównej (gospodarstwa Wiejskiego. Pod- 

czas uroczystości doszło do zajść z żydami. 
Między innemi, studenci zwołali ad hoc wiec 

w jednej z sal, podczas którego mówcy WY- 

grażali żydom. х 

  

Jak Hitler spedza dzien 
Hitler mieszka na najwyższem piętrze w 

nowym gmachu kanclerskim. W niewielkiem 
mieszkaniu oprócz Fiihrera zamieszkuje tyl- 
ko jego szofer, stary towarzysz wojenny, 
wraz z żoną, która zajmuje się kawalerskiem 
gospodarstwem kanclerza. Do obowiązków 
jej należy również pranie i cerowanie bie- 
lizny kanclerskiej, albowiem Hitler w swem 
prywatnem życiu nie znosi, oprócz tych dwoj 

ga bliskich domowników, nikogo z obcych. 

Kanclerz wstaje bardzo wcześnie, o godz. 

6-tej. O godz. 6 m. 30 spożywa pierwsze śnia- 
danie. W tym czasie dzwonią już nieprzerwa- 

nie telefony i przybywa osobisty sekretarz 
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Cztery procesy o zajścia chłopskie 
smutny fizał demagogicznei agitacji partyjników 

TARNÓW PAT, — W dniu 9 bm. przed 
Sądem Okręgowym w Tarnowie rozpoczął się 
proces przeciwko 129 oskarżonym o spowodo.. 
wanie zajść, znanych pod nazwą wypadków 
ropczyckich, kiedy to rozagitowana ludność za- 
atakowała funkcjonarjuszów policji oraz wy- 
wołała sporadyczne napady. 

W dniu 9 bm. toczyły się dwie rozprawy: 
pierwsza rozprawa o napad na oddział policji 
we wsi Nockowej w dniu 20 czerwca br., gdzie 
tlum chłopów, liczący około 1000 ludzi, napadł 
na oddział policji, oraz druga rozprawa w innej 
sali — o zajścia we wsi Kozodrzy, do której co 

noc, przez kilka dni z rzędu, udawały się gro- 

mady chłopskie, celem niedopuszczenia do 
przeprowadzenia aresztowań w związku z u- 

przedniem w tej wsi zajściem między egzekuto. 
rem skarbowym a miejscową ludnością. W wy- 

niku powyższych zajść było we wsi Nockowej 
i Kozodrzy 18 kontuzjowanych policjantów, 6 
zabitych z tłumu i 12 osób rannych. 

_ Po odczytaniu aktu oskarżenia przew. dr, 
jJurasz przystąpił do przesłuchiwania oskarżo- 
nych. 

RZESZÓW PAT, — W dniu 9 bm. w Są- 
dzie Okręgowym w Rzeszowie równocześnie w 
2 kompletach i rozpoczęła się roz- 
prawa o zajścia chłopskie, jakie miały miejsce 
w czerwcu br. w kilku wsiach powiatów rze- 
szowskiego i łańcuckiego. 

Pierwszy komplet sędziowski składa się z 

wiceprezesa dr. Byszewskiego, sędziów dr. 
Gronowskiego i dr. Zalipskiego ł rozpatruje 
sprawę Antoniego Urbana i 49 towarzyszy o 

zajścia w Grodzisku, Gedlarowej, Brzozie Kró- 
lewskiej. Dzieržawicach i Budach Łańcuckich. 
18 oskarżonych z tej grupy odpowiada z aresztu 
Oskarża prokurator Szepieniec, bronią dr. Czar- 
nek, poseł dr, Zieliński i adwokat Tałasiewicz, 

Drugi komplet w składzie: przewodniczą. 
cego sędziego Górskiego, sędziów dr. Konopki 
i dra Janickiego rozpatruje sprawę zajść w Wól. 
ce i Łukawcu. Oskarża prokurator Pattek. — 

Sprawa ta obejmuje dwa akty oskarżenia, je- 
den przeciwko Andrzejowi Kokoszce i 37 to- 
warzyszom o zajścia w Wólce Podlaskiej, — 
drugi przeciwko Władysławowi Pasierbowi i 16 
towarzyszom o zajścia w Łukawcu. Niektórzy 
podsądni objęci są jednym i drugim aktem 0- 
skarżenia, — 13-tu odpowiada z aresztu. 

Po rozpoczęciu rozprawy obrona zgłosiła 
wnioski o wyłączenie sędziów. W pierwszym: 
komplecie obrona żądała wykluczenia sędziego 
dra Zalipskiego, jako pochodzącego z rs 
mianowicie krakowskiego okręgu sądowego. PO 
wysłuchaniu repliki prokuratora, który wypo. 
wiedział się przeciwko wnioskowi obrony, sąd 
udał się na naradę i po powrocie przewodniczą- 
cy ogłosił, że wniosek obrony został uchylony, 
przyczem podał obszerną motywację. 

Następnie przwodniczący odebrał generalja 

TEATR NA POHULANŃNCE 
TRIUMF MEDYCYNY (Knock) KOMEDJĄ 

TŁUMACZENIE DR. 

Dobrze się zaczyna nowy sezon na Potu- 
lance. Poznaliśmy już najnowszą sztukę jed- 
nego z najwybitniejszych polskich dramato-. 
pisarzy doby obeenej, — dziś poznajemy 
całkiem nową na gruncie wileńskim, choć 

napisaną przed dziesięciu laty komedję jed- 
nego z najgłośniejszych współczesnych fran- 
cuskich pisarzy. Jules Romains ma rozgłos 
europejski, w Polsce jednak jest znany mało, 
choć jego wpływy w dziedzinie poezji dosta- 
tecznie się zaznaczają. Są nawet krytycy 

cy którzy nie odróżniają Juljusza Ro-: 
mains'a od Romana Rollanda!... 

Jules Romains — jest to pseudonim lite- 
racki profesora Ludwika Farigoula, pisarza — 
wszechstronnie uzdolnionego i bardzo płod- 
nego twórey i przywódcy ruchu unanimisty- 
cznego. Urodzony w r. 1885, J. Romains 
już w roku 1909 wystąpił z pierwszym to- 
mem swych poezyj, który stał się zdarzeniem 
literackiem wielkiej wagi. „La Vie unani- 
me** zawierała poetycko - filozoficzne ere- 
do młodego poety, który tak poezji, jak i 
myśli wskazywał nowe drogi. 

Unanimizm jako teorja filozoficzno - 
religijna jest swoistą odmianą panteizmu 
i polega na. uznawaniu doskonałości, swię- 
tości, a nawet boskości duszy zbiorowej; 

— pod wzgiędem społecznym — jest to dą- 
żenie de idealnego komunizmu. Już w r. 
1906 grupa młodych poetów założyła w sta- 
rem opactwie w Cróteil nad Marną . komu- 
nę, mając zamiar wspólnie żyć i pracowań, 
wspólnie tworzyć i drukować. Rzecz jasna, 
iż ta próba . poniosła wielkie fiaseo, co by- 
najmniej nie zniechęciło poetów do gło- 

W 5-ch AKTACH JULES ROMAINS'A, 
E. WROŃSKIEGO. 

szenia zbawiennych zasad w celu zreforrao- 
wania świata. 

Uwielbianie - zbiorowości, nowe pod 
względem formy, nie jest jednak  czemš 

całkiem nieznanem: w dziejach myśli ludz- 
kiej znajdujemy wiele przykładów  zasta- 
nawiania się nad siłą i doskonałością duszy 
zbiorowości. W życiu społecznem i religij- 

nem wielką rolę zbiorowości odgrywała i 
odgrywa w Rosji („sobornoje naczałoó w 
ustroju eerkwi, — „mir w gminie), — na 
gruncie francuskim potęga mas zaznaczyła 

się podczas wielkiej rewolucji i ta sugestja 
trwa do dziś dnia. 

-Te okoliczności sprzyjały rozwojowi w 
ruchu unanimistycznym z jednej strony 
sympatjom w stosunku do Rosji, — z drugiej 
— wyznawaniu haseł rewolucyjnych. Prze- 

wrót bolszewieki i, zdawałoby się, triumf  o0- 

sobliwego unanimizmu w Rosji zrobił z niektó 
rych poetów tej grupy  piewców komuniz- 
mu: potworny grymas rzeczywistości jed- 

nak niejednego radykalnie uleczył z prze- 
sadnego entuzjazmu. 

Jako ruch literacki, unanimizm jest dal- 
szym ciągiem romantyzmu i pozytywizmu. 

Mistyczny kult dla mas, wywodzący się z 

wielkiej rewolucjj i okresu romantyzmu, 
pragnienie idealnej przebudowy świata, trak- 
towanie poezji, jako boskiego  przejawn 
zbiorowego ducha ludzi, — wszystko to wska- 

zuje na łączność z romantyzmem.  Nato- 
miast naturalizm zaznacza się w brutalnem 

ujmowaniu rzeczywistości, w używaniu w 
poezji terminów technicznych, w łączeniu 

poezji z socjologją. ; 

od oskarżonych, poczem sąd przystąpił do Od- 
czytania aktu oskarżenia, 

W drugim komplecie, po sprawdzeniu przez 
przewodniczącego obecności oskarżonych, 0- 
brońca dr. Liwo postawił wniosek o wyklucze. 
nie sędziego Mieczysława Janickiego z rozpra. 
wy, jak bowiem doniosła prasa, sędzia Janicki 
jest zastępcą komendanta okręgowego Związ- 
ku Strzeleckiego w Krakowie. Według wniosku 
obrony, Strzelec jest organizacją polityczną, a 
między oskarżonymi znajduje się Kokoszka, któ 
ty był 'w Wólce komendantem Strzelca, Zacho- 
dzi tu zatem osobisty stosunek między komen- 
dantem miejscowego Strzelca a komendantem 
Strzelca w Krakowie. 

Przeciwko wnioskowi Obrony występuje 
prokurator Pattek, cytując postanowienia kon- 
stytucji i artykuł ustawy o ustroju sądów i 
wnosi o przejście do porządku dziennego nad 
wnioskiem obrony. Przewodniczący zarządza 
30-minutową przerwę, poczem ogłasza decyzję 
trybunału, nieuwzględniającą wniosku obrony, 

co do wyłączenia sędziego Janickiego. 

RZESZÓW PAT. — Pierwszy komplet sę- 

dziowski, rozpatrujący sprawę wypadków w 

Grodzisku, po przeczytaniu aktu oskarżenia przy 

stąpił do przesłuchiwania oskarżonych, których 

ogółem w czasie rozprawy przesłuchano 10.— 

Wszyscy Oskarżeni są o to, że dnia '22 czerwca 

br. w Grodzisku biegli uzbrojeni w koły i cegły 

za dwoma posteruskowymi Ścisłowskim i Sro- 

ką i dopuścili się czynnej napaści na posterun- 

kowych z powodu prowadzenia przez nich do_ 

chodzenia w sprawie strzelania z moździerzy 

w czasie procesji Bożego Ciała. Oskarżeni do 
winy się nie poczuwają. Po przesłucha- 
niu 10 oskarżonych przewodniczący rozprawę 
odroczył do wtorku, godzina 10-ta. 

KRAKÓW PAT. — Przed Sądem Okręgo- 

wym w Krakowie rozpoczęła się w dniu 9 bm. 
rozprawa, będąca epilogiem zajść w niktórych 
okolicach Małopolski Zachodniej. Na ławie 0- 

skarżonych zasiadło 16 osób, w tem 4 kobiety. 
Wszyscy odpowiadają z wolnej stopy i oskar- 
żeni są o czynny udział w krwawych zajściach 

w dniu 5 czerwca 1932 roku w Trzcianie, Ła- 
panowie i Grabiu w pow. bocheńskim, podczas 
których w czasie strzelaniny kilka osób ponio- 
sio śmierć a kilkanaście zaś zostało rannych. 

Pierwszy dzień rozprawy, która rozpisana 
została na 2 tygodnie, wypełniło przesłuchanie 
oskarżonych. Wszyscy do winy się nie poczu- 
wają i zeznania złożone czy to w czasie docho- 
dzenia policyjnego, czy też w czasie śledztwa 
odwołują jako niprawdziwe, Faktów niewątpli- 
wych jednak — bądź ustatonych przez zeznania 
szeregu świadków, bądź pochodzących z o. 
skarżenia policyjnego — takich faktów, jak po- 
siadanie w ręku karabinów i innej broni, oskar. 

żeni wytłumaczyć nie umieją. 

Unanimizm — jest to, chciałoby się po- 
wiedzieć, mózgowy romantyzm. Nie znączy 

to jednak, że tak J. Romains, jak i je- 

go towarzysze są pozbawieni zdolności do 
wylewów lirycznych, że mogą tylko pisać 
wierszowane traktaty  filozofiezne i so- 

cjologiczne. Nie. Skala możliwości jest 

bardzo wielka, czego przykładem jest prze- 
dewszystkiem sam Jules Romains: uczony, 
poeta, dramaturg, powieściopisarz, satyr 
filozof, mistyk, twórca  osobliwej | religija... 

Rola Romains'a, jako poety, jest szcze- 

gólnie wielka, gdyż przyczynił się on do re- 
wizji dotychczasowych  kamonów  wersyti- 
kacyjnych i nadawał asonansom prawo о- 
bywatelstwa w poezji, degradująe rymy. 

Opracowany przez  Romains'a wspólnie z 

J. Chennevićrem „Petit Traitć de Versifica- 
tion** wywarł wielki wpływ na młode poko- 
lenie poetów. Poezje Romains'a zawierają 

nieraz dziwactwa  eksperymentacyjne, — ra- 
żące swoją sztucznością, nieraz odstrasza- 

ją wskutek. „programowości'', nie mającej 
nie wspólnego z prawdziwą poezją, ale czę- 
sto też są majdoskonalszym wyrazem  wła- 

śnie poetyckiego ujmowania zjawisk i wzo- 
rem poetyckich wzlotów. 

Jako mistyk, dążący do stworzenia no- 
wej religji, Romains jest mało ciekawy. Je- 
go bóg — zbiorowość nie porywa  wyobraź- 
ni, nie budzi wiary. Przeciwnie, — nieraz 
wywołuje miesmak., gdyż w swych  pantei- 
stycznych marzeniach J. Romains nie zawsze 
może utrzymać się na tym poziomie, na któ- 
rym znajdowali się jego mistrzowie : Wik- 
tor Hugo lub A. Comte. 

Czy to będzie „Oda do tłumu, w któ- 
rej poeta marzy o fizycznem połączeniu się 
z kobietą - zbiorowością, będącej dla niego 
bogiem, — czy to w powieści „Mort de 
quelqu'un'', w której zarysowuje śmierć 

małej, nic nie znaczącej istoty, posiadającej 

    

Jednym z najgroźniejszych napastników o- 

kazał się oskarżony Antoni Dzióbek, który z 

bronią w ręku przebijał się przez kordony poli. 

cyjne, zachęcając tłum do atakowania policjan. 

tów. 

Po przesłuchaniu wszystkich oskarżonych 

rozprawę odroczono do wtorku, 

KRAKÓW PAT. — W 5ąadzie Apelacyjnym 
rozpoczęta się w dniu 9 bm. rozprawa odwo- 

ławcza przeciwko Jerzemu Ferensowi i tow., 

oskarżonym 0 udział w zajściach w pow. ży- 

wieckim, Na rozprawę nie stawił się ani jeden 

z pośród 31 oskarżonych. — Po zreterowaniu 

sprawy, które trwało 4 godziny, obrońcy złożyli 
Sądowi szereg wniosków. Najważniejsze z nich 

dotyczyły odroczenia rozprawy i przekazania 

sprawy do śledztwa, Wnioski te obrona moty- 

wowała rzekomo niekorzystną dla oskarżonych 

atmosferą, jaka wytworzyła się podczas procesu 
wadowickiego. Po naradzie trybunał oddalił 
wsystkie wnioski obrony, Na tem rozprawa 
została Odroczona do 10 bm., w którym to dniu 
nastąpią przemówienia stron. 

i powiernik kanclerza Rudolf Hesse, który 
powiadamia swego szefa o najważniejszych 

sprawach, wymagających rozpatrzenia hez 
świadków. 

Około godziny 8-mej kanclerz schodzi do 
swego gabinetu, znajdującego się na pierw- 
szem piętrze, Tu czekają na niego stosy dzien 

ników, pozakreślane przez sekretarzy 
czerwonym ołówkiem. Hitler przegląda prasę 
i jednocześnie meldują mu urzędnicy mi- 
nisterstwa z teczkami pod pachą. Decyzje 

Hitlera następują szybko i nieodwołalnie. 

Od godz. 10-tej zaczynają się posłucha- 
nia i przyjęcia dyplomatów. W południe — 
drugie śniadanie. Kanclerz nie jada mięsa, 

nie używa alkoholu i nie pali. Jada dużo ja- 

rzyn i owoców, jak również rozmaite ciasta 
i przysmaki bawarskie, sporządzane na mle- 

ku i cukrze. Jednakowoż, współbiesiadnicy 
Hitlera nie są krępowani: podają im ryby, 
pieczyste i wino. Tych  współbiesiadników 
nie bywa jednak dużo, gdyż kanclerz jest 0- 
szczędny, aczkolwiek należy go załiczyć do 
ludzi bogatych: jest on właścicielem wielkic- 
go dziennika „Voelkischer Beobachter'', a 
prócz tego jego książka „Mein Kampf'' dała 

mn ogromne dochody ° 
Po drugiem šniadaniu Hitler odpoczywa, 

poczem do obiadu odbywa narady i konfe- 

rencje. Idzie spać o północy. Nie bierze ni- 

gdy udziału w żadnych balach, zabawach i 
przyjęciach towarzyskich. Czasami udaje się 
do teatru albo do kina. Poza tem każdą wol- 
ną chwilę poświęca czytaniu. El. 

BR, н 

Ucieczka z więzienia 
LWÓW .PAT. — Prasa podaje, że dnia 

1 września r.b. z więzienia w Przemyślu zbie- 
gli trzej groźni bandyci W czasie pościgu 
jeden z nich został zastrzelony, dwaj inni zaś 
zdołali zbiec i. ukrywali się. Ostatnio zastrze 
lono również po krótkiej walce drugiego ban- 
dytę Te dwa wypadki skłoniły trzeciego 
bandytę do dobrowolnego zgłoszenia się do 
więzienia celem dalszego odbycia kary. Fakt 
ten wywołał w Przemyślu wielką sensację. 

Marsz. Piłsudski przyjmuje defiladę kawalerji 

  

P. Marszałek Piłsudski przyjmuje defiladę12-tu pułków kawalerji na błoniach krakowskich 
Obo k — płk. 

jednak wartość, jako atom zbiorowości, — 
czy też w trylogji „Lucienne, „Le Dieu 
des Corps'', „Quand le Novire'',  zawie- 
rającej dzieje pewnego małżeństwa w zna- 
czeniu i fizycznem i metafizycznem, — za- 

wsze niemile będzie uderzać czytelnika brak 
rozważań filozoficznych, sztuczność budowy. 

Również niema  szezęścia poeta, jako 
bojownik o sprawiedliwość społeczną. Jego 

tezy socjologiczne nie są ani nowe, ani ory- 

ginalne pod względem ujęcia. Zbawienne re- 
cepty na uzdrowienie wszelkich  dolegliwo- 
ści społecznych są nieraz banalne i płytkie. 

Nie trafi nikomu do przekonania taki 

„Jean le Maufrane'* — przemysłowiec, „wy- 
zyskiwacz'* i przyjaciel uciskanego ludu w 
jednej osobie, który ma wyrzuty sumienia 
i nie może znaleźć dla siebie właściwego 
miejsca, dość banalny jest „Le Dietatem““, 

padający ofiarą posiadanej władzy, — са 
kiem mieznośne są niektóre „poezje““,  bę- 
dące raczej rymowanemi (lepiej: wierszowa- 
nemi) traktatami socjologieznemi. ь 

Natomiast przepyszny jest Romains, ja- 
ko satyryk, jako bezlitosny kpiarz, jako 
prawdziwy pogromca ludzkiej głupoty i ob- 
łady. Łączy Romains w sobie marzyciel- 

skość poety - romantyka z ostrym, nieraz 
zgryźliwym dowcipem człowieka, który nie 
uznaje złudzeń i jest przyzwyczajony do ści- 

słej analizy. 
Sam uczony, obdarzony pięknie brzmią- 

cemi tytułami, L. Farigoul — J. Romains 
na pierwszy ogień wziął właśnie uczonych. 
Jego Trouhadee — wielki uczony i kretyn 
jednocześnie — jest bohaterem dwóch ko- 
medyj i paru powieści. Nie uznaje Romains 
żadnych autorytetów, nie ulega  sugestji 

najwspanialej brzmiących godności. Z szy- 

derczym uśmiechem zrywa maski i pokazuje 

właściwe oblicza, kryjące się za niemi. Kpi 

z jednostki, szczególnie jeżeli oma się 

Wartha. 

wywyższa ponad tłumem i wprowadza na ma- 

nowce zbiorowość ludzką, reprezentującą 

ducha bożego. 
Najlepszą pod tym względem  komedją, 

doskonale zbudowaną i naładowaną — złośli- 
wym dowcipem, jak bomba dynamitem, jest 
właśnie „Knock ou le Triomphe de la M6" 
decine'* napisana w 1923 r. 

Komedja ta jest stale porównywana z 

„Chorym z ' urojenia'*'. W tem jest wiele 
racji: od czasów Moljera lekarze nie byli 
wyśmiani tak gruntownie. 

Knock - spryciarz, 
tor raczej tylko z tytułu, 
szalbierzem, pozującym na 

obieżyświat i dok- 
jest  ordynarnym 

proroka i opa- 

trznościowego męża. Knock wywiera  nie- 
zwykłą sugestję na otoczenie: kto się do 
niego zbliży, choćby był zdrów, jak dąb, 
musi się poczuć chorym: tego wymaga inre- 

res medycyny, — z tego korzysta  zbawca 
ludzkości, dr. Knock. г : 

Cięgi, które w komedji Romains'a ' do- 

stają lekarze, spadają jednak nietylko na 
nich: Knock nie jest nierozerwalnie zwią- 

zany z medykami: sam. przecież opowiadał, 
że w swem dość burzliwem życiu zajmował 
się nietylko medycyną; wiemy zresztą aż 
nadto dobrze, iż takich Knocków pełno jest 
wszędzie: w pracy społecznej, politycznej, 

we wszystkich zawodach, w życiu kultu- 
ralnem, artystycznem, literackiem.... 

Knock jest symbolem, — niepokojącym 
symbolem..., 

Takich proroków, wmawiających  cho- 
roby w ludzi zdrowych i posiadających  nie- 
zawodne recepty na uzdrowienie, — jakże 

jest*dużo wszędzie!.. Ba! Nawet sam Ro- 
mains staje się Knockiem, gdy zaczyna 
szach - mach rozstrzygać wszelkie  zawi- 

łości niesprawiedliwego. układu życia społe- 
cznego i podawać jedynie skuteczne leki 

  

MILJONY! | 
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MiLJONY! 
Slyčhač osirinio tn i tam, 

A to czemu? 

BO JUŻ 19 PAŹDZIERNIKA 
rozpoczyna się 

CIĄGNIENIE 
I kiasy 28 zreformowanej Loterii Państw, 

To też każdy 
KTO CHCE BYĆ W POSIADANIU 

MILIONA ZŁOTYCH 
niech bezwzględnie kvpi los 

w najwię szej i najszczęśiiwszej 

w WILNIE kolekturze 

s„LIEMTLO$* 
PRO URL ROS NIN 

Wielż:a 44 Ad. Mickiewicza 10 
P. K. O. 81,051. 

  

Ludzie zamożni 
w Polsce 

W zachodniej Europie, zwłaszcza w kra- 
jach wysoko  uprzemystowionych, rozwinęły 
się bardzo zmysły oszczędności i kapitalizacji 

Wciąż nawet w czasach kryzysu, zwięk- 
sza się krąg ludzi zamożnych „podnosząc w ten 
sposób ogólny poziom kulturalny. 

Nie mówimy tu o nowobogackich miłjone- 
rach których jest ostatecznie bardzo mało na 
świecie, lecz o ludziach średnio zamożnych, mo 
gących tworzyć własne warsztaty pracy, lub 
żyć z renty kapitału, który dobrze ulokowany 
zwiększa tem samem ogólny kapitał narodowy. 

W Polsce, kraju par excelence rolniczym, 
stosunki przedstawiają się nieco inaczej. Li- 
czebność ludzi zamożnych zwiększa się w innych 
warunkach, przyczem ogromnie ciekawe jest, 
że pierwszorzędną rolę odgrywają tu wygrane 
na łoterji. Mało kto zastanawia się nad tym fak- 
tem, a jednak dane statystyczne wykazują, jak 
wiele ludzi zdobyło fortuny w ostatniem dziesię- 
cioleciu w Polsce dzięki loterji. 

I tak od czasu wprowadzenia waluty złoto- 
wej wygrało na loterji od dziesięciu do stu ty- 
sięcy zł. blisko 5.000 ludzi, a przeszło 200 oby 
wateli weszło w posiadanie wielkich wygranych 
które w ostatnim roku dochodzą do miljona i 

dwóch. Razem w ciągu dziesięciu łat loterja 
wypłaciła różnym obywatelom przeszło 387 mil 
jonów złotych. Suma, która nie bez śladu wnik- 
nęła w społeczeństwo. 

W statystyce tej nie są wzięte pod uwagę, 

jeśli chodzi o dziesięciolecie, wygrane 28-€j ło- 

terji, która zaczyna się 19 bm., a która w przyś- 

pieszonym tempie czteromiesięcznym stworzy 

znowu: miljonerów, pół -i ćwierćmiljonerów, 

krociowców i wielką iłość obywateli o więk- 

szym lub muiejszym kapitaliku. 
—0-0-0——— 

„Potomkini“ Konfucjusza wy- 
chodzi zzmąž 

Jak brzmi rodzaj żeński od „potomek“'? 
Jest taka panna w Chinach, młodziutka Kuag, 
która w prostej linji pochodzi od wielkiego 

filozofa Konfucjusza. Ten filozof urodził 
się, jak wiadomo w roku 551 przed Chrystu- 
sem; panną Kung więc należy do rodu, liczą 
cego około 2.500 lat, Kto w Europie może po- 
szczycić się tak odległą genealogją? 

Ale to jeszcze nie wszystko. Uczeni chiń- 
scy wywodzą ród Konfucjusza od „żółtego 
Cesarza '*, który panował na 2700 lat przed 
Chrystusem, Rodzina więc panny Kung liczy 

sobie 5200 lat. 
Panna Kung wychodzi właśnie zamąż za 

młodego człowieka nazwiskiem Shao; od za- 
mążpójścia będzie nosiła, zgodnie ze zwycza- 
jem chińskim, nazwisko Kung-Shao-Wu. 

Uroczystości weselne staną się swego 10 
dzaju uroczystościami narodowemi, gdyż nie- 
liczni potomkowie Konfucjusza otoczeni są w 
Chinach szczególnym szacunkiem i czcią 

EL. 
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W każdym z nas siedzi taki Knock, — 
nie każdy z nas tylko ma taki spryt!... 

Komedja Romains'a, świetnie napisana, 
daje reżyserowi i artystom możność zade- 
monstrowania swych talentów, — jest sztuka 
wyjątkowo wdzięczną i sceniczną. 

P. Czengery, jako reżyser, potraktował 
sztukę groteskowo. Ostrze  szyderczej sa- 

tyry wskutek tego znacznie się zatarło, a 
zasadnicza rozmowa dwóch lekarzy w trze- 

cim akcie siłą rzeczy musiała wypaść dość 
blado. Czy taka interpretacja sztuki jest 

właściwa, można się sprzeczać, — a że. jed- 
nak jest zła, tego chyba nikt nie będzie 

twierdzić. 

Opracowanie reżyserskie i wykonanie 
przez artystów odznaczało się tak wielka 
konsekwencją i stworzyło tak  niepospolite, 

tak warjacko - barwne widowisko, że mo- 
żna darować pewną krzywdę, jaka się stała 

autorowi. 
„Triumf medycyny** jest już nie „do 

śmiania'', lecz do płakania ze śmiechu!... Co 

za wspaniałe typy chorych pod  sugestją dr. 
unoeka stworzyli pp. Jasińska, | Szpakiewi- 
czowa, Bielecki, Węgrzyn, Wołłejko!.. Jak 
doskonały bollate komedji dr. Knock 

p. Jerzy Woskowski!.. Jak bez zarzutu 
byli dr. Parpalaid — p. W. Neubelt, apte- 
karz — p. A. Łodziński, Scypjon — p. Mar- 

tyka i pani Parpalaid — p. Zielińska, i pa- 
ni Remy — p. Molska.... Słowem, — gra kon- 

certowa. 2 

Ропай wszelkie pochwały, są deko- 
racje p. Więsława Makojnika,  zadziwiają- 

ce pod względem pomysłowości. - Zastoso- 
wanie ruchomej sceny było nadzwyczaj tra- 
fne, efektowne i dowcipne. Jazda samo- 
chodem w pierwszym akcie, podwójna sce- 

na w drugim i trzecim, wszystko to było 
inowacją wyjątkowo szczęśliwą. w. Ch. 

      

Z



    

Obrady Związku lzb Przemysłowe-Handlowych 
nad projektem ordynacji podatkowej 

Dnia 6'i 7 b.m. odbyły się w Izbie Prze- 
mysłowo-Handlowej w Wilnie pod przewod:i 

etwem jej prezesa R. Rucińskiego, obrady Ko 

zaisji Skarbowej Związku Izb  Przemystowo- 
| Handlowych, na których poddano rozważa- 

| niom projekt ordynacji podatkowej, nadesła- 

ny przez Ministerstwo Skarbu do opinji. 
Po rozpatrzeniu projektu Zjazd jedno- 

myśłnie wyraził pogląd, że aczkolwiek Zwią- 
zek od dłuższego czasu wnosił o wydanie от- 
dynaeji podatkowej, to jednak projekt w prze 

„4 ,dłożonej do zaopinjowania formie nie powi- 
|nien wejść w życie, «albowiem konstrukcja 

| projektowanego postępowania wymiarowego i 
odwoławczego, jest tak jednostronna, iż wpro 
wadzenie jej mogłoby wywołać szereg ujem- 
nych skutków dla całości gospodarstwa naro- 

| dowego? 
Projekt zrywa z uświęconą w najważniej 

szyeh podatkach bezpośrednich zasadą, ja- 
ką jest współudział w akcji wymiarowej czyn 
nika obywatelskiego i zainteresowanych po- 
datników, wobec czego wymiar podatków 
odbywałby się wyłącznie na podstawie ocen 
władz skarbowych. Według zasad projektu 

—
 

   

nietylko zeznanie płatnika niema żadnego 
znaczenia, lecz i decyzja w wypadku  roz- 

bieżności oceny płatnika i urzędu pozosta- 
wiona jest temu ostatniemu. Dalszą ujem- 
ną stroną projektu jest przepis, że płatnik 

nie dowiaduje się o podstawach, na jakich 
mu ustalono taki lub inny podatek, a prze- 
widziane w projekcie prawo ustnych infor- 

macyj jest pozbawione większego znaczenia. 
'W Komisji Odwoławczej większość człon 

ków stanowią nominaci władz skarbowych, 
którzy decydują tylko po wysłuchaniu wnio- 

sków nrzędników skarbowych, podatnik bo- 
wiem wbrew dotychczasowemu stanowi rze- 
czy nie zostaje dopuszczony do stawania na 
Komisji i udzielania ustnych wyjaśnień. 

й W obradach podniesiono, že wprowadza- 
nie takiej konstrukcji wymiarowej nie da się 
w obecnych warunkach uzasadnić żadnemi 
względami. W szczególności nie jest trafnem 
wprowadzanie w okresie przeciążenia podat- 

kowego projektu, przewidującego tak daleko 
"idące zmiany w dotychczasowej procedurze 
wymiarowej. 

W wyniku obrad uchwalono zapropono- 

wać zmiany prawie do wszystkich artyku- 
łów projektu. W szczególności podkreślono, 
że współadział podatnika w postępowaniu wy 
miarowem nietylko nie powinien być ograni- 
czony w istniejącym dziś zakresie, ale nadto 

* winien być rozszerzony i na te podatki, któ- 

re tym systemem są bądź wcale, bądź niedo- 
statecznie objęte. Przedewszystkiem więe p0- 
winny być zachowane instytucje Obywatel- 
skich Komisyj Podatkowych, przy zmianie 
ich dotychczasowej: budowy i sposobu powo- 
ływania członków w kierunku gwarantującym 
większą objektywność wymiaru, oraz powo- 
ływanie najbardziej odpowiednich kandyda- 

| tów. Instancje odwoławcze winny być tak 

  

  

skonstruowane, aby w ich skład nie wchodzili 
urzędnicy ponoszący bezpośrednią i służbo- 
wą odpowiedzialność za wyniki akcji wymia- 
rowej i za działalność podwładnych orga- 
nów. Nadto, aby wymiar był dostosowany do 

TATSIA 7 NIO TIPAS EEORTENEKKSTEESI 

Doniosłe obrady wił. grupy 
regjon. posłów i senat. BBWR 

Я Wezoraj odbyło się zebranie Wileńskiej 
Qrupy Regjonalnej BBWR, poświęcone głów- 
mie sprawom £t.j'odu czym terenu wojewó iż 

twa wileńskiego. W obradach wzięli udział: 
prezes sen. Witoll Ahran:owicz, wiceprezesi 

| —- posłowie: Bronisław Weuzizgolski i Jau 
  

  

hr. Tyszkiewicz, sekretarz — poseł Stanisław 
Dobosz, oraz członkowie Grupy: posłowie: dr. 
Stefan, Brokowski, red. Stanisław  Macki 

wicz, Władysław Kamiński, Fryderyk Kr 
ki, Witold Kwinto, Józef Polkowski, Borys 
Pimonow, Stanisław Stankiewiez i Senator 
Arsenjusz Pimonow. 

Na czoło roztrząsanych bieżących zaga- 
dnień wysunęła się sprawa klęski nieurodza- 
ja kartofli i zbóż jarych, poruszona przez 
posłów: Pimonowa, pułk. Wędziagolskiego i 
hr. Tyszkiewicza, która dotknęła kilkadziesiąt 
gmin na całym obszarze województwa wileń- 
skiego. Jednomyślnie zdecydowano zebrać w 
najbliższym czasie szczegółowe cyfrowe da- 
ne, obrazujące rozmiary katastrofy. Jak 
tylko: wpłyną rzeczowe materjały prezydjum 
Grupy niezwłocznie przedłoży odpowiednie 
swe wnioski czynnikom rządowym w War- 
szawie w celu zastosowania pomocy dla do- 
tkniętej klęską ludności. 

Niewykluczona jest również sprawa zor 
ganizowania pomocy społecznej. 

Konferencja prezesów i sekre- 

. tarzy pow. BBWR w Wilnie 
W. niedzielę dnia 8 b.m. w lokalu Sekre- 

tarjatu Wojewódzkiego BBWR w Wilnie 
odbyła się pod przewodnictwem prezesa Ra- 
dy Wojewódzkiej sen. Witolda Abramowicza 
+ przy udziale przedstawicieli Generalnego 
Sekretarjatn BBWR  p.p. Budzyńskiego i 
Hope odprawa prezesów i sekretarzy Rad 
Powiatowych z terenu województwa  wile:- 
skiego, poświęcona bieżącym pracom organi- 
zacyjnym. 

Referaty podstawowe wygłosili: kierow- 
nik Sekretarjatu Wojewódzkiego poseł Stani- 

sław Dobosz oraz wyżej wymienieni przedsta 
wiciełe Sekretarjatu Generalnego, poczem se- 
kretarze powiatowi złożyli relacje o sytuacji 
politycznej i gospodarczej i stanie prac or- 

ganizaeyjnych na powierzonych im terenach 

praey. Poza prezesem sen. Abramowiczem 

i kierownikiem Sekretarjatu Wojewódzkiego 

posłem Doboszem na zebraniu tem uczestni- 

<zył viceprezes Rady Wojewódzkiej poseł 
Bronisław Wędziagolski, oraz dr. Stefan 

Brokowski, posłowie Witold Kwinto i Fty- 
doryk Krasicki. - 

FOSFATYNA 
ZĄFALIERA 
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DA TWEMU DZIECKU 
SIŁĘ i ZDROWIE 

WARSZAWA, GRZYBOWSKA 80 I   
      

rzeczywistości, nałeży zainteresowanym  udo- 

stępnić materjały, na których opiera się wy- 
miar, a instancji rozstrzygającej ostatecznie 

     

  

  

odwołania, dać możność oceny stanu fak- 
tycznego nietylko na podstawie oświecle- 

nia władzy skarbowej, ale również i zainte- 
resowanej strony. 

W obradach szczególnie podkreślono, że 
o ile zerwanie z dotychczasowemi zasadami, 
do których przyzwyczaiło się od szeregu iat 
społeczeństwo i władze skarbowe, ma być 

istotnie dokonane, to powinno się odbyć p0 
gruntownem rozważeniu wszystkiech  okolicz- 
ności i konsekwencyj, oraz po naležytem 

przepracowaniu wszystkich szczegółów w ten 
sposób, aby przyszłe wymiary mogły się 
odbywać w atmosferze gwarantującej: maksi- 
mum objektywności, oraz poszanowania - 

teresów obu stron. 

Ponadto komisja obradowała nad aktual- 
ną sprawą zryczałtowania podatku przem;- 

słowego od obrotu dla drobnych  przedsię- 
biorstw, począwszy od r. 1934, oraz nad za- 

gadmieniem likwidacji zaległości podatko- 
wych. 

    

   
Uroczyste nabsżeństwe w Ostrej Bramie 
W ROCZNICĘ WYZWOLENIA WILNA PRZEZ GEN. ŻELIGOWSKIEGO 

SŁUÓWU 

M TA 

\ А MĄ | AGCZĄ WAS. | 
B =. с WILNO. Wczoraj w dniu 9 paździer- 

       

  

Od pierwszego zeszytu b. r. w „Przegłą- 
dzie Katolickim* wydawanym w Ameryce przez 
Akcję Katolicką, zaczęły się ukazywać b. cieka- 
we i cenne artykuły o yracy niemal wszystkich 
polskich zakonów żeńskich w: Ameryce. 

Trzeba przyznać, że jak widać żeńskie za- 
kony nasze chlubnie swoje posłannictwo wypeł 
niają. Wyparte przez najeźdźcę poszły na wygna 
nie razem z emigarcją 1 tam poprowadziy pięk- 
ną pracę nad zachowaniem polskości w sercach 
młodego pokolenia. 

Chwalebna i piękna jest myśl redakcji 
„Przegłądu”, co z uznaniem podkreślamy zresztą 
wpłynęło . ' to bardzo dodatnio na żywotność 
i objętość pisma, kóre w ostatnich latach coraz 
więcej szczupłałó, Z radością powitaliśmyarty- 
kuły o działalności męskich zakonów polskich. 

Pożądana byłaby również osobna odbitka 
po zakończeniu całego cyklu, Niezmiernie cen- 
ne byłyby również artykuły o pracy szkół pol- 
skich na obczyźnie. 

Dobre te parę słów dla tych, którzy wątpią ® 
o zasługach zakonów i publicznie usiłują tego 
dowodzić. Ks. F. T. 

  

Tragiczny sen młodej dziewczyny 
ŚPI OD SZEŚCIU DNI 

WILNO. We wsi Gorki, gminy  jaź- 

wińskiej, zachorowała  dwudziestokilko- 

letnia Helena Kubakówna, która zapadła 

w swojego rodzaju letarg. Śpi oto już 

6-ty dzień. 
Lekarz, który badał chorą wyraził 

przypuszczenie, że dziewczyna zapadła 

na niezmiernie ciężkie zapalenie mózgu 

i ogólny bezwład. Stan ten może trwać 

dni 1i — 12, poczem nastąpi polepsze- 

nie. 

Dramat w kelonii Gulbiny 
WILNO, W kołonji Gulbiny gm. rzeszań- 

skiej, przybyły z Wilna bezrobotny Władysław 
Jurewicz podpalił zabudowania należące do Wik 
tora Czernisa, a dzierżawione przez jego teś- 
ciów Płacewiczów. Jurewicz miał zatarg Z ro- 
dziną żony na tle wypłaty pewnej sumy posa- 
gowej. Gdy Płacewiczowie odmówili, Jurewicz 
tej samej nocy podłożył ogień pod dom, licząc 

KRONI 

  

zióki 
WTOREK 

Dziś 1 0 

Franciszka 
Jutro 

Zenaidy P. 
RKDRZREKOWOWI 
KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 9 października 1933. 

Ciśnienie średnie: 754. 
Temperatura średnia: 4-8. 

Temperatura najwyższa: +10. 

Temperatura najniższa: --6. 
Opad w mm.: 16,6. 
Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: spadek potem wzrost. 

Uwagi: deszcz. 

Axchhd ttońca g. 5,40 

Zochód słońca +. 4,31 

i ё ŽALOBNA 

— Uczczenie pamięci zasłużonych  działa- 
czek Antoniny Bernatowiczówny i Zofji Bouffa 
łowej. Przypominamy naszym czytelnikom, że 
nabożeństwo żałobne za dusze zasłużonych dzia 
łaczek Ś. p. Antoniny Bernatowiczówny i Zofji 
Bouffałowej oraz poświęcenia grobowca i tabli- 
cy pamiątkowej odbędzie się dnia 12 bm. o godz 
9 m. 30 rano na Cmentarzu Bernardyńskim. 

MIEJSKA. 
— Rozszerzenie robót klinkierowych. Ma- 

gistrat zmienił swój poprzedni projekt ułoże- 
nia jezdni klinkierowej jedynie koło Uniwersy- 
tetu, decydując się ułożyć gładki bruk aż do ul. 
Dominikańskiej. 

Roboty potrwają przez cały bieżący mie- 

— Rynek Stefański, Dokoła rynku Stefań- 
skiego zostanie ustawione żelazne ogrodzenie, 

— Bezrobocie. Obecnie na terenie miasta 
znajduje się 6076 bezrobotnych. Wobec koń- 
czących się robót sezonowych należy się liczyć 
ze zwyżką bezrobocia. 

siąc. 

SKARBOWA. 
— Ulgi skarbowe. Ostatnio ukazały się 

dwa zarządzenia, mające pewne znaczenie dla 
sfer handlowych. jedno z tych zarządzeń upo- 
ważnia urzędy skarbowe do udzielania šwia- 
dectw niższych kategorji tym przedsiebiorst- 
wom, które w razie odrzucenia starań o ulgi, 
mogą się znaleźć w warunkach zagrażających 
ich egzystencji. 

Drugie skolei zarządzenie przewiduje roz- 
kładanie na raty spłaty nadzwyczajnej daniny 
majątkowej dla handlu i przemysłu. 

W SZKOLNA 
— Wyjazd Kuratora. Kurator Szk. 

Wileńskiego”. Kazimierz Szelągowski wyjechai 
w dniu dzisiejszym na wizytację szkół w to- 
warzystwie naczelnika szkół powszechnych, p. 
Jana Krzysztowskiego. Zastępować go będzie 
naczelnik szkół średnich W. Głuchowski. 

AKADEMICKA. 

— Inauguracja Akademickiego roku praw- 
niczego. Koło Prawników Stud. USB. urządza 

iw dniu 12 bm (czwartek) o godz. 18,30 w sali 

Śniadeckich inaugurację akademickiego roku 
prawniczego. й 

„Na program Inauguracji złożą się: 1) 0- 
twarcie zebrania. 2) Wybór przewodniczącego 

i powołanie prezydjum, 3) Przemówienie Kura- 

tora Koła. 4) Przemówienie powitalne. 5) Ro- 
dzaj studjów na 1-szym roku prawa — refe- 
ferat p. prof. dr. Iwona Jaworskiego. 6) Cele 
i zadania Koła — omówi prezes kol. Wolski. 
Wstęp wolny «а wszystkich. 

O godz. 21-szej w Ognisku Akademickiem 
(Wielka 24) odbędzie się Herbatka Zapoznaw- 
cza, potem dancing prawniczy. Goście mile wi- 
dziani. Wstęp na herbatkę oraz dancing 1 zł. 

— Komers w K! Cresovia. W nadchodzącą 

sobotę, dnia 14 bm. na zapoczątkowanie roku 
akademickiego, K! Cresovia urządza komers-— 
W dzień komersu o godz. 9 rano w kościele św. 

że znajdą w nim śmierć jego teściowie. 
Staruszkowie zauważyli jednak pożar i na 

czas wybiegli z palącego się budynku. W mo- 

mencie gdy podpałacz zauważył teściów wy- 
chodzących z płomieni, bez chwili namysłu 
wbiegł do stojącego w ogniu domu i znalazł 
śmierć w płomieniach. Dopiero potem znale- 
ziono w zgliszczach zwęgłone zwłoki. 

BooTE! MBWTOTANAZASARNACACH 

Ignacego odbędzie się msza żałobna za dusze 
zmarłych członków korporacji: śp. filistra ks. 
bisk. Bandurskiego i com. Sadowskiego, po- 
czem nastąpi złożenie wieńców na grobach o0- 
bu zmarłych. O godz. 10,30 zarządzony został 
konwent solenny, na którym zostanie nadana 
godność fiFstra honoris causa prezesowi Sądu 
Apelacyjnego p. Wyszyńskiemu, Po południu 
© godz. 15-tej odbędą się obrady koła. Filist- 
rów, a wieczorem o godz. 8 komers. W przed- 
dzień komersu o godz. 7,20 zostanie wygło- 
szona przez radjo pogadanka z życia korpora- 
cji Cresovia, 

— Zarząd Akademickiego Związku Spor- 
towego podaje do wiadomości swych członków, 
że dnia 13 października rozpoczną się w odno- 
wionej sali ćwiczenia gimnastyczne według na- 
stępującego rozkładu: wtorki i piatki I gr. pań 
godz. 17—18, II gr. pań godz. 18—19 pud kże- 
runkiem p. Kuleszanki, III gr. pań 19—20, 1V 
gr. panów (senjorzy) 20—21, V gr. panów 21 
—22 pod kierunkiem p. Pietkiewicza. 

— Karty wstępu do Ogniska Akademic- 
kiego. Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Pol. Młodz. Akad. USB podaje do wiadomości, 
że karty wstępu na zabawy urządzane w O- 
gnisku Akademickiem będą wydawane na bie- 
żący rok akademicki w dniach od 10 do 14 bm. 
w godzinach 7—9 wiecz., w lokalu Bratnie; 
Pomocy (ul. Wielka 24). Od dria 14 bm. wy- 
dawane będą we czwartki i soboty każdego 
tygodnia w tych samych godzinach. Po karty 
wstępu należy zgłaszać się osobiście. 

ŻYDOWSKA 

— Zgon rabina niemenczyńskiego.— Po 
dłuższej chorobie zmarł w Niemenczynie 94- 
letni rabin Jakób Kopsztejn, który od przeszło 
pół wieku mieszkał w miasteczku, oddając się 
wyłącznie badaniom talmudycznym. W pq- 
grzebie wzięły udział liczne delegacje z całej 
Polski i Wilna. 

   

Podajemy dalszy ciąg uchwał i deklaracyj 

w sprawie Pożyczki Narodowej. 
1) Zarząd KPW „Ognisko* w Wilnie — 

pracownicy „Ogniska* nabyli* obligacyj Poż. 
Nar na sumę 500 zł. 

2) Rada Zjednoczenia Robotniczych Zw. 
Zawodowych Ziem Północno - Wschodnich w 
miejscu: narazie subskrybowali: Zw. Zaw. Ro- 
botników Przem. Garbarskiego w Wilnie na 
sumę 19.000 zł, Zw. Zaw. Prac. Samochodo- 

wych Z. P. W. 3.200 zł., Zw. Zaw. Przemysłu 

Budowlanego, jako organizacja 100 zł. Dekla- 
racje od robotników, wchodzących w skład Zw. 

Zjednoczenia napływają dalej. 
3) Powiat oszmiański — pracownicy pry- 

watni i samorządowi subskrybowali 6-proc. P. 
N. na sumę 22.000 zł. 

4) Okr. Kasa Chorych w Wilnie — kwota 

74.600 zł. wzrosła obecnie do 89.750 zł., nie- 
zależnie od tego Kasa, jako instytucja subskry- 
bowała 164.750 zł. Ё 

5) Powiat brasławski — pracownicy samo 
rządowi oraz prywatni subskrybowali 6-proc. 
Poż. Nar. na ogólną kworę 27.200 zł. - 

6) Uchwała Zarządu Oddz. * Wileńskiego 

Zw. Leśników Polskich w Wilnie z dnia 6 paź- 
dziernika 1933 r.: Oddział Wileński całkowicie 
solidaryzuje się z odezwą Wil. Wojew. Prac. 
Komitetu Poż. Nar. z dnia 4 bm. w sprawie 
ustosunkowania się do przedsiębiorstw i osób, 
które nie subskrybowały Poż. Nar. 

7) Powiat Wilejka — pracownicy umysło- 
wi, samorządowi i prywatni, subskrybowali 6- 
proc. Poż. Nar. w kwocie 18.500 zł. 

8) „Kurjer Wileński" i Zakłady Graficzne 
„Znicz* — pracownicy subskrybowali 6-proc. 
P. N. na sumę 5.150 zł. 

9) Powiat święciański —- pracownicy sa- 
morządowi i prywatni  subsrybowali ogólną 
kwotę 70.950 zł. 

10) Administracja dziennika „Nasze Wre- 
mia* — pracownicy administracji subsrybowali 
6-proc. P. N. w kwocie 1.800 zł. 

11) „Polmin* Państw. Fabr. Olejów Mine- 

nika, jako w rocznicę wyzwolenia Wil- 
na przez wojska generała L. Żeligowskie 
go, odprawione zostało w Ostrej Bramie 
uroczyste nabożeństwo, na którem był o- 

beony gen. Żeligowski. Po nabożeństwie 
generał Żeligowski udał się na omentarz 
Rossa, gdzie u stóp Pomnika Poległych 
Żołnierzy Polskich złożył kwiaty. 

Inauguracja roku Akademickiego na U.5.B. 
WILNO. Inauguracja roku akademickie- 

go 1933 — 34 odbędzie się w środę dnia 11 
października. Uroczystość rozpocznie się 0 
godzinie 11-tej nabożeństwem w kościele św. 

Jana, odprawionem przez J. E. Arcybiskupa 

Metropolitę Romualda Jałbrzykowskiego, po- 
czem, o godzinie 12-tej nastąpi inauguracja 

roku w Auli Kolumnowej, na której program 

złożą się: 1) Chór, 2) Sprawozdanie J. M. 

Rektora dra Kazimierza Opoczyńskiego za 

rok akademicki 1933 — 33, 3) Przemówienie 
J. M. Rektora dra Witolda Staniewicza, 4) 

  

— zjazd. Zapowiadany na 12 
i 13 bm. Złot „bundowców'* z terenu wojew. 
wschodnich, nie odbędzie się wobec trudności 
organizacyjnych. 

— Pogłoski o likwidacji Szpitala żydow- 
skiego, Swego czasu rozeszły się po mieście 
pogłoski, że Szpital żydowski ma być zlikwi- 
dowany. Zarząd Gminy Żydowskiej zwołał w 
tej sprawie specjalne zebranie, na którem po- 
stanowiono w kwestji tej wnieść protest do 
Rady Miejskiej. Delegacja działaczy społecz- 
nych Żydów z dr. Wygodzkim na czele inter- 
wenjowała u prezydenta miasta, który obiecał 
poprzeć stanowisko Żydów wileńskich. 

Obecnie dowiadujemy się, że sprawa likwi- 
dacji Szpitala Żydowskiego jest znowu aktu- 
alną, Wczoraj w związku z tą wiadomością w 
mieszkaniu dra Gerszuna odbyło się specjalne 
posiedzenie żydowskich radnych miejskich, о- 
raz przedstawicieli związku lekarzy-żydów, na 
którem postanowiono rozpocząć energiczną ak- 
cję przeciwko temu projektowi. (K.) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— 198-a Środa Literacka w dniu jutrzej- 
szym będzie miała tytuł: „Współczesna poezja 
polska”. Na wstępie Jerzy Wyszomirski wygłosi 
krótki odczyt, poczem usłyszymy wiersze kil- 
kunastu poetów współczesnych. Jako recytator 
wystąpi dr. Jerzy Ronard-Bujański, lektor Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego, kierownik art. i reży- 
ser Teatru Kameralnegó w Warszawie. Będzie 
to wieczór pożegnalny p. Bujańskigo, który do- 
brze zapisał się w pamięci Wilnian w ubiegłym 
sezonie teatralnym szeregiem doskonałych in- 
scenizącyj. — Początek o g. 20,30. Wstęp dla 
wprowadzonych gości 1 zł, dła młodzieży 75 
groszy. 

— Drugi Odczyt z cyklu „Dawne Wilno“ 
wygłosi w Radzie Wil. Zńzeszeń Artyst. w naj- 
bliższy. piątek o godz. 18 prof, Michał Józefo- 
wicz na temat: „Życie muzyczne w Wilnie w 
latach 1870—75* (ze wspomnień osobistych). 
Pierwszy odczyt z tego cyklu wzbudził ogrom- 
ne zaintereswanie i wypełnił salę po brzegi. 
Wstęp 50 gr., dla młodzieży 30 gr. 

— Odezyt pt. „Kontrasty i podobieństwa 
w rozwoju ludów bałtyckich" wygłosi p. Wła- 
dysław Wielhorski, dyrektor Instytutu Nauko- 
wo-badawczego Europy Wschodniej w Wilnie, 
dnia 12 bm. (czwartek) o godz. 20,15 w sali 
Instytttu (Arsenalska 8). Odczyt ten ze wzglę- 
du na wcjąż aktualną możliwość powstania 
Związku Państw Bałtyckich, zaciekawi zapew- 
ne społeczeństwo wileńskie. 

Odczyt organizuje związek Polaków Zie- 
mi Kowieńskiej w Wiłnie. Wstęp 50 gr. Dla 
członków związku 30 gr. Bezrobotni członko- 
wie związku — bezpłatnie, 

— Walne zebranie członkiń Z. P. O. K. 
Dnia 12 bm, (czwartek) o godz. 6,30 wie- 

czorem w lokału Z. P. O. K. (Jagiellońska Nr. 3 
m.3) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebra- 
nie Członkiń Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet, w celu wybrania delegatek na Walny Zjazd 
Z. P. O. K. w Warszawie. Na zebraniu tem wyg 
łosi odczyt p. dr. Janina Rostkowska p.t. „Za- 
gadnienia bieżące polityki zagranicznej”. 

Wszystkie Członkinie Związku proszone są 
o wzięcie jak najliczniejszego udziału w zebraniu 

— Zarząd Stowarzyszenia Bratniej Pomocy 
słuchaczów Szkoły Nauk Politycznych przy In. 
stytucie Naukowo - Badawczym Europy Wsch. 
w Wilnie zawiadamia, że w środę dnia 11 paź. 
dziernika w lokalu Szkoły Nauk Politycznych 
przy I. N-B. E. W. zarząd stowarzyszenia słu- 
chaczów Bratniej Pomocy S. N. P. zwołuje ze- 
branie informacyjne wszystkich  słuchaczów 
Szkoły. 

Porządek dzienny następujący: 1) Zaga- 

PTSS LITNET 

Kto subskrybował Pożyczke Narodową ` 
ralnych oddział w Wilnie — pracownicy oddzia 
łu za pomocą Centrali subskrybowali 6-proc. 
P. N. w sumie 2.100 zł. 

12) Okr. Urząd Legalizacji Narzędzi Mier- 
niczych w Wilnie — pracownicy z terenu Woj. 
Wileńskiego subskrybowali 6-proc. P. N. w 
kwocie 2.850 zł, 

13) Centrala Spółdz. Rolniczo- Handlowych 
w Wilnie — pracownicy subskrybowali 6-proc. 
P. N. na sumę 900 zł. 

_ 14) Zw. Lekarzy Dentystów Żydów, pra- 

cujących w Kasie Chorych w Wilnie — do- 
datkowo subskrybował 2.700 zł. — Ogólna zaś 
suma subskrybowana dotychczas wynosi 

3.200 zł. 
15) Pow. Mołodeczno — pracownicy sa- 

morządowi, prywatni oraz wolne zawody sub- 

skrybowali P. N. w kwocie 15.600 zł. 
16) Ilustrowany Kurjer Codzienny odział w 

Wilnie — pracownicy subskrybowałi 6-proc. P. 
N. za pomocą swojej centrali w kwocie 650 zł. 

17) Federacja Polsk. Zw. O. O. subskry- 
bowała jednorazowo kwotę 300 zł. 

18) Aleksander Miłaszewicz oraz pracowni. 
cy subskrybowali zi. 200. 

19) Helena Malecka, emerytka — subskry- 
bowała jednorazowo kwotę 50 zł. 

20) Kino „Lux* w Wilnie — 
subskrybowali kwotę 100 zł. 

21) Konserwatorjum Muzyczne w Wilnie — 
pracownicy subskrybowali 6-proc. P. N. na su- 
mę 2.450 zł. 

22) Spółdzielnia Inwalidów - skrzynkarzy 
w Wilnie subskrybowała kwotę 1.000 zł., zaś 
pracownicy 960 zł., razem 1.960 zł. 

23) „Arx” skład apteczny w Wilnie - -pra- 
cownicy subskrybowali 6-proc. P. N. na kwotę 
150 zł. 

24) Wil. przeds, „Klucze* — pracownicy 
subskrybowali zbiorowo 6-proc. P. N. w wyso- 
kości 200 zł. 

25) „Dziennik Wileūski“ — pracownicy 0- 
raz właściciel subskrybowali 6-proc. P. N. na 
sumę 1.400 zł. 

pracownicy 

Uroczysta immatrykulacja, 5) Wykład wstęp 
ny na temat: „Struktura gospodarcza — Ро!- 
ski''* wygłosi J. M. Rektor dr. Witold Sta- 
niewicz, Wstęp do Auli tylko za zaprosze- 

niami'*. 
* 

Pomoc 
Wzy- 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia 
Polskiej Młodzieży Akademiekiej USB 

wa członków swych do licznego wzięc U- 
działu w uroczystości otwarcia roku akademi- 
ekiego. 

   
    

  

jenie — prezes kol. L. Szafranowski, 2) Refe- 
rat wiceprezesa koi. P. Gulewicza. 3) Referat 
wiceprezesa kol. S. Skowrońskiego. 4) Referat 
kol. Sediviego o Lidze Zbliżenia Międzynarodo- 
wego Akademików. 5) Wolne wnioski. : 

RÓŻNE 

— Podania o obywatelstwo. W ubiegłym 
miesiącu na terenie województwa zgłoszono 48 
próśb o przyznanie obywatelstwa. W tym sa- 
mym czasie wysiedlono za granicę 16 osób prze 
ważnie za nielegalny pobyt. 

— Dyplomy Pożyczki Narodowej, Dypło- 
my Pożyczki Narodowej są wydawane firmom 
i osobom, którym te dypłomy zostały przyzna: 
ne przez Komisję Straży Obywatelskiej, co- 
dziennie w godzinach urzędowych w magistra- 
cie, Dominikańska 2, pokój Nr. 72. 

— Przedstawiciel Sowieckiego Biura Pod- 
róży w Wilnie, Dzisiaj przybywa do Wilna 
przedstawiciel Sowieckiego Biura Podróży (In- 

turist), który za pośrednictwem Izby Przemysło- 

wo-Handlowej w Wilnie omówi sprawę projek- 

towanych wycieczek do Sowietów. 
Ci, którzy mają zamiar wziąć udział w 

tych wycieczkach, mogą się zgłaszać po infor 
macje do biura Izby (pokój Nr. 9), gdzie bez- 

pośrednio skomunikują się z przedstawicielem 

„Inturistu“. 

TEATR I MUZYK» 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 
we wtorek 10 bm. (o godz. 8-mej w.) powtó- 
dzenie doskonałej komedji satyrycznej „Try- 
umf medycyny” j. Romains'a z J. Woskowskim 
w roli dra Knocka. W przygotowaniu premjera 
głośnej sztuki ]. Tepy „Fraulein Doktor“ z H. 
Skrzydłowską w roli tytułowej. 

Zniżki do Teatru Miejskiego na Pohulance 
wydaje kancelarja teatru od 11—2 pp. 

Teatr Objazdowy gra dziś, 10 bm. kome- 
dję W. Fodora „Sekretarka pana prezesa" w 
Mołodecznie, 11 bm. w Wołożynie. 

UWAGA! Celem ułatwienia publiczności 
taniego dostępu do lóż — dyrekcja wprowadza 
abonamenty miesięczne (na całą lożę) po 150 
złotych, B 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, — 
Otwarcie sezonu zimowego w „Lutni* w sobotę 
Pracownie teatralne pod wodzą ]. Hawryłkie- 
wicza przygotowują styłówą oprawę. „Piękna 
Helena'' na sobotniej premjerze stanie przed wi 
dzem tętniąca nowem życiem i świeżością. — 
Postać tytułową kreować będzie znakomita ar- 
tystka opery warszawskiej Maryła Karwowska. 

Drugi i ostatni występ Hanki Ordonówny. 
Jak było do przewidzenia, wszystkie bilety na 
pierwszy wieczór Hanki Ordonówny zostały 
rozchwytane, wobec powyższego uproszono 
genjalną pieśniarkę o powtórzenie wieczoru, 
który się odbędzie jutro, tj. w środę w „Lutni”. 
Bilety już są do nabycia w zwykłych godzinach 
w kasie „Lutni”, 

CO GRAJA W KINACH? 

HELIOS — King-Kong 
PAN — Dzieje grzechu. 
LUX — Szatan zazdrości. 
CASINO — Don Kichot 
ROXY — Na rozkaz kobiety z Polą Negri 

WVPADK I KRADZIEŻE. 
— Okradziona przez Na szkodę 

Szymańskiej Stanisławy (Sawicz 11) skradziono 
torebkę damską, srebrną, oraz inne drobne rze- 
czy, wartości 80 zł. Dochodzenie policyjne u- 
staliło, że kradzieży dokonał Bogdanowicz P., 
(Sawicz 11), który po kradzieży zbiegł. 

— Podrzutek. W posesji domu Nr. 5 przy 
ul. Wąwozy znaleziono podrzutka płci żeńskiej, 
w wieku około 2 tygodni. Dziecko zostało u- 
mieszczone w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Przy zbiegu ulic Niemieckiej i Trockiej 
autobus firmy „Arbon* najechał na je 
cego przez jezdnię Rappaporta Jakoba, lat 67 
(Końska 20). Rapport doznał lekkich obrażeń 
ciała. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Babis Stani- 
sława (Zarzecze 25) lat 23, służąca, w celu po- 
zbawienia się życia, wypiła Z a 

© 

— NIEUWAŻNY WOŹNICA I SZOFER— 
Przy zbiegu ulic św. Mikołaja i do- 
rożka konna, powożona przez Kwia! 
Jara (Stalowa 8), najechała na autobus finji 
Wskutek zderzenia w autobusie zostały wybite 
szyby. ; 

— PRZESTĘPCA CZY CHORY? W wię- 

dziewczynki miesz 1 o zniewolenie 14-letniej 
A Olkienik 38-letniego M. Mejerowicza, 

Lekarze uznali, że Mejerowicz zdradza wy- 
raźne objawy chorobowe i jako taki winien być 
skierowany do domu zdrowia. 

— SPÓŁDZIELNIĘ SPOŻYWCZĄ STALE 
OKRADAJĄ. Kilkakrotnie już sklepy Spółdziel- 
ni Spożywców padały ofiarą włamywaczy. O- 

statnio znowu został okradziony sklep Spół- 
dzielni, mieszczący się przy ulicy Kościuszki 
27. — Złodzieje dokonawszy włamania, wy- 
nieśli różne artykuły spożywcze oraz wyroby 
monopolowe ogółnej wartości około 400 zł-— 
Kto był sprawcą włamania, ustała policja. 

ŚWIĘCIANY 

— ŚMIERĆ W a ei W młynie paro- 
Kudobskiej Rozalji w został 

ugodzony deską w brzuch robotnik 
Antoni, mieszkaniec Dukszt. Borysewicza skie- 
rowano do państwowego szpitala w święcia- 

nach, gdzie zmarł. 
Z POGRANICZA 

— ZASYPANI PRZEZ USUWAJĄCĄ SIĘ 

doki. wy W GRĄ cay. mae Pada W ej : 
udział cała wieś. Zasypanych uratowano. 

wieczór Ordonówny 
Wczorajszy wieczór piosenek Hanki Ordo- 

nówny składał się z sześciu części, z których 

każda zamykała w sobie kilka piosenek. Każdą 

część iecytowała Śśpiewnie Ordonówna w innej 

toalecie, w innym stroju. Ten strój dobrany był 

do piosenek, piosenki każdej części stanowiły 

„dobraną kompozycyjnie i mełodyjnie całość. W 
każdej części inny był wyraz twarzy pieśniarki, 
inaczej akompanjowały jej słowom ruchy jej 

rąk, inaczej układała Się linja jej ciała i inny 

był rytm jej nóg. W ten sposób każda część 
programu stawała się wykończoną, przemyśla- 

ną, przestudjowaną budową artystyczną. W naj- 

drobniejszych szczegółach: od nastawienia gło- 

su do rytmicznego stuku obcasów. 

Te sześć konstrukcyj artystycznych, od- 

miennych pod względem treści, napięcia uczu- 
ciowego i wartości formalnych, związały się 

Skolei w wielką całość artystyczną, której ina- 

czej nazwać nie można jak poematem, jak sym- 

fonją. Tylko oczywiście symfonją jednego in- 

strumentu. Jest nim Hanka Ordonówna, w bo- 

gactwie tonów, które z siebie wydobyć umie 

— nieprzebrana. I jeżeli w tradycjonałnej sym- 
fonji odróżniać zwykliśmy cztery części: alle- 

gro, adagio, scherzo i finale, to w symfonii 

pieśniarskiej Hanki Ordonówny znajdziemy mo- 
tywów więcej. 

A więc część pierwsza symfonji (Słaba 

płeć, Ja chcę być zakochana) to było capriccio- 

so i carezzevole: kapryśne, żartobliwe, przekor- 

ne. Część druga (Trzeba mnie znać, Marlena, 
Wróżka) to wysoki styl canzone vilianesca — 
piosenki ulicznej — podniesionej do artyzmu. 

Część trzecia (Ciemne oczy, Ciepła majowa 
noc, Musisz) — appasionato i furioso, z pow- 

tarzanem przez całe ciało artystki „musisz*, 

A potem część czwarta — „Ballada o szaleń- 

stwie Mac-Donalda", zatraconego łotnika. E- 
roico! | piąta część — piosenki żydowskie o i- 

dysze mame i siedmiu braciach. Dołente, prze- 
rażająco dolente. Nakoniec „Melodja Warsza- 
wy“ — burzliwe finale, wyrecytowane, wyśpie- 
wane fuocoso. I oto całość programu: od począt 
kowego żartu do wysokich, bohaterskich tonów 
finału. 

O czem świadczy ta symfonja Ordonówny, 
której wysłuchaliśmy wczoraj? Nie potrzebuję 
powtarzać tego, co 'wielokrotnie powiedziała 
krytyka: ogromna skala uczuciowa, bogactwo 
wewnętrzne, maestrja... 

Na wieczorze wczorajszym były tłumy. 
Posłyszałem, jak ktoś dziwił się, że ludzie tak 

się pchają. Sądzę, że pchali się dlatego, iż tłum 
ma intuicję. Tłum wyczuwa wielkość wzrusze- 
nia i szuka go. W. pieśniarstwie Ordonówny 
znajduje tę wielkość i prawdę wzruszenia, bo 
nie ulega wątpliwości, że Ordonówna wypełnia 
misję: podnosi, porywa i zachwyca. iw. 

| PODRÓŻUJESZ BEŻ KŁOPOTU 

KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU 

Wystawa malarzy 
żydowskich 

Przy ulicy Wielkiej 47 otwarta została 
wystawa żydowskich artystów-malarzy. Trzy- 
nastu artystów bierze w niej udział, wysta- 
wiając kilkadziesiąt prac, : 

Nie znajduję żadnego punktu widzenia 
na tę wystawę, żadnego do niej „podejścia** 
i Kryterjum. Może najłatwiej będzie poszu- 
kać go w wieku malarzy. Są tam starzy, star- 
si i młodzi. Starzy to — B. Załkind, M. 
Lejbowski, J. Szer i Sz. Białogórski; de 
starszych zaliczyć trzeba B. Michtoma i L. 
Klebanową; młodych reprezentują: R. Chwo- 
les, R. Suckiewerówna, W. Kapłański, I. Ró- 
żański, M. Prezma, S. Efronówna i J. Ka- 
gams. Niektórzy żtych ostatnich są jeszcze 
uezniami czy to szkoły rysunkowej im. Smu- 
glewicza, czy też wydziału Sztuk Pięknych. 

Podział powyższy pozwoli o tyle, o ile 
zorjentować się w twórczości wileńskich ma- 
larzy żydowskich: starych bowiem można już 
nie brać pod uwagę, starsi są poprawni w 
swym braku indywidualności, natomiast jeśli 
chodzi o przewidywania i wnioski, to moż- 
na je wysnuwać tylko z twórczości młodych. 

Sztuka Załkinda, Szera i innych  star- 
szych nie posiada wyrazu, ani piętna orygi- 
nalności, ani też tendeneyj do poszukiwań. 

Jest to ten międzynarodowy, dobrze znany 
impresjonizm, którego źródłem był Paryż, i 
który uległ w ciągu wielu lat różnym wy- 
koszlawieniom i  zmanierowaniu. Mieszanka 
kolorów, łąka w słońcn i plamy słoneczne 
na piasku cienistej alei nikogo już dzisiaj 
nie porwą. Motywy wileńskie, zaułki Bernar 
dyńskie ete. (J. Szer) zostały już także dosta 
tecznie wyzyskane. Powtarzając je, artysta 
wpada w banalność i naśladownictwo, i to 
tem gorsze, że przypominające żywo A. Mię- 
dzybłockiego. 

Nad starszą generacją malarzy żydow- 
skich w Wilnie można przejść do porządku. 

Pozostają młodzi. Spośród nich, sądzę, 
najbardziej zastanawia W. Kapłański. Być 
może, że Kapłańskiego trzeba nawet uznać 
za wyraziciela i przedstawicela na gruncie 
wileńskim tych dążności, które nurtują w mło 
dem malarstwie żydowskiem. Polegają one 
na wypracowywaniu pewnego stylu żydow- 
skiego, na tworzeniu poprostu samoistnej sztu 
ki żydowskiej. W pewnym sensie te dążno- ści należałoby związać z nazwiskiem Marża 
Chagalla. 

W. Kapłański, podobnie jak inni narodo- 
wi malarze żydowscy, sięga do żydowskiego 
folkloru, do legend i życia obyczajowego, aby 
z tego materjału wyciągnąć pierwiastki, któ- 
re składają się istotnie na oryginalność, ma- 
jącą jednocześnie dla Polaka smak egzotyz- 
>. m. rysunkowe W. Kapłańskie- go żywo interesują ze względu na swoją treść, 
na tematy, W dziedzinie formy abi autor 
modernizuje. Biorąc pod uwagę, że są to dzie- 
ła całkiem młodzieńcze, niesposób wypowia- 
dać o nich zdania stanowczego. iw. 
EL a ССТРИЯ 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIE« 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ S4sr 
©QGROM TE] KLĘSKI | POPIERAJ WALKĘ



  

  

Miedzyszkolne zawody lekkoatletvczne 
W dniach 7 i 8 bm. odbyly się na Stadjonie 

im. Marszałka Piłsudskiego międzyszkolne za- 
wody lekkoatletyczne z udziałem 156 zawod- 

ników. 

W ogólnej klasyfikacji | miejsce zajeła 

Państw. Szkoła Techniczna 59 pkt., przed Se- 

minarjum Naucz. 46, gim. Zygm. Augusta 35 
i gimn. Słowackiego 27 pkt. 

Wyniki w poszczególnych konkurencjach: 

W kuli: 1) Suszczyński (Z. A.) 11,03, 2) 

WKILKU W 
Piłkarska drużyna ŻAKS 'u bawiła w Bia- 

łymstoku. 

W pierwszym dniu wilnianie walczyli z 

Jagiellonją uzyskując wynik remisowy 3 : 3 

(3 : 1), drugiego dnia pokonali miejscowy ŻKS 

(mistrz Białegostoku) w stosunku 9 : 2 (4 : 1) 

ВАОЬ i й 

NA FILMOWEJ TAŠMIE 

„ZAPOMNIANA MELODJA“ I „CZULA 

STRUNA“ w „ROZMAITOSCI““ 

Śmieszny naród ci Amerykanie. Bawią 
się w częstowanie wódką, gdzie trzeba i nie- 
trzeba. Reżyser „Zapommianej melodji** użył 

sobie dowoli na whisky and soda. Pozatem 
temat filmu nadaje się na dźwiękowe ujęcie 
Bohaterem jest orkiestra jazzowa Jacka 
Payne, która wyczynia nieprawdopodobne 
efekty. Synkopy muzyczne i akrobatyczne 
wiążą się w nieprzerwany rytm dziwacznych 
dźwięków. Na tem tle rozwija się opowi. 

      

    zapomnianej melodji. Dwaj muzycy — jeden 
od rzeczy poważnych, drugi od 1 zych, od- 
nawiają dawną przyjaźń z okopów. Sławny i 
bogaty kompozytor przebojów tanecznych 
pomaga biednemu koledze, — co udaje się mu 
w. zupełności. 

Film jest ciekawy ze względu na wielką 
ilość wstawek m nych. Część aktorska 
wypadła słabiej. 

Na scenie oglądamy komedjo-operę p.t. 

    

     

„Czuła struna''. Śluby panieńskie Zizi i Mi- 
mi zostają rozbite w dzielnych 
młodzianów. Niefrasobliwe zz mie miłos- 
ne dało okazję do odśpiewania kilku wdzięcz 
nych piosenek przez panie: Świętochowską i 
Wańską, oraz przez panów Iwańskiego i Bor 
skiego. Akompanjament orkiestry pod kie- 
runkiem p. Świętochowskiego uzupełnił wca!e 

dobrze udane przedstawienie. Teatr popular- 
ny w „Rozmaitościach'* spełnia  doskonsle 
swoje zadanie przedszkola teatralnego. 

Tad. С. 

Ai A AJ A 

PALESTNNI 
IM! 

ТЕЙ 
Reportać z pobytu w Palestynie 

pióra 

KSAWEREGO PROSZYŃS JEGO 

wyszła 7 druku 

i jest co nabycia 

Be wszystkich księgarniach 

lena zł. 3.80       

  

  

WACŁAWA WALICKA 

k ) a Bł 

Szukanie Poiski 
(Rok 1906) 

powtarzała sobie w tej | 

chwili, towarzyszka Marta, „to coś przecie 
„Terror terror'*, 

rewolucji, 
a nie two- 

strasznego — tervor francuskiej 

terror który masakruje, miażdży, 
rzy! Co może zrodzić się z dzikiego  pólo- 
wania na ludzi, z ideologji gwałtu  jedno- 

stka — nad jednostką? A jednak — a jed- 

nak u nas terror jest krzykiem duszy mę- 
czonego narodu. To nie straszny terror zwy- 

eięzców francuskiej rewolucji — nie! to jest 
terror, który — kto wie — może doprowa- 
dzić do powstania narodowego, bo uczy go 
na gwałt odpowiadać gwałtem. Mamy takie 
genjalne jednostki, które wprost cudów 

sprawności dokażują przy organizowaniu bo- 
jówek. 

— I stanęła jej w oczach 
postać zmarłego przyjaciela 
walezyka, który mawiał: 

— Wiecie, wierzę w Piłsudskiego — to 

genjalny człowiek! Wołę (z Nim ponosić 
chwilowe klęski, niż z kim innym zwyciężać 

narazie *. 

uduchowiona 
Juljusza Ko- 

Wydawca Stanisław. Mackiewicz. 

ARADO ROZTOCZE AS I 

Amelczenko (Z. A.) 10,93, 3) Stachiewicz (P. P' 

5Т 

W dysku: 1) Fiedoruk (P. S. T.) 38,24.5, 
2) Kosarski (A. M.) 29,64, 3) Kelm (P. S. T.) 

28,09. 
W rzucie granatem: 1) Jasiński (Z. A.) 

70 m., 2) Kowalewski (S. N.) 65 m., 3) Załuża 

(S. P.) 64 m. 
Sztafeta 4X100: 1) Sem. Nauczycielskie 

51,5 sek., 2) P. S. T. 51,6 sek., 3) gimn. J. Sto- 

wackiego 52,5 sek. 

IERSZACH 
* 

Chruściński, znany piłkarz Cracovii, odcierpiał 

już roczną dyskwalifikację, na którą zasłużył 

sobie za czynne znieważenie sędziego linjowe- 
go podczas meczu Pogoń — Cracovia w roku 
ub. we Lwowie. 

* 

Węgrzy dążą do wznowienia stosunków 

sportowych z Połską w dziedzinie piłki nożnej 

które sami zerwali. W tym cełu bawił ostatnio 

w Polsce wybitny członek prezydjum węg. zw. 
piłkarskiego i próbował wysondować opińję P. 

Z. P. N'u przez złożenie narazie prywatnej pro- 

pozycji rozegrania meczu międzypaństwowego 
Polska — Węgry. Spodziewać się należy, iż pro 
pozycja ta zostanie przez zarząd PZPN'u potrak 
towana przychylnie i już w roku przyszłym na- 

der ciekawy i niezwykle pożyteczny dla nasze 

go piłkarstwa mecz ten dojdzie do skutku. 

* 

Radia wileńskie 
WTOREK, DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 

7.00 — 7.55: Czas, gimnastyka, muzyka, 
dziennik poranny, muzyka, cawilka gospodar 
stwa dom. 

11.30: Przegląd prasy. 
11,40 Eksport 
11,46: Komunikat. 
    

    

t. 

Dziennik poład. komun. meteor. 
Muzyka. 

Program dzienny. 
Giełda roln. 

  

    

: „Opera francuska 19-g0 wieku''. 

: Skrzynka P.KR.0. 
: „Rozważania o krytyce muzycz- 

nej 

: Koncert symfoniczny. 
17.50: Recytacje w wykonaniu Jerzego 

Ronard-Bujańskiego. 

18.00: „Malarstwo krajobrazowe, jako о- 
bjaw budzącego się naturalizmu'* — odczyt. 

18,20: Recital fortepianowy Szpinalskiezo 
19.05: „Sytuacja miasta Kłajpedy** — 

odczyt litewski. 

: Rozmaitości. 
Feljeton aktualny. 
Program na środę. 

: Dziennik wieczorny. 
: Dwie godziny życzeń 
: Wiad. sportowe. 

: Muzyka tan. 
: Komum. meteor. 
Muzyka tan. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. PAT. — Giełda. Dewizy: 
Beligja 124,30 — 124,61 — 123,99. 
Holandja 359,75 — 360,65 — 358,85. 
Londyn 27,65 — 27,62 — 27,79 — 27.49. 

Nowy York kabel 5,92 — 5,915 — 5,95 — 

5,88. 
Paryż 34,92 — 35,01 — 34,83. 

Praga 26,49 — 26,55 — 26,45. 
Szwajcarja 172,86 173,29 — 172,43, 
Włochy 46,85 — 47,08 — 46,62. 
Berlin w obrotach pryw. 212,5. 

Tendencja niejednolita. 

Dolar w: obrotach prywatnych: 

5,87; dołar złoty 9,00. 

Rubel złoty 4,69. 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI. 

Na podstawie Rozp. Rady Ministrów z dnia 
25 VI. 1932 r..o postępowaniu egzekucyjnem 
władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 
580), 4 Urząd Skarbowy w Wilnie podaje ni- 
niejszem .do „wiadomości publicznej, iż 11, 17, 
19, 25 i 27 października 1933 r. o godz. 10-tej 
odbędzi się w Sali Licytacyjnej przy ulicy Nie- 
miecxiej 22 sprzedaż z licytacji publicznej ru- 
chomości, zajętych na pokrycie należności Skar- 
bu Państwa oraz innych wierzycieli. Sprzedaż 
w l-szym i ll-gim terminie. 

Przeznaczone do sprzedaży przedmioty 0- 
glądać można w dniu licytacji na miejscu sprze- 
daży między godziną 9-tą i 10-tą. 

(—) H. Ficher Kierownik Urzędu. 

    

  

(płyty). 

5,86 — 

: 2) 

Wprawdzie należałoby nad wyrobieniem 
ideologji niepodległościowej jeszcze dużo pra- 
cować, szezególnie w zaborze rosyjskim, ale 
może właśnie, gdy krew popłynie, w ogniu 
walki obudzi się w szerokich masach prag- 
nienie posiadania własnego państwa. „Te 
gwałty rządu lepsze są; niż agitacja*', jeszcze 
raz stwierdziła Marta. 

Jednak narazie chwilowo wzięła górę w 
P. P. S$. lewica, Centralny Komitet Robot- 

niczy z Maksęm Horwitzem .na czele. zaczął 
walczyć na całej linji z akcją bojową pra- 

wicowego odłamu.  Rozrzucił odezwy w tej 

sprawie, rozesłał cyrkularze do okręgów, 
wzbraniające wszelkiej pomocy w jakiejkol- 

wiek formie. W: praktyce to było niewyko- 
nalne, bo każdy zorganizowany robotnik nz- 
nawał za towarzysza  przedewszystkiem bo- 
jowea, jako siłę, która mu  imponowała 
i broniła od represyj. To też Marta po 

„Krwawej Środzie'* wprost oświadczyła na 
konferencji okręgoweów, że niech się po- 
niej nie.spodziewają wypełnienia tego 

   LEEDS LOS ost 
A” Drukarnia. „Słowa* Wiłno. Zamkowa 2. 

GBLJ OTE+ 4 

Anton 
ódzkiego, pc 

gm. lubczańskiej 
ł pożar, który 

ё 1 ogėlem 6 gospoc wyrządzając 

szkody na sumę około 28,000 zł. Калет 2 

budynkami spłonęły urządzenia domowe, in- 
wentarz zebrane w stodołach zbo- 
ża. ё i ze nie ustal 

nie, iż ogień pow- 
go podpalenia. 

— Skradziono wał od turbiny. Niedawno 
we wsi Ogrodniki, gm. dworzeckiej, z nieczyn 
nego obecnie młynu Jakszuka Stanisława 
skradziono żelazny wał turbinowy. 

—Odezyty o Hitlerze i... 
W dniu Sb.m. 7 iniejatywy miejscowe 

teki żydowskiej odbył się w kinie miejskiem 

odczyt d-ra Kruka z Warszawy, na temat: 
„Hitler i przyszłość hitleryzmu'* eraz dru- 
gi odezyt, w lokalu Klubu Obywatelskiego 
mieszezan nowogródzkich, na temat: „Ban- 

kructwo małżeństwa i nowe kierunki spo- 
łeczne. 

       

      

   

  

   

  

siał wskutek zbrodni 

małżeństwie. 
j bibljo 

      

  R SNS 

ZKU, 

  

— Enc lja Kościelna wydana przez 
ks. Michała Nowodworskiego. Tom 33-ci. Za- 
łęski — Żywoty Świętych, pod redakcją ks. dr. 
Stefana Biskupskiego (Włocławek 1933) stronic 
490. jest ostatni tom Encyklopedji Kościelnej, 
którą w r. 1873 zainicjował i rozpoczął wydawać 
ks. M. Nowodworski, późniejszy biskup. płocki 
przy udziałe ks. A. Zaremby, ks. A, Pęskiego 1 
wielu innych. Wydawnictwo prowadzone z wiel 
kim nakładem i wysiłkiem zostało przerwane u 
końca wskutek wojny światowej i zgonu redak 
torów. Ks. dr. S. Biskupski oddał wielką przys- 
ługę katolickiemu społeczeństwu, wydając ten 
ostatni tom Encyklopedji, która zawiera ca- 
całokształt wiedzy kościelnej, obejmującej Pis- 
mo św., teologję dogmatyczną, moralną, paster- 
ską, historję, prawo kanoniczne, liturgikę, filo- 
zofję chrześcijańską, ascetykę, mistykę i t. p.“ 

Tom 33-ci swym rozmiarem i treścią nie us 
tępuje poprzednim, a nawet pod pewnym wzgię 
dem je przewyższa: zawiera artykuły napisane 
przez fachowców z uwzględnieniem najnow- 
szych wiadomości o kwestjach i osobach (nawet 
współczesnych) na literę „Z“ i „Ž“. 

Między innemi znajdują się tam artykuły do 
tycżące Wileńszczyzny, jak np.: Zubko bkp. 
ks. C. Falkowskiego;Zwierowicz $. bkp. Wileń- 
ski, ks. M. Sopoćki; Żmudź, ks, K. Gieczysa; 
Załuski, ks. B. Czapli i t.p. Aktualność artyku- 
łów, dotyczących najnowszych kwestyj kościel- 
nych i osób winna pobudzić nietylko posiada- 
czy poprzednich tomów Encyklopedji do jej uzu 
pełnienia, lecz ma zachęcić i innych do jej na- 
bycia w całości lub przynajmniej tego tomu 0s- 
tatniego. 

„ Życie wciąż postępuje naprzód, a z niem 
wiedza i nauka kościelna, dlatego redaktorowie 
Encyklopedji Kościelnej oddaliby jeszcze więk- 
szą przysługę katolickiemu społeczeństwu, gdy- 
by zechcieli uzupełnić tomy poprzednie od roku 
1873, wydając nowy tom 34. 

Dzizłki 
ikacja 
Ki o kupna: 

      

część 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wlieńska 
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į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

rodzaju instrukeyj. Natychmiast zarzucono 
jej niekonsekwencję i posądzono, że uległa 
czasowi bohaterstwa Józefa Piłsudskiego i 
jego towarzyszy. 

— Tak, — rzekła spokojnie — wierzę 
dziś bardziej w jednostki, niż w masy. Jed- 

nostki wytwarzają zorganizowane skupienia, 

masy — tłum. 

| + Ta; myśl, rzucona w . osie gniaz- 
do dyskusji, jakoś dziwnie pogodziła jed- 
nych i uspokoiła innych. Przypomniało się 
jej to wszystko teraz, ale jednocześnie prze- 
skok myślowy odwrócił ją od przeszłości, a 
przywołał do rzeczywistości, Nie dziwnego — 
miała znaczne. kłopoty na własnym terenie 
pracy, musiała bowiem jeszcze przed krwa- 
wą środą  przeprowądzić dwa strajki,  te- 
raz miała . w perspektywie trzeci. 

Pierwszy miał miejsce na tartaku, kto- 
rego właścicielem był Żyd. Zwolniono tam 

połowę robotników „, zawieszono przerwę 0- 
biadową i powiększono nieznacznie dzień 
roboczy, aż tu powiększenie doszło do całej 
godziny. To samo prawie jednocześnie  za- 

rządził Francuz na fabryce superfosfatów. 
Obie fabryki były pod Kielcami. Pracodaw- 
cy pewni byli wygranej — mieli obiecaną 

pomoc władz miejscowych. 

   
* 

+ 
w Wilnie,   

pocięgami i 
pożyczką 

reszta teiami miesięcznemi. 

Cena sd 600 złotych xa działkę. 

    

  

FIO 
Niema słów zachwytu! 

DON Ki 

DOR SZALAPIN 
OCZAROWAŁ WSZYSTKICH! 

  

Spieszcie dziś zobaczyć jego najlepszą kreacię p. t. 

@ — CERVANTESA „энг 6. W. PABSTA 
  

„М KING 
2 lsta pracy — 3 miljony dolarów koszt realizacji 

Początek o godz. 4:ej W niedz. 

Dziś! Korona sezcnu! Rewelacja XX wieku! 
Najpctężniejsze widowisko doby obecnej 

-KON 
od 2=ej 

ósmy cud Świata 
T w-g Edgara Waliacea 

W dziejach kinematogratji tego jeszcze nie było, 

  

„PAŃ 
E 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
i LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 9 października 1933 r. 

Za 100 klg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNĘ: 

Za 100 kg, parytet Wilno. 

  

  

Żyto I. stand. 15,85, : 
Gryka 19,75 

Mąka pszenna 0000 A. huks. 35—39,375 
Mąka żytnia do 55 proc. 25—28 
Mąka żytnia do 65 proc. 21—22 
Mąka żytnia razowa 17,25 
Siemię Iniane 90 proc. 30,30—30,60 

CENY ORJENTACYJNE: 

Żyto Il stand. 15,20 
Pszenica zbierana 22,50 

Jęczmień na kaszę zbierany 15—15,50 

Owies standartowy 15 
Mąka żytnia sitkowa 18 
Mąka razowa szatrowana 18,50 
Otręby żytnie 8,50 

Otręby pszenne cienkie 8,75 

Otręby jęczmienne 7,50 
Kasza gryczana 1-1 palona 40 
Kasza gryczana 1-2 palona Э7 

Kasza gryczana 1-1 biala 37 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 24—25 
Kasza perłowa Nr. 3 31 

Kasza owsiana 47 

Ziemniaki jadalne 6 

Siano 5,50 
Słoma 5 

  

DZIAŁKI BUDOWLANE 
w najładniejszym punkcie Antokola 

przy nl. Tatrzańskiej róg Senatorskiej 

sprzedaje 
za gotówkę lub na raty 

Ltrześcijański Bank Spółdzielczy 
na Antokolu, Wilno, ZAMKOWA 18, iel. 1881 
ziemia własna (nie czynszowa) całość nadije 

się dla zorganizowania Spółdzielni 

  

  budowlano-mieszkaniowej.     

  

М о - ag” toma. 

rarcełacja maj. 

Landwarow 
ietniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

autobusem co godzinę. 
długoterminową, 

Spółka Parcelacyjna, 

uł, Mickiewicza 15. i 

po- g że 
ich przedsi; 

Motywowali swe stanowisko tem, 
„rozmach rewolucji zniszczył 
biorstwa““. 

Towarzyszka Marta po naradzie ze stur- 
szyzną obu fabryk sformułowała żądania, 
i robotnicy solidarmie postanowili nie 1ś 
nazajutrz do pracy. Taki strajk z miej- 

sca był przykrą niespodzianką dla pracodaw- 
ców, bo obie fabryki musiały stanąć, po- 
mimo, że praca była jeszcze w całym  roz- 

pędzie, a Kielee zbyt małe, by dostarczyć 
zapasowych kadrów robotniczych. Stały 

fabryki — robotnicy cichutko siedzieli w do- 
mu. Trzy dni zaledwie przeszło a przed- 
siębiorey prywatni zaczęli się porozumie- 

wać z robotnikami i zażądali delegacji ro- 
botniczej dla omówienia warunków pracy. 
Wobec braku związku zawodowego traczy 

i na fabryce superfosfatów delegacja nie czuła 
się pewną siebie — musiała z nimi iść towa- 
ržyszka Marta. Sprawa ma tartakach  koni- 

plikowała się jeszeze z powodu towarzysza 
Ludwika, który swemu ziomkowi — właści- 
cielowi tartaku — posłał wyrok śmierci w 
imieniu PPS i na blankiecie z pieczęcią par- 
tji. . Gdy zaczęło się śledztwo, okazało się, 

że towarzysz Ludwik ma całą paczkę tych 

  

   

  

  

BIURO POŚREDNICTWA PRACY 
PRZY WILEŃSKO - NOWOGRÓDZKIEJ 

IZBIE LEKARSKIEJ 
g a konkurs na posadę lekarza 

wego w Hoduciszkach pow. Święciań: 
, kierownika Ośrodka Zdrowia i Stacj 

i nad Matką i Dzieckiem w Oszmianie, 

    rejono- 
g     

   

    

le Rzemiosł Budowlanych w Wilnie, Pańs 
wem Seminarjam Ochroriarskiem w Wilnie, 

Państwowej Szkole Technicznej w Wilnie, 

  

Państwowem Seminarjum Nauczycielskiem w 
Trokach, Państwowem Seminarjum Nauczy- 
cielskiem w Święcianach, w filji Państwowe- 

go gimnazjum im. Słowackiego w Wilnie i 
Państwowem Gimnazjam w  Święcianach. 
Bliższe informacje, oraz składanie podań w 
Kaneelarji Izby Lekarskiej (Wileńska 25 — 

3) do dnia 23 października r.b. 

Łodzianin TAPICER-DEKORATOR 
WŁADYSŁĄW SZCZEPAŃSKI otworzył wy- 
twórnię mebli miękich w Wilnie ni. Nie. 
miecka 2 sklep frontowy gdzie poleca wła- 
snego wyrobn nałmodniejsze otomany, tap- 
czeny, łó!ks, totele klnbowe i kozetki oraz 
przyjmuje zamówienia w zakresie tspicer- 
stwa, a także przerabiam wszeikie miękie 
meble i wykonywam gustewne drkorzcje. — 
Wykonanie solidne i pnaktnalne. Obsłnga 

fachowa. 

  

  

DOKTOR i SPRZEDAŻ 
SEESTYYYWYTTTWETETYTA Zeldowicz —° 

Choroby skórne, wene- ““, 
ryczne, narządów mo- Zamienię majątek 

czowych. Peaks na Litwie, na 

i od. mejęiność po suonie 
od 9 do 1 i od 5 do 8 polskiej Wisła wil'a 
wieczorem. Ul. Mickie- 

wicza 24. 

"DOKTOR 
ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
od 12 — 2i od 4—6 
ul. Mickiewicza 24 

tel. 277. Pianina 
— — —= — — — „T. BE TTING* 

DOKTOR i K. i A. FIBIGER ' 
Jadwiga sepsę ALT w 

aju. — Sprzędaż na 
Mafirowiczówna raty i wynajęcie. — 

choroby skóry, wenery- Kijowska 4, H. Abelyw 
czne i kobiece przenio- 
sła się na ul. Zamkową 
3 m. 9, przyjęcia od 2 

lo 4 i pół. 

„Przema“ Z. S. 0 

KARTOFLE 

  

  

    
  

  

d 
———————— dostarcza do piwnic 

Imowicz | SBE zr SPÓŁDZ Blumowicz | sPóroz ec 
Choroby o: ROLNiCZY 
ryczne i moczopłciowe. Wilno, Zawał WIELKA 21 — tel. 921 Ue 328 

od 9—1 i 3—8 
W. Z. P. 23. - ing 

  

poleca 

3 ADAC OAZA ode 

Lokale 
NFOWYWTPYTYCYTYWYWYE 

Potrzebne 
MIESZKANIE 
2 posojowe z wygode- 
mi Łssiawe ołerty do 
admiuistracji dlz W. Ł. 

DO WYNAJĘCIA 
2 mieszkania: 4 duże 
pokoje na II piętrze i 
4 slbo 5 pokoi ua III 
piętrze, Wisdomość u 
właściciele; nl. Sidowa 
M 21 m.5 

DO WYNAJĘCIA 
13 pokoi, system kory- 
tarzowy, skznalizowane 

| UL Dąbrowskiego 1—4 
0 

  

Duży pokój 
z używalaościę łazienki 
óla samotnych — Wi- 
leńska 48 m. 4. 

  

MIESZKANIA 
6 lub 12 pokoi do wy. 
najęcia z wygidami — 
Zygmuntowska 4 

POKÓJ 
daży, jasny, nienme- 
blowany z używalno- 
ścią łazienki do wyna» 
jęcia, Wileńska 25 m. 12 

DO WYNAJĘCIA 
odremontowsne 5 12 
pok. ze wszelkiemi wy- 
godami dla solidnych 
lokatorów. Iaformacje: 
Św. Ignacego 8—11. tel. 
11 80 0 

" POPiEKAIGIE 

L.0.P.P 

  

  

ra 

Przyjmę dzieci 
do kompletu prywat- 
nego,— Wiek 7—8 (st, 
program drugiege oó- 

działu. 
Mickiewicza 48 m. 6. 

Zgłoszenia do 12 rane 
i od 3—5 po poł, 

Na Kursy Kroju 
i szycia przyjmję u- 

czenice za PL 
płatą. Nauka solidna, 
Królewska 5 —11. 

    

-- 

  

| DRZEWO OPAŁOWE. | 
brzozowe, sosnowe 

oraz 

wegiel górnosiqski 

i olszowe | 

SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wiinie, sl, Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również cłą urzędów i instytucyj. @ 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

żne rzecz, 

słagującym się autorytetem  partji 
watnych sprawach. 

Towarzyszka Marta odrazu musiała 

złożyć sąd partyjny i wydalić towarzy- 
sza Ludwika z partji. Zgryziony i niebardzo 

rozumiejący swą winę — odszedł. Gdy y0- 
botniey wymagali obecności towarzyszki Mar- 

ty w drugiej delegacji — stanowczo się ©- 
parła temu, znała bowiem osobiście wła- 

ściciela fabryki. Robotnicy nie dali za wy- 
graną i oświadczyli, że nie pójdą sami, bo 

nie dojdą do porozumienia z pracodawcą -- 
źle mówi po polsku — potrzebują tłumacza. 

Marta musiała się zgodzić. Poszła w nadziei, 

że jej nie pozna. Istotnic — narazie jej nie 

zy czyli jest „kombinatorem'*, 
w pry- 

  

poznał i nie zwrócił na nią nawet uwagi. 

Zirytowany coś zaczął przekładać łama- 
ną polszczyzną robotnikom, wtedy ci wy- 

sunęli na ezoło Martę. Jeszcze jej i teraz 

nie poznał i dopiero, gdy odezwała się do 

niego po francusku zdziwił się bardzo i rzekł: 

Mais, je ne me trompe : pas, c'est 
vous madame?.... i tu powiedział nazwisko 

męża Marty. Co tu zrobić? Sytiiacja gmat- 
wała się tem bardziej, że Francuz  wido- 
cznie był ucieszony i trochę roześmiany, bo 

blankietów i za pomocą ich wymusza ró- i jakże? na czele groźnej strajkowej dele- 

  
      

(r PEDAEWORIE TSR LYNAI is     

  

sji widzi kobietę i 

joma. 

  

Na us:lne Żądanie publiczności i z powodu ogromnego sukcesu 

DZIEJE GRZECHU 
jeszcze zatrzymany na dziś! Jutro niecdwołalnie premiera! 

  m 

uczeń 
państwowego glmusaj. 
VIII kl., z debcej re- 
dzny, Wieikopoloniu— 
z powarną rekomeudz- 
cją, z powodu tradnego 
położenia — poszukaje 
korepetycyj z wszystk, 
przedmiotów, nie wyłą- 
czając greki i będzie w 
kontakcie ze szkoły 
u:n's, Wyuzgrodzenie 
niskie, ewentneinie na 
mieszkanie. — Łaskawe 
zgłoszenia przyjmuje 
„Slowo“ prd „*am“ 

    

POSZUKUJĄ 
PRACY 

MŁODA 
intelg. nauczycielka» 
wychowawczyni wyje- 
dzie do dzieci ad łat 7 
do 10 z przygoźowe- 
niem do I kl. gimu, — 
Świadectwa i referencie 
poważne - uł. Wielka 
27—3 04 12—2. 

POSZUKUJĘ 
posady pokojowej lab 
do wszystkiego — mam 
świadectwa. Nieświeska 
14—16 m, 4 Nowikowe 

Młoda 
panienka — łagodnego 
usposobienia poszskuje 
posady w charak(erze 
pielęgniarki przy dzie- 
ciach lub starszych. — 
Chętnie na prowiucji. 
Oterty pszysylač Wilno 
Bakszts 2 pod „Pieieg- 
niarka“ 

Za utrzymanie 
i skromne wynagrodze- 
ufe wyjadę do majątka 
na cały rok do maukś 
dzieci, Zgłotzenie de 
Redakcji pod „Student 
Politechniki Lwowuk,“ 

- 

      

Różne 
„EET VK 

Domowe obiady 
Cena umiarkowana gro- 
szę się przekcnać, Kró- 
lewska 3 m. 9 © 

Ogrodnik 
z ukończoną szkołą e- 
grodniczą i kilkoletnię 
praktyką, zakłada ogre- 
dy owocowe—ozdobne, 
oraz udzieła pored fe- 
chowych. Wilno, alica 
Żwirowa Góre 18—-1 

      

2 uczenice (6wį 
przyjmę na mieczkamie 
z całodziennem utrsy- 
maniem 75 zł men, — 
Opieka dobra — Pia: 
Metropolitalny 5 m. f. 

  

ERA S WIEZDAWOW 

mi 

Zgubione klucze, 
od kasy eguiotrwałej. 
U:sciwy znalazce ze- 
chce odnieść za wyma- 
grodzeniem, zanł. św. 
Iguacego 5, Dratarnia 
„Pegcń. © 

  

*w dodatku dobrą zns- 

Zaczął prędko, bardzo uprzejmie zresztą 

tłumacz 

  

„ta nieporozumienia'* 
cy nie już nie rozumieli, 

— roboótni- 

Trudno mu byłe 
mówić po polsku — zaniechał tego po chwiii 
i mówił znowu po franeusku tylko do Marty. 

— Proszę mówić 
prędko — towarzysze 

powiedziała dobitnie. 

Francuz trochę 

po polsku i nie tak 
moi nie rozumieją, — 

się zażenował — był 
zbyt dobrze wychowany, by pozwolić sobie na 
jakieś brutalstwo wobec znajomej, zresztą 

na gruncie polskim nie ezuł się. pewnym je- 
szeze i przypomniał sobie, 

wczoraj jakaś agitatorka wygrała strajk na £ 
žė niedalej, jak 

tartaku, gdzie przecie rządził znany. ze spry- 

tu Żyd. $ 
Obejrzał się — tuż: za. nim stali robot- 

nicy i patrzyli na niego — 'wyraz ich oczu 
nie obiecywał pokojowego zakończenia 

sporu. 

rzyszką, albo my sobie 
— Albo pan gadaj jak należy ži tows- 

pojdziemy — nie przx 
szli my tu dla zabawy!. 

ODCINEK 4-a kol. 

  

Redaktor w.-z. Witołd Tatarzyfński. 

  

     


