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 PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — mi Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 
URODNO — Księgarnia T-wa „Rach*. 
UORODZIEJ — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
MLECK — Skiep „Jednošė“. 
LAWA — ul, duwalsks 13 -- S. Mateski. 
ŁIJNNNIEC -- Księgarnia Kol. „Ruch“. 

BOŁO 2О — Księgarnia T-wa „Riuch* 

    

     

  

       

   

Łaszuk.. 

Włodzimierowa. 

DRUJA — Kowkin, 
OSZMIANA —- 

PODBRODZIJ 

VINSK — Kelegar Bednarski 
POSTAWY — Ksiegurnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

— garnia j. R uł, Mickiewicza 10. 
ZORB z Przyjaciół Oświaty. 
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OTWARCIE SESJI SEJMOWEJ 
WARSZAWA. PAT. Dzisiaj od sa- 

miego rana w Sejmie ruch ożywiony. © 
godz. 9 rozpoczęły się obrady szeregu 
klubów sejmowych. Przed godziną 10-tą 
poczęli przybywać do Sejmu członkowie 
gabinetu z premjerem Jędrzejewiczem na 
czele, zajmując miejsca na ławach rzą- 
dowych. Na przeciwległych ławach, za- 
siedli: marszałek Senatu Raczkiewicz, 

prezes Najwyższej Izby Kontroli Krze- 
mieński, podsekretarz stanu, liczni sena- 
torowie, oraz wyżsi urzędnicy.. 

W loży prasowej zajęli miejsca licz- 
ni dziennikarze z prasy krajowej i za- 
granicznej. 

O godz. 10 min. 15 marszałek Swital- 
ski otwiera posiedzenie. Poe załatwieniu 
spraw natury formalnej, m. in. po zawia- 
domieniu, že od p. ministra spraw wew- 
nętrznych wpłynęło pismo o zezwołenie 
Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzial- 

ności dyscyplinarnej posła Tadeusza 
Wróbia. (Kl. Nar.), marszaiek wygłosił 
przemówienie, poświęcone pamięci zmar- 
łych posłów: Ignacego Boernera (BB 
WR), Stanisława Krzyżowskiego (Ch.D.) 
Franciszką Marjańskiego (Ki. Nar.), Ja- 
rosława Oleśnickiego (KL Uks.), Mówiąc 
© Ignacym Boernerze marszałek podkre- 
śli m. in. że był on człowiekiem wolnym 
i niezależnym. Był wołnym pod wszysś- 
kimi zaborcami i pod wszełkiemi oku- 
pacjatmi, niezałeżności swej myśli i spra 
wy bronił całe życie zaciekle, niewolni- 
kiem będąc jedynie swej rzetelności, nie- 
znającej żadnych odchyleń sprawy, któ- 
rą ukochał. 

Izba przez powstanie złożyła hołd pa 
mieci zmarłych posłów. 

Następnie zabrał głos witany burzli- 
wemi oklaskami na ławach BBWR pre- 
zes Kady Ministrów Janusz Jędrzejewicz. 

  

Sensacje wileńskie 
W numerze 336 „Gazety Warszaw- 

skiej” z dnia 2 listopada, ukazała się 
korespondencja z riaszego miasta p.t. 
„Sensacje wileńskie'*. Głównym sensem 
napisania tej korespondencji, jest jak 
sądzimy, zainsynuowanie „Słowu* co- 
prawda w ultra-tchórzowskiej formie, że 
wychodzi przy udziale pieniędzy, otrzy- 
mywanych ze skarbu państwa. Kilka 

razy tego rodzaju podła insynuacja uka- 

zywała się ma łamach miejscowego 
„Dziennika Wileńskiego* — wreszcie za- 

„grozilišmy, že sprawę oddamy do sądu. 

„Dziennik“ — zamilkł. Dziś zapewne je- 

«den ze współpracowników tego pisma, 
' wychodzącego przy udziale pieniędzy z 
publicznego domu, ze swoistym dia ludzi 
tego rodzaju profesji, brakiem odwagi, 

usiłuje swe iinsynuacje przemycić na {а- 
my organu stołecznego. Nie wszyscy 

endecy są nicponiami. Są między niiui 

nawet bardzo porządni ludzie. Sądzę, ż 

ci ostatni, zainteresują się zarówno tre-- 

ścią tej korespondencji, którą omawia- 

my, jak również tem, co coraz dalej 

napiszemy i wyciągną z tego odpowie- 
dnie honoroiwie konsekwencje. Pierwszą 
z miich byłoby przednukowanie na łamach 
„Gazety Warszawskiej* naszego oświad- 
czenia: że „Słowo* żadnych pieniędzy 

ze skarbu państwa nie otrzymuje. 

Teraz co do dalszych kwestyj: Współ 

pracownik „Dziennika Wileńskiego* wy- 

syłający chyłkiem swą korespondencję 

do „Gazety Warszawskiej” wiedział, że 

obiera dobrą chwilę i dobry tytuł, tak 
nawet dobry, że poziwoliliśmy sobie mu 

ść ten tytuł i nim właśnie nasz dzi- 
siejszy artykuł ozdobić. Tak, istotnie 

odpowiednia jest to chwila, aby o sensa- 

cjach wileńskich pogadać i to o nieby- 
le jakich. 

Nie porusza się na miejscu wstępnem 
t. zw. „męskich“ tematów. Byłoby jed- 

nak  miegodnem  faryzeuszostwem i 

tchórzostwem, abyśmy nie poruszyli 
tematu ostatniego sądu nad „Dzienni- 

kiem Wileńskim". Każdy Wilnianin czy 

Wilnianka, która wieczorem słyszy aa- 

rzucanie się prostytutek przechodniom 
na ulicy Mickiewicza, placu Katedralnym, 
w Cielętniku ect. ect. jednem słowem 
całego śródmieścia, wie o tem doskona!e, 

że każda taka prostytutka, wabi swego 
gościa na „Mostową 1%. Każdy 0 tem 

wiie najdoskonalej w świecie i tylko u- 

czucia obrzydzeńia i pogardy może wy- 

wołać tak mizerne kłamstwo, jak to, któ- 

re się ukazało wczoraj na łamach 
„Dziennika Wileńskiego* ma „Mostowej 
1' rzekomo istnieje dom publiczny! To 

e 

    

) ” rzekomo, to jest ten rekord bezczelności 
i tchórzostwa zarazem, jaki kiedykol- 

wiek wyczytałem w jakiejkolwiek prasie. 
„Rzekomo“! Istonie, „Ils ont du toupet“. 

Otėž co to jest „„Mostowa 1“? 

„Mostowa 1“ sktada się 7 dwoch sta 

roświeckich oficyn z herbami stojących 

naprzeciw siebie. Oficyny te zaczęły 

mieć smutną tradycję od czasów oku- 

pacji niemieckiej. Dbające więcej o hi- 
gienę, niż o przykazania Boskie, do- 

wództwo niemieckie  urządziło - w: tych 

pięknych oficynach instytucję analogicz- 

ną do tej, która się w niej obecnie roz- 

kwaterowała. Na bramce powieszony był 

mały, bielony wapnem szyldzik i tam 

czarnemi literami było napisane: „Nur 

fuer Unteroffiziere, gesamt  Offizierstell- 
ventreter“. 

Dzisiaj oficyny należą do posła Ałek- 

sandra Zwierzyńskiego, wodza endecji 

wileńskiej i. jednego, z trzech  kieruja- 

cych klubem Stronnictwa Narodowego w 

lzbie, b, wicemarszałka, człowieka nao- 

gół szanowanego, ale którego stosunek 

do zasady „noblesse oblige", do zasady, 

że-zaszczyty i honory nakładają obowiąz 

ki, jak widać, wymaga jeszcze wyjaśnie- 

nia. Prawa z tych oficyn, zajęta jest pod 

biura redakcji, adminstracji i drukai ni 

arrrrcykatolickiego pisma, do którego 

w biały dzień zwabia się prowinejonal- 

nych i miejscowych proboszczów, gd 

prawdopodobnie w odpowiedniej  iłości 

wiszą obrazy święte, lewa ficyna należą- 

ca do tegoż właściciela, tegoż wydawcy 

arrrrcykatolickiego pisma, tego wydaw- 

cy żydożerczego pisma, jest w całości 

czy też w części wydzierżawiona żydowi 

Friedmanowi, płacącemu właścicielowi 

posesji wysokie komorne, aby uprawiać 

tam proceder, o zamiłowanie do które- 

go oskarżano jego współwyznawców 

jeszcze w średniowieczu. Tutaj w noc 

ciemną zwabia się poszukiwaczy iwrażeń 

erotycznych za umiarkowaną opłatą, ho 

w cemie odpowiadającej 

miesięcznej pisma p. Zwierzyńskiego. 

Oba przedsiębiorstwa żyją najzgodniej 

i tylko sznurów kobiet uszminkowanych, 

strzegących nocą okien redakcji „Dzienni 

ka Wileńskiego” nie najeży brać ani za 

jakąś endecką organizację kobiecą, ani 

za żadne bractwo. 

   

    

prenumeracie 

Mylą się czytelnicy, jeśli sądzą, że 

piszę to wszystko bez przymusu. Sta- 

nowczo iwolałbym pisać o Genewie i 

konstytucji, miż o tematach tego rodza- 

ju. Ale uważam, że podniesienie tego 

tematu nie uchybia moim redaktorskim 

czy poselskim obowiązkom. raczej prze- 

ciwnie: uważałbyim się za faryzeusza, za 

snoba, gdybym tego tematu nie poruszył, 

gdybym nad sprawozdaniem sądu w tej 

sprawie przeszedł do porządku  dzienne- 

go. Uważam, że poruszając go, spełniam 
swój obowiązek, i jestem pewien, że 

niezależna opinja publiczna 'wileńska, 

podzieli moje zdanie. 

jak służyłem w wojsku, zdarzało mi 

się zamiatać stajnie. Nie czuję 

mniejszym z tego powodu. 
się 

Spodziewam się, że mój artykuł wy- 

woła różne konsekwencje. 

nam 

naszego 

Przedewszystkiem _ chodzi о 

pierwszą powagę kapłańską 

miasta, to jest o Dostojnego Arcypaste- 

rza. Nie ośmielamy się sądzić czy czyta 

nasze pismo. Pisaliśmy już o tym domu 
publicznym na Mostowej 1, kilka lat te- 
mu, ale widać nie zwrócono na naszą 

małą notatkę dostatecznej uwagi. Zwra- 

camy się do tych księży, którzy uważają 

za stosowne na tablicach  przykościel 

nych, przeznaczonych na nekrologi i - 

` 

Wowa Prezesa Radv Min 
Wysoki Sejmie! Jeśli zabieram głos przed 

Paqem Ministrem Skarbu, który zreieruje Pa- 
nora tegoroczny budżet, to czynię to dlatego, że 
w dniu dzisiejszym po raz pierwszy staję przea 
Sejmem, w charakterze szefa rządu. Pragnę więc 
omówić przynajmniej w ogólnych zarysach sy- 
tuację kraju tak, jak ona w Oczach rządu wy- 
gląda, oraz kierunek polityki rządowej i najbliż- 
sze zamiary na przyszłość, Ułatwia mi zadanie 
fakt, że od czasu objęcia przezemnie mego u- 
rzędu upływa już pół roku, a więc dość czasu. 
aby rząd mój mógł wykazać w praktyce życio- 
wej, jak rozumie swe zadanie. Nie przychodze 
więc z deklaracjami, lecz z pewnym określonym 
dorobkiem pracy, który ałbo w formie dokona- 
rych zarządzeń został w życiu zrealizowany. 
albo w najbliższym czasie zrealizowany zostanie 
jest rzeczą Panów dorobek ten zważyć 1 осе- 
nić, skrytykować, wreszcie tak lub inaczej u- 
stosunkować się do całości poczynań rządo- 
wych, moją natomiast rzeczą jest rozpatrzyć w 
syntetycznym skrócie te zagadnienia, przed któ- 
remi Polska stoi, oraz wskazać na sposoby, ja 
kie stosujeniy w naszej pracy do ich rozwiaza- 
nia. 

Nie brak recept na cierpienia ludzkości, Naa 
tą chora ludzkością eksperymentuje się codzien- 
nie, a zabiegi wydają Się być niekiedy gorsze- 
mi od samej choroby. Nie chcę cytować przy- 
kladów, które się zresztą same nasuwają. — 
Wszyscy ci lekarze nie potrafili dotychczas u- 
sunąć choroby, może dlatego, że próbują leczye 
bóle tokalne, zapznając niestety uniwersalny cha 
rakter cierpienia. 

Nie chcę i nie mogę dochodzić w tej chwili, 
jakie to przyczyny spowodowały nieszczęścia, 
które ludzkość przechodzi, Są tacy, którzy do- 
szukują się ich w grzechu pierworodnym wojny 
światowej. Są inni, którzy twierdzą, że związa- 
ne są one integralnie z ustrojem gospodarczym 
w którym żyjemy. Napewno jedni i drudzy ma- 
ja częściową rację. Spór jest jednakże jałowy. 
albowiem przesziość nie wróci i błędów nieg- 
dyś popełnionych poprawiać ex post niepodob- 
na. Punktem wyjścia zabiegów leczniczych mnu- 
si być rzeczywistość obecna i gdy się widzi 
wysiłki mężów stanu wszystkich niemal naro- 
dów, nie wolno tracić nadziei, że po wielu nie- 
udanych próbach i eksperymentach zwycięży 
przecież zdrowy rozsądek i zrozumienie tej pro- 
stej prawdy, że w życiu państw i narodów, tak 
samo jak w życiu jednostek, mitszą obowiązy- 
wać zasady współpracy i współdziałania, że h- 
zyczna przewaga nie mioże usprawiedliwiać wy- 
zysku politycznego i gospodarczego w stosunku 
do słabszych, wreszcie że z istniejącym ukła- 
dem stosunków politycznych w Europie, jako 
wynikiem wojny należy się liczyć, pommnąc, że 
bez nowej wojny, którejby nikt sobie życzyć 
nie powinien, ulec on zmianie nie może. 

Jakże na tle tak pokrótce zarysowanej sy- 
tuacji światowej wygląda zagadnienie Polski, 
zagadnienie jej stosunków z innemi narodami 
świata i jej położenie wewnętrzne? Zjawiska 
związane z kryzysem ekonomicznym wytwarza- 
ja tem większą komplikację w życiu międzyna- 
rodowem, że towarzyszy im osłabienie dotych- 
czasowych systemów współpracy międzynare- 
dowej. Powoduje to rozczarowanie a nawet i- 
stotną falę pesymizmu, która jest charakterys- 
tyczna dla nastrojów w obecnej chwili. Fala ta 
ogarnia nietylko szerokie warstwy społeczeń- 
stwa, z natury rzeczy łatwo destępne nastrojom 
i sugestjom, ale również te koła, w których u- 
rabia się opinja polityczna. 

Nie wystarcza jednak samo stwierdzenie. 
że życie międzynarodowe ulega temu zjawisku. 
Z bacznego śledzenia symptomów życia między- 
narodowego w ostatnich czasach wyłania sie 
fakt zasadniczego znaczenia: wytworzył się nie- 
wątpiiwie gięboki kryzys form życia międzyna 
rodowego, znajdujący swój jaskrawy wyraz w 
osłabieniu tych właśnie instytucyj międzynarodo 
wych, które dotychczas przynajmniej w Euro. 
pie budziły powszechne uznanie. Jeżeli tak jest, 
to tem bardziej, nie możemy się zgodzić tak 
łatwo i bez zastrzeżeń, ażeby równocześnie z 
iormą miała być dotknięta owym kryzysem ro- 
wnież i sama treść współżycia między naro- 
dami. * 

Doświadczenie nasze ostatniego okresu wy- 
kazuje niezbicie, że poza załatwieniem spraw, 
bezpośrednio obchodzących nasze państwo, po- 
zwala nam ponadto wnosić czynniki dodatnie, 
konstruktywne do wspólnego wysiłku wszyst- 
kich narodów Europy, zmierzających do pow- 
strzymania fali zniechęcenia i do stałej, rzeczo- 
wej, a przedewszystkiem konsekwentnej pracy 
nad rozbudowaniem solidarności międzynarodo- 
wej. 

Polityka rządu dała już szereg konkretnych 

  

głoszenia kościelne, zamieszczać także 

ogłoszenia stronnictwa narodowego, któ- 

rego „Dziennik Wileński* jest miejsco- 
wym organem, aby ci księża, zawiado- 
mili jego Ekscelencję przynajmniej o 

stosach protokułów policyjnych, które 

sporządzono za nierząd w posesji posta 

Zwierzyńskiego. 

Wiiemy także, że pismo nasze dociera 

do Stolicy Apostolskiej. Mieliśmy tego 
liczne dowody chociażby w postaci pole- 
mik w „Osservatore Romano". Nie za- 
szkodzi i tam, skąd się na cały świat 
kieruje walką z pornografją; prostytucją 

i handiem żywym towarem wiedzieć 6 

tym fakcie. Skandal z domem publicz-| 

nym 'w domu pisma, kolportowanego | 
przed kościołami, trwa przecież od taj 

dziesięciu: 

Wreszcie Sejm. Poseł Aleksander 

Zwierzyński uchodzi za dżentelmena w 
każdym calu. Może przed sądem marszał 

  

istrów J. Jedrzejewicza 
osiągnięć w dziedzinie stosunków z innemi pań- 
stwami. Odnosi się to również w całej pełni do 
skrystakzowania naszego stanowiska w kwest- 
jach ogólnej natury na terenie międzynarodo- 
wych konierencyj, Te założenia naszej polityki 
Graz praktyczna ich realizacja w codziennych 
naszych pracach i wysiłkach na terenie między- 
narodowym dały ten rezultat, który stanowił 
najlepszą miarę ich słuszności i powodzenia: 
podniosły one — imiogę to bez przesady stwier- 
dzić — szącunek dła naszego państwa. 

W związku z trudnościami gospodarczemi 
przeżywanego Okresu, najwybitniejsze miejsce 
w pracach rządu zajmują działania, związane z 
opanowywanier: trudności gospodarczych. lm 
też pragnę poświęcić parę uwag bardziej szcze- 
gółowych. © zagadnieniach gospodarczych bę- 
dzie za chwilę mówił w związku z -ex 
pose budżetowe:n p. Minister Skarbu. Chcę poa- 
kreślić jedynie niektóre momenty naszej oceny 
sytuacji, jak też wytyczne zamierzenia rządu w 
tej dziedzinie. Poprzednik mój na stanowisku 
szefa rządu, p. preinjer Prystor dał w swej mo- 
wie z dnia 21 marca br. trainą i realną ocene 
sytuacji gospodarczej Polski na tle ogólnej sy- 
twacji światowej. Punktem zasadniczym tej 0- 
ceny było stwierdzenie, że wśród silnych wstrza 
sów gospodarczych, przechodzących przez pos2- 
czegółne państwa Świata, Poiska nie może wia- 
zać swych nadziei z wiełkiemi generainemi re- 
ceptami ogólnej pomyślności, lecz musi liczyć 
tylko na własne sity oraz na Skuteczność celo- 
wych, prostych środków, któremi osiąga sie 
rezultaty powołne, lecz całkowicie realne. 

Zasadniczemi punktami naszego programi: 
są i pozostaną: 1) utrzymanie równowagi bud- 
żetowej, jako podstawy ładu gospodarczego w 
państwie, 2) stałość i pewność pieniądza, jako 
podstawę najszerszych procesów kapitalistycz- 
nych, stanowiących warunek narastania sił go- 
spodarczych kraju, 3) przywrócenie warunków 
zdrowej kaikułacji produkcji przez usunięcie 
przerostów i odtworzenie równowagi pomiędzy 
wielkiemi działami produkcji w Polsce — i 4) 
ożywienie obrotów gospodarczych przez popie 
ranie zdrowej inicjatywy i prywatnej, 
jak również przez skoordynowanie polityki go- 
spodarczej rządu z wysiłkami i inicjatywą spo- 
łeczeństwa, — W dążeniu do ścisłego wypeł- 

niania tego skromnego noże, lecz jedynie w na- 
szych warunkach realnego programu, zostały 
w ostatnich 6 miesiącach przeprowadzone na- 
stępujące prace: 

Drogą dalszych redukcyj wydatków oraz 
drogą odwołania się do społeczeństwa przez ©- 
głoszenie pożyczki narodowej został zrównowa- 
żony roczny budżet oraz położenie trwałe i mo- 
cne podstawy równowagi budżetu przyszłorocz- 
nego. Muszę tu z całym naciskiem podkreślić 
obywatelskie, głęboko rozumne i państwowe sta 
nowisko istotnie wartościowych sił i mas spo- 
ieczeństwa, uwidocznione w & rezulta. 
cie subskrypcii pożyczki narodowej. Wynik ten 
niezależnie od swego znaczenia gospodarczego. 
jest świadectwem zdyscyplinowania społeczne- 
go, którego brakło społeczeństwu szłacheckte- 
mu dawnej Rzeczypospolitej i którego brak tak 
poważnie i tak dotkliwie zaważył na naszych 
losach w przeszłości. Jest to jednocześnie zro- 
zumienie wartości dobrej lokaty oszczędnościo- 
wej, jaką niewątpliwie jest pożyczka narodowa. 
jako też właściwej oceny i aprobaty przez całe 
społeczeństwo zasadniczej linji polityki gospo- 
darczej rzadu. 

Wysoka stopa procentowa, jako jeden z 
głównych ciężarów, uniemożliwiający wszelka 
zdrową kalkulację naszych warsztatów produk- 
cyjnych i handlowych, stanowi specjalną troske 
rządu, który dąży konsekwentnie, etapami i w 
miarę możności, do jej obniżenia, 

Mówiąc o sprawach gospodarczych, nie 
sposób ominąć ponownej zniżki cen zboża, do- 
chodzącej na rynkach światowych w porówna- 
niu z rokiem ubiegłym do 50 proc. Doceniając 
należycie wielką wagę poziomu cen zboża dla 
całości życia gospodarczego, rząd walczył w 0- 
statnim Okresie ze skutkami tej zniżki, ze wzmo 
żoną intensywnością, prowadząc z poważnemi 
ofiarami akcję, mającą na cełu zneutralizowanie 
wpływu ujemnych skutków światowej sytuacii 
dła cen zbożowych na rynku wewnętrznym. 

Wysuwając program walki z trudnościami 
w oparciu o własne siły spoleczeństwa, rząd 
nie rezygnuje ze zdrowych i na określone cele 
inwestycyjne przeznaczonych kredytów zagra- 
nicznych, W związku z tem rząd wyraził swa 
zgodę na zaciągnięcie przez Ministerstwo Ko- 
munikacji kredytu zagranicznego w wysokości 
około 60 miłjonów zł. na budowę i elektryfika- 
cję węzła warszawskiego. 

Z zadowoleniem stwierdzić należy dodatni 
wynik dotychczasowych doświadczeń: stworzo- 

  

kowskim potrafi coś więcej powiedzieć 

na swoją obronę, niż to, cośmy usłyszeli 

przed sądem wileńskim. Cat. 

P. S. Muszę się spodziewać oczywiście 
ultra-karczemnej odpowiiedzi na to, co po 
wyżej napisałem ze strony pisma, z któ- 
rem nigdy nie polemizuję, t.j. „Dzienni- 
ka Wileńskiego. Wyobrażam sobie, jak 
sobie ci jegomościowie ulżą, przecież nie 
potrzebują daleko chodzić po wzory do 
swego żargonu. Otóż zgóry oświad- 
czam, że na żadne wystąpienia, ani na 
drodze sądowej reagować nie będę, ani 
też nie będę żądał satysfakcji honorowej. 
Uważam, że swój obowiązek spełniłem i 
reszta należy nie do mnie, lecz do opinii 
publicznej. Również, pozatem co dziś na- 
pisałem, nie napiszę "o tym temacie ani 
słowa iwięcej!.. Oczywiście, nie dotyczy 
to wypadku, gdyby „Dziennik Wileński", 
czy kto inny, zaskarżył mnie do sądu ko- 
ronnego, czy też marszałkowskiego. Wte- 
dy służę dalszemi wyjaśnieniami, które 
posiadam, a które uważam za zbyteczne 
ogłaszać w gazecie codziennej. 

nego na wiosnę roku bież. Funduszu Pracy. ©- społecznych, których wytrwała „działalność w 
gólna suma udzielonych w tym roku kredytów wielu dziedzinach osiągnęła wybitne rezultaty. 
na zatrudnienie wyniosła ponad 50 miijonów. Na horyzoncie naszej myśli politycznej nie 
Suma ta, utworzona w przeważnej części ze zarysowuje się możliwość bliskiej zmiany w u- 
świadczeń, ponoszonych przez świat pracy, po- kiadzie sił poktycznych narodu. w szczególnoś. | 
zwoliia na zatrudnienie około 70.000 robotni- c: trudno przewidywać, aby ludzie, którzy od 
ków rówaocześnie, zaś wykonanycii zostalo wie- maja 1926 roku objęli władzę rządową, byli w 
le prac istotnie pilnych. stanie komukolwiek innemu władzę tę przeka- 

Przechodząc od prac wykonawczych do za- zać. Innemi słowy, ciągłość władzy rządowej wy 
mierzeń i projektów rządu, pragnę wymienić daje się zagwarantowana na czas dłuższy, co 
tylko kilka najważniejszych punktów. A więc rzecz prosta, może odbić się tylko dodatnio na 
ze szczególną uwagą będziemy się w najbliższei całości życia państwowego, dla którego nieObli- 
przysziości zajmowali zagadnieniami wsi, przy- czałne iluktuacje przesileń rządowych musiały - 
czem zainteresowania nasze obejmą zarówno O- by oznaczać dodatkowe poważne trudności, a 
mawiane jaż sprawy utrzymania słusznej opła- nawet groźbę daleko idących niebezpieczeństw. 
calności warsztatów rolnych, jak również za- Jeżeli zatem porównać Polskę z szeregiem 
gadnienia zdrowych procesów socjałnych, w po- innych państw, to stwierdzić można większe niż 
staci wzmożenia iprac komasacyjnych oraz gdzieindziej opanowanie, mniej niepokoju, a na- 

wznowienia zanamowanej w latach kryzysu ak- pewno niemniejszy zapał „do parcy. | w 

cji tworzenia racjonałnych gospodarstw drobnei mozolnej pracy rąk i myśli poszukuje rozwia- 
własności roinej. zań trudności dziejowych, które się przed nia 

Pozostaje to między oe w z: z sy jak piętrzą się przed innemi narodami 

badanym jektem o możliwości spłacenia za- świa TE 

leglości ea publicznych przez ustępowanie Pragnąłbym zwrócić uwagę Panów na te 
na rzecz Skarbu Państwa części posiadanego poszukiwania, które są związane ze znalezie- 
zapasu ziemi, który z kolei będzie mógł być u- niem lepszych, rozumniejszych i skuteczniejszych 
žyty na cele parcelacyjne. podstaw ustrojowych, niż te, które nam daje 

"Osobne w swym charakterze zadanie spo- dzisiejsza konstytucja, słusznie przez całe spo- 
czywa przed rządem w zakresie innego postu- łeczeństwo krytykowana. Zagadnienie konstytu- 
latu najbliższej przyszłości, to jest usprawnie- cyjne stoi przed nami od początku wskrzeszenia 
nia naszej administracji gospodarczej. Czasy о- Państwa Polskiego. Rozwiązane nad wyraz nie 

statnie przyniosły powszechne wzmocnienie szczęśliwie przez Sejm Ustawodawczy, popra 
wpływu państwa na bieg wszystkich procesów wione częściowo w 1926 roku, stało się hasietn. 
gospodarczych. Sprawność tej administracji sta. wokół którego skupiła się większość sejmowa. 
je się przeto zagadnieniem szczególnie ważnem. Sejm poprzedni, pozbawiony zwartej większości. 
Wyrzekając się tego rodzaju niebezpiecznych nie był w stanie dać w tym zakersie wyrazu wo- 
środków walki z kryzysem, jak iniłacja, czy de- li narodu. Nałeży sądzić, że Sejm obecny wy- 
waluacja, nie możemy jednak obojętnie przecho- raz ten znaleźć potrafi. Rząd nie ma zamiaru w 
dzić około tej zasadniczej przemiany w stosun- tej sprawie narzucać swego punktu widzenia, 
kach własności prywatnej, jaka była wynikiem sądząc, że w tej doniosłej sprawie przedstawi- 

zwyżki wartości pieniądza w ostatnich latach. cielstwo narodowe samo winno inicjatywę ując 
Do rozszerzenia zasięgu naszych możliwo- w swe ręce, 

ści eksportowych przywiązujemy specjalne zna. __ Wysoki Sejmie. W zawierusze dziejów, w 
czenie. To też — w. związku z wprowadzeniem zgiełku bitew, w bezprzykiadnych cierpieniach 
nowej taryfy cełnej — w licznych rokowaniach całej hudzkości Polska budziła się do nowego ży- 
handłowych dążyły do uszlachetnienia i roz- Cia. Po nędzy wiekowej niewoli, na | 
szerzenia naszego eksportu. Wspominając o no- kolenie spadło zaszczytne, ale niezmiernie tru- 
wej taryfie celnej, pragnąłbym podkreślić, że dne zadanie budowy własnego. Państwa od po- 

nie może Ona i nie powinna odgrywać roli o- Czątku, od zrębów jej istnienia, — na krwawei 
chrony ciepłarnianej naszej produkcji, a winna Ziemi, stawianej pod szczyt wspaniałej kopuły, 
gwarantować jedynie racjonalny rozwój nasze- którą dzieło nasze uwieńczyć pragniemy. Bu- 
go życia czego. To też we wszystkich dowa napewno nie jest jeszcze zakończona. Ale 
wypadkach, w których imiport umożliwi rozsze- wysiłkiem woli możemy już dziś wywołać przed 
rzenie naszego wywozu pod kątem widzenia in. nasze oczy obraz tej Polski, dla której setki ty- 
teresów całego naszego gospodarstwa narodo- Sięcy ludzi w grób się kładło, dla której w co- 
wego, wzajemne ustępstwa celne winny spowo. dziennym trudzie tyle wszyscy poświęcamy pra 
dować pogiębienie naszej ekspanzji eksporto- CY. Nie chcę widzieć Polski jako wymarzonego 

wej. raju na ziemi, którym Ona napewno nigdy nie 
We wszystkich naszych pracach, inicjaty- będzie. Widzę ją inaczej — mniej poetycznie, 

wach, zamierzeniach jest jedna wspólna myśl ale prawdziwiej, widzę ją krzepnącą w siły w 
przewodnia: w ciężkim okresie chcemy dostar. najtrudniejszych warunkach dziejowych. W о- 
czyć możliwie większej ilości rąk roboczych «- toczeniu ogólnych warunków kryzysu, niepew- 
prawnionego wynagrodzenia w zakresie istot. TOŚCi, nieobliczainości, jest ona coraz bardziej 
nych możliwości naszego życia gospodarczego. jednym z niezawodnych czynników ładu, spo- 
W dążeniu do słusznego unormowania płac ро- КОМ, zgodnego, rozumnego, celowego wysiłku. 
wzięta została decyzja, która powinna mieć za. Wprowadzając do ogólnej pracy całe nieporów- 
sadnicze znaczenie dla sprawiedliwego unormo_ ane bogactwo uzdoinień narodu polskiego, 0- 
wania warunków pracy i płacy w wielu dziedzi. Pierając się na szanOwnych tradycjach na- 
nach naszej produkcji Mówię tu o wydanem SZ€i historji, starając się współżyć i pracować 
w ostatnich tygodniach rozporządzenia Pana Harmonijnie ze wszystkimi, z którymi losy dzie- 
Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie przy- liĆ nam wypadło — krok za krokiem osiągać 
musowego rozjemstwa państwowego w sporach Iamy nowe zdobycze w zakresie kultury mater. 
pomiędzy pracodawcami a pracownikami w wy- jalnej i duchowej, Nie sądźmy, aby to posuwa- 
padkach, w których rozjemstwo to będzie uza- > się naprzód było rzeczą łatwą. Wszak co- 
sadnione z punktu widzenia interesu państwo. dziennie napotykamy na naszej drodze na wiel. 
wego, kie trudności, które zwalczać musimy, wszak 

W związku z pracami gospodarczemi rza- Codziennie twarde życie zmusza nas na й 
du pragnę poruszyć w tem miejscu jeszcze je- "ie na tyle niesprawiedliwości, tyle ofiar, tyle 
dno zagadnienie, W związku z Funduszem Pra- Cierpień, które są związane z ciężkiemi czasa- 
cy, lecz bez związanych z jego dochodami źró. "Mi Walk i niepokojów. у 
deł pieniężnych, tworzymy obecnie Fundusz In- Jak panowie widzą, daleki jestem od łatwe- 
westycyjny. Fundusz ten pojęty jest jako ko- $0 optymizmu, który zamyka oczy na trudności 
rzystna i wygodna lokata drobnych kapitałów, i lubi fantazjować na temat, że wszystko będzie 
zaś celem jego byłoby dostarczenie środków na gobrze. Nie znaczy to jednak, abym zapatrywał 
wykonanie prac, które zapewniając rentowność się pesymistycznie na przyszłość naszego kra- 
i zwrot poczynionych wkładów, mogą jednocze. i Wprost przeciwnie— wiem i widzę, jak wiel- 
śnie stanowić trwały dorobek gospodarczy i kul. kie walory prezentuje już dziś Polska i wiem 
turalny, wypełniający choć w części zaniedba. PaPOWNO, że posiadamy wszelkie dane, aby w 
nia czasu niewoli, Ze względu na te cele i za. OPArCiA O nasze własne siły, nasza potęga na- 
dania związaliśmy ten Fundusz z 15-leciem od. TZStała coraz wydatniej. I gdy szukam dła Poi. 
zyskania niepodiegłości. Ski miejsca wśród narodów świata, to widze 

Przechodzę do zagadnień polityki wewnętrz 14 niej w bezpośredniej przyszłości jedno z na- 
nej. I znów, jak poprzednio w stosunku do sytu- czelnych, jedno z naczelnych w awangardzie 
acji międzynarodowej, pragnę w krótkiej synte- dążecej do lepszych przeznaczeń ludzkości, O 
zie dać obraz położenia Polski tak, jak się ono tem, czy to nastąpi, czy potrafimy stać się tem. 
przedstawia, w sposób jak najbardziej objek- CO Sie nam ze względu na naszą liczebność, nasz 
tywny. Dominuje nad wszystkiem mus obniżone. QPSZar, nasze tradycje, nasze uzdolnienia” nale-. 
go standartu życiowego. Trzeba stwierdzić, że ŻY, zdecyduje nie co innego, jak nieustępliwa, 
zjawisko to występuje na wszystkich stopniach tWarda woła w działaniu, umiejętność podpo- 
drabiny społecznej: specjalnie ciężkiem brzemie- rządkowania celów jednostkowych wspólnym ce 
niem pada na rzesze bezrobotnych oraz na sze- 0% zharmonizowania wysiłków „jednostek w 
rokie masy htdności wiejskiej, ale daje się dot. jednolitym kierunku, Jest to zadanie całego spo- 
kliwie odczuwać również i inteligencji, ogarnia '?czeństwa, całego narodu, jest to również za. 
ludzi rzemiosła, handlu i fo. danie kierownicze rządu. Że swej strony moge 
zaś i bezpośrednio odbija się na znacznej reduk. Stwierdzić, że praca rządowa pójdzie, jak i szła 

cji budżetu państwowego, na ograniczeniu bar. dotychczas w tym właśnie kierunku i śmiem 
dzo celowych i bardzo potrzebnych wydgtków. Zapewnić tę Wysoką Izbę, że rządowi, któremu 
co z kolei odbija się następczo na całości życia Tam zaszczyt przewodniczyć, woli, energii i 
gospodarczego, decyzji w pracy, która przed nim stoi — nie 

Jesteśmy dotknięci trudnościami gospodar. 7Praknie. 
czemi narówni z innemi narodami świata. Jeśi _ Przemówienie premiera było wielokro 
Przebieg tego kryzysu jest u nas łagodniejszy tnie oklaskiwane przez Izbę. Po krótkiej 
niż gdzieindziej, jeśli mimo wszystko łatwiej go przerwie wszedł na trybunę min. Skarbu 
znosimy, to tłumaczy się to zapewne nasza i s 

prof. Zawadzki, wygłaszając przemówie- względnie prostą ale 1 ® Ą ь 
specyficznemi warunkami, zma których kudność nie, które podajemy na kolumnie drugiej. 

(Dokończenie na stronie 2-giej) 
Państwa Polskiego żyje i pracuje. Jednem z nai- 
ważniejszych zjawisk w tej dziedzinie jest fakt, 

FEET": TUT KS NIK 

Wykonanie wyroku w Sprawie 

że to życie i ta praca przebiega od lat zgórą 
siedmiu w warunkach niemal w 
wielkich państwach stabilizacji, Pierwszym iei 
wyrazem jest stabilizacja polityczna. Od dłuż- 
szego już szeregu łat w Polsce, zarówno pracę 

rządową, jak i pracę społeczeństwa cechuje ie- 
dnolita myśl przewodnia, myšl par: excellence 
państwowa, opierająca się nie na lepiej lub g0- 
rzej zrozumianym interesie grupy, warstwy, kla- 
sy, stanu lub partji, ale na interesie Państwa. 
jako całości. Myśl ta skutecznie wprzęga w or- 
bitę swych wpływów elementy bardzo niejedno. 
lite, a uwzględniając słuszne interesy poszcze- 
gólne, godząc je i regulując, umie doprowadzać 
do rozumnych kompromisów, do wzajemnych 
ustępstw, a nawet ofiar w imię powszechnego 
dobra, którem jest dobro Państwa. 

Nie są to puste słowa, bo za nimi stoi kon- 
kretny już dorobek, osiągnięty w pracy rzadu, 
w licznych ważkich pracach ciał М/ 
czych, wreszcie w zrzeszeniach i organizacjach 

posłów Centrolewu 
WARSZAWA (tel. wł.) Akta sprawy Cen- 

trolewu, które wczoraj odesłane zostały do kan.. 
celarji Sądu Okręgowego celem wykonania wy- 
roku, znajdować się będą w tej kancełarji aż 
do sprawdzenia dokumentów, sporządzenia od- 
pisów itd., poczem nastąpi wykonanie wyroku. 
Jak słychać zakończenie tych prac ma nastąpić 
w nadchodzącym tygodniu. W każdym bądź 
razie kancełarja sądowa sprawę tę traktuje nor- 
malnie i na aktach niema adnotacji piłnę. Do- 

tychczas do Sejmu nie wpłynęło w sprawie ska. 
zanych posłów Centrolewu żadne zawiadomie- 
nie. Na wczorajszem posiedzeniu Izby Poselskiej 
z pośród posłów Centrolewu był tylko jeden 
poseł Dubois,



          

  

SILVA RERUM 
DZIEN POMOCY SZKOLE POLSKIEj NA 

ь LOTWIE 
Dziś, 4 listopada odbędzie się w Dynebur- 

gu „Dzień pomocy szkole polskiej”. Inicjatywa 

tej imprezy wyszła z dynaburskiego oddziału 

Polskiego Zjednoczenia Narodowego w. Łotwie. 

Pomoc szkole polskiej jest potrzebna, — bar- 

dzo potrzebna. 

Jedyne polskie pismo na 
Głos (128) pisze: 

Szkoła polska na Łotwie jest biedną. Kur- 
czy się z braku środków, kurczy się ilościowo, 

bo wciąż któraś jest zagrożona zamknięciem. 
A jednak szkoła polska ma za sobą dużą 

tardycję duchową, bo przetrwała wieki prze- 
nocy, potrafiła przetrwać czas niedoli, tułając 
się po strychach, piwnicach... 

Dziś na naszym terenie jest ona biedną ma- 
terjalnie, więc przykłasnąć należy inicjatywie 
przyjścia jej z pomocą w zbiorowym wysiłku. 

Społeczeństwo nasze nękane biedą, powsta- 

łą z nadejściem czasów kryzysowych, czy też 

braku umiejętnego życia, przechodzi mimo szkoły 

obojętnie i jest przekonane, że ona musi dawać 
wszystko, jak np. książki zeszyty, „śniadania 

a nawet przyodziewki 3 

| _ Społeczeństwo nasze nie zna warunków, w 
jakich się szkoła boryka z dnia na dzień. Spo- 
teczeūstwo jest głuche na apeł tej szkoły, gdy 
tzreba przyjść jej z doraźną pomocą. 

Sytuacja szkoły polskiej 
bardzo niepomyślna. Rząd łotewski szykanuje 

polskie szkonlictwo w sposób brutalny; to też 

w obecaych warunkach Polacy myślą już nie 
o rozszerzaniu szkolnictwa, lecz chociażby tyl- 

ko o utrzymaniu dotychczasowego stanu  po- 

siadania. 
Niestety, i to nie jest łatwe: w ostatnich 

czach rząd łotewski zamknął 13 szkół po- 

wszechnych. Społeczeństwo polskie na Łotwie 

przygnębione  ciągłemi  szykanami zatraca 

energję... 
Jest to nasza ogólna bieda, iż na impre- 

zach na rzecz szkoły, sala świeci pustkami. To 

Łotwie, Nasz 

już nas nawet nie dziwi, jakaś apatja nas 

Czyja wina —— mniejsza 0 to. 
Dotąd było źle, więc zwróćmy ze złej 

Zawracamy. 
* Dowodem tego jest 4-ty listopad w Dy- 
neburgu, gdzie wszystkie Organizacje polskie 
zgłosiły swój akces w organizacji „Dnia Pomocy 
Szkole Polskiej“. Za przykładem  Dyneburga 
winne pójść niezwłocznie wszystkie inne ośrod. 
ki polskie w Łotwie, a za przykładem organiza- 
torów, społeczeństwo nasze misi również zdo- 

być się na ten minimalny wysiłek, zaznaczamy 
narodowy. 

Wysiłek jest potrzebny, — stanowczy, 

zgodny. Ale i my, mający szczęście znajdować 
się na terenie własnego państwa, nie powia- 

miśmy pozostawić rodaków na obczyźnie bez 
pomocy materjalnej i moralnej. Dyneburg jest 
tak blisko, ale czy my wiemy, jak tam żyją 

nasi rodacy? Co tu wiele mówić: nie jesteśmy 
bez grzechu pod tym względem. To też i pod 

naszym adresem mogą być skierowane słowa 

artykułu redakcyjnego Naszego Głosu: 
Jeżeli garstka ludzi dobrej woli usiłuje 

"szkole dopomóc, to przecie nie może to być gio- 
sem wołającym na puszczy. Echo musi odezwać 
sięw sercu każdego rodaka, bo przecie chodzi 
przedewszystkiem o jego własne dziecko. © 
przyszłość tego dziecka i o jakość jego. 

Wiemy doskonale, w jakich / warunkach 
zmuszone są pracować nasze szkoły, nie może- 
any więc bezradnie przyglądać się tej wegeta- 
cji, lecz przychodzić wciąż z doraźną pomocą. 

Będzie to spłacenie długu obywatelskiego 
w imię przyszłego naszego pokolenia. 

Niech zaniknie w nas apatja, bądźmy Po- 
lakamt tak, jak nasi ojcowie, którzy w ciągu 
pėltorasta lat nietylko wspierali swą szkołę 
 datkami, lecz potrafili za nią z pieśnią na ustaca 
iść w dalekie tajgi Sybiru na wygnanie. 
— opiekujmy się rodakami na obczyźnie, — 

— opiekujmy si ęrodakami na obczyźnie, — 

do tego wzywa nas obowiązek narodowy i oby- 
watelski!... Lector. 

  

Ciągnienie „dolarėwki“ 
W dniu 2 bm. odbyło się ciągnienie 4-proc. 

premjowej pożyczki dołarowej (serji Il). 
Wygrały: dol. am. 12.000 Nr. 489.843. 
Po 3000 doi. Nry: 750.392, 1144.554, 
Po 1.000 doi. Nry: 175.955, 941.762, 528.931 

12060.63 107.580 817.057 1194.598. 
Po 500 doi. Nry: 504.851 1176.878 108.245 

140.384 380.311 1185.436 596.151 809.710 25.690 
| 1472.592. 

Po 100 dol. Nry: 153.277 1108.337 251.778 
486.347 207.316 --18.642 554.947 48.66. 1172089 
1073.222 292.266 375.409 576.526 1238.754 
1320.912 552.340 773.546 1468.192 1360.208 
257651 663385 79948 919990 1188933 1317766 
1317766 2336781 1257182 161741 317983 
1009921 440750 137804 1221144 893793 728289 
823257 69614 85943 184670 691997 1361282 
197241 418628 1380583 1305320 697347 1437679 
832330 846968 647768 1227410 777668 306728 
301165 1066861 1387872 139442 1321823 
1102474 735860 46010 674837 520119 718537 
69795 1355844 . 1029668 958520 — 1161270 
1078809. 

  

na Łotwie jest + 

"pracy. 

Otwar cie se 
Przemówienie min. skarbu Wł. Zawadzkiego 

W ciągu roku, który upłynął od chwili zło- 
żenia w tej lzbie tegorocznego budżetu, a jesz- 
cze bardziej w ciągu siedmiu miesiecy, dziela- 
cych nas od czasu jego uchwalenia, zaszedł sze 
reg wypadków, głęboko sięgających w życie 
gospodarcze i strukturę ekonomiczną całego 
świata. Więc przedewszystkiem nastąpiło bar- 
dzo silne wzinocnienie sił i uwydatnienie w kil- 
ku państwach zajmujących dominujące stano- 
wisko, tendencji do gospodarki, kierowanej z 
góry, z częm łączy się, aczkolwiek występuje 
również i niezałeżnie od popzredniego, jako zja- 
wisko odrębnę wzmożenie prądów autarkicz- 
nych, które przejawiaży się nieniał powszechnie. 

Nie omylę się twierdząc, że od czasu ukoń- 
czenia wojny, nie byłem nigdy świadkiem tak 
silnego i powszechnego odchylenia od stosun- 
ków, które dawniejsza ekonomja uważała za 
nor'nałae, jak właśnie w roku ubiegłym. W związ 
ku z tem pozostają dwa zjawiska, których skut. 
ki doraźne dla gospodarki światowej są niesły- 
chanej wagi. Pierwsze, to zmiana systemu pie- 
niężnego w Stanach Zjednoczonych z dewaiu- 
acją doiara. Drugie — to zmiana polityki han- 
dłowej Angfji w związku z konierencją ottaw- 
ska i przejście jej do systemu Ochrony celnei 
imperjum    
   

  

Londynie, to nie będę krytykował 
jej myśli przewodniej i metod 
zaprzeczyć jednak, że nie wy- 

dała ona pozytywnego rezultatu, że skończyła 
się niepowodzeniem, pozostawiając na miejscu 
łączonych z nią nadziei — rozczarowanie, które 
nie wątpfiwie nie przyczynia się do przyśpie- 
szenia pworotu dobrej konjunktury. 

Wspomniane zjawiska dominują w dziedzi- 
nie międzynarodowych stosunków  gospodar- 
czych, narażając poszczególne organizmy na 
poważne wstrząsy i przyciemniając spotykane 
iu i ówdzie oznaki poprawy, czyniąc je nietrwa- 
fymi oraz lokalizując i zacieśniając ich zna- 
czenie. 

Otóż tem silniej podkreślić należy, że po- 
mitno tych głębokich przeobrażeń gospodarki i 
polityki gospodarczej całego świata, gospodarka 
Polski nie przeżyła w ciągu tego okresu nie- 
tylko ważniejszego ale wogóle żadnego wstrza- 

SU. a nasza ma naprawdę zdrowe 
podstawy i po usunięciu, w znacznym stop- 
niu już dokonanem, pewnych anomalij i prze- 
rostów względnie tworów nieżywotnych, będzie 
się ona mogła spokojnie rozwijać. 

Polityka cza rządu zarówno jeżeli 
chodzi o wytyczne, któremi się Kieruje, jak i 
metody, któremi się posiuguje, była słuszna i 
sprawiedliwa. Prawidłowe było nietylko zasad- 
micze tej polityki dążenie do stałego zrówno- 
ważenia budżetu i utrzymywania z żelazną kon- 
sekwencją stałości pieniądza, lecz również pra- 
widlową była teza o konieczności odcięcia sie 
od kryzysu światowego, tj. tikwidowania związ 
ku jednostronnej zateżności od zewnątrz, d: 

  

czemu nie jesteśmy zdani na łaskę dążących do 
autarkji organizmów. Prawidłowe było odrzu- 
cenie prób sztucznego tworzenia konjunktur, 
prawidłowa była polityka oszczędności, oraz 
wywarcia presji na obniżenie kosztów i cen, z 
czen: zatsiało się łączyć i obniżenie poborów. 
Prawidiowem było dążenie do Obniżenia cięża- 
row i obniżenia zadłużenia warsztatów produk- 
cji, z równoczesnem unikaniem zdezorganizo- 
wania aparatu kredytowego, Prawidłowa była in 
gerencja w dziedzinie cen ziemiopłodów, która 
mie dała wprawdzie upragnionych przez wielu 
efektywnych zniżek, ale uchroniła tę dziedzine 
od katastrofalnych wstrząsów. Dzięki zdrowym 
swym podstawom i prawidłowej polityce rządu, 
gospodarka nasza zbliżyła się do stabilizacji, tej 
stabilizacji, o której mówiłem w zeszłym roku 
kilkakrotnie, że odbędzie się ona na poziomie 
niższym od poziomu lat 1928—1930, ale przy- 

  

zięki ta Rzeczypospolitej 

rzekającym pewną stałość. Szereg danych prze- 
„mawia za tem, że do tej stabilizacji właśnie do- 
chodzimy. 

Pożyczka narodowa dość poważnie oddzia- 
ła w sensie wciągnięcia do obrotu pewnej ilo- 
ści rieczynaych kapitałów, co w bardzo znacz- 
nym stopniu łagodzi deflacyjne skutki pożyczki. 
Bark Polski stosując nadal politykę zimnej 
krwi, umiaru i ostrożnych przewidywań, zdołał 

ynek pieniężny od "niebezpiecznych 
Wszystko t0 pozwała nam spokojnie 

patrzeć w przyszłość. 
Dzięki poważnemu wzrostowi zauiania do 

naszej gospodarki i waluty, mogliśmy zawrzeć 
ostatnio kilka bardzo ważnych tranzakcyj kre- 
dytowych, z których najpoważniejszą, ale nie 
jedyną, jest pożyczka na elektryfikację węzia 
warszawskiego. Również działalność Banku Go. 
spodarstwa Krajowego rozwijała się normalnie. 
Działalność Banków coraz bardziej ześrodko- 
wuje się na finansowaniu przedewszystkiem po- 
trzeb o charakterze ogólno _ państwowym lub 
społecznym. Rola Państwowego Bdnku Roltne- 
go w bieżącym roku była szczególnie trudna. 
Należato bowiem przystąpić do stopniowej - 
kwidacji zadłużenia rolnictwa w taki sposób, 
któryby z jednej strony najbardziej odpowiadał 
potrzebom i możliwościom dłużników i zapew- 
ai! utrzymanie przy życiu zdrowych w zasadzie 
warsztatów rolnych, z drugiej zaś nie naraził 
na szwank równowagi biłansowej samej insty- 
tucji, 

Wszystkie powyższe dane świadczą o tem. 
że już mmiej więcej od roku ruch zniżkowy się 
zatrzymuje, że ustała się na pewnym poziomie. 
niestety niskim. Oczywiście nie jest to żaden 
rozwój pomyślnej konjunktury, nikt nie śmie po. 
wiedzieć, że jest nam dobrze, przeciwnie, zda- 
jemy sobie dokładnie sprawę, że jest ciężko, że 
jest nam ciężko wszystkim, że wszyscy ponieś- 
liśmy ofiary i to wysokie Oiiary, poniósł je u- 
rzędnik, rolnik, robotnik, kupiec i przemysło- 
wiec. Ale możemy powiedzieć sobie także, że 
te ofiary nie poszły na marne, że kosztem nich 
zdobylišmy przedewszystkiem utrwalenie siły 
i znaczenia naszego państwa. Ustalenie warun- 

   

*ków gospodarczych pozwała wierzyć w dalszy 

  

rozwój. Rozwój ten n'e będzie zapewne szybki, 
ani łatwy i będzie w dalszym ciągu wymagał 
wysiłków i wytrwałości. 

Przytoczywszy szereg danych cyfrowych, 
zatówno po stronie wydatków, jak dochodów. 
p. minister skarbu omówił sprawę zaległości po- 
datkowych i przyznanych uig, podkreślając z na 
ciskiem, że ulgi będą stosowane tylko do dłuż- 
ników dobrej woli, tj. tych, którzy nie zanied- 
bali wszelkich wysiłków w kierunku wywiąza. 
nia się ze swych zobowiązań. Do wszystkich 
innych — mówi minister — zastosujemy wszel- 
kie rygory, które nam daje ustawa. Wiełkiem u- 
łatwieniem w dziele likwidowania zaległości be- 
dzie świeżo ogłoszone rozporządzenie Prezyden. 

j 9. przyjmowaniu na włas- 
ność państwa gruntów za niektóre należności 

Liska ye EK to umożliwi z jednej 
strony pańs samorządos ściągnięcie ich 
należności, z drugiej zaś strony umożliwi płat. 
nikom, których majątki są nadmiernie obdtużo- 

B le f 
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, 

sji sejmowej 
SŁOWO 

ne, oczyszczenie tych majątków z długów i pro- 
wadzenie dalszej racjonainej gospodarki. Wresz- 
cie rozporządzenie to przyczyni się wybitnie do 
wzmożenia akcji parcelacyjnej. 

Wysoka Izbo! Starałem się przedstawić i na- 
świetlić wszystkie zagadnienia, związane z dzia- 
talnością mojego resortu, które niewątpliwie in- 
teresują tę Izbę i szeroką opinję publiczną — 
Było również mojem dążeniem zachować słusz- 
ną miarę objektywizmu, podsumować to co jest 
naszym — śmiem twierdzić upoważniającym do 
zadowolenia — dorobkiem w walce z nacis- 
kiem kryzysu światowego oraz wskazać istnie- 
jace trudności, Niech mi wolno będzie wskazać. 

WARSZAWĄ. PAT. Po przemówi 
min. Skarbu Zawadzkiego, które zostało r 

  

jęte żywemi oklaskami na ławach BBWR, voz s 

poczęła się dyskusja generalna nad projektem 
ustawy skarbowej, oraz preliminarza budże- 
towego. 

Pos. RYBARSKI (Klub Narodowy) ui 

znajduje w obecnym stanie rzeczy warunków 

do ożywienia gospodarczego kraju. Mówca 
zarzuca rządowi korzystanie w sposób nad- 
mierny z kryzysu wewnętrznego przez wypn- 
szczanie bonów skarbowych, pożyczek i t.d. 

Dalej mówi o zaniku rentowności gospodar- 
stwa społecznego, czego wynikiem, zdaniem 

mówcy, ma być zmniejszenie zasiewów w rol- 
nictwie i niedostatek produkcji. Następnie 
poddaje krytyce działalność rządu w sprawie 

m'telów i przechodzi do omówienia działalno 

rzadowej w sprawie kontroli nad stowa- 
rzysgeniami zarówno gospodarczemi, jak i 
naukowemi, Występuje też przeciw regulami- 
nowi w sprawie wyborów do samorządów i 
krytykuje politykę rządu w stosunku do Ży* 
dów. W konkluzji mówca stwierdza, że klub 
jego nie ma zaufania do rządu. Po tem prze- 

mówienin, marszałek Świtalski zarządził przer 
wę do godziny 15.30. 

Po przerwie zabrał głos prezes klubu par 
mntarnego stronictwa ludoweg posał 

RÓG, który na wstępie zarzucał rządowi zby 

ni optymizm, w przewidywaniu dochodów w 

przyszłym roku budżetowym. Mówca opisn- 
je trudności materjalne, z jakiemi walczy 

wieś i uskarża się na postępowanie władz 
administracyjnych w stosunku do ludności 
wiejskiej. 

Przewodniczący komisji budżetowej vos. 

BYRKA (BBWR) stwierdza poprawę, która 

widzi już obecnie w pewnej stabilizacji i 
poniyślniejszych konjunkturach. Z uznaniem 

podkreśla stanowisko min. skarbu, który nie- 
zmiennie idzie po linji dotychczasowych ten- 
dencyj rządowych. Mówca poświęca dłuższa 

uwagę sprawie pożyczki wewnętrznej, w któ 
rej wzięły udział wszystkie warstwy  społe- 

czeństwa, a sami urzędnicy podpisali prze- 
szło 75 miljonów złotych. Nie pierwszy to 
raz świat pracowniczy, a zwłaszcza urzędnicy 
państwowi, przyczynili się do uratowania 

naszej pozycji finansowej (oklaski na ławach 
BBWR). Cyfra ta jest olbrzymia, gdyż +0- 

prezentuje w sumie to, co przemysł i han- 

del złożyli razem. Emeryci i inwalidzi zło- 
żyli sumę, równa subskrypcji wielkiej włas- 
ności ziemskiej, pracownicy fizyczni sumę 

równą sumie złożonej przez mniejszą włas- 
ność do 60 ha włącznie. Nawet dzieci szkolne 
stanęły na apel i złożyły sumę pół miljona, 
dystansując duchowieństwo o przeszło 200 
tys. 

    

    

    

    

  

  

Proces o podpalenie Reichstagu 
Ponowne wykluczenie Dymitrowa z sali 

BERLIN. PAT. Po jednodniowej przerwie 
w procesie o podpalenie Reichstagu, wzno- 
wiono w piątek rozprawę. 

Przewodniczący ogłasza decyzję sądu, do- 
puszczającą wniosek obrońcy Teicherta, o we- 
zwanie w charakterze świadka znanego pisa- 
rza Rossnera, przebywającego na emigracji 
w Pradze, który — Jak wiadomo — zgłosił 

swą gotowość przybycia do Niemiec o ile 0- 
trzyma list żelazny. Dalej przyjęto wniosek 

obrońcy Torglera o przesłuchanie szeregu no- 

wych świadków, wśród których znajdują się 
na emigracji: sekretarz partji komunistycz* 
nej Kuehne i pani Reese. Świadkowie ci ze- 

znawac mają na temat czynności Torglera 
w Reichstagu w dniu pożaru. 

W dalszym ciągu sąd ogłasza, że odrzuc 

dalszy wniosek obrońcy Torglera w sprawie 
przesłuchania jako świadka dr. Breitscheida. 

Następnie prezes sądu odczytał protokuł 
ostatniego posiedzenia oskarżonemu Dymitro- 

wowi, który — jak wiadomo — został przes 
niego wykluczony. 

Po ukończeniu odczytywania artykułu, 

Dymitrow prosi o pozwolenie złożenia no- 
wych wniosków. Sąd zgadza się. Dymitrow 
odczytuje wówczas wniosek następujący:, 

„Wobec stwierdzenia oskarżenia, że van 
cer Luebbe po wykluczeniu z partji komuni- 

    

Ostatnie egzemplarze 
Wagon trzeciej kłasy. Jadą tutejsi rek- 

ruci. Wszyscy mają jednakowe | kształtem 

drewniane skrzynki; tyle tylko, że różnie po- 
malowane; niektóre są całkiem świeże, z sos- 

nowego drzewa. Siedzę oparty o ścianę wago- 

nu i patrzę w okno. Naprzeciwko mnie gruby 
jegomość. Czerwone policzki, sumiasty wąs. 
Istotnie, sumiasty. Myślałem, że takich po- 
liezków i wąsów nie spotyka się jaż. I takie- 

go tubalnego głosu. Naprawdę — tubalnego. 
Sumiasty i tubalny — to epitety, które — 
sądziłem — błąkają się tylko w starych po- 
wieściach, epitety, należące całkowicie do li- 
teratury. Tymezasem mnszę ich użyć, bo ży- 

3% jeszcze. Gruby, czerwony pasażer rozma- 

wia ze swym towarzyszem, Ściśle — krzyczy 
bez przerwy, a towarzysz milcząco i nieufnie 
słucha. 

— Jechał pan kiedy tamtą drogą? — py- 
ta gwałtownie — no, to niech pan pojedzie. 
'Wtenczas przyzna mi pan rację. Do mego fol- 
warku można jeszeze jako tako dojechać, bo 
gmina gdzie niegdzie załatała i pobrukowała. 
Ale potem ze trzy kilometry ani przejść ani 
przejechać. Onegdaj jechała moja żona. I bry- 
czka się rozwaliła i żona leży: bok potłuczo- 

ny. A dalej znowu — 60 pan powie? — kilka 

kilometrów droga jak po stole. A wiesz pan 
dlaczego? Dlatego, że niema kontaktu pomię- 
dzy gminarai: jedna robi, druga nie robi. Ta 
poprawi, a tamta nie chce. U nas tak wszyst- 
ko: żadnego współdziałania, żadnej współ- 

рузеу... 

Stacja. Roznosiciele wołają: 
— Herbata. Piwo. Dropsy. 
— Piwo? — jegomość nagle irytuje si 

— Paskudztwo. Pić tego nie można. Te wszy- 
stkie okocłmskie Jedno _ jeszcze 

  

  

  

żywieckie. 

Jedziemy dalej. Słucham. 
— Proszę pana, kto dzisiaj nie oszukuje ? 

Nawet profesorowie uniwersytetu. Widział 

pam u mnie tego studenta? Młody chłopiec, na 
drugim rokn prawa. Trzy razy składał egza- 
miny i trzy razy ściął się. A dlaczego? Myś- 
lisz pan, że nie umie? Gdzie tam. Dlatego, że 
za każdy egzamin płać profesorowi dziesięć 
złotych. Niech pan. liczy: trzy razy — trzy- 
dzieści złotych. Ogółem zdawało ich siedmiu- 
set. Dwadzieścia jeden tysiąć. Przy takich za- 
robkach, nie dziwię się, że profesorowie zle- 
wają studentów. Dwadzieścia jedem tysiąc! 

     

  

stycznej, w dalszym ciągu z nią współpraco- 
wał, wnoszę o wezwanie, jako świadka prze- 
wodniczącego komunistycznej . pavtji chłop- 
skiej, posła do parlamentu De Vlissera celem 
stwierdzenia, czy prawdą jest: 1) że van der 
Luebbe wykluczony został już przed laty z 
partji za swoje anarchistyczne zachowanie 
się, 2) że występował wrogo przeciwko partji, 
3) że van der Luebbe nie miał żadnego związ- 
ku z partją w ostatnich latach i nie otrzy- 
mywał żadnych poleceń od partji''. 

Dymitrow stawia pytanie, do którego pr. 

wiązuje duże znaczenie, czy prawdą jest, 
w Rosji wolno każdemu zmienić nazwisko, na 
co świadek odpowiada twierdząco. Prokurator 
stara się stwierdzić, że zmienić nazwisko w 

sji mogą, tylko obywatele sowieccy. Świ: 
dex wyjaśnia, że prawo do każdorazowej zmi 

ny nazwiska, posiadają i inne osoby, w kaa- 
dym razie emigranci bułgarscy. 

Dymitrow zwraca się wówczas do proki 
ratora: „Musi się pan jeszcze dużo uczyć pa- 
nie prokuratorze““, 

Nadprokurator, wzburzony, zrywa się z 
miejsca i prost przewodniczącego o interwen 
cję. 

yy 
   

   

  

Przewodniczący (również wzburzony): 
„Dymitrow! już powiedziałem, że panu nie 
wolno robić takich uwag. Pan zawsze mruczy 

  

Złote jabłko te posadki profesorskie. 
— Dlaczego dwadzieścia jeden? — wtrą- 

ea delikatnie towarzysz: — nie wszyscy chy- 
ba składali po trzy razy? 

— Djabła tam. Wszysey, do jednego. Mó- 
wił mi przecież. I co im zrobić, tym profeso- 
rom? Kto ma nad nimi władzę? Autonomja, 
powiadają. Jabym im „pokazał autonomję! 
Tu bata trzeba, panie, bata, i to dobrego bata. 

Przystanek. Pociąg zatrzymuje się na kil- 

ka sekund i bezgłośnie rusza. 
— Albo i te pociągi. Ani człowiek wie, 

kiedy ruszy. Ani wyjść na peron ani zasnąć 
: spokojnie. Pilnuj się wciąż, bo ci pociąg z 

przed nosa ucieknie. Dawniej miałeś trzy 
dzwonki i na każdej stacji konduktor wyk- 
rzykiwał. Człowiek wiedział co i jak... 
Mówią, że ta cichość z zagranicy. A po djabła 

mi zagranica, kiedy dawniej lepiej było, i nie 

denerwował się człowiek. Nie będę się na sta- 

rość tej ciszy uczył... Z kolejami to u nas 
wogóle jeden nonsens. Dasz pan wiary, że 
autobusem taniej jeździć niż koleją. Ode mnie 

do Nowogródka autobus pięć złotych, a trze- 

cia kłasa wypada dziesięć. Absurd. Kto dziś 
jeździ koleją? Sami urzędniey — za pół bile- 
tem albo i za darmo. Rząd traci, i nie. Byle- 
by dla urzędników... A ty, zwykły obywatel, 
płać podatki... To samo z taryfą towarową. 

Żydzi mówią, że lepiej opłaca cię przewieźć 

   

  

coś pod brodą, której nie posiada. Tak już 
było nieraz i dalej nie pozwolę na nie po- 
dobnego. 

Przewodniczący wraz z całym sądem wy- 

chodzi i po chwili wraca, ogłaszając decyzję 
sądn, 'wykluczającą ponownie Dymitrowa na 
trzy posiedzenia, 

Policjanci wyprowadzają Dymitrowa. 
Następnie zeznaje drugi świadek, przy- 

były z Rosji pani Arbore. Lekarz i profe- 
sor w Moskwie. Świadek stwierdza, bez za- 
strzeżeń, że mieszkała w tym samym domu, 
co Popow w Moskwie, i widziała go we wrze- 
śniu i październiku 1932 roku. Akta uwierzy 
telnione przez ambasadę niemiecką w Mo- 
skwie, potwierdzają oświadczenia Popowa o 

pobycie jego w Rosji w ciągu 1932 r. 

Następnie zsznają świadkowie, którzy 
zgłosili się na wezwanie podane w prasie, by 
każdy, kto pozna z fotografji oskarżonych 
Bułgarów, podał to do wiadomości władz. 
Świadkowie mieli: widzieć oskarżonych Buł- 
garów w cukierniach berlińskich. W ogniu 
kragżowych pytań obrońcy Treicherta plączą 
się jednak i niektórzy nie mogą poznać z £o- 
tografji oskarżonych. 

Rozprawę zamknięto o godzinie 14,380 i 
odroczono do soboty. 

    

towar ze Stołpeów do Nowogródka furmanka 
mi, aniżeli pociągiem. Słyszane to rzeczy? 
A to dlatego, że taryfa warjacka.. Korzyści 
z niej niema żadnych, więc poco takie zarzą- 
dzenia ? Nonsens. 

Pasażer odsapnął ra chwilę. „Odsapnął'* 
— jak w starej powieści. 

— Bata potrzeba, mówię panu, bata! — 
wyrzucił z siebie gwałtownie i stanowczo. 
Twarz mu nabrzmiała. 

Apoplektyczny — pomyślałem: — w sta- 

rych powieściach błąkali się tacy. Krótka, 
pęczniejąca szyja, czerwony kark z fałdą tłu- 
szezu, Krzykacze, zrzędy, warchoły. Może go 
szlag trafi z tym batem? Ale  krzykaez, 
odsapnąwszy, wydzierał się dalej: 

— Mówią, że w tym roku skoń- 

czy się przeklęty reżim w Rosji. Dał- 
by Bóg. Z Mińska, panie, wyjechałem 

jak stoję. Wróciłby człowiek po swoje. I nie 
ja jeden. Zaraz zaczęłoby się lepiej. Zobaczy 
pan — bezrobocie odpłynie natychmiast. 
Wszędzie poprawi się sytuacja. ' 

— Nie doczekamy tego — zauważył me- 
lancholijnie milczący towarzysz. 

Tamten nie odpowiedział. Zajęty był 

wydobywaniem jadła z walizki. 
— Będziesz pan jadł? — spytał sąsiada, 

wręczając mu kawał chleba z masłem i z 
mięsem. Poęzęli spożywać dary Boże. 

że kryzys obecny sięgnął bardzo głęboko i na- 
rzucił wszystkim państwom konieczność walki 
o podstawy ich egzystencji, Śmiem twierdzić. 
że Polska może śmiało być dumna z siebie, kry- 
zys bowiem nie zachwiał podstaw naszej egzy- 
stencji. jeżeli rządowi przypada w tem dziele 
zasługa, należna kierownictwu, to zasługa na- 
szego społeczeństwa jest niewątpliwie niezmie- 
rzona, Zdolność wytrwania, świadomość celu 
walki, zrozumienie doniosłości ofiar, składanych 
na rzecz zwycięstwa, to są walory naszego spo- 
łeczeństwa, które pozwalają nam z uinością spo. 
giądać w przyszłość, 

Dyskusja generalna 
W odpowiedzi na zarzuty posła Rybazr- 

iego i Roga, że z winy rządu sytuacja go- 

darcza kraju, jest złą, Mówca przedstawia 
zolejno stan gospodarczy innych krajów, a 

więc Rosji sowieckiej, Włoch, Czechosłowacji, 
Francji, i nawet Szwajcarji, stwierdzając, że 

wszystkie te państwa przeżywają w dobie о- 

becnej, ostry kryzys. Polska przedstawia się 
zagranicą jako ośrodek porządku i poszano- 

wania władzy. 

W tem miejscu powstaje polemika z po- 
słem Pybarskim. Poseł Rybarski uważa, że 

przy innych stosunkach Polska mogłaby ła- 
wiej sprostać zadaniu na wypadek konfliktu. 
Poseł Byrka odpowiada: „Nie można się 0- 
czerniać jeżeli inni oceniają nas wyżej. Wszy- 

scy uświadomieni ludzie wiedzą, że klucz 
sytuacji międzynarodowej Europy, leży obec- 

nie w Polsce''. 
Po przemówieniu kilku mówców mniej- 

szych klubów opozycyjnych, zabrał na zakoń- 
czenie głos, pos. MIEDZIŃSKI, który w 

diuższem przemówieniu polemizował ze sta- 
nowiskiem opozycji. 

Posiedzenie zamknięto o godz. 22.30. Za- 

mykając posiedzenie, marszałek oświadczył, 
że o terminie następnego posiedzenia, posło- 

wie zostaną zawiadomieni na piśmie. 

      

   

  

M. 

POSIEDZENIE ŁÓDZKIEJ GRUPY ZA- 
CHOWAWCZEJ I ORGANIZACYJ POLI 

TYCZNYCH 

WARSZAWA (tel. wł.) 6-g0 bm. o godzi- 
nie 6-tej popoł, w Łodzi, w lokalu Towarzystwa 

Kredytowego m. Łodzi odbędzie się posiedzenie 

łódzkiej grupy zachowawczych organizacyj po- 
litycznych przy udziałe pos. ks. Janusza Radzi- 
wiłła i pos. dr. Pawła Minkowskiego. Reierat o 
aktualnych sprawach politycznych wygłosi pos. 

ks, Janusz Radziwiłł, a referat o sytuacji gospo- 
darczej pos. Minkowski, 

ADMIRAŁ BYRD 

  

Admirał Byrd przed swym drugim lotem do 
Bieguna Południowego żegna się przez radjo 
ze swymi rodakami. 

  

TELEGRAM 
ŚWIĘTO MYŚLIWSKIE W SPALE 

WARSZAWA (tel. wł.) W dniu 5-go b. m. 

w Spale, przy udziale Pana Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej obchodzone będzie święto myśliwskie 

św. Huberta. Program uroczystości przewiduje 

złożenie hołdu Panu Prezydentowi przez Zw. 

Leśników Rzeczypospolitej, dekorację zasłużo- 

nych w dziedzinie łowiectwa oraz imprezy spor. 

towe. 

RADA GOSPODARCZA 

WARSZAWA (tel. wł.) W dniach najbiiż- 

szych nastąpi powołanie przez Min. Przemysłu 

i Handlu oraz Rolnictwa członków Rady Gospo- 

darczej, do której wejdzie 5 przedstawicieli Ra- 

dy Naczelnej Zw, Drzewnych, Przedstawiciele 

Zw. Izb i Org. Rolniczych Oraz 7 przedstawicieli 

Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych. 

ZLIKWIDOWANIE ZATARGU W OPE- 

RZE WARSZAWSKIEJ 

WARSZAWA (tel, wł.) Zatarg w Operze 

Warszawskiej w dniu wczorajszym został zli- 

kwidowany, Otwarcie Opery nastąpi prawdopo- 

dobnie w dniu 11-go listopada w dniu Święta 

Narodowego. P. Mazurkiewicz zrezygnował ze 

stanowiska kapelmistrza, a kierownictwo opery 

pozostanie w ręku p. Mossoczeyo. 

  

Plenarne zebranie BBWR 
WARSZAWA. PAT. W dniu 3 b. m. 

przy licznym udziale posłów i senatorów, 
odbyło się w Sejmie plenarne posiedzenie klu 
bu BBWR. Obrady zagaił prezes Sławek, wy- 

głaszając przemówienie, w którem zapoznał 
klub z wynikami prac nad nowym ustrojem 
państwa, prowadzonych podczas feryj sejmo- 

wych. Ze względu na wagę zagadnienia, pre- 
zes Sławek zapowiedział zwołanie osobnego 
posiedzenie klubu, poświęconego rozpatrzeniu 
projektu nowej konstytucji, zaakceptowanego 

już w ogólnych zarysach przez prezydjum i 

grupę konstytucyjną BBWR. 
Poseł Sławek podkreślił że głównem 

zadaniem Bloku w najbliższej sesji sejmo- 
wej, będzie nietylko wypowiedzenie swego 
zdania i ostateczne ustalenie zasad nowego 

ustroju państwa, ale także dotarcie do umy- 
słów wszystkich ludzi w Polsce i wyjaśnie- 

nie społeczeństwu celów i podstaw mającej 
się dokonać reformy konstytucji. 

  

Do Berlina i Wiedni 
w sprawie kradzieży 

Energiczne śledztwo, prowadzone przez war 

szawski urząd śledczy w budzącej powszechną 
sensację sprawie kradzieży w Muzeum Krasiń- 
skich, posunęło się dałeko naprzód. 

Władzom śledczym udało się zdobyć cały 

szereg niezmiernie doniosłych iniormacyj, które 
narazie ze względu na dobro sprawy muszą być 
utrzymane w najściślejszej tajemnicy. Ustalono 
w każdym razie, że w galerji Muzeum działało 
dwóch rabusiów. Nadto ustalono, że kradzież 

w Muzeum ma charakter afery międzynarodo- 

a prowadzi śledztwo 
w Muzeum Krasińskich 

wej, a mianowicie, że nici przestępstwa prowa- 
dzą do Berlina i Wiednia, W związku z tem po- 

licja warszawska pOrozumiała się z policją tych 
miast, gdzie już wczoraj podjęto śledztwo. 

Obszerne zeznania składał w urzędzie śled- 

czym ordynat Edward Krasiński, Zeznania jego 
miaty dla sprawy doniosie znaczenie. Wartość 
materjalna skradzionych dzieł sztuki nie może 
być ściśle ustałona, sięga jednak, według ogól- 
nikowych obliczeń powyżej miljona złotych. 

  

Rozruchy arabskie w Palestynie 
LONDYN. PAT. Ze strony brytyjskiej, 

czynione są obecnie usiłowania, aby odpowie- 

dzialność za rozruchy arabskie w Palestynie, 
przerzucić na komunistów. W tym celu pra- 

sa angielska twierdzi, że komuniści usiłowali 
wyzyskać sytuację, aby drogą rozruchów u- 
trudnić stanowisko administracji brytyjskiej. 

Dzienniki podają, że aresztowano w Palesty- 

nie 53 komunistów, zarówno Arabów, jak i 

żydów. ‚ 
„Daily Express'' twierdzi nawet, że s0- 

wiecka stacja radjowa w Odesie, zachęcała 

Arabów do rozruchów, oskarżając sjonizm, że 

wysługuje się brytyjskiemu imperjalizmowi i 

— Może się kiedyś poprawi — rzekt 
ciężko po skończonym posiłku. 

— Aby tylko głodu nie było — dodał to- 
warzysz. 

— To też. 

I gruby pasażer oparłszy się, oddał się 
drzemee. Za chwilę ehrapnął. Jak w powieści. 

Nigdy nie przypuszezałbym, że podobne 
typy chodzą jeszcze po Świecie. Czerwony, z 
grubym karkiem, z sumiastym wąsem, krzy- 
kliwy, wichrzycielski malkontent. Myślałem, 
że te „ostatnie egzemplarze starożytnej Li- 
twy** dawno wymazty. Dlaczego temu czło- 
wiekowi nie dogodzić mie mioże, wszystko mu 

złe prócz bata, którym chciałby rozstrzygnąć 

zagadnienia życiowe od profesora uniwersy- 
tetu do taryfy kolejowej? A może miał ja- 
kąś przykrość, może doznał ciężkiego strapie- 
nia? Może jechał do dentysty? Wiadomo, że 
niekiedy Zahnschmerz ist Weltschmerz. Nie 
wyglądał jednak na człowieka strapionego al- 

bo chorego. Byłże poprostu głodny? Czyżby 
Polak kiedy głodny, to zły? W starych powie- 
ściach tak bywało. Teraz nażarł się i chra- 
pie. Śni mu się trzeci dzwonek, tania taryfa 
towarowa, śni mu się, że student złożył za 
pierwszym razem egzamin, że nie trzeba pła- 
cić podatków. Widać, że jest przez sen zado- 
wolony, bo uśmiecha się. A może śni mu się 

bat? 

witając powstanie Arabów przeciw Wielkiej 

Brytanji. Jest rzeczą charakterystyczną, że 
dziennik otrzymał powyższą wiadomość z Ber 
lina, gdzie jakoby miano przejąć wspomniane 

radjo z Odesy. 

Rezultaty krwawych rozruchów w Pale- 
stynie są następujące: zabity został jeden 

tubylczy policjant, oraz 23 Arabów,ciężko ran 
nych 27 tubylczych i brytyjskich policjantów 

oraz 127 Arabów. * 
JHMUZOLIMA. PAT. Arabski komitet 

wykonawczy postanowił zarządzić  przerwa- 

nie strajku generalnego, praca ma być podję 

ta w dniu dzisejszym. 

as L L L S L 

Gdybym nie miał go w tej chwili przed 

sobą, nie uwierzyłbym, że takie typy ehodza 
jeszcze po świecie. 

Tymczasem na każdej stacji wsiadają re- 

kruei. Zdumiewające, że wszyscy dźwigają je- 
dnakowe kształtem sosnowe kuferki. Tyle 
tylko, że różnią się kolorem: czerwone, zie- 
lone, żółte. Niektóre niemalowane.  Rekruci 
wsiadają gwarnie, hałaśliwie, rzucając ostat- 

nie pożegnania tym, którzy zostają na pero- 
nach. W jednym i drugim przedziale odzy- 
wa się harmonja, rozbrzmiewają pieśni. Na- 
strój odmienia się i wypogadza. 

Trudno powstrzymać się od refleksji, ze 

młodzi rekruci i gruby pasażer stanowią о- 
stry kontrast. 

— Sto lat, sto lat niech żyje aam! — 

rozlegają się raptownie mocne głosy z są- 
siedniego przedziału. Komu oni śpiewają „sto 

lat'* 9 
Sto lat? Stanowczo za długo. Gruby ehra- 

piący jegomość nie ma jeszcze stu łat. Sześć- 
dziesiątka najwyżej. Co będzie z niego, jeśli- 
by dożył stu lat? 

— Nie będę się na starość uezył — po- 
wiedział przecie w pewnym momencie. Jeszcze 
esterdzieści lat nie zechce się uezyć. 

Życzę młodym, rozbawionym  rekrutom 
adrewia i nauki. Grubemu krzykaemowi bata. 
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NOTATKI MUZYCZNE 
BALINA KALMANOWICZÓWNA 

Zaowu się nadarzyła sposobność usłysze- 

mia młodej wilnianki, której rozwój wybitne- 
go talemtu z wielkiem zainteresowaniem -— 
jako słuchaczkę Konserwatorjum naszego — 
obserwując, w ciągu kilku lat, stale można 
było stwierdzać. 

Zawdzięczając własnej pracy i wyborne- 
mu kierownietwu prof. Cecylji Krewer, wznio 

sła się gra młodej pianistki na wyżyny praw 

dziwego artyzmu, który został należycie oce- 

niony na tegorocznym międzynarodowym kon 

kursie w Wiedniu, gdzie  Kalmanowiezėwna 
wesała w grono kilkunastu odznaczonych na- 
grodami i dypłomami, wybranych z przeszło 
dwustu współzawodników. 

£etwo zrozumieć, że artystka chciała we 
własnym. recitalu przedstawić piękne wyniki 
swej dotychczasowej pracy miłośnikom muzy- 

ki miasta rodzinnego, przed wyjazdem na czas 

dłuższy zagranicę, w celu pogłębienia swego 
artyzmu, przez pracę w najważniejszych о- 

środkach ruchu muzycznego. 

Odrazu zaznaczamy, że występ powiódł 

się w zupełności, gromadząc liczny zastęp sła 

chaezów, którzy sympatycznie przyjmowali i 
sezzeremu oklaskami nagradzali produkcje 
pianistki, która wcale sobie nie postawiła 
łatwego zadania, wykonując bardzo duży i 
odpowiedzialny program: Beethovena Sonatę 
op. 109, Chopina Sonatę z marszem żałobnym, 

Schumanna „Karnawał'* i całą wiązankę u- 
tworów mniejszych: Chopina, Poulenca, Scot- 
ta, kończąc „Tarantellą** Liszta, oraz dodające 
jeszeze kilka utworów nadprogramowych. 

Nie mówiąc o wysoko rozwiniętej tech- 
niee, pannjącej nad wszelkiemi trudnościami 
dzieł wykonywanych, gdyż bez tego obeenie 
miki nie może występować publicznie, zwraca 
artystka na siebie uwagę słuchacza nieprze- 

ciętną muzykalnością i odczuciem dźwięku 
fortepianu, co się najwyraźniej zaznaczyło w 
pięknem i urozmaiconem uderzeniu, zawsze 

bramiącem, nie tracąc dźwięczności w najde- 
hkażniejszem  pianisimo i nie nabywając 
przykrej twardości w najsilniejszem fortisi- 
zm0. 

   

Wszystkie te warunki korzystne w po- 

łączenia z dużym temperamentem  wykonaw- 
czym i niemałym liryzmem, rokują bardzo 
pochlebne i poważne stanowisko artystyczne, 

po osiągnięciu pełnej dojrzałości talentu kon- 
certentki, czego jej szczerze życzymy. - 

„WIDMA'' 

Lwcyczajem dorocznym, w czasie Wszyst- 

kieh Świętych, wykonano w sali „Lutnia'* 
arcydzieło Mniekiewicza — Moniuszki, sceny 
liryczne z „Dziadów*', pod nazwą „Widma'*. 

Jak zwykle, kierownietwo muzyczne o- 
bjął dobrze zhamy u nas kapelmistrz Włady- 
sław Szezepański, inscenizącją zaopiekował 
się prof. A. Ludwig, który też odtworzył po- 
stać Guślarza. W innych rolach głównych wy- 
stępili: p.p. Wanda Hendrichówna, Janina 
Norszk-Targowska i Eugenjusz, Olszewski, ja- 
ko śpiewacy; ezęść deklamacyjną objęli arty- 
śei żeatru na Pohulance: p.p. Sierska, Bielec- 
i Oszywa. Tak obfitą ezęść chóralną wyko- 
nał mieszany Chór „Lutnia'*, 

Nie wchodząc w szezegóły, trzeba stwier 
dzić, że wszystko było zrobione, eo było moż- 
na, żeby wykonanie było godne arcydzieła, do 
którego studjowania przystąpiono z należnym 
pietyzmem i osiągnięto bardzo poważne: wy- 
miki, zdolne zadowolić dość wysoko stawiane 
wymagania. Szczególnie na podkreślenie po- 
stępów zasłużył Chór. Akademicki, bardzo się 
zozwijający pod pieczą swego dyrygenta. Kto 
zna bliżej pracę z chórami amatorskiemi, po- 
trafi ocenić należycie ogrom wysiłku, jaki do- 
prowadził do tak piecieszających wyników. 

Wykonanie pięknego dzieła  zasługiwało, 
bezwarunkowo, na większy udział publicz- 

ności. 
Czy nie byłoby bardziej celowem orga- 

nizowanie jednego przedstawienia, zamiast 

rozdzielać publiczność aż na trzy widowiska 
identyczne. Michał Józefowicz 

SŁOWO 

KRONIKA 

vii SOBOTA 

Dziś Ą 
Witalisa 
Jutro 

Elżbiety 
CENTER 
KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE, 
z dnia 3 listopada 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 753 
Temperatura średnia: +5 

Temperatura najwyższa: +6 

Temperatura najniższa: +3 

Opad w mm.: 0,2 
Wiatr: południowy. 

Tendencja: zniżkowa. 

Uwagi: przelotne opady. 

MIEJSKA. 
— Rada Miejska. Najbliższe posiedzenie 

Rady Miejskiej ma się odbyć w dniu 15 bm. 
— Badanie artykułów spożywczych. W ub. 

miesiącu, w wyniku przeprowadzonych lustra- 
cyj w sklepach i na rynkach, sporządzono 114 
protokułów za fałszerstwo artykułów spożyw= 
czych, w pierwszym rzędzie nabiału. | 

— Ceny na rynkach. W porównaniu z ty- 
godniem ubiegłym ceny na rynkach wykazują 
tendencję zniżkową. Dotyczy to szczegółnie ma- 
ab i jal. 
В SKARBOWA. 

— Podatek dochodowy. W dniu 1 listopa- 
da minął termin uiszczenia podatku dochodowe- 
go dla płatników, którym doręczono wezwania 
przed 15 października. 

W ciągu najbliższych 14 dni należności z 
tego tytułu mogą być jeszcze wpłacane bez kar 
za zwłokę. 

WOJSKOWA 

— Komisja poborowa. Dodatkowa komisja 
poborowa zbiera się przy ul. Bazyljańskiej w 
dniu 8 bm. Stawić się przed nią winni ci, którzy 
dotychczas nie uregulowali swego stosunku do 
wojska. 

KOLEJOWA 
— Inwestycje na linjach koiejowych. Nie- 

dostateczne kredyty uniemożliwiają kolei zreali- 
zowanie planu w dziedzinie inwestycyj. Z pro- 
jektowanych robót przeprowadzono jedynie 
zmianę podkładów kolejowych na ważniejszych 
szlakach. Reszta prac zostanie wykonana w ro- 
ku przyszłym. 

— Kołej przed zimą. |uż obecnie kołej czym 
przygotowania do przetrwania zimy. 

Na główniejsze szlaki zostanie skierowany 
odpowiedni personei techniczny wraz z nie- 
zbędnemi przyrządami. Również parowozy otrzy 
mają specjałne, niemarznące smary. 

AKADEMICKA 
— Z Akademickiego Oddz. Zw. Strzel. Ko- 

mendant Akad. Oddz. Zw. Strzel. stud. USB ni- 
niejszem podaje do wiadomości członków i kan- 
dydatów oddziału, że w dniu dzisiejszym tj. 4 
listopada br. o godz. 9-tej odbędzie się zebra- 
nie ogólne Oddziału w lokalu własnym przy ul. 
Wielkiej 68 m. 2. Obecność wszystkich — obo- 
wiązkowa. 

— S. KM. A. „ enie" komunikuje. 
że dnia 5 bm. o godz. 10,30 w lokalu własnym 
(ul. Uniwersytecka 7—9) odbędzie się zebranie 
dyskusyjne z referatem kol. ]. Subocza „Etyka 
a polityka”. Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

— Sodalicja Marjańska A-czek podaje do 
wiadomości, że w niedzielę 5 bm. o godz. 16 
w Ognisku Sodalicyjnem (Uniwersytecka 9-9) 
odbędzie się zebranie Sekcji Eucharystycznei 
z referatem ks. Gramza pt. „Najświętszy Sa- 
krament jako wzór Chrystusowego czynu w do- 
bie obecnej”. 

HARCERSKA 
— Zebranie Starszego Harcerstwa. Z ini- 

cjatywy „Gromady Makrel* 6-tej Wileńskiei 
Drużyny Harcerek i Gromady Włóczęgów 
„Czarnej Trzynastki* Wil. Druż. Harcerzy z0- 
stało zwołane zebranie starszego harcerstwa w 
Wilnie. { 

Zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 5 
bm. o godz. 18 (6 wiecz.) w sali gimnazium im. 
A. Mickiewicza (ul. Dominikańska=3). Celem 
zebrania jest omówienie współpracy st. harce. i 

Wschóć gańcz g. 6,31 

Zschoć z4ance g. 3,35 

Proces © znieważenie w.-prezydenta miasta 
Rozprawę odroczono do dzisiaj 

wczoraj na wokandzie Sądu Okręgowego 
snalazia się głośna w swoim czasie sprawa 
czynnego znieważenia wiceprezydenta m. Wil- 
na p. Witolda Czyża, w lokalu cukierni Sztra- 

Па przy ul. Mickiewicza 22. 
Ławę oskarżonych zajęli tym razem spra 

wcy owego zajścia: Józef Rynkiewicz i Wła- 
dysław Bielukiewicz. 

Przed rozpoczęciem jednak rozprawy о- 
brońca oskarżonych adw., Andrejew wnosi o 

odroczenie rozprawy z powodu  niesta- 
wiemnictwa świadka Zygmunta Puchalskiego. 

Zdaniem obrony świadek ten widział naocznie 
całe zajście, a tem samem mógłby przed są- 
dem odźwierciadlić dokładnie jego przehieg. 

Sprzeciwiają się atoli temu rzecznik po- 
woda cywilnego adw. Szyszkowski i proku- 
rator w rezultacie czego sąd postanawia uka- 

rać świadka za niestawiennictwo grzywną, a 
sprawę rozpatrzyć. 

|) WYJAŚNIENIA OSKARŻONYCH 

   
   

    

Jako pierwszy z oskarżonych zeznaje 

m" iany Rynkiewicz. 
Zeznanie Rymkiewicza jest ciekawe, gdyż 

dotyczy w stosunków T-wa „AT- 
bonu''. Oskarżony był tam szoferem i za- 
czął pracować od objęcia komunikacji miej- 
skiej przez „ATbon''. WI 

Nie wiadomo jednak dlaczego, lecz z 
«hwilą objęcia kierownictwa „Arbonu'* przez 
«dyrektora Massalskiego nastąpiło wymówie- 
"ie pracy kilkudziesięciu pracownikom. 

Między innemi został także zwolniony 
RByukiewicz i  Bielukiewicz. 

Zdaniem oskarżonego, zwolniono go bez 
żadnej przyczyny. W dalszym ciągu zezna- 
nia fynkiewicz mówi, że wszyscy zwolnieni 
szoferzy w liczbie 25 należeli do Związku Pra 
cowników Samochodowych Ziem  Północno- 
Wachodnich, gdy tymczasem rugi nie dotyczy 
ły wcale pracowników zrzeszonych w związ- 
ku zawodowym pod egidą PPS. W związkach 
pepesowskich prym jak wiadomo wodzi czoło- 
wy leader tej partji na gruncie wileńskim p. 
Qzyż. Przypuszczali zatem, że i w tym wy- 
padku owe zwolnienie nastąpiło pod jego 

chodzi o samo zajście w cukierni, 
obaj oskarżeni na komisarza 

Kasy Chorych p. Katkows 
myśleli nawet o znieważ: 
Się to zupełnie nieoczeki 
go wchodzącego do lok: 

Na zakończenie oskarżony Rynki 
dodaje, że tak on jak i Bialukiewicz, dos 
pracę ponownie w Arbonie, lecz dopiero wów- 
czas, gdy kierownictwo T-wa objął p. Jankow- 
ski. 

ZEZNANIE WICE-PREZYDENTA 02 

"Z kolei złożył przed sądem swoje zezna- 
nie pan wiceprezydent Czyż. 

„— Ile świadek ma lat? 
— 49. 
— Wyznanie? 

— Ewangelicko-reformowane 
Po tych slowach šwiadek przystepuje do 

właściwego zeznania. Na wiceprezydenta mia- 
sta obrano go w roku 1927. Jednocześnie świa 
dek został szefem sekcji technicznej i z te- 

go tytułu wszedł w porozumienie z Arbonem 
w A przyjmowania szoferów $ 

7 Czy pan miał wpływy na przyjmowa- 
nie i wydałanie pracowników w Aris — 
zadaje pytanie p: i 2 

— Nie, nigdy, Jedynie tylko zgodnie z 
odpowiednią umową dopiłnowywałem by byli 
przyjmowani pracownicy zamieszkujący w 

Wilnie. Sł 
Dalej p. wiceprezydent opowiedział szcze 

gółowo o przebiegu samego zajścia. 
Jak wiadomo było to 3 marca r.b. Do cu- 

kierni Sztralla świadek uczęszcza każdego 

    

prawie dnia. Wówczas wchodząc zauważył 
jakichś dwóch osobników. Przed tem nigdy 
ich nie widział. — Gdy zaczął czytać gazetę, 
jeden z owych osobników uderzył go znienac- 
ka w twarz a drugi zamierzał to uczynić. Na 
szczęście jednak przeszkodzili temu siedzący 
obok dwaj oficerowie, przy pomocy też któ- 
rych napastników zatrzymano i przekazano 
policji. 3 

Z kolei przewodniczący zadaje świadko- 
wi pytanie, dotyczące ilości szoferów, za- 
trudnionych w „Arbonie''. 

— Ogółem pracuje tam około 100 szofe- 
Tow. 

Po złożeniu zeznania przez p. Czyża, sąd 
zarządza przerwę, poczem nieoczekiwanie ogło 

   

  

     

  

udziału w. Złocie Śt. Harcerstwa, który odbędzie 
się w lecie 1934 roku. 

St. harcerki i st. harcerze proszeni są o li- 
czne przybycie na zebranie. ; 

— Zbiórka drużyn huica wilenskiego— W 
niedzielę dnia 29 października odbyła się zbiór- 
ka drużyn harcerzy hufca wileńskiego, na któ- 
rej stawiło się około 300 harcerzy. W program 
prócz spraw organizacyjnych weszła gawęda 
d-ha dra Ludwika Bara — Jamborree na Węg- 
rzech i popisy drużyn. 

— Nowe władze akademickiej drużyny. — 
W piątek dnia 27 ub. m. odbyło się zebranie 
Akademickiej Drużyny Harcerskiej w obecności 
Kuratora prof. Dziewulskiego. Drużynowym har 
cerzy wybrano Józefa Lenartowicza (medycy- 
na), a drużynową harcerek Janinę Derełłówne 
(prawo). : 

— Harcerstwo w programie radjowym. — 
W dniu 4-go listopada br. 0 godzinie 16,20 
transmitowany będzie na wszystkie rozgłośnie 

  

Polskiego Radja odczyt Naczelnika Harcerzy — 
Antoniego Olbromskiego. 

ŻYDOWSKA 
— Plenarne posiedzenie Rady Naczelnej 

zrzeszonego kupiectwa żydowskiego. W dniu 
odbyło się w lokalu Związku Kupców 

ch w Wilnie W. Pohulanka 5,  dru- 
ie plenarne posiedzenie Rady Naczelnej zrze- 

nego kupiectwa żydowskiego czterech wo- 

jewództw półn.-wschodn. pod przewodnictwem 
p. prezesa A. Kawenokiego. 

Przedmiotem obrad było sprawozdanie z 

dotychczasowej działałności komisji dla pod- 

    
   

ni nia stanu gospodarczego województw 

półn.-wschodn., kwestja wyborów do samorzą. 
dów w świtle nowej ordynacji wyborczej, u 

sprawa Rady Gospodarczej Ziem półn.-wschodn 

Następnie uchwalono, ażeby żyd. organizacje 

kupieckie na całym terenie Ziem półn.-wscho- 
dnich wzięły czynny udział w uroczystościach 

piętnastolecia niepodległości Polski w dniu 11 
b. m. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Rada Wil. Zrzeszeń Atrystycznych — 

Ostrobramska 9 m. 4. Dziś odczyt dr. T. Szeli- 
ligowskiego pt. Poemat symfoniczny najsilniej- 
szym wyrazem romantyzmu. Początek o godz. 
18 (6 pp). Wstęp 50 i 30 i gr. Wejścia grupowe 
dla młodzieży szkolnej niższe o 60 procent. 

Czytelnia RWZA otwarta codziennie od 6 
do 9 wiecz. Sala dobrze ogrzana. Abonament 
miesięczny 1 zł. wstęp 20 gr E 

— Staraniem Koła LOPP przy Związku In- 
walidów Wojennych RP. w Wilnie, dnia 4-go 
Lstopada br. w lokalu Związku przy ul. Ostro- 
bramskiej 27, p. inż. Janosz Bronisław wygłosi 
odczyt na temat: „Organizacja Obrony Przeciw 
gazowej Biernej 

Początek o godz. 19 (T-ej). Obecność 
wszystkich członków Związku konieczna— goś- 
cie mile widziani. / 

RÓŻNE 
— Przemysłowcy z Kowna. W przyszłym 

miesiącu mają przybyć do Wilna przedstawicie- 
le Kowieńskiej lzby Handlowej w celu zapo- 
znaniąa się z miejscową produkcją i eksportem. 

— Sprzedaż nalepek ku czci Króla Jana IU. 
Do dnia 6 bm. harcerze sprzedają nalepki, któ- 
re niebawem powinny się znaleźć na oknach 
wszystkich firm. 

— Huta „Nitrium“ na biedne dzieci. — W 
związku z poświęceniem i otwarciem huty „Ni- 
trium“ dyrektor tej huty p. Merlis złożył na rę- 
ce p. Starosty Grodzkiego Kowalskiego 300 zł. 
jako ofiarę, prosząc o podzielenie tej kwoty 
według uznania. W związku z tem p. starosta 
Kowalski podzielił tę sumę na dożywianie dzie- 
ci, między następujące szkoły powszechne: szk. 
pow. im. Marsz. Piłsudskiego 50 zł., szkoła rze- 
miosł budowlanych 50 zł, szk. pow. nr. 33, 20, 
30 i żydowskie tow. tanich kuchni dla biednych 
żydów również po 50 zł. 

Osoby upoważnione mogą się zgłosić do 
Starostwa Grodzkiego (pokój nr. 1), w celu 
podjęcia tych ofiar. 

   

BALE I ZABAWY 
— Zabawa taneczna w klubie Prawników. 

W dniu 4 listopada odbędzie się w Klubie Praw 
ników (ul. Dąbrowskiego 10 m. 5) zabawa ta- 
neczna. 

— Dancing u Czerwonego Sztralia. Dziś, 
w sobotę 4 listopada odbędzie się w cukierni 
Czerwonego Sztraila Jesienny Dancing, na któ- 
rym przy dźwiękach wyborowej orkiestry 
Sztraliowskiej można przyjemnie i wesoło spę- 
dzić wieczór. Początek o godzinie 23. Wstęp I 
2 zł-— akademicki 1 zł. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MUZYCZNY LUTNIA. Dziś 

„Jasnowtosy Cygan“ 7 Lasowską, Halmirską. 
Tatrzańskim, Dembowksim, Szczawińskim i 
Wyrwiczem. a 

Dzisiejszy popołudniowy recital J. Rzepiń- 
skiej w „Łutni*. Dziś jedyna w swoim rodzaju 
świetna recytatorka J. Rzepińska z Krakowa. 
wystąpi z własnym recitalem, składającym sie 
2 szeregu wartościowych i prawdziwie artys- v 
tycznych recytacyj. W programie: 1) Kocha- 
nowski, Słowacki, Mickiewicz, 2) Sienkiewicz. 

    
   

    

*ż Tuwim, Hulewicz, Pawlikowska, 3) Lechoń. 
Zagórski, Czuchnowski, Folejewski, Leśmian. 
N ki, Gahuszka. Zainteresowanie wielkie_— 
Początek o g. 5 pp: Recital J. Rzepińskiej urzą- 
dzony został staraniem koła polonistów USB. 

Premiera bajki dła dzieci w „Lutni“.— „O 
sierotce Dorotce* — oto tytuł bajki W. Stanis- 
ławskiej, którą ujrzymy w „Lutni“, jutro o g. 
12,30 pp. Będą to dzieje poczciwego dziecka. 
które dobrocią swoją i wiarą dziecięcą potrafił 
wzruszyć twarde serca. Koniec widowiska be- 
dzie piękny i powabny, jak w bajce. Ceny spe- 
cjalnie zniżone. 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś. 
sobota 4 bm. o g. 8 w. Teatr Miejski gra w 
dalszym ciągu wielce interesującą sztukę „Eržu- 
lein Doktor“ z H. Skrzydiowską na czele. * 

Niedzielna Jutro, w nie- 
dzielę 5 m. o godz. 4 pop. odegrana zostanie po 
cenach zniżonych arcywesoła komedja W. Fo- 
dora „Sekretarka pana prezesa” w reżyserji W. 
Ścibora, z N. Wilińską w roli głównej. 

Teatr Objazdowy. Dziś, sobota 4 bm. Te- 
atr wyrusza w drugie tournee artystyczne z do- 
skonałą sztuką Stefana Kiedrzyńskiego pt. „Pio- 
run z jasnego nieba”, obfitującą w momenty sa- 
tyryczno-komiczne, z H. Biernacką w roli ty- 
tułowej. — Dziś 4 bm. (sobota) Teatr Objaz- 
dowy gra w Nowo-Święcianach, jutro 5 b. m. 
w. Staro-Święcianach, 6 bm. w Duksztach. 

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
PAN — 12 krzeseł. 
LUX — Księżna Łowicka 
HELIOS — Ostatnia earowa. 
CASINO — 1) Dzieci Palestyny, 2) Od- 

rodzona Palestyna. 
ROXY — Kobieto nie grzesz 

EERSTE OZYGKREOAOEDOCA 
sił, iż rozprawę odracza do dzisiaj na godz. 
9-tą rano. . 

Jako przyczynę odroczenia procesu sąd 
podał konieczność przesłuchania paru nieobee 
nych świadków, których zeznania mają usta- 
Нё stosunki panujące w Arbonie w sensie 
przyjmowania i wydalania pracowników. 

Sprawa wym'any więźniów z Kownem 
WILNO. Prasa kowieńska donosi, że na 

skutek zabiegów Międzynarodowego Czerwone. 

go Krzyża, Litwa zgodziła się na wymianę wię- 

źniów politycznych z Połską. 

Władze połskie wydadzą 3 więźniów, Lit- 
wa zaś wyda 12 skazanych Polaków. 

Termin wyzniany będzie w niedługim czasie 
ustalony. 

  

Hlena cmentarna 
WILNO. W Dzień Zaduszny późnym wie- 

czorem na cmentarzu po-Bernardyńskim zau- 
ważono przemykającą się pomiędzy grobami 

jakąś postać kobiecą, która raz po raz schylała 
się nad mogiłami jakgdyby coś podnosiła. 

Uwijała się Ona tak szybko, że gdy w pe- 

wnym momencie chciano nieznajomą zatrzymać 

była już ona daleko. Wreszcie zdołano ją ująć. 

Pod chustką, którą była okryta nieznajoma 
miała całą pakę świec skradzionych z grobów. 

Wobec ondalezienia Świec stały się jasne 
powody dia których złodziejka uwijała się 
wśród grobów. Zatrzymaną Paulinę Skrypo- 

kę (Żelazna Chatka 20) oddano w ręce 

policji. 

Włamanie do cerkwi na SeHtaniszkach 
WILNO. Do cerkwi prawosławnej przy ul. 

Sołtańskiej 12 dostali się przez okno nieznani 
sprawcy i skradli 1 kielich srebrny oraz pod- 

KOŁO ZOR. PRACUJE 
Koło wileńskie Związku Oficerów Rezer- 

wy, z niestrudzonym preze: 
skim na le, urz 
ny i wygodny lokal p 

    

   
   

    

piło w dniu  wcezo! т 

żnej pracy nad dokształeeniem wojsko- 

'ch członków. Dokształcenie polega 

  

     
sładów, które od- 
Na wykładowców 

czynnej. 
Koła wysłuchali 

о ‹ ego wykładu, który 
А it pik. dypl. Stachiewicz.  Prelegeut 

podniósł na, wstępie znaczną rolę oficera rezer 
WY w ie i jego trudne obowiąz zazna- 

у wiczenia wojskowe, na które powo- 
są co pewien okres czasu oficerowie 

rezerwy, nie wystarczają do utrzymania ści- 
steso kontaktu rezerw z armją; uwydat- 
nił ewołucje i postę akie technika wojsko 
wa i wyszkolenie, czynią z każdym rokiem; 
unaocznił fakt, że oficer rezerwy nie jest w 
stanie przy swych zajęciach cywilnych, < 
dzić tych postępów, co jest koniecznym wa- 
rumkiem jego sprawności i gotowości bojo- 
wej; nakoniee wyciągnął z powyższych uwag 
wniosek, że kurs dokształcająco-wojskowy mo 
że oddać oficerom rezerwy wielkie przysługi. 

Za temat wykładu inauguracyjnego obrał 
sobie płk. Stachiewicz obronę Wilna w dniazh 

zauiu eyklu 
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od 25 kwietnia do 1 maja 1919, po zdobyciu 
Wilna przez Marszałka Piłsudskiego. Obronę 
prowadził gen. Rydz-Śmigły przed trzema gru 
pami: wojsk bolszewickich, nadciągające z 
trzech stron: od Mejszagoły, od* Święcian i 
od Mołodeczna. Prelegentowi nie chodziło 0 
zapoznanie słuchaczów z działaniem całej gru 
Dy gen, Smiglego: celem jęgo było przedsta 
„wić im rołę strategiczną małych jednostek 
bojowych — plutonów i kompanij, które wy 
pełniały trojakie zadania: obronę, natarcia i 
opóźnienie ofenzywy nieprzyjacielskiej, 

Świetnie wygłoszony odczyt płk. Stachie- 
wicza, którego l] odznacza się doskonałą 
zwięzłością, rzeczowością i ekspresją,  obti- 
dzit głębokie zainteresowanie słuchaczów. 

Ski 

Polski Biały Krzyż 
Jest organizacją społeczną, powołaną do 

utrzymywania łączności między żołnierzem a 
społeczeństwem. 

Dać powołanemu do zaszczytnej służby w 
Armji Narodowej obywatelowi dobrodziej- 
stwo oświaty; dostarczyć mu kształcącej dn- 
cha i uszlachetniającej myśl lektury: wy- 
tworzyć dlań w godzinach wolnych od słu 
by, ciepłą atmosferę towarzyskiego życia w 
świetlicy; krzewić dobry obyczaj; zaspokoić 
ciekaw informacji — oto nasze zadanie. 

Wypływają one z wskazania Marszałka 
Piłsudskiego, że „Armja polska nie powinna 
być kastą, lecz winna tworzyć z narodem je- 
dność nierozerwalną, a więc niezwyciężoną. 

Postulat jedności może być urzeczywist- 
niony tylko przez pracę „Polskiego Białego 

*. Im szerszy będzie jego zasięg, im 
zych będzie on mógł dostarczyć żoł- 

nierzowi dowodów pamięci i miłości społe- 
czeństwa — tem szybciej narastać będzie 
wskazana przez Marszałka niezwyciężona po- 
tęga wojska. zespolonego z narodem. 

Płynie stąd dla każdego obywatela moral 
ny przymus stanięcia w szeregach Polskiego 
Białego Krzyża i jako symboliczny wyraz 
głębokiego rozumu obywatelskiego i jako 
praktyczny odruch wzięcia udziału w budo- 
1 u duchowej i materjalnej potęgi Ojczy- 

    

  
   

      

  

  

zmy. 

Udział w pracach P.B.K. nie wymaga о- 
fiar pieniężnych. Drobna składka miesięczna 
w kwocie 50 gr. nie może zaważyć na najskro 
mniejszym nawet budżecie domowym. Chodzi 
więc tylko o akt dobrej woli. 

Spełnijcie ten akt w czasie Tygodnia P. 
B.K. w dniach od 4 — 11 listopada b.m. i 
zapisujcie się na członków. 

Zapisy przyjmuje Sekretarjat Tygodnia 
P.B.K. (Kasyno (Garnizonowe), eodziennie od 
godz. 10 — 14 i 16 — 18. 

; gu całego tygodnia Polskiego Bia- 
łego Krzyża zbierane będą dobrowolne datki 
w restauracjach, cukiermiach, lokalach rozryw 
kowych i t.p. 

Ponadto Zarząd Polskiego Białego Krzy- 
ża sprzedawać będzie mareczki w cenie po 
10, 20 i 50 gr. na cele PBK. 

Na zakończenie Tygodnia odbędzie się w 
dniu 11 listopada r.b. o godz. 23 Dancing w 
Cukierni P. Sztrallowej (Czerwony Sztrall), 
ul. Mickiewicza 12. 

Komitet Wykonawczy 
Tygodnia Polskiego Białego Krzyża 

K i i] 
WYPADKI I KRADZIEZE. 

— Spadt z drabiny. W dniu 2 bm. murarz 
Szners Kasper (Nowogródzka 120) lat 49, za- 
trudniony przy budowie domu Nr. 6 przy ul. 
Lubełskiej, spadł na ziemię, wskutek nagłego 
złamania się drabiny. Szners doznał ogólnych 
obrażeń ciała i został umieszczony w szpitalu 
św. Jakóba, życiu jego jednak nie grozi niebez- 
pieczeństwo. 

— PIJANY RZUCIŁ SIĘ DO RZEKI, Piet- 
kiewicz Kazimierz (Wiłkomierska 3) w zamia- 
rach samobójczych rzucił się do rzeki Wilji w 
pobliżu szpitała św. jakóba, został jednak wy- 
dobyty z rzeki przez zatrudnionych w pobliżu 
robotników. Ustalono, że Pietkiewicz był w sta- 
nie nietrzeźwym. : 

— TRUP NOWORODKA. Podczas oczysz- 
czania dołu kloacznego na dworcu osobowym 
wileńskim, wydobyto zwłoki noworodka płci me 
skiej znajdujące się w stanie rozktadu.Wszczęto 
w tej sprawie dochodzenie. 

   

   

  

   

    

  

  

  

stawę do kielicha srebrną pozłacaną ogólnej war 
tości 250 złotych. 

POSEŁ HR. TYSZKIEWICZ WŚRÓD 

PODOFICERÓW W STANIE SPOCZYNKU. 

Staraniem Związku Podoficerów przeniesio- 
ć nych w stan spoczynku i Podoficerów Rezerwy, 

w porozumieniu się z Kołem BBWR dzielnicy 
Śródmieście, zorganizowane zostało zebranie in- 
formacyjne, na którem wiceprezes Rady Wojew. 

BBWR p. poseł hr. Jan Tyszkiewicz wygłosił 
referat na temat „Sytuacja polityczna w dobie 

obecnej". Zebranie to odbędzie się w dniu 5 

bm. w lokalu Związku Podoficerów Rezerwy, 

przy uł. Uniwersyteckiej Nr. 1 m. 2. Początek 

zebrania o godz. 12-tej w południe. 
Z powodu ważności tematu prelekcji, or- 

ganizatorzy apelując tą drogą do swych kole- 

gów, ażeby stawili się na zebranie jak najlicz- 

niej. 

KOŁO BBWR DZIELNICY PONARY. 

Zarząd Koła BBWR dzielnicy Ponary zwo- 
łuje na dzień 5 bm. o godz. 12-tej zebranie in- 

formacyjne dla członków Koła. Zebranie to od- 

będzie się w łokalu Rady Grodzkiej przy Sekre- 
tarjacie Wojewódzkim BBWR ul. św. Anny 2-4. 

Stawiennictwo członków Koła obowiązkowe 

Towarzystwo Przyjaciół Państ: 
Szkoły Techn'cznej w Wilnie 
' ŚWIETLE SWEJ DZIAŁALNOŚCI 

Spośród istniejących przy wileńskich szko- 
łach średnich zrzeszeń, o typie Opiek Rodziciel- 

skich, niewątpliwie na plan pierwszy wysuwa 

się Towarzystwo Przyjaciół Państw. Śr. Szk. 
Techn. im. Marszałka j. Piłsudskiego. 

Właśnie dostarczono nam sprawozdanie te- 

go towarzystwa, obejmujące okres roku szkol- 

nego 1932-33. 
Przytoczone cyfry sprawozdawcze wykazu- 

ja wielką żywotność Instytucji, tudzież dużą i- 
nicjatywę i energję czynników, stojących na jej 

czele. 
l tak: Towarzystwo liczy obecnie 800 czł., 

w tej liczbie 750 z pośród rodziców uczni. 
W okresie sprawozdawczym, prowadzona 

przy szkole stołówka dla uczni wydawała obia- 

dy w cenie od 25 do 70 groszy i šniadania po 
20 groszy. 4 

Takich śniadań płatnych wydano 27.175, 

zaś obiadów 21.117. Niezależnie od tego wyda- 

wane były niezamożnym uczniom śniadańia bez 
płatne. W pierwszem półroczu korzystało z nich 

32 uczniów, w drugiem — 60. Ponadto obiadów 
bezpłatnych wydano 8.555. 

Na opłacenie wpisów szkolnych za nieza- 

możnych uczniów w okresie sprawozdawczym 
Towarzystwo wypłaciło 3.052 złote. Z tych 

świadczeń Towarzystwa w | półroczu skorzy- 
stalo 82 uczniów, w II półroczu 76 uczniów. 

Sześciu niezameżnyh uczniom udzielono in- 
dywidualnych zapomóg w sumie 280 zł. 

Za 6-ciu uczniów, skierowanych do Bursy 

Zw. Osadników, Towarzystwo zapłaciło 335 zl. 
Z sum przyznanych przez Urz. Wojew., — 

Two wysłało 1l uczniów na kolonie letnie. 

Wszystkie te prace wykonane zostały przy 

czynym udziale zarządu Towarzystwa, do któ- 

rego wchodzili pp.: inż. St. Mazurowski (pre- 
zes), inż. Henryk Jensz (wiceprezes), inż. ]. Cy 
wiński (skarbnik), Julj. Mieczkowski (sekretarz) 
M. Charmanska, K. Świdzińska, H. Pulmanowa, 
l. Radwan - Przygodzka, Jenszowa, Kirjacka, 

Bohuszewiczowa, dr. Fl. Piotrowski, Br. Zda- 
nowski, S. Kalinowski, mir. Wawrouch. 

Komisję rewizyjną stanowili pp.: inž. J. 

Narkowicz, pułk. Wł. Nekanda-Trepka, Jan Kie- 
wlicz i Bara. 

w sprawie pomnika 

  

Ś.P. PRZEMYSŁAWA BARTHLA DE WEY- < 
-DENTHOLLĄ 

Od jednego z uczestników Zjazdu kob 
skiego oficerów 19 pułku artylerji lek 
który się odbył przed paru tygodniami, otrzy 
mujemy list następujący: 

Panie Redaktorze, umieszczone w poczyt- 
nem pismie Pana sprawozdanie ze Zjazdu Ko- 
leżeńskiego oficerów 19 pułku artylerji lek- 
kiej im. płk. Przemysława Barty, byłyby nie- 
kompletne, gdyby ominiętą została sprawa, 
poruszona na zjeździe, żywo komentowana, 
którą omówić chcę właśnie w paru słowach. 

19 p. a. l. ed dłuższego czasu już zaję- 
ty jest myślą postawienia Pomnika — Pamiąt 
ki pułku, którym chce uezcić bohaterską pa- 
mięć swego pierwszego dowódcy i szefa Ś.p. 
płk. Przemysława Barthla de Weydenthall, 
oraz uwiecznić przepiękną tradycję bojową 
tego pułku i pozostawić młodym pokoleniom 
szkolących się żołnierzy relikwję niejako puł- 
kową, bo pierwsze działo, zawiązującego się 
na Kubani pułku, które to działo ma stanąć, 
jako główna ozdoba pomnika. Piękna i głę- 
boka ta myśl znajduje się w toku realizacji. 

Opracowany został projekt pomnika i 
kosztorys. Są główne emblemata pomnika, jak 
wspomniane wyżej działo i popiersie szefa 
pułku, płk. Barty, wreszcie oficerowie i pod- 
oficerowie pułku złożyli pokaźną kwotę na 
ten cel. Do ostatecznego  urzeczywistnienia 
stoi na przeszkodzie, jak wszędzie zresztą, 
jeszeze brak gotówki. 

Zwracam się z apelem do wszystkich by- 

łych żołnierzy tego pułku i jego rezerwy, by 
niezależnie od stopnia, skromną chociaż skład 
ką, pomogli do ukończenia tego projektu, po- 
nodto wzywam do tegoż eałe cywilne społe- 
czeństwo Wileńszczyzny i wszystkich sympa- 
tyków pułku artylerji gen. Żeligowskiego, póź- 
niej 1 p. a. p. Litewsko-Białoruskiego, a obec- 
nie 19 p. a. l, w którym szkolą się na obro:i- 
ców Ojezyzmy nasi synowie i bracia. 

Składki na powyższy eel kierować moż- 
na na ręce Dowódcy 19 p. a. l. w N.-Wilejce. 

Uczestnik Zjazdu - 

   

   

Z DZIEJÓW TEATRU 
WILEŃSK EGO 

Cykl odczytów „Dawne Wilno** eieszy 
się zasłużoną popularnością. Publiczność wi- 
leńska dowiodła, iż przeszłość Wilna oraz 
dzieje kultury na tle przeżyć miasta, żywo 
ją obehodzą; to też poszczególne odezyty cie- 
szą się dość dużą frekwencją. Nawet deszcze 
i y mrok na dziedzińcu klasztoru 

skiego nie odstraszają gorliwych 
Wilna. 

Wczorajszy odczyt Tadeusza Łopalewskie 
go był poświęcony dziejom teatru wileńskie- 
go. Prelegent w żywej i obrazowej gawę- 
dzie zarysował główne etapy rozwoju teatru 
polskiego w Wilnie, podał wiele niezmiernie 
ciekawych szczegółów, dotyczących organiza- 
cji teatru i stosunków, panujących za kuli- 
sami, — a nawet postarał się seharakteryzo- 
wać ówczesnego widza, tak niepodobnego do 
widza doby obecnej. 

Dzieje teatru wileńskiego słusznie podzie- 
lit prelegent na trzy nierówne etapy. Pierw- 
szy obejmował okres do r. 1785, do czasu po- 
wstania ru nowoczesnego. W SAL į 
prawie cały w. XVIII teatru właściwego nie 
znały. Był wówczas tak popularny teatr szkol 
ny przy szkołach jezuickich, a nawet niektó- 
rych bazyljańkich (w Żyrowieach np. teatr 
szkolny na wzór jezuiekiego został zorgamizo- 
wany wr. 1752), — rozpowszechnione były mi 
sterja i widowiska, odgrywane na ulicach. 
Bardzo ciekawe np. widowisko zostało zorga- 
nizówane w r. 1604 podczas uroczystości ka- 
nonizacyjnych św. Kazimierza w Wilnie. 

W r. 1785 rozpoczynają się dzieje teatru 
właściwego, — instytucji samodzielnej. Twór 
cą teatru wileńskiego staje się „Rey teatru** 
— ojciec sceny polskiej — Bogusławski, — 
poeta, tłumacz, śpiewak, aktor, reżyser, dyre- 
ktor. -а 

Jakże oczekiwało Wilno przyjazdu zna- 
komitego aktora l... Jakże serdecznie go przyj 
mowało |... 

Prelegent otlczytał ciekawy fragment z 
pamiętników Kazimierza Skibińskiego, aktora 
i późniejszego dyrektora teatru wileńskiego, 
— fragment, opisujący przyjęcie Bogusław- 
skiego przez publiczność, która wykazała nie- 
zwykłą kulturę i głębokie zrozumienie zadań 
polskiego teatru. Pierwszą sztuką, odegraną 
w Wilnie, z udziałem Bogusławskiego, była 
komedja Zabłockiego — „Fircyk w zalotach**. 

Bogate są dzieje teatru wileńskiego w 
tym drugim okresie, który trwał do r. 1864, 
do czasu zamknięcia teatru polskiego. 

Publiczność, odznaczająca się wielką zdol 
nością do bezpośredniego reagowania, — wzru 
szania się i zachwytów lub wyrażania swe- 
go niezadowolenia i oburzenia trakto-- 
wała teatr jako źródło niecodziennych rozry- 
wek, a jednocześnie doceniała jego rolę kul- 
turalną. 

      

     
    

  

    Aktorzy, choć byli 
dyrektorów, umieli nawi ciślejszą łącz 
ność z widownią i często bywali przez wdzię- 
cznych widzów nagradzani... dukatami,  rzu- 
canemi wprost na scenę. 

Aktorzy, choć byli wyzyskiwani przez 
mecenasi sztuki, oddając swe utwory, jedno- 

  

cześnie dopomagali teatrowi do realizacji 
sztuk. 

Dyrektorzy nie otrzymywali żadnych sub- 

  

wencyj, ale nietylko nie bankrutowali, lecz 
nawet się dobrze wzbogacali!... 

Prelegent przesmął przed słuchaczami 
całą galerję niezmiernie charakterystycznych 
i ciekawych typów i zarysował kolejność 
większych zdarzeń. Ц 

Rok 1808 —— pierwsze wystawienie „Ha- 
mleta'* w Wilnie. 

Rok 1812 — 26 lipca — „Powrót ojezy- 
zny:* — patrjotyczna sztuka, entuzjazm: 
publiczność, która była świadkiem ruchu 
wojsk Napoleona i gościny w Wilnie wielkie- 
go Cesarza. 

Rok 1827 — pierwsza komedja Fredry 
na scenie wileńskiej — „Pan Geldhab'*... 

tok 1828 — pierwsze wydawnietwo, po- 
święcone sprawom teatralnym — „Teatr Wi- 
leński'* na wzór „Teatrów  Warszawskich**. 

Rok 1840 — opracowanie pierwszego ie- 
oretycznego dzieła, pierwszej teorji gry aktor 
skiej przez Tomasza Łopacińskiego. Dzieło io 
niestety, nie zostało wydrukowane i dotych- 
CZAS „jduje się w rękopisie. 

I wreszcie rok 1893, w którym aktorzy 
polscy, gnębieni przez cenzurę rosyjską i 
szykanowani przez 1 ie władze admini- 
stracyjne, zorganizow: 
syjski.. Po dwudziestu latach pozostał 
tylko teatr rosyjski... 

A później — od r. 1906 rozpoczął 
ci etap dzie; teatru polskiego w Wilnie, 
od Nuny' Młodziejowskiej do naszych dni. 

O tym okresie prelegent już nie mówił. 
Odtworzył drogę rozwojową teatru polskiego 
aż do roku 1 podał w syntetycznym 
skrócie przejawy życia kulturalnego, zwiąta- 

z teatrem, i tem kazał słuchaczom zamty 
„em był teatr polski w Wił 

zem być powinien. 
W. Ch. 
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stały teatr. polsko-ro 
już 

    

          

   
   

  

nie, czem może być, 

Prowizoryczny remont kościoła 
Franciszkańskiego 

W związku z mającym nastąpić w naj- 
bliższej przyszłości uwolnieniem kościała Fran 
ciszkańskiego przy ulicy Trockiej od okupu- 
jącego go archiwum, odnośne władze, przystą 
piły onegdaj do prowizorycznego remontu ze- 
wnętrznego tego szacownego zabytku. Na pier 
wszy ogień poszły szkarpy po obu stronach 
frontonu jako najbardziej uszkodzone oraz 

dolne partje murów bocznych. Miejsca uszko- 
dzone nietylko zostaną atynkowane, lecz po- 

nadto zwietrzałe na skutek wpływów atmosfe 
rycznych, a przedewszystkiem pod działaniem 
wilgoci, części murów będą wzmocnione wkład 
kami z nowej cegły. 

W dalszym ciągu robót, projektowana 
jest naprawa silnie uszkodzonej przez deszcze 

części szcytowej frontonu, oraz zniszczonych 

gzymsów po bokach świątyni. Wzniesiono już 
rusztowania od przodu. (i). 

BIEG MYŚLIWSKI W DNIU ŚW. HUBERTA 

w 4 pułku Ułanów. 

Wczoraj, jako w dzień św. Huberta, odbył 
się tradycyjny bieg myśliwski, zorganizowany 
przez 4 pułk Ułanów, w którym wzięli udział 
zaproszeni goście ze wszystkich pułków kawą- 
lerji i pułków piechoty i artylerji, stacjonowa- 
nych w Wilnie, Prócz jeźdźców wojskowych, w 
biegu uczestniczyły amazonki. 

Mastrem był dowódca 4 pułku ppłk. dpl. 
Scheitzeq Trasa biegu. urozmaicona licznemi 
przeszkodami prowadziła przez pola Pośpieszki. 
W pobliżu toru wyścigowego ukrywał się lis, 
którego odnalazła p. Krystyna Bohdanowiczó- 
wna. — Po skończonym biegu pani generałowa 
Przewłocka wręczyła uczestnikom pamiątkowe 
jodznaki, poczem gospodarze i organieatorzy 
podejmowali gości bigosem.



Šwieto Chrystusa-Krėla 
w Landwarowie 

Obchód uroczystości Chrystusa-Króła miał 

przebieg w Landwarowie nadzwyczaj uroczysty 

— wprost wspaniały. Mieszkańcy miasta i o- 

kolicy powiadają, że tak gromadnej i podnio- 

słej manifestacji katolickości Landwarów jesz- 
cze nigdy nie oglądał. 

Zorganizowany był obchód staraniem ko- 

mitetu społecznego z proboszczem miejscowym 

ks. dr. Kazimierzem Kułakiem na czele. Do ko- 

mitetu społecznego byli zaproszeni przedstawi- 

ciele wszystkich sfer miejscewego społeczeńst- 

wa, wszystkich instytucyj rządowych i społecz- 

nych i wszystkich organiz 
    

    

  

    
   

  

że są sprawy - 

łączyć. całe 

ne przek: 

   

            

i Już wotywna Msza św. 
była uroczystsza jak zwył 
Mszy św. czionkowie Akcj 

fi do Komuniknii i św gremialnie, w 

  

kich organizacyj. 
Nabożeństwo główne — suma i specjalne 

modły — rozpoczęło się o g. 10-tej. W nabożeń- 

stwie wzięło udział wojsko z Baonu KOP „No- 
we Troki", w liczbie dwóch kompanij z orkies- 

trą baonu i ze swymi dowódcami - oficeram 

na czele. Szkoły landwarowskie i z Waki Konień 
skiej stawiły się w całym komplecie dziatwy— 

ze sztandarami. Była też dziatwa i z innych 

szkół wiejskich. Gremjalnie wzięła udział w 

„Swej uroczystości* Akcja Katolicka — męż- 
czyźni, niewiasty, -S. M. P. męskie i żeńskie. 

Nie zbrakło też na nabożeństwie organizacyi 

miejscowych o charakterze wojskowym — jak 
to Straży Pożarnej, Przysposobienia Wojskowe- 

go Kolejowego, Strzelca, Przysposobienia leś- 
nego, oraz — rzecz naturalna -— miejscowego 

harcerstwa i organizacyj religijnych: Terciar- 
stwa, Konferencji św. Wincentego a Paulo, Kru- 
cjaty, Straży Honorowej Serca Jezusowego i 
Żywego Różańca. Była obecna policja miejsco= 
wa ze swym zacnym komendantem p. Podgór- 

skim na czele, byli też zawsze wierni i ofiarni 
Kościołowi kolejarze landwarowscy wraz ze 
swą władzą, personel z miejscowej poczty, na- 

uczycielstwo etc. Ziemiaństwo było reprezento- 
wane przez P. Hr. Eugenjusza Tyszkiewicza z 

żoną z Landwarowa i p. Hr. Jana Tyszkiewicza 

z Waki. Włościanie ze wszystkich zakątków pa- 

rafji landwarowskiej a również i z obcych sta- 
wili się bardzo licznie —a dopomogło ku temu 

i to, że wójt gmiry trockiej p. por. Huss był 

łaskaw brać czynny udział w komitecie społecz- 

nym i przyczynić się do spopularyzowania uro- 

czystości obchodowych wśród wsi. 
Słowem — były obecne na uroczystości 

Króla Królów — wszystkie stany, a obszerna 

wspaniała Świątynia landwarowska, pięknie 
przyozdobiona na uroczystość wieńcami, 7 О 

tarzami tonącemi w kwiatach — była bodaj po 

raz perwszy tak szczelnie wypełniona. 
W czasie szumy pięknie śpiewał miejscowy 

chór kościelny — oraz kilka ražy doskonale za- 

manifestowała siebie orkiestra wojskowa. Ka- 
zanie b. aktualne na temat „Bóg Panem celem 
naszym — mnie żyć jest Chrystus" wygłosił 
miejscowy proboszcz ks. K. Kułak. 

Po skończonem nabożeństwie wyruszył po- 

chód, bardzo liczny, w porządku przedtem usta- 

lonym, z krzyżem i obrazem Chrystusa-Króla 

na czele. Przed krzyżem, ustawionym na miej- 

scu, gdzie był stary kościół, pochód się zatrzy- 
mał i tu miał miejsce piękny moment odnowie- 

nia aktu poświęcenia Sercu Jezusowemu mia- 

stą Landwarowa i całej parafji landwarowskiej 
oraz złożenia przyrzeczenia przez zebranycn 
wiernej służby swemu Królowi-Chrystusowi. 

Ulicami Wolności i Kolejową pochód do- 

szedł do placu przed dworcem kolejowym i tu 

pod „gołem niebem" odbyła się uroczysta Aka- 
demja ku czci Chrystusa-Króla. 

Już piękna dekoracja trybuny — sceny na 

tle dworca, promienie wyswobodzonego na ten 

moment słońca i lśniących w tych promieniach 
obrazów Chrystusa-Króla i Matki Boskiej — 

Królowej ludów — ustawione w ordynku woj- 
sko, szkoły, organizacje, tłumy ludności — 

wszystko to podnosiło, ożywiało uczucia kato- 

lickie, wzbudzało: w obecnych szlachetną dumę 
katolicką. Jeszcze więcej spotęgowała ten pożą- 
dany nastrój treść akademii, która naprawdę 
była piękna wykonaniem i bogata w treść. Zio- 

żyły się na nią: doskonałe występy orkiestry 

wojskowej, śpiewy miejscowego chóru parafjal- 
nego pod batutą niestrudzonego 1 ofiarnego p. 

Icewicza, deklamacje młodzieży z S. M. P. i 
Harcerstwa, przemówienie p. rejenta *]. Gurewi 
cza, prezesa Stowarzyszenia Mężów Katolickich 

i referat ]. Rodziewicza „prawnika, z Wilna. Re- 

ferat był centralnym punktem Akademii: prele- 
gent krótko, zwięźle i przekonywuj przed- 

stawił, czego od katolika wymaga Chrystus - 
Król w danej chwili — a w końcu podał do 

przyjęcia odpowiednie rezolucje. Okrzyk — 
„Niech żyje Chrystus _ Króf' — jaki potężnym 

chórem wzbił się pod niebo z piersi wszystkich 
obecnych — był znakiem zrozumienia i przyję- 

cia tego, co prelegent do przyjęcia podał. 
WAW A dla zebranych był 

    

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
Duff czekał przed drzwiami pokoi, zajmo- 

wanych przez Pamelę i jej matkę. Po kilku 

minutach, w ciągu których Duff słyszał gwał- 

towną dyskusję za drzwiami, młoda panienka 
powróciła. 

Sztary były pospuszezane w pokoju, w któ 
rym się znaleźli oboje. Stopniowo oczy Duffa 

przyzwyczaiły się do ciemności i zauważył na 

szezlągu, w najciemniejszym punkcie pokoju, 
postać kobiety. Zbliżył się do niej. 

— Oto pan inspektor Duff, mamo, — przed 

stawiła Pamela Potter. 
— 0, tak, — jęknęła słabo kobieta. 
— Mrs. Potter, — rzekł detektyw czując 

się bardzo nieswojo. — Jest mi niewymownie 
przykro niepokoić pamią. Ale to jest nieunik- 

nione. 
-— Ja myślę, — przyznała. — Czy zechce 

pan usiąść? Czy to panu nie przeszkadza, że 
zasłeny są pospuszczane ? Boję się, że nie wy- 
glądam możliwie, po tym okroprym ciosie. 

— Rozmawiałem już z eórką pani — ciąg- 

nął dalej Duff, przysuwając kizesło możliwie 
jak najbliżej do siedzącej, - Nie będę tu do- 

kuczał długo. Jeśli wie pani cos takiego, co 
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Uczeń—zbieg 
USIŁOWAŁ PRZEDOSTAĆ 

WILNO, W rejonie Iwieńca zatrzymano 17- 
łetniego Waciawa Kwaśniewskiego, ucznia z 
Warszawy, który wraz z innym chiopcem, usi- 

łowali namówić pewnego wieśniaka do prze- 
prowadzenia ich na stronę sowiecką. 

SIĘ DO SOWIETÓW 

Kwaśniewski zeznał, że chciał zwiedzić S0- 

wiety a następnie zamierzał udać się do Harbi- 

nu, gdzie ma wuja. 

Skierowano go etapem do Warszawy. 

Wiki grasują 
WILNO. Na terenie pow. wołożyńskiego 

i molodeczańskiego  caraz bardziej daje się 
odczuwać agresywność wilków, które całkiem 

  & 

СИООТЕ PO MIEŚCIE... 
„NIEDOKOŃCZONA SYMFONJA" MAGI- 

STRACKA NA ZAWALNEJ 

Po Ostrobramskiej, i Wielkiej, Niemieckiej 
i i Wileńskiej, przyszła wreszcie kolej na upo- 

rządkowanie trzeciej wielkiej arterji ulicznej, 
łączącej śródmieście z dworcem kolejowym, 
mianowicie ul. Zawalnej. 

Odcinek jej od Trockiej do Hał Miejskich 
uporządkowano już przed paru laty, w roku zaś 
bieżącym przebrukowano i zaopatrzono w nowe 
chodniki wielki odcinek od Trockiej do Małej 
Pohulanki. 

Obecnie więc pozostał w stanie „pierwot- 
nym' tylko mały kawałeczek Zawalnej od M. 
Pohulanki do Portowej (kwestję zjazdu z ul. 
Kolejowej na Zawalną , pomijamy tu jako in- 
westycję o charakterze odrębnym). Byłoby — 
więc wielce pożądanem by Magistrat jeszcze w 
roku bież. uporał się całkowicie z ulicą Zawal- 

ną. Dojść by do tego musiała jeszcze i połowa 
ulicy Jagiellońskiej jako jej faktyczne przedłu- 
żenie, łączące Zawalną z ulicą Mickiewicza. 

„Przechodzień 

Z życia Harcerzy 
Przed kilkoma dniami odbyło się posiedze- 

nie Zarządu Oddziału Wil. Zw. Harcerstwa Pol- 

skiego poświęcone sprawozdaniu z akcji letnij 

i sprawom bieżącym. 

Akcja obozowa. W czasie letnim 1933 r. 
odbyło się obozów harcerek 18, w których wzię 

ło udział 346 harcerek. Koszta tych obozów wy- 
nosity 7821 zł. z czego 50 proc. pokryły same 

harcerki. Obozów harcerzy 37, z udziałem 641 
chłopców, a koszt ogólny wyniósł 22 437 zł, z 

czego larcerze pokryli ponad 40-proc. 

W akcji obozowej harcerek i harcerzy 

znacznej pomocy udzielił KOP i wileńskie pułki, 

które opiekują się drużynami ( 1, 5, 6 pp. leg. 
4 р uł. Zaniemeńskich, I p. a. l, 3 p. a. c., 3 

Sap.) W porównaniu z latami ubiegłemi akcja 

obozowa wzrosła. 

Stałym delegatem Oddz. , Wileńskiego do 

Rady Naczelnej Z. H. P. zestał wybrany p. płk. 
Pełczyński — dowódca 5 pp. leg. 

W miesiącach listopadzie i grudniu odbędą 
się następujące odczyty harcerskie: mjr. Edwar_ 

da Piejfera o polskim ruchu harcerskim w Ame- 

ryce, oparty na wrażeniach z pobytu w Ame- 

гусе i p. dr. Ludwika Bara — o Miedzynaro- 
dowym Zlocie w Gódółó, w którym prelegent 
brał udział. 

Zarząd ©ddziału Wileńskiego powziął uchwa 

ię, zapraszającą do Wilna Zjazd Walny Z.H.P. 

który ma się odbyć w 1934 r. Zjazdy Walne Z. 
H. P. — odbywają się co roku w innem mieś- 

cie, a otatnie w Krakowie, Warszawie i Kato- 
wicach. W Wilnie dotychczas Zjazd Walny się 

nie odbywał. 

Komenda Hufca Harcerskiego w Wilnie wy 
jednała w dowództwie I p. p. leg. zorganizowa- 

nie kursu łączności dla harcerek i harcerzy. 

Kurs ten rozpoczął się i trwać będzie do dnia 
15 grudnia rb. W programie kursu mieszczą 

się zajęcia teoretyczne i praktyczne ćwiczenia 

polowe, które wyszkolą uczęstników w tej dzie- 
dzinie O. W. 
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SPÓLNIK lub dwóch do Pierwszorzędnego 
ZAKŁADU KĄPIELOWEGO ze stałą bo- 
gatą ulienielą poszukiwany. Kapitał zakła- 
dowy zabezpiecza się Zysk gwarantowany. 
Łaskawe oterty składać do biura cgłoszeń 

SOBOLA, Wileńska £ pad Nr. 7 Š   ie 
  

przedostatni akt akademii: oto na scenie ukaza- 

ły się trzy panny, druchny z S.M.P. symbolizu- 

jące trzy cnoty — wiarę, nadzieję i miłość, ka- 
żda odpowiednio do symbolizowanej cnoty U- 

brana i wygłaszająca kolejno o danej cnocie 

ad hoc uiożony sz. Obrazek ten sceniczny, 

twór: p. Winiarskiej, czionikini Stowarzyszenia 

Niewiast z Akcji Katolickiej — ukazał obecnym 

że owocem uroczystości ku czci Chrystusa-Króla 

ma być praktykowanie w życiu naszem со- 

dziennem cnót: wiary, nadziei i miłości. 

Zakończono akademię gromadnym  špie- 

wem hymnu „My chcemy Boga i odegraniem 

przez orkiestrę wojskową hymnu narodowego. 

Rozeszii się zgromadzeni chrześcijanie do 

domów swoich, podniesieni na duchu a nieje- 

    

    

  

den z mocnem postanowieniem wiernej służby 

Chrystusowi — Królowi. Obecny. 

4) 

Zwyciezca 
mogłoby mieć związek z nisza sprawą, pro- 
szę nie zwlekać z podzieleniem się sem z 

nami. Zapewcian: panią, że może nam pani 

pomóc bardzo, znając przeszłość ojca, trochę 
lepiej, naturalnie, aniżeli Miss Pamela. Czy 

ojciec pani miał wrogów ? 

— Biedny ojeiee! — jęknęła kobieta, — 

  

  

Pamelo, gdzie są sie rzeżwiące? — Dziew- 

czyna podała zielony flakonik. 
To był święvy człowiek, M... e... jak po- 

wiedziałaś jego nazwisko, mojs droga? 
— Mr. Duff, mario, 

— Mój o, był świętytn, jeśli są święci 

    

     

    

ego wioga w esłym świe- 
gw życin nic słyszałam 

sownem. 

na ziemi. Ani je 

cie. Naprawdę: ni 
o ezemś równie bez 

— A jednak musi się w um kryć jaksś 

sens, Mrs. Potter. Musimy zaaieźć go. Może 
coś było w odlegiej przeszłości vani ojea ?..— 

Duff urwał i wyjął z kieszeni zamszowy wo 
ieczek. — Czy meyliby my podnieść troche 

tę zasłonę u okna, Miss Pamelo? 
— Oczywiście, odpowiedziała wstając. 
— Ach, jeste pewna, że wyglądam о- 

kropnie, — protestowała starsza duma. 

  

  

PiS Ma RSE оя 

otwarcie podchodzą pod zabudowania licząc 

na łatwy żer. Szykowane są obławy w okolicy. 

SPORT 
DRUGIE SPOTKANIE WKS — SMIGŁY 

Z POLONJĄ WARSZAWSKĄ 
Jutro w Warszawie drużyna L 

WKS - Śmigły zmierzy, po raz drugi, swe si- 
ły z Polonią. Po przegranej w Wilnie ciężko 

będzie drużynie stanąć do walki zwłaszcza na 
obcym gruncie. Rozumie to każdy orjentują- 

cy się w piłce nożnej, ale mimo wszystko ani 
na chwilę nie powinna drużyna nasza zapomi- 

nać, że przecież niedzielny mecz nie wykazał 
zdecydowanej przewagi polonistów i przy od- 

robinie szczęścia my właśnie bylibyśmy obec- 

nie faworytami. O tem nie należy zapominać. 
Wygrana w niedzielę otworzy znów sze- 

rokie możliwości, a w decydującem spotkaniu, 
na neutralnem gruncie wynik może być dla 

nas pomyślny. 
Zasłażonej i sympatycznej drużynie na- 

szego mistrza — WKS'u życzymy tyle uśmie- 

chu szczęścia ile mieli pechu w poprzednim 

spotkaniu. Ten mecz będzie przedostatnim wy 
siłkiem przed zasłużonym spoczynkiem na lan 

rach „ligowych''. 
* * * 

"W wypadku, — który oby nie miał miej- 

sca — przegrania meczu z Polonią WKS, ja- 

ko wicemistrz A - klasy polskiej weźmie 

wraz z drużynami Garbarni i Czarnych, udział 

w turnieju mającym za zadanie wykazać, któ- 

ra z tych drużyn zasługuje, bądź na pozosta- 

wienie nadal w szeregach Ligi, bądźteż, jak 

WKS, promowanie do Ligi. 
Ze względu na ważność tych spotkań wydział 
gier i dyscypliny PZPN'u wyznaczył specjal- 
nych delegatów, którzy będą obecni na me- 

czach. 
W turnieju eliminacyjnym obowiązuje 

następujący regulamin rozgrywek: Przy rów- 

nej ilości punktów rozstrzyga stosunek bra- 

mek, przy równym stosunku ilości punktów 

i bramek rozstrzyga trzecie spotkanie na %o- 

isku neutralnem 
Jeżeli więc WKS przegra w Warszawie 

pędziemy Świddkami meczów z Garbarnią i 

Czarnymi, ale — bodaj do tego nie doszło. 

Radje: wileńskie 
SOBOTA, dnia 4 listopada 1933 r. 

7,00 Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 

poranny. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 
11,30 Przegląd prasy. Wiad. o eksporcie. 

Komunikat. Czas. Muzyka. Dziennik poł. Kom. 

meteor Muzyka 
15,25 Program dzienny 
15, *30 Giełda rolnicza. 
15,40 Chwiłka strzelecka. 
15,50 Muzyka żydowska. 
16,20 „Znaczenie wychowawcze 

stwa' odczyt. 
16,40 Francuski. 
16,55 Koncert. 
17,45 Audycja dla chorych. 
18,00 Nabożeństwo w Ostrej Bramie. 
19,05 Tygodnik litewski. 
19,25 Kwadrans akademicki. 

19,40 Program na niedzielę. 
19,45 Dziennik wieczorny. 
20,00 Przemówienie gen. Stachiewicza. 
20,10 Skrzynka techniczna 
20,30 Koncert europejski. 
21,30 Koncert Chopinowski. 
22,10 „Kłajpeda — jej przeszłość, teraźniej- 

szość i przyszłość” odczyt. 
22,25 Wiadomości sportowe. 

22, 40 Transm. muzyki ludowej i cygańskiej. 
23, 15 Kom. meteor.. 
23, 20 Muzyka taneczna z płyt. 

    

harcer- 

EF 
Giełda warszawska 

Z dnia 8 listopada 19388 r. 

Dolary 5,81 

Dolary złote 9,03. 
Belgja 124,25 — 124,56 — 123,94 
Holandja 359, 15 359,05 360,00 — 

Kopenhaga 123 „85 124,45 123,25 
Londyn 27,72, 27,86, 27,58 

Nowy Y. 571, 5,74, 
Kabel 5, 5,76, 5.70 
Paryż 34,86, 34,95, 34,77 
Praga 26.45, 26.51, 26,39, 
Stokholm 142,95 143,65, 142,25 
Szwajcarja 172,60 1723.03, 172,17 
Włochy 46,90, 47,02, 46.78 
Berlin w obr. pryw. 212,50 

Ruble 4,70 

358,20 
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Duff podał wor: 

— Proszę spojrzeć, Madam, znaleźliśwy 

to na łóżku, obok cjca pani. 

— 0óż to jest, mój Boże? 

— Zwyczajny x'aiv woreczek, Mrs. Potte:, 

z zamszu, tak się to nazywa, zdaje się? 

wyrzucił kilka k d dioń. — Zapeł- 

niony setką, lub j kamyków, czy krze- 

mieni. Czy to może niieć dia pani jakieś zna- 

czenie ? 

    

    

ek. 

  

   

— Oczywiście, że rie! A <óż one znaczą 
— dla pana? 

— Niestety, nie. Ale proszę pomyśleć 
Mus. Potter. Może ojciec pani pracował kie- 

dyś — w kopalniach np? 
— Ja o tem migdy nie słyszałam. 
— Czy nie mogą mieć coś wspólnego Z 

samochodami — te kamyki? 

— $kądże znówu? Pamelo... ta poduszka.. 
— W tej chwili ją poprawię, mamo. 
Duff westehnął i odłożył woreczek do kie- 

szeni. 

— Qzy państwo nie zadawali się na po- 
kładzie okrętu z pozostałymi podróżnymi ? 

— Ja nie opuszczałam mojej kabiny. Pa- 
mela, ta, to wędrowała ciągle, rozmawiała z 
rozmitymi ludźmi, wtedy, kiedy powinna by 

ła pozostać przy mnie. 
Detektyw wyjął kawałek oderwanej de- 

wizki z kluczykiem. Podał go dziewczynie. 

   
  

   
  

BRZYDKO 

Ltwuka zrnia „Słą 
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BAR RY MO RE 
w monumentalnem arcy dziele, zrealizow anem z niesłychsnym rezmachem rež: R. BOLESŁAWSKIEGO 
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Najpiękniejsże miłosne pieśni rosyjskie orsz romanse cygańskie, — Wystana niebywała i olśniewająca. 
Nd program: Najnowsze str akcje, 
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2 Ci/kawa trešė! 

sk) 

nowoqódzka 
— Z działalności stow. św. Wincentego a 

Paulo w Nowogródku. W dniu 1 bm. stów. Św. 

Wincentego a Paulo w Nowogródku urządziło 

kwestę uliczną,, w czasie której zebrano kwote 

zgórą 96 zł. na rzecz tegoz stowarzys: ia. 

— Tysiąc rubli złotych zginęło w płomie- 

niach. W dniu 30 października w zabudowa- 

niach Pawła Bezmiena we wsi Lasek gm. kore- 

lickiej, wybuchł pożar, który strawił stodołę ze 

zbiorami, spichrz i odrynę. W spichrzu stopiło 

się tysiąc rubli złotem, które poszkodowany 

tam przechowywał. 
— Kradzież w cerkwi. W nocy na 1 listo- 

pada po przepiłowaniu zasówki w drzwiach cer 

kwi w Wsielubiu, dostali się do wnętrza cer- 

kwi Ars i skradli z szafy gotówką około 

100 zł. S.prawcy narazie nie ustaleni. 

rodźięhyka 
— Sensacyjny proces o miljonowe naduży- 

cia na szkodę Skarbu Państwa. W dniu 6 listo- 
pada rozpoczyna się w Grodnie wielki proces 

sądowy. Na ławie oskarżonych zasiądzie były 

naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodnie Łuba. 

jego zastępca Kraczkowski, buchalter Molenda 

i kilku kupców grodzieńskich. Akt oskarżenia 
zarzuca oskarżonym urzędnikom nadużycia fi- 

nansowe na szkodę Skarbu Państwa, a kupcom 
przekupywanie urzędników i składanie fałszy- 

wych zeznań podatkowych. Straty skarbu pań- 

stwa sięgają miljonowych sum. Będzie to jeden 

z największych procesów, jakie kiedykolwiek 

rozpatrywał Sąd Okręgowy w. Grodnie. Rozpra- 
wa rozpisana została na miesiąc, akta śledztwa 
obejmują 1 grubych tomów, do sprawy wezwa- 
no około 130 świadków. Trybunałowi przewod- 
niczy wiceprezes Sądu Okręgowego Hryniewicz. 
wotują sędziowie Sądu „Okręgowego Tołłoczko 
i Merle. Oskarżenie popierają dwaj wiceproku- 
ratorzy Sądu Okręgowego pp. Sekita i Wysz- 
kowski. 

— Zmiany w prokuraturze Sądu Okręgowe- 
go w Grodnie. Dotychczasowy zastępca proku- 
ratora Sądu Okręgowego w Grodnie p. Juljusz 
Kruszewski został przeniesiony na równorzędne 
stanowisko do Sądu Okręgowego w Wilnie. — 
Podprokurator Jan Buczacki został przeniesiony 
z Grodna do Suwałk. Prokurator Benedykt Łu- 
kaszewicz z Prużany przeniesiony został do Li- 
dy. Podprokurator Rabszewski z Wilna przenie- 
siony został do Grodna. 

— Czy zawodowa straż pożarna miejska 
będzie skasowana? W swoim czasie pisaliśmy 
o tem, że w kołach magistrackich powstał pro- 
jekt _zreorganizowania ochotniczej straży pożar- 
nej i skasowania zawodowej straży. 

Sprawa ta była nawet przedmiotem obrad 
komisji budżetowej magistratu, lecz większością 
postanowiono pozostawić ją. 

Sprawa ta stała się znowu aktualna przy 
rozpatrywaniu budżetu na rok budżetowy 1933-4 
i znowu będzie przedmiotem obrad zarządu miej 
skiego i Rady Miejskiej. Chodzi o zaoszczędze- 
nie dość poważnej sumy, w wysokości 30.000 
złotych. 

— Kradzież piesiędzy. Ze skrytki w kory- 
tarzu domu, specjalnie na ten cel uządrzonej, 

skradziono Osipienko Szymonowi (Orzeszkowei 
8) 170 zł., 25 dolarów i 140 rubli złotych 

mainė 
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OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w W. 

wiru l-go Stefan Wojciechowski, za 
ły w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr. IE 
na zasadzie art. 602 K.P.C. że w dnia 
10 listopada 1933 r. ini 
ul. Portowej Nr. publi 

cytacja ruchomości a mianowicie: maszyny 

drukarskiej płaskiej akeydensowej, f. „Bohm 

© Herber-Wiirzburg'* oszacowanych na łącz 
są sumę zł. 900 gr. —, którą można oglądać. 
w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w cza 

sie wyżej oznaczonym. 
Wilno, dnia 24 października 1933 r. 

Komornik Stefan Wojciechowski 
Sprawa Wil.. Pryw. Banku p-ko Ludwi- 

kowi Chomińskiemu. 

  

jlnie 16 
Ка-    

  

   

      
  

    

z Czy pani. nie zauważyła tej dewizki u 

kogoś, z kim pani rozmawiała? 

Obejrzała uważnie podany sobie przedmiot 

i pokręciła głową. 

— Nie, któż to patrzy na dewizki męskie? 
— A klucz, czy on pani nie nie mówi? 
—— Absolutnie nie. Bardzo mi przykro. 

— Proszę to pokazać Mrs. Potter, może 

pani widziała te przedmioty, Madam? > 
Wzruszyła. ramionami. 
— Nigdy w życiu. Na świecie pełno jest 

kluczy. Tą drogą pan nigdy nie dojdzie do 

niczego! 
Duff wstał. 
— Myślę, że to już wszystko — rzekł. 
— Cała ta sprawa jest najzupełniej bez- 

sensowna, mówię panu, — jęknęła kobieta. 
Nie może mieć żadnych podstaw. Chciałabym, 

żeby pan dobrnął do końca, ale nie wierzę, 

czy to się panu udało! 
— W każdym razie zrobię, co będzie w 

mojej mocy, — zopewnił Duff. 

Ispektor opuścił pokój, pod wrażeniem, 

że spotkał próźną i bardzo płytką kobietę. 

Miss Pamela wyszła zanim do hallu. 

— Myślałam, że dobrze będzie dla pana, 

zobaczyć się z moją matką, — tłomaczyła się. 

—Pan się przekonał, że to mnie właśnie przy 

pada rola przedstawicielki rodziny. Moja 

biedna matka nie była nigdy silna. 

Wino Zamkowa 2. 

Tylko dziś! Wielki gpods»ójny program! 2 filmy produkcji palestyńskie; 1923 r. 

„ „BZIŻCI PALE5S" YNY 

2) „GDRGDZONA PALEŚTYRA: 
(Węd:ująry Oded) W wyk i 
wriystów Teatru Artystycznego „Bał Bf 

$ (1933 r) Przepiękne wi- 
doki! M» odje wschodnief 

9215 РОСТАТЕК O GODZ 12-ef. 
  

  

$prawozdanńie Kasewe 
za rok eperacyjny 1932/33 

T-wa Przyjaciół Państw owej Szkoły Technicznej 
w Wiinie 

PRZYCHÓD. 

Saldo roku ubiegłego 1931/32 

  

zł. 

1. Składki członkowskie . zł. 5.561— 

2. Zapomogi instytucyj (magistrtau, 

Centr. Op. Szk.) i województwa zł. 1.814.78 

3. Imprezy Zł, 2212 

4. Procenty od kapitaiu z Banku zł. 13.84 

5. Ofiary zł. 225— 

6. Wpływ ze stołówki ze śniadań zł. 402.92 
7. Pozostałość na sumach przechod. zł. 10— 

zł. 8.255.05 

a łącznie z saldem roku ubiegłego zł. 139.94 

* Razem zł. 8.394.99 

  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re 

wiru l-go Stefan Wojciechowski, zamieszka- 
ły w Wilmie, przy ul. Zakretowej Nr. 13—1. 

na zasadzie art. 602 K.P.C. ogłasza że w dniu 
10 listopada 1933 r. o godz. 10 w Wilnie przy 
ul. Jagiellońskiej Nr. 5 odbędzie się publicz- 
na licytacja ruchomości a mianowicie: maszy 
ny do pisania firmy „Mercedes'*, maszyny do 
szycia używanej f. „Simger'* ręcznej, różnych 

mebli, 17 tomów  encyklopedji niemieckiej, 
Brockhaus Konwersatione lexikon, 16 tosaów 
słownika geograficznego ziem Polskich i 4 
obrazów olejnych, oszacowanych na łączną su- 
mę zł. 2110 gr. —, które można oglądać w 
dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie 
wyżej oznaczonym. 

Wilno, 25 października 1933 ro. 
Komornik Stefan Wojciechowski 

Sprawa Komunalnej Kasy Oszezędn. m. 
Wilna, p-ko Ludwikowi Chomińskiemu. 

  

PUDER O SUBTELNYM 
TRWAŁYM ZAPACHU 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, t- 

siłujących pudry o łudząco podobnych opako- 
waniach i nazwach, sprzedawać zamiast ory- 

pudru 5 Fleurs Forvil Paris. 
Oryginalny puder 5 Fleurs Forvil Paris posiada 

napis na denxu 

„POUBRE FORVIL" 
Polecamy wszechświatowej sławy wody ko- 

lońskie i perfumy 5 Fleurs Forvil Paris oraz 

inne zapachy. 

KIA 
WĘGIEL Uórnosią 

„Prz gress" 

| pole A. BEL 
Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

     

  

Głiary 
Wiskont Helena 

dla nieuleczalnie chorych zł. 5. 
dla najbiedniejszych zł. 5. 

— Rozumiem, postaram się nie niepokoić 

jej więcej. Będziemy pracowali wspólnemi si- 

łami, Miss Pamela! 

— Przez miłość dla Dziadunia! — doda- 

ła poważnie 

Duff powrócił do Nr. 28. Obaj pomocnicy cze 

kali tam na niego ze spakowanemi utensylja- 

mi. 

— Wszystko zrobione, — meldował dak- 
tyloskop, — ale, boję się, że tego jest bardzo 

mało, sir. Tylko to jest bardzo dziwne... 
Podał inspektorowi aparat do słuchania, — 

Dutf wziął go, nierozumiejąc. 

— Więc... 

— Niema najmniejszego śladu, nawet pał 

ców tego człowieka, co tam leży. To jest wy- 

tarte ezyściutko. 
Duff długo wpatrywał się w instrument. 

— Wytarte czyściutko... właśnie o tem 
myślę: jeżeli ten głuchy starzec i jego instru- 
ment słuchowy byli gdzieś w innym pokoju... 
jeżeli tam został zabity i potem przyniesiony 
na miejsce i jego słuchawka także... 

cóż ? 

— Со pan mówi? Nie rozumiem tego? 
zapytał daktyloskop. Duff uśmiechnął się. 

— Tak, tylko sobie głośno myślałem. Idź- 

cie już do domu chłopey. Musimy iść dalej! 

Inspektor nie podejrzewał jednak, że w. tej 

chwili trzymał w ręku klucz od tajemniey: że 
  

  

PRZERADZA 

  

BOBRA O 

139.94 

  

  
  

ROZCH6B. 

1. Opłaty szkolne zł 3.052— 

2. Stołówka — obiady bezpłatne zi. 3.542.56 

3. Urządzenie pożegnalnej herbatki 

dla absolwentów zŁ 7270 

4. Zapomogi uczniom zł. 280— 

5. Opłaty w bursie zł. 355— 

6. Kolonie letnie zł. 490— 

7. Inwentarz i utrzymanie takowego zł 6350 

8. Kancelarja i drobne złŁ GS 

zł. 7.902.51 
Saldo na rok 1933/34 zł. 49248 

Razem zł. 8.394.99 
НА ОМА 

Skarbnik (J. Cywiński). 

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądku 
I elit przyjmoje od 12 — 21 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-26, 

EARN KN — — — — — — 
KLIEKAFZE | Kencesjonowane 

umuzucwasiaw Przez Ministerstwo W. 
— — о— — — = R.10.P. Karsy Kros 

‚ Szycia, Robót Dr. Janina nych ”i Modelowszie > i Modelowanie 

PIOTROWICZ - Poranawirrkwny Wielka 56 m. 3 grzyj- 
JURCZENKOWA mnją zapisy tczenię €0- 

Ordynator szpit. dziennie. W godzinach 

  

  

Sawiez wieczorowych — 
Choroby skórne, krojn dla dorosłych. 

weneryczne, kobiece = 
WILEŃSKA 34. MŁODA 

Od 5 — 7 więcz. NAUCZYCIELKA 
wychowawczyni 
dzie do dzieci od > 
7—10. Z przygotewa- 
niem do fej klacy- — 
Świadectwa i refe: 
poważna. —Ul. Wiele 
27—3 Od 12—2 e 
BONA DEMA 

Porzykudą 

mum O.Ginsberg. 
PAY skórne, wene- 

tyczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 
i 4 — 8. Tel. AE 

5 Oy fe AAA Abs WOT 

     

£ Kupna PRACY 
SPRZEDAŻ WOOWYWYTUNARAJ:: 

m Starsza osoba 
WYP NBC — — posztkuje mieszkuałs @ 

utrzymaniem, wzsmisn 
za konwersacje frame 
cuskie, Może również 
zająć się gospodarst- 
wem  mieįskiem sh 
wiejskiem,  growadze- 
niem iateraatn, 
szenia do adm. „Słowa” 
dla p. L. 

L powodn Wyjazdu 
tanio 

do sprzedania 2 domy 
drewniane z 10 mieszk. 
i lokalem na sklep. — 
Ogród owocowy. Ziemi 
400 sążni. Stalowa N5 

KAAT AMS AM Ča 

Lakaie 
Vi dai A 

Potrzebne 
MIESZKANIE 
2 pokojowe z Misza 
mi Liskawe oferty do 
administracji dla W. Ł. 

    
Litości 

naszych czytelników 
poleczmy wdowę po 
urzędniku magistrackim 
2 trojgiem dzieci. Nę- 
dza osiateczna, bosi £ 

= Gbderci Lasi we eliacy 
u» ach 1 ubre= 
y'muoje kdmini 

  

„Wygodnie 

    

            

   
    

  
4 m 1 telefyx 14784 

  

ZGUBIQ ON 4 
ksiązsę wcjswową wyd, 
przez P. K. U, Wiłejka 
rocza 190' га imię 

Giniete — 
się. @ 

„Na Kursy Elia 
i szycia przyjraje 

ezenice za dostępną a 
nłatą. Nauka  solidzx zzomietza 

  

   
   
   

  

    to właśnie zka Hagha Morrisa Drake spe 

wodowała jego śmierć. 

ROZDZIAŁ V 

LUNCHEON W „MONICO*. 

Po wysłaniu swych pomocników Duff nai 

knął się ma doktora Loftona, który miał nadal 

wyraz twarzy przygnębiony i zmęczony. 

— Osoby, które pan chciał widzieć są tu- 

taj, — oznajmił ponuro. Kazałem im czekać w 

tym samym saloniku. Mam nadzieję, że pam 
zechce zobaczyć ich zaraz, bo oni się niecier- 

pliwią. ! 

Natychmiast rozmówię się z nimi, — edpó 

wiedział uprzejmie Duff, i a do znane- 

go sobie pokoju. 

— Państwo wiedzą, co się stało, — rzekł 

przewodnik, — oto Inspektor Duff ze Scot- 

land Yardu, który chee rozmówić się z pań- 

stwem. A to są Państwo Elmerowie Barów, 

Państwo Mindun i Mrs. Latimer Luce. 

Inspektor stał, pr zyglądając się dziwnie dob- 

ranemu towarzystwu: „Dziwne stworzenia ei 

Amerykanie, — myślał, — wszelkie rasy i ty- 

py, wszelkie klasy społeczne łączą sią razem i 

    

tak sobie podróżują w pozornej zgodzie i 

zyjaźni! Istny tygiel szmelcarski dla 

mmie!““ 

(D. C. N. ) 

    

Mes daktor wt. Witolda Tatarzy


