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Przybycie do Warszawy runtuńs- 

kiego ministra spraw zagranicznych 

p. Titulescu poprzedziły w dziedzinie 

polityki zagranicznej państw central- 

no- i wschodnio-europejskich donios- 

łe wydarzenia. Określić ich ogólny 

charakter można jako usilne dążenie 

do uregulowania wzajemnych stosun- 

ków i oparcia ich na pewnych wspól- 

nych podstawach. 

Wyraziło się to przedewszystkiem 

w zawarciu t. zw. konwencji londyns 

kiej latem r. b., precyzującej pojęcie 

napastnika, oraz w szeregu umów i 

traktatów umacniających stan poko- 

ju i zapobiegających konfliktom. 

Z wyjątkiem Węgier, skłaniają 

cych się do systemu rewizjonistycznej 
polityki włosko-niemieckiej, 

kie państwa wschodniej Europy wy- 

kazują tendencję do wyrównania swo 

|] po- 

  

wszysi- 

ich interesów i zajęcia jednolitej 

zycji wobee wszelkich prób narzuce- 

nia im przez t. zw. mocarstwa zachod 

nie pewnych rozstrzygnięć i formułek 

politycznych. 

Realna wartość paktu 4-ch zosta- 

ła mocno osłabiona nietylko przez we 

wnętrzny czynnik hamujący zapędy 

miektórych członków „grubej czwór- 

ki“, jakim jest Francja, ale rowmiež 

przez konsolidację państw środkowej 

i wschodniej Europy w sensie współ 

nego przeciwstawienia się tym zapę- 

dom. Stąd też płynie zapewne rozdraż 

nienie. z jakiem omawiają pisma wło 

skie rolę Połski w tej akcji połitycz- 

nej. Cała bowiem koncepcją paktu 

4-ch jest ideą Mussoliniego. Bezpłod- 

ność tego tworu drażni, a gniew zwra 

ca się przeciwko tym, którzy okazali 
najbardziej zdecydowany opór prze- 

ciwko jego podstawowym założeniom 

i praktycznym celom. 

  

    

Pobyt min. Titulescu w Warsza- 

wie jest etapem w jego podróży do in 

nych stolic wschodniej-Europy. Punkt 

końcowy — Ankara, stolica nowej 

Turcji — wskazuje ma daleki zasięg 

celów politycznych, które według kur 

sujących powszechnie wieści, polega- 

ją na zmontowaniu paktu ezarnomor 

skiego. obejmującego obszary otacza- 

jące Morze Czarne. 

P. Titulescu jest jednym z najbar 

dziej autorytatywnych * popularnych 

w Świecie rumuńskich polityków. Sły 

nie z wielkiej energji i aktywności, 

które to zalety ma obecnem stanowis- 

ku może w pełni wyzyskać. Stojąc 

na czełe polityki zagranicznej państ- 

wa, którego stosunki wewnętrzne są 

dalekie do ideału, potrafił walor swej 

Ojczyzny, jako czynnika międzynaro 

dowego, podnieść bardzo znacznie. 

Po początkowych wahaniach, a nawet 

opozycji, później, pod wpływem dyp 

lomacji polskiej przystąpił do unor- 

mowania stosunków rumuńskich z 

ZSRR, usuwając w ten sposób groźbę 

konfliktu o Bessarabję. Problem ten 

nie został wprawdzie definitywnie roz 

strzygnięty, ale stracił 

źródła stałego zarzewia konfliktów. 

Pod tym względem wizyta, którą 

podczas swej bytności w Warszawie 

złożył Titulescu posłowi Z. S. R. R. p. 

Antonowowi-Owsiejenko jest faktem 

bardzo wymownym. 
; $ 

Pośród zwykłego ceremonjału, 
warzyszącego wizycie kierownika po- 

lityki zagranicznej przyjaznego państ 

wa. zwraca szczególną uwagę dłuższa 

audjencja Min. Titulescu u Marszałka 

Piłsudskiego, która się odbyła w о- 

becności Min. Becka i posła rumuńs- 

kiego w Warszawie p. Cadere. 

Jak donoszą pisma szwajcarskie 

P. Titulescu zamierzał pierwotnie od 
wiedzić Warszawę po swej podróży 

na Bliski Wschód. Lecz w Genewie 

został poinformowany przez Min. 

to- 

  

znaczenie . 

Becka, iż Marszałek Piłsudski wyraził 

życzenie odbycia rozmowy z nim mo- 

żliwie rychło. To przyśpieszyło przy- 

jazd p. Titulescu do Warszawy. 

Wiemy dobrze, że Marszałek Pił- 

sudski, wytykający generalną linję 

naszej polityki zagranicznej, zajmuje 

się tylko problemami najważnejszemi 

w danym okresie. Daje to należytą 

miarę znaczenia konferencji w Belwe 

derze i tłumaczy dlaczego organ ru- 

muńskiego ministerstwa spraw zagra 

nicznych  „L'Independance Roumai- 

ne“ pisze o „zupełnie specjalnem zna- 

Zdjęcie nasze przedstawia moment 

TITULESCU W POSELSTWIE SO- 
WIECKIEM. 

WARSZAWA (Pat). Rumuński mi 
nister spraw zagranicznych Titulescu 
złożył wczoraj wizytę posłowi sowie 
ckiemu w Warszawie Antonow-Owsie 
jence, który dziś przed południem i= 
wizytował ministra Titulescu. 

REWIZYTA MIN. BECKA. 
a (Pat). Minister spraw 

agranicznych Beck rewizytował wczo 
raj pos południu rumuńskiego minist 
ra spraw zagranicznych Tituleseu. 

ŚNIADANIE U POSŁA RUMUŃSKIE- 

GO CADERE. 

WARSZAWA (Pat).. W dniu 10 b 
m. po południu poseł rumuński w 
Warszawie p. Cadere wydał z okazji 
pobytu ministra Titulescu śniadanie 
w którem wzięli udział: prezes Rady 
Ministrów  Jedrzejewicz, minister 
spraw zagranicznych Rumunji p. Ti- 
tulescu, minister spraw zagranic7- 
nych Beck, wiceminister Szembek, 
minister Schaetzel, ambasador Laro- 

che, poseł sowiecki Antonow-Owsie- 
jenko, poseł czeskosłowacki Girsa, po 

sel grecki Politis i inni. 

KOMUNIKATF OFICJALNY. ' 

WARSZAWA (Pat). Po rozmu- 
wach jakie we wtorek rano minister 
spraw zagranicznych Beck odbył z 
ministerm spraw zagranicznych Ru- 
miunji p. Titulescu, został wydany na 
stępujący komunikat: 

Obydwaj ministrowie spraw zagra 
nicznych omówili dzisiaj podczas roz 

mowy, która trwała od g. 11 do 13, o- 
gólną sytuację polityczną i jej możli- 
we wpływy na interesy pbu krajów. 
Ministrowie stwierdzili zgodność swo- 

ieh poglądów na wszystkie zbadane 
sprawy; i wyrazili zadowolenie ze 
szczęśliwych rezultatów, jakie już 
wydała współpraca polsko-rumuńska 

i do wydania jakich jest powołana, 0 
ile chodzi 0 przyszłość Europy Wscho 
dniej w dążeniu do konsolidacji pe- 
koju. 

WYWIAD UDZIELONY PRZEDSTA- 

WICIELOM PRASY. 

WARSZAWA (Pat). Przed swym 
wyjazdem z Warszawy min. Titules- 
cu przyjął w hotelu Europejskim 
przedstawicieli prasy polskiej oraz 
dziennikarzy zagranicznych, wobec 
których złożył następujące oświadcze 
nie: 

Wizyta moja w Warszawie jest dia mnie 
spełnieniem miłego obowiązku wobee narodn 
sprzymierzonego, związanego z Rumunją nie 
rozerwalnemi węzłami. Dała, ona okazję do 
obustronnego gruntownego zdania ogólnej 

  

po-witania 

czeniu* wizyty p. Titulescu w War- 

szawie. 

Niechybnie na warsztacie dypło- 

macji polskiej znajdują się sprawy 

wielkiej wagi. Dotychczasowy doro- 

bek wysuwa Polskę coraz bardziej na 

czoło usiłowań, mających na celu or- 

ganizowanie pokoju i współpracy w 

tej połowie naszego kontynentu. Wy- 

daje się paradoksalnem, a jest jednak 

prawdą, że ośrodki niepokoju i niepe-. 

wności przesunęły się w roku bieżą- 

cym ze wschodu Europy na Zachód. 

Testis: 

  

mini. ministra Titulescu 
stra Józefa Becka. 

przez p. 

Sytuacji politycznej oraz wpływu, jaki mo 
że ona mieć na interesy obu krajów. Przy 
mierze nasze z Polską nie ma jedynie na ce 
ła zapewnienia naródowego bezpieczeństwa, 
zważywszy że Polska i Rumunja czynią wysił 
ki w eelu polepszenia w jak najwyższym sto 
pniu stosunków ze wszystkiemi sąsiadujące 
mi z niemi krajami, bez żadnej różniey. — 
Przymierze nasze powinno być źródłem nat- 
chnienia dla przyszłej polityki pozytywno -— 
twórezej, mającej na celu zapewnienie poko 
ju we Wschodniej Europie. Niepokój, jaki 
przeżywa obecnie cała Europa, obarcza nas 
bardziej niż kiedykolwiek obowiązkiem za 
pewnienia naszemi własnemi środkami poke 
ju w tej części Europy, do której nasze kraje 
geograficznie należą. Sojusze wojskowe nie 
są najskuteczniejszym środkiem do osiągnię 
cia tego celu. Cel ten może być o wiele łat 
wiej osiągnięty dzięki wysiłkom, zmierzają 
cym do zbliżenia koordynacji we wszystkich 
<ziedzinzch działalności międzynarodowej. — 
Zarówno Połska, jak i Rumunja złączone 52 
węzłami przyjaźni z różnemi państwami. -- 
Węzły te nie wyłączają się nawzajem -- 
wręez przeciwnie, uzupełniają się, przyczynia 
jąc się do sharmonizowania, interesów ua 
tym wielkim obszarze Europy. Interesy te 
pokrywają się zresztą pod wielu względami. 
Polska i Rumunja oraz kraje z nami zaprzy 
jaźnione zgodnie uważają, że niezbędnym i 
najistotniejszym warunkiem pokoju jest nie 
naruszalność traktatów. Pełna zrozumienia 
dla interesów wszystkich narodów šwiata, na 
sza polityka ma jednocześnie charakter spo 
kojny, ale i stanowczy, pozwalający na, zape 
wnienie skutecznej realizacji programu na 
dłuższą metę. 

Z okazji mojej wizyty w Warszawie nastą 
piła wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 
konwencji, podpisanej 3 lipca rb. w Londynie 
zawierajągej definicję napastnika. Podpisanie 
tego aka stanowi ważny etap na drodze, 
prowadzącej do normalizacji wzajemnych sto 
sunków. Rumunja pragnie uczynić wszystko, 
co jest w jej mocy, by stosunki jej z Sowie 
tami stały się naprawdę serdeczne, Rozmowy, 
jakie odbyłem, przekonały mnie, że pragnie- 
nie to jest wzajemne. 

Nie mógłbym opuścić Warszawy bez wy 
rażenia mej wdzięczności za gorące przy 
cie, jakie mi zgotowano i bez sformułowania 
życzenia, by znaleźć się w tym kraju znowu, 
jak najprędzej i jak najczęściej. 

RATYFIKACJA 
KONWENCJI LONDYŃSKIEJ. 

WARSZAWA (Pat). Dnia 9 paź- 

dziernika e. b. pan minister spraw za 
granicznych Rumunji Mikołaj Titule 
seu złożył na ręce przedstawiciela 

rządu ZSRR w Warszawie p. Anto- 
nowa-Owsiejenki, w gmachu poselst- 
wa ZSRR dokument ratytikacy, 
konweneji o (określeniu napaści, pod- 
pisanej w Londynie 3 lipca 1933 r., 
stosownie do postanowienia art. 4-g0 
tej konwencji, celem przekazania dp 
kumentu rządowi ZSRR. 

Dnia 10 października w gmachu 
ministerstwa spraw. zagranieznych w 
obecności min. spraw zagran. Becka, 
został podpisany przez ministra spr. 
zagran. Rumunji i przedstawiciela peł 
nomocnego ZSRR w Warszawie pro- 
tokół, stwierdzający złożenie przez 
min, Tituleseu dokumentu ratyfika- 

  

    

WARSZAWA. (Pat.) W dniu 10 
października b godzinie 11-eį rano 
w kaplicy zamkowej edbył się Ślub 

Pana (Prezydenta Rzeczypospolitej z 
panią Marją Dobrzańską. 

Obrzędu religijnego dokonał JM. 

ks. kardynał Kakowski, w obceności 
prezesa rady jministrów szefów kance 
larji cywilnej i gabinetu wojskowego 
adjutanta przybocznego oraz najbliż 

szej rodziny. Akt Ślubu podpisali jako 
świadkowie szef kancelarji cywilnej 

oraz szef gabinetu wojskowego. 

WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej z Małżonką wy 
jechał dziś w południe samochodem 
do Spały. 

    

  
Rokowania handlowe polsko - niemieckie. 

WARSZAWA (Pat). Wczoraj w 
godzinach popołudniowych w gma- 
chu ministerstwa Przemysłu i Handlu 
rozpoczęte zostały, rozmowy gospodar 
cze polsko-niemieckie. Pierwsze po- 
siedzenie rzeczoznawców  gospodar- 
czych polskich i niemieckich zagaił” 
p. minister przemysłu i handlu Zarzy 
eki, wyrażając nadzieję, że rozmowy 
deprowądzą do pozytywnych rezulta 
tów. Przewodnictwo obrad objął za- 
stępea dyrektora departamentu han- 
dlowege * ministerstwa Przemysłu i 
Handlu p. Wańkowicz. Oprócz pana 
Wańkówicza w skład delegacji pols-. 
kiej wchodzą przedstawiciele minis- 
łerstwa Spraw zagranicznych, Prze” ce techniczne. - 

mysłu i Handlu oraz Rolnictwa ii Re- 
icrm Rolnych. Panu ministrowi Za- 
rzyekiemu (odpowiedział jako prze- 
wodniezący delegacji niemieckiej pos 
von Moltke, wyrażająe również wia- 
rę w owoeność prac ekspertów gospo 
darczych. W skład delegacji niemiec 
kiej oprócz p. Moltkego i ekspertów 
przybyłych z Berlina, wchodzi nadto 
radca. handlowy jposelstwa niemiee- 

kiego w Warszawie p. .Kruemmer- 

Po inauguracji. posiedzenia odby 
ła się ogólna wymiana zdań oraz po- 
wolana została komisja kontyngento- 
wa, która ntychmiast rozpoczęła pra- 

Błogosławieństwo Ojca św. 
WARSZAWA (Pat). Ojciec Świę 

łał na ręce ks. kardynała Ka 
skiego błogosławieństwo apostol 

skie dla Prezydenta Rzeczypospolitej 
oraz jego małżonki. 

   

  

Rozmowa 
min. Beck — min. Zaunius. 

Litewska urzędowa agencja teleg- 
raficzna „Elta* donosi z Genewy. że 
odbyła się tam konferencja pomiędzy 
Min. Zauniusem, a Min. Paul-Boncou 
rem, którą poprzedziły spotkanie 
franeuskiego ministra spraw zagran. 
z Min. Beckiem. Według tegoż źródła 
informacyjnego zachodzi związek po 
między powyższemi dwoma spotka- 
niami a dłuższą mastępnie rozmową 
Min. Becka z Min. Zauniusem pod- 
czas gbiadu dyplomatycznego u łotew 
skiego ministra spraw Bie E 
Salnajsa. 

Konferencja min. 
Raczyńskiego z ministrem 
spraw zagranicznych Turcji 

GENEWA (Path. Minister Raczyń 
ski odbył w dniu 10 bm. dłuższą kon- 
ferencję z ministrem spraw zagrani- 

cznych Turcji Tewfik-Ruchdi Beyem. 

Odznaczenie uczonego. 
LWÓW (Pat). Znakomity uczony 

Iwowski dr. Przemysław Roman Dąb 
kowski, profesor Uniwersytetu Jana 
Kazimierza, otrzymał ostatnio hono 
rowy doktorat praw Uniwersytetu w 
Bratislawie. 

  

Proces o podpalenie. 

Akt Il rozgrywa się w gmachu Reichstagu. 
BERLIN, (PAT). — Proees © podpalenie 

Reichstagu, którego drugi akt rozpoczął się 
dzisiaj w Berlinie, toczy się w gmachu Reich 
stagu w sali komisji budżetowej. Od wczes 
mych godzin rannych na dawnym Placu Ke 
publiki zaczęły się gromadzić grupy publiez 
ności. Dostępu do gmachu pilnowały liezne 
patrole wojskowe z: najeżonemi bagnetami 
ma karabinach. U wejścia do'gmachu przepro 
wadzano ścisłą kontrolę osób, wchodzących 
do wnętrza. Salę wypełniła publiczność, — 
przedstawiciele prasy, liezni fotografowie. 
operatorzy kinematograficzni. Tuż przed sio 
łem sędziowskim zajęli miejsea świadkowie i 
rzeczoznawcy wezwani dziś na rozprawę. 

o godzinie 10,15 zostali na salę wprowa 
deni oskarżeni. Van der Luebbe ma wyglad 
zupełnie wyczerpany i siedzi apatycznie ze 
spuszczoną głową. Po wejściu trybunału są 
dowego przewodniczący Buenger na 'wstępie 
rozprawy zapowiada, że sąd przystępuje do 
dalszego przesłuchiwania świadków oraz u- 
dzieła im przytem odpowiednich pouczeń. 

CZŁOWIEK Z ŁUCZYWEM W RĘKU. 

Pierwszy zcznawał dziś jako świadek stu 

dent teologji uniwersytetu berlińskiego Flo 
eter, który w krytycznym dniu wieczorem, 

pierwszy dostrzegł pożar Reichstagu, powro. 

cająe o godzinie 9 wieczór z bibljoteki uni 

wersyteckiej do domu. Gdy przechodził on 
przed frontem Reichstagu, zauważył na wy 
sokości 1 piętra gmachu jakiegoś osobnika 
który wdariszy się na, balkon z łuczywem 
w ręku, rozbijał szyby w oknie sali restau 

raeyjnej Reichstagu. Świadek zaalarmował 
stojącego koło Reichstagu poliejanta, poczem 

sam udał się do domu. Na dalsze pytania 
świadek nie jest w stanie złożyć dokładni. 
szych zeznań co do całego szeregu okolicz 
mości, nie umie opisać bliżej postaci owego 
esoknika z „płonącem łuczywem w ręku, twier 

dzi tylko, że osobnik ten nie miał ani kape 

jusza, ant płaszcza. Na zadanie mu ze szeze 
gólnym naciskiem pytania, czy świadek nie 
zauważył drugiego sprawcy podpalenia czy 
też chociażby cienia, jakiejś osoby wpobliżn 
świadek dał odpowiedzi przeczące. Nie umie 
określić bliżej, czy osobnik ów miał w rę 
ku pochodnię, czy też zwykłą podpałkę. Wiel 
Kość płomienia określa na 10 do 12 em. 

Oskarżeny Dymitrew zwraca się do świad 
ka studenta teologji Floetera z zapytaniem 
czy w śledztwie był skonfrontowany z owym 

cyjnego w ręce nin. Antonowa-Owsie 
jenki. 
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TITULESCU OPUŚCIŁ WARSZAWĘ 

WARSZAWA (Pat). W dniu 10 b. 
m. o godzinie 17-ej opuścił Warszawę 
minister spraw zagranicznych Rumu 
nji p. Titulescu. Na dworcu żegnali go 
Ścia minister spraw zagranicznych 
Beck, podsekretarz stanu w MSZ 
Szembek, min. Schaetzel, poseł ZSRR 
w Warszawie Antonow-Owsiejenko, 
poseł polski w Rumunji Arciszewski. 
Panu ministrowi Titulescu towarzy- 
szą w podróży poseł rumuński przy 
rządzie RP. p. Cadere, który jedzie dg 
Bukaresztu, oraz do granicy z ramie 
nia MSZ radca Baliński. 

połicjontem, którego pierwszego zaalarmował 
przed Reiehsłagiem. Świadek Floeter odpe- 
wiada pi zanaczając, że wogóle nie 
byłby w stanie dokładnie rozpoznać owego 
policjanta. Na pyłanie osk. Dymitrowa, czy 
Świadek Kloeter należał kiedy do jakiejś par 
tji politycznej, Ffoeter odpowiada przecząco 
Pytanie Dymitrowa, czy Świadek Floeter w 
krytycznym czasie był członkiem jakiejś or 
ganizacji studenckiej, przewodniczący sadu 
uchyla, oświadczając, że nie można uzależ- 
niać wiarogodności zeznań świadka od jego 
przynależności do związków studenckich. 

Osk. Torgler skierowuje do świadka Floe 
tera zapytanie, dlaczego będące w stanie wiel 
kiego wzburzenia. w momencie kiedy do- 
strzegł podpalacza Reichstagu, nie pożostał 
na, miejscu, lecz udał się spokojnie do domu 
Flceter odpowiada, że był głodny, dlatego 
się śpieszył. Następnie zeznaje świadek polic 
jant Bouwert, o pierwszego Floeter za 
alarmował. 

ROZBIEŻNOŚĆ W ZEZNANIACH 
ŚWIADKÓW. 

Świadek policjant Bouwert opisuje prze 
bieg służby w dniu krytycznym. Zeznanie 
jego w eałym szeregu punktów wykazuje 
rozbieżność z zeznaniami poprzedniego świad 
Ka», studenta Floetera, m. in. twierdzi, że wez 
wał Floetera do zaalarmowania straży pożar 
nej, czemu Floeter kategorycznie zaprzecza. 

* Bouwert dostrzegłszy w Reichstagu za szybą 
płomień łuczywa, które, jak świadek określa 
było raczej pochodnią, dał w kierunku poru 
szającego się płomienia strzał z rewolweru. 
po strzale płomień znikł. Policjant wówczas 
wezwał przechodzącego żołnierza Reichsweit 
ry do zaalarmowania najbliższego posterunku 
policyjnego. 

DWIE POSTACIE? 

Po zarządzonej przerwie zeznawał zecer 
Thaler, który przechodził krytycznego wieczo 
ru obok gmachu Reichstagu. Świadek zeznaje 
że ną balkonie obok głównego wejścia zau- 
ważył dwie postacie, z których jedna trzy 
mała łaczywo w ręku. 

Na wniosek jednego z adwokatów prze- 
wodniezący zarządził na wtorek _wieczorem 
wizję lokalną w miejscu  obserwowanem 
przez świadka, przyczem dla odtworzenia ba 
danej sceny jedna osoba ma poruszać się z 
pochodnią w ręku. 

SCYSJA. 

W. czasie konfrontacji Thalera, Floetera 
oraz sierżanta Bouwerta dochodzi znów do 
<cstrej seysji między Dymitrowem a przewod 
niczącym sądu. 

Dymitrow zadaje Thalerowi pytanie, czy 
był kiedyś konfrontowany z van der Lueh- 
bem, bądź z Popowem. 

Wiobee przeczącej odpowiedzi świadka 
Dymitrow stawia pytanie, czy przeglądał on 
przed podpisaniem proiokóły śledcze. 

  

   
    

Zadane w tej formie pytanie p ai 
czący zmienia, wzywając Thalera, świad 
czył, czy protokóły zawierają jakieś niedok 
ładności. Prośbę Dymitrowa, aby również 
świadek Floeter i sierżant Bouwert wypowie 
dzieli się co do tego punktu L 
oddala. 

Na to Dymitrow stawia pytanie, dlaczego 
przewodniczący pytanie to uchyla. 

Przewodniczący odpowiada, że nie da uza 
sadnienia. 

Bezpośrednie potem wywiązuje się utarcz 
ka słowna, przyczem Dymitrow woła głośno: 
„W tym procesie, panie przewodniczący, ja 
nie jestem dłużnikiem, lecz wierzycielem** 

Przewodniczący odbiera Dymitrowowi głos, 
przeciwko czemu Dymitrow głośno prote: 
stuje. 

LUEBBE STALE „NIE MOŻE POWIEDZIEĆ* 

W ezasie dalszego przesłuchiwania van 
der Lucbbego, który jak zwykle, na pytania 
reaguje zupełnie apatycznie, odpowiadając - 
szeptem, bądź potakując — albe przecząc- 
głową, napięcie na sali coraz bardziej wzra 
sta. 

Przewodniczący i obrońca Seuiert stara: 
ja się wpłynąć na oskarżonego van der Lueb. 
hego, by wyraźnie oświadczył, czy w chwili: 
wdzierania się do Reichstagu był z nim ktoś 
inny. 

Van der Luebbe rzuca niezrozumiałe od- 
powiedzi: „Nie”, „Nie mogę tego powiedzieć* 

W: pewnej chwili Dymitrow zrywa się z 
miejsca, krzycząc: 

„Van der Luebbe musi wreszcie dać jasną 
cdpowielž, jak i z czyją pomocą dokonał 
podpalenia! 

Przewodniczący pyta van der Luebbego, 
czy podpalenia dooknał sam, czy też nie. 

Van der Luebbe z początku milczy, po 
chwili zaś odpowiada twierdząco. 

A więc podpalił pan sam? — mówi prze 
wodniczący. 

Dymitrow zrywa się wówczas i zwracając 
się do van der Luebbego, krzyczy: „To nie 
możliwe, wyłączone, idjotat* 
Nadprokurator Werner pyta, czy może in 

ni przygotowywali podpalenie, lub w tem 
pomagali. 

Van der Luebbe odpowiada: 
mogę powiedzieć*. 

Słowa te wywołują na sali wielkie poru 
szenie. 

W tej chwili obrońca dr. Sack ošwiadeza, 
że słyszał, jak siedzący za nim Dymitrow 
głośno powiedział, że van der Luebbe jest 
narzędziem, którego nadużyli inni. Dymitrow 
w tej chwili odzywa, się, mówiąe: „Tak jest 
istotnie. Dr. Sack zwraca się do prokurato 
ra z żądaniem, aby wyciągnął z tego konsek 
wencje i zajął wobec: tese oświadczenia odpo 
wiednie stanowisko. Trybunał przechodzi nad 
tem żądaniem de porządku, zarządzając 

przesłuchanie kilku dalszych świadków, któ 
rych zeznania nie wnoszą nie nowego. Na 
tem rozprawa zsstała odroezona do dnia ra 
stępnege. 

AKA INIT IAE 

Rój metecrėw. 
WARSZAWA, (PAT). — Obserwatorjum 

astronomiczne uniwersytetu warszawskiegń 
komunikuje, że wieczorem 9 paźdz. student 
astronomji Uniwersytetu Warszawskiego Rze 
vnicki zaobserwował w Warszawie obfity 

rój jasnych meteorów, promieniujących po- 
nad północno — zachodnią częścią nieba z 
gwiazdozbioru Smoka. Największe nasilenie 
roja — 1000 meteorów w ciągu 7 godzin 
— miało miejsce po godzinie 21. Były to 
szczątki perjodycznej komety 1933 C., okrą 

żającej słońce raz na 6,6 lat. Ziemia w nocy 
10 paźdz. przecięła orbitę komety. Głowa 
komety przeszła przez ten pumkt drogi ziem 
skiej w połowie dipca rb. i znajduje się obec 
nie w odległości półtora jednostek astronomi 
cznych od ziemi. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA (Pat). Giełda: Londyn 27,53 

4 — 27,67 — 27,40; Nowy York kabeł 
0 — 5,82; Pa 34,92 — 35.01 — 

wajcarja 172,86 — 173,29 — 172,43; 
obr. pryw. 212,50. 

„Tego nie 
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Zespolenie urzędów z em- 
skich z władzami admi- 

nistracji ogólnej. 
Niebawem ogłoszone zostanie roz- 

porządzenie Prezydenta Rzeczypospo- 
litej e zespoleniu urzędów ziemskich 
z władzami administracji ogólnej i 
organizacji komisyj ziemskich, któ- 
rego projekt został już uchwalony 
przez Radę Ministrów. Rozporządz -- 
nie to idzie w kierunku ścisłego i bez- 
pośredniego zespolenia urzędów ziem- 
skich z administracją ogólną przez 
włączenie spraw administracji reform 
rólnych do zakresu działania woje- 
wodów i starostów. Idzie więc ono 
znacznie dalej aniżeli ustawa w dnia 
17.11 1932 r., mocą której na czełe 
okręgowego urzędu ziemskiego po- 
stawiony został wojewoda, z pozosta- 

'wieniem jednakoż okręgowego urzę- 
'du ziemskiego, jako urzędu osobnego. 

Zgodnie z nowem rozporządzeniem 
wszelkie wymienione w poszczegól- 
nych ustawach uprawnienia i obo- 
wiązki okręgowych urzędów ziems- 
kich i prezesów tych urzędów przejdą 
z dniem 1 stycznia 1934 r. na woje- 
wodów, uprawnienia zaś i obowiązki 
"powiatowych urzędów ziemskich, ko- 
„misarzy ziemskich, podkomisarzy 9 
raz delegatów okręgowych Medės 
ziemskich — na starostów. 

Zarazem wprowadzona zostanie 
nowa organizacja głównej i okręgo- 
wych komisyj ziemskich, Główna ko- 
misja ziemska ustanowiona zostanie 
przy ministrze rolnietwa i reform ro!- 
nych, który będzie z urzędu jej pre- 
zesem. Główna komisja ziemska 
przejmie uprawnienia i obowiązki do- 
tychczasowej głównej komisji ziem- 
skiej; reprezentować ona będzie rów- 
nież sprawy z odwołań, wniesionych 
od orzeczeń wojewódzkich komisyj 
ziemskich. Te ostatnie powołane bę- 
dą przy każdem województwie dla 0- 
rzekania w sprawach, przekazanych 
im przez właściwe ustawy. Woje- 
wódzkie komisje ziemskie, którym 
pizewodniczyć będą wojewodowie. 
przejmą uprawnienia i obowiązki do- 
tychczasowych okręgowych komisyj 
ziemskich. 

Na wojewódzkie komisje ziemskie 
przejdą również uprawnienia i obo- 
wiązki komisji odwoławczej, utwo- 

rzonej na podstawie art. 8 ustawy z 

"dnia 17.XII 1920 r. o przejęciu na 
własność państwa ziemi 'w niektórych 
powiatach Rzeczypospolitej. 

Powiązanie agend przebudowy u 
stroju rolnego z działalnością woje- 
wodów i starostw posiada wiele stron 
dodatnich, choćby z tego względu, że 
sprawy przebudowy ustroju rolnego 

pozostają 'w znacznej łączności ze 

sprawami opieki nad rolnictwem, 
sprawami budowlanemi i wodnemi, 

które obecnie załatwiane są we wła- 
dzach administracji ogólnej. Zespołe- 

nie to pozwoli również na osiągnięcie 
poważnych oszczędności i lepsze wy- 
zyskanie personelu, a ponadto — u- 
łatwi ministerstwu wykonywanie nad 
zoru. (Iskra). 

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
: (pamiętnik nauczycielki). 
Książka ta wyszła juž z druk. „Lux“ 

„i jest do nabycia w księgarniach wił, 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha | 

Ё CENA Zi. 3.50. 

   
Simon w Genewie. 

LONDYN (Pat). We wtorek odle- 
ciał samolotem z Londynu do Gene- 
wy via Paryż minister Simon. 

Stabilizacja dolara? 
WASZYNGTON, (PAT). — Jak donosi 

„Dziennik Handlowy* sprawa stabilizacji do 
lara znajduje się na pierwszem miejscu roko 
wań w sprawie długów wojennych, — Jak 
słychać, dolar ma być stabilizowany na po 
ziomie 2/3 dawnego parytetu złota. 

SG WA JE R Ww 

Zamknięcie XIV Zgromadzenia 
Ligi Narodów. 

GENEWA (Pat). XIV Zgromadze 
nie Ligi Narodów ma zakończyć się 
w dniu jutrzejszym. Komisje Zgroma 
dzemia zakończyły już swe prace. VI 
kamisją zakończyła swe prace, przyj 
mując rapont i rezolucje, dotyczące 
ochrony mniejszości. Co do jednej z 
tych rezolucyj, proklamującej prze- 
strzeganie zaleceń Ligi Narodów w 
traktowaniu mniejszości w odniesie- 
niu do wszystkich kategoryj obywate 

li, różniących się od większości ra- 
są, religją lub językiem, delegacja nie 
mieckąa oświadczyła, że nie może za 
nią głosować, gdyż zmierza ona do 
włączenia pod swe działanie również 
kwestji traktowania Żydów w Niem- 
czech, co jest sprzeczne ze stanowis- 
kiem delegacji niemieckiej. Pozostałe 
rezolucje zostały przyjęte jednomyś!- 
nie. 

b 

dtosunki sowiecko-japońskie zaostrzają się. 
TOKJO (Pat). Minister spraw za 

granieznych postanowił złożyć rządo 
wi sowieckiemu protest lub ostrzedz 
Moskwę przed ogłaszaniem wiadomo 
ści, według których Japonja zamie- 
rza zająć kolej wsehodnio-chińską. Je 
den z dzienników kokijskich prjoponu 

je zamknąć biura agencji TASS w 
'Tokjo, które ogłosiło wspomniane 
wiadomości, oraz zerwać rokowania 
w sprawie sprzedaży. kolei, chyba, że 
rząd sowiecki złoży przeproszenie łub 
odwołanie tej informacji. 

6' obniżka pensyj ur 
PARYŻ, (PAT). — We wtorek rano w 

gmachu M-stwa Wojny odbyło się pod prze 
wodnictwem premjera Daladier posiedzenie 
Rady Ministrów. Omawiano projekt zrówno 
ważenia budżetu, przewidujący między inne 

  

zędniczych we Francji 
mi 6 proc. obniżkę pensyj urzędniczych. — 
Rada Ministrów zajmowała się również kwe 
stją rozbrojenia i sprawą instrukcyj dla de 
legacji francuskiej w Genewie. 

i HIGJENICZNA 
WYTWÓRNIA PIECZYWA 

Wilno, Szkaplerna 4, telefon 19-11. 

Fodaje do łaskawej wiadomości Sz. Odbiorców i Konsumentów, iż z dn. 12 b.m. 

rozpoczyna wypiek wsze ikiego rodzaju pieczywa. 

Poleca się łaskawym względom. 

    

Olbrzymi pożar fabryki, 
BERLIN, (PAT). — Z Karlsruhe donoszą 

o olbrzymim pożarze fabryki sztucznej weł 
ny pod firmą „Vogel — Schurmann*, Spło 
nął doszczętnie budynek 6-piętrowy wraz z 

wielkiemi składami. 
Jedene strażak i 5 członków formacji hit 

lerowskiej odnieśli przy ratowaniu poważu: 

Pokłady złota 
MOSKWA, (PAT). — Wi dolinach rzek 

Małej i Wielkiej Łaby, dopływów rzeki Ku 
bani na Kaukazie Północnym, natrafiono na 

Proces 0 napad na 
. SAMBOR, (PAT). — W: procesie © napad 

na pocztę w Truskaąwcu przesłuchano dzisiaj 
oskarżonych Ilkiwa i Peiriwa. Ten drugi w 
sposób najbardziej wyczerpujący i dokładny, 
opisuje przebieg napadu na pocztę, przyzna 
jąc się, że kiedy wstępował do OUN., żłożył 

obrażenia. Pastwą płomieni padła, wielka 
ilość złożonego na składzie benzolu oraz ben 
zyny. — Ogólne straty materjalne sięgają — 
2,000,000 marek. 

Według przypuszczeń, zaszedł tu wypadek 
podpalenia. Jednego ze współwłaścicieli aresz 
towano. 

na Kaukazie. 
wielkie pokłady złota. W mieście Kejston roz 
peczęto budowę wielkiej zmechanizowanej 
płóczki złota. 

pocztę w Truskawcu. 
przysięgę „na rewolwer, którą odebrał od 
niego Hnatow. Zkolei przesłuchano jako świa 
dków funckjonarjuszy poczty w Truskawcu, 
którzy po kolei opisywali przebieg napadu. 

Po ich RE odroczono rożprawę 
do jutra. 

Podczas święta kawalerji w Krakowie. 

  

Pan Marszałek Józef Piłsudski w obec. 
ności iPana Prezydenta Rzeczypospolitej w 

ANTONINA BERNATOWICZÓWNA 
1 ZOFJA BOUFFAŁOWA. 

Czcigodne zmarłe, których pamięć 
uczcić ma jutro grono osób przez od- 
słonięcie pomnika i tablicy, na emen- 
tarzu Bernardyūskim, mależą całą 
swoją działalnością do przeszłości 
Wilna i Wileńszczyzny. Czasami da- 
ją się słyszeć uwagi, że zadużo wspo- 
muinień z przeszłości, zadużo retro- 
spektywnych obchodów, że teraźniej- 
szość jest najważniejsza. Jednak są o- 
soby których działalność tak wyraźnie 
tę obecną teraźniejszość niepodległej 
Ojczyzny przygotowała, że niesposób 
pominąć milczeniem dnią poświęco- 
nego ich pamięci. Do takich należą 
obie zmarłe przed laty zasłużone ko- 
biety. 

Kiłka słów o ich życiu należy się 
współczesnym. 

Zofja z Marcinkiewiczów Bouffa- 
łowa, urodziła się na Inflantach pol- 
skich, z ziemiańskiej rodziny, zamąż 
wyszła też za ziemianina; w Powsta- 
niu 63 roku, stracili majątek i Ś. p. 
Zofja znalazła się w Warszawie, gdzie 
ją w 1880 r. spotykamy jako gorliwe 
go członka organizacji „Proletarjat'. 
Po rozbiciu tej organizacji i straceniu 
jej przywódców z Kunickim na czele, 
p. Bouffałowa, po 10 miesięczneni 
więzieniu w Cytadeli, zostaje zesłana 
na Syberję, do Surgutu. Wraz z nią 

  

skazany na wygnanie: mieszkaniec 
Wilna, p. Stefanowski, namówił ją 
do zamieszkania w naszem mieście 
po odbyciu kary, w 1893 r. 

Od tej chwili oddaje się ona bez 
wytchnienia tajnej pracy oświatowej, 
zwłaszcza kołportowaniu literatury 
nielegalnej. Po wypadkach krożań- 
skich, sfery klerykalne nabierają wię- 
kszej odwagi i przeciwistawiają się 
energiczniej rusyfikacji, zjawia się 
rozrywana, ulubiona niebawem ksią- 
żeczka: „Dudka Białoruska*, wiersze 
w języku ludowym przez F. Bohu- 
szewicza, expowstańca pisane, wyda- 
ne staraniem Józefa Piłsudskiego, któ 
Temu te gwarowe rzeczy, przypomi- 
nające lata dziecinne w Zułowie; mi- 
łe były. Zasięg kolportażu rozszerza 
się znacznie. р 

Z.czasem potajemne r0zpowszech- 
nianie literatury weszło na normal 
niejsze tory, dzięki staraniom p. dr. 

Ciszkiewiczowej, osiadłej w Warsza- 
wie, ale rodem z Kowieńszczyzny, któ 
ra przy pomocy inż. Śniegockiej gro- 
madziła wszystkie nielegalne wydaw 
nietwa, jako to „Przegląd Wszechpol- 
ski“ i „Polak“ oraz książki historyce: 
ne i inne. P. Bouffałowa głównie zaj- 
mowała się kolportażem i dostarcza: 
niem literatury gdzie zachodziła po- 

  

imieniu armji złożył przed sarkofagiem Ją. 
na III hold prochom bohaterskiego króla, 

  

trzeba, rozpowszechniano też „.Kohoi 
nika“ i „Przedświt, Liga rodowa. 

na której czele stał Popław ski i PPS 
z-J.. Piłsudskim miały wtedy ze sobą 
zgodną styczność, -dzieląc się 'wpły- 
wami wśród ludu wiejskiego i robot- 
ników, pracując wszyscy w duchu 

niepodległościowym. : 
Niezmordowanie pracowała też ś. 

p. Bouffałowa; obładowana pakieta- 
mi książek, których zapas mieścił się 
w Składzie rolniczym, w głębi maszyn 
Z. Nagrodzkiego, wędrowała - dzieln. 
niewiasta na najdalsze punkty i u- 
miejętnie rozpowszechniała wiedzę o 
wolnej Polsce. Przytem uczyła dzieci, 

chodziła do zakładów, pracowni, i 
mieszkań prywatnych z propagandą, 
nie odpoczywając migdy. To też ciężka 
choroba serca zmogła ją na wiosnę 
1918 roku i zmarła w zonzy Świtania 
wolności Ojczyzny, dla której się ty- 
le napracowała w swem cićhem i o- 
fiarnem życiu, a grobu jej nie odna- 
leziono, gdy zapadło postanowienie 
uczczenia jej pamięci. 

    

Antonina  Bernatowiczówna, uro- 
dziłą się w r. 1860 w Kozłowsku, ma- 
jąlku ks. Druckich-Lubeckich, gdzie 
ojciec jej był rządcą, a gdy zginął w 
Powstaniu, sierotami zaopiekował się 
dziedzie i dzięki temu, Ś. p. Antonina 
ukończyła tajną szkołę p. Ułasewi- 
czówny w Wilnie, potem w Warsza- 
wie kursy. [pszczelarsko-ogrodnicze. 
Wykorzystuje nabytą wiedzę, zakła- 

TER ABPONE=SAR 

Sprawcy krwawych 
RZESZÓW, (PAT). — Podezas dzisiejszej 

rozprawy przed pierwszym kompletem sę- 
dziowskim 0 wypadki grodziskie zeznawali 
oskarżeni o współudział w zgromadzeniu, któ 
re miało na celu zawładnięcie budynkiem 
posterunku policji i jej rozbrojenie. 

RZESZÓW, (PAT). — Tematem dzisiejszej 
rozprawy w II komplecie sędziowskim: byla 
sprawa zajść w Włólce w dniu 19 czerwca rb. 

Rozprawa zmierzał do ustalenia faktu, że 

od dłuższego czasu w Wólce miały miejsee 
masowe kradzieże <łrzewa przez zorganizowa 
ną bandę złodziei leśnych pod wodzą Andrze 

ja Kokoszki i że dnia 19 czerwca banda ia w 
siłe około 40 ludzi kradła drzewo w Wólce 
pod Lasem. 

Dalsza serja pytań dotyczy zachowywania 
się podsądnych po przybyciu do Wólki od- 
działu policji oraz przebiegu zajścia przed 
Domem Ludowym w Wólce. Żaden z oskarżo 

mych do winy się nie przyznaje. 
RZESZÓW, (PAT). — Pierwszy komplet 

sędziowski, rozpatrujący zajścia w Grodzi 
sku, po przerwie cbiadowej  przesłuchiwał 
dalszym oskarżonych w liczbie 22 

O godz. 20,30 trybunał odroczył rozprawę 
do śroty. 

RZESZÓW, (PAT). — Drugi kompłet śę 
dziowswki, badający zajścia w Wólce, zakoń 
czył dziś badanie 10 oskarżonych, których 
przesłuchano po przerwie ebiadowej. Oskarż 
ni nie przyznają się do tego, by mieli orga 
nizować zebrania, celem wystąpienia przeciw 
ko policji. 

Dalszy ciąg w dniu 11 bm. 
KRAKÓW|, Rozprawę apałecyjną przeciw 

ko Jerzemu Ferencowi i tow. skazanym przez 
Sąd Okręgowy w Wadowicach za udział w 
zajściach antyżydowskich w pow. żywiec- 
kim, po wywodach obrońców pos. Stypułkow 
skiego i dr. Grendyszyńskiego oraz po prze 
mówieniu prokuratora Szuhiewicza, który do 
magał się odrzucenia apelacji oraz zatwier 
dzenia wyroku I instancji, — Sąd odroczyłt 
i wyznaczył ogłoszenie wyroku na czwartek 
12 bm. 

KRAKÓW, (PAT). W drugim dniu rozpra 
wy o zajścia w Łapanowie na wstępie roz 
prawy obrona złożyła szereg wniosków, ma 
jacych, zdaniem obrońców, wykazać, że po 
stępowanie władz administracyjnych, jak i 
funkcjonarjuszów policji, zarówno w czasie 
samych wypadków, jak i w okresie poprze- 
dzającym, było rzekomo sprzeczne z obowia 
'zującemi ustawami. Wnioskom tym sprzeci 
wił się prokurator Szypuła. 

Ogłoszenie decyzji (rybynału w sprawie 
wniosków obrony przewodniczący zapowie 
dział ią czas późniejszy. 

Następnie przesłuchiwano jeszcze 4 dal- 
szych świadków — posterunkowych policji, 
Którzy już do sprawy nie wnoszą nie nowe 

go. Na, tem rozprawę odroczono do jutra, 
TARNÓW, (PAT). — W dalszym ciągu 

rozprawy przed Sądem Okręgowym w Tar 
nowie przeciwko oskarżonym © udział w zaj 
ściach we wst Noekowie zeznawali oskarże 
ni, odpowiadający z wołnej stopy, którzy 
wczoraj nie stawiłi się na rozprawę. Naogół 
askarżeni nie przyznali się do udziału w zaj 
šeiach. 

TARNÓW, (PAT). — Na wiorkowej roz- 
prawie o zajścia we wsi Kozodrzy pierwszy 
RL 
Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA, (PAT). — We wto- 
rek dnia 10 bm. pod przewodnietwem 
p. premjera Jędrzejewicza odbyło się 
posiedzenie Rady Ministrów, na któ- 
rem rozpatrzono kilka projektów roz 
porządzeń Prezydenta Rzeezypospoli- 
tej z mocą ustawy. Między innemi R. 
M. rozpatrzyła i uchwaliła projekty 
następujące: w sprawie zmiany rozpo 
rządzenia z r. 1928 o prawie budowla 
nem i zabudowaniu osiedli, o sposobie 

uregulowania zaległych kosztów lecze 
nia ubogich chorych i kosztów opieki 
społecznej prawo o publicznych przed 
sięwzięciach rozrywkowych, projekt 
rozporządzenia o poborze 10 proc. do 
datku do państwowego podatku grun 
towego i przemysłowego oraz. projekt 
rozporządzenia o państwowym podat 
ku od uboju. Te ostatnie dwa projekty 
rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospo 
litej z uchwałami Komitetu Ekonomi- 
cznego Ministrów, który: postanowił 
wprowadzić powyższe podatki i przez 
naczyć wpływy. z tych źródeł na:akcję 
podniesienia cen produktów rolnych. 
Ponadto R, M. uchwaliła projekt roz 
porządzenia Prezydenta Rzecżypospoli 
tej o notarjacie oraz. powzięła uchwałę 
w sprawie prowizoryczn. wprowadze 
nia w życie postanowień 2 not wymie 
nionych między Polską i Czechosłowa 
cją w Pradze dnia 6 paźdz. 1933 roku. 
Noty te zawierają tymczasowy układ 
gospodarczy między Polską a Czechos 
łowacją, |pozostający w związku 2 
wejściem w życie w dniu 11 październi 
ka rb. nowej polskiej taryfy celnej. 

  

    

     

  

da w Kozłowsku szkółkę. owocowych 
drzewek, ogród warzywny i suszarnię 
jarzyn, za które w Wilnie i Pełters- 
burgu w latach 1890 i 1891 otrzymuje 
medale i pochwały. Od 1892 r. roz- 
poczyna maukę ogrodnictwi, z po- 
czątku dla trzech uczennice, z czasem 
przybywa ich więcej, dochodzi do 
dwudziestu kilku uczennic przecięt- 
nie. Szkoła egzystowala w Kozlow- 
sku Lubeckich w Postawach hr. Prze- 
ździeckich, (tam niszczy ją pożar), 
wreszcie przenosi się do Krzywono- 
sów, koło Kobylnika, maj, pstwa Cy- 
bulskich, (brat znanego profesora + 
Krakowskiego uniwersytetu, sam zna- 
komity agronóm), tam pozostaje do 
1911 r. kiedy to znów wielki pożar, 
powsłały w suszarni, niszczy owoc 
tyłołetniej pracy. Wtedy przenosi się 
do Ustronia pod Wilnem, majątku p. 

Żukowskiej i wespół z p. Sagatowską 
prowadzi dalej swą szkołę, tam też 
obchodzi 25-lecie pracy, w gronie 150 
przeszło uczenie, których ogólną licz- 
bę określano na 350. Z wybuchem 
wojny, nie mogąc prowadzić szkoły 
w zwykłym zakresie, zjeżdża do Wil. 
na i tu, pracując w Tow. Pomocy 
Ofiarom Wojny, opiekując się przy- 
tułkiem i ochroną, prowadzi wciąż 
ulubione kursy ogrodnicze. Ale jeż: 
dżąc po wsiach dla zdobycia prowjan 
tu @а swych ochron, nabawia się 14 
fusu płamistego, który ją zabiera z 
tego Świata w 1917 r. 

Tyle wiadomości biograficznych. 

zajść przed sądami. 
zeznawał świadek post. P. P. Wojewoda. — 
Świadek zeznaje pod przysięgą, że e zajściach 
dowiedział się 5 czerwca rb. gdy delegowa 

no go do Ropczyc. Któregoś dnix spotkał 
pskarżonego Magdonia w grupie 50 ludzi, 
uzbrojonych w pałki i laski. Z oskarżonym 
wtedy nie rozmawiał. Świadek zauważył 
przed wypadkami we wsi Nockowa wzaroże- 
ną działalność Kół Sir. Ludowego. 

TARNÓW, (PAT). — W dalszym ciaga 
rozprawy o zajścia w Kozodrzy sąd, po na 
radzie, postanowił z przedstawienych licz 
nych świadków dopuścić tylko niektórych 
zaś sprawę powołania na świadka pos. Sia 
chnika ze Str. Ludowego zadecydować w 10 
ku rezprawy. 

Następnie w dalszym eiągu zeznawali 
Świadkowie. M .in. Stanisiaw Olkisz zeznał, 
że uważa oskarżonego Stanisława. Madeja, 
który był prezesem Koła St. Ludowego we 
wsi Mała za kierownika wszystkich zajść na 
terenie wsi. 

Jako ostatni zeznawał św. Józef Cwaniek 
Zeznania tego Świadka wywołały na sali du 

że wrażenie. Świadek stwierdza, że chłopi 
schodzili się gromadami do Kozodrzy. Świa 
dek sam był w Kozodrzy, ale bardzo krótko. 
W kiłka chwil po pierwszej bytności zmuszo 
no go powtórnie do pójścia do Kozodrzy. Po 
drodze spotkał innych, którzy również szli 
w tym kierunku. 

Na zeznaniach tego świadka, 
wtorkową zamknięto. 

Dałszy ciąg we środę o godzinie 9 rano. 

Gazy wojenne 
znano już w Średniowieczu 

i starożytności. 

Niema nic nowego pod słońcem... do ni>- 
dawna sądzono, że razy trujące zaczęto u 

wać dopiero w XX stuleciu. 7 
zuje się, że były one znane już w starożyt- 
ności i w średniowieczu. 

  

rozprawę 

    

   

  

Już Thucydydes w swojej Historji wojny 
peloponeskiej opowiadał o pociskach wypeł- 
nionych si anem tlenu. Plutarch wspomi- 
na. że żołnierze Kwiniusa Certorjusza, pod- 
czas wojny hiszpańskie* nagromadzili kupy 
ziemi z popiołem, którą kazali deptać ko- 
niom, aby przekształ ja w pył. W parę 
godzin później wiatr porwał ten pył i zasypał 
nim dosłownie oblężone miasto. Żołnierze 

nieprzyjacielscy zostali olepieni i wyczerpani 
przez napady niezwykle gwałtownego kaszlu. 
(Po dwóch dniach musieli się poddać. 

    

   

Tatarzy, w średniowieczu, stosowali iuż 
prawdziwe gazy duszące. Podczas bitwy pod 

Lignicą na Śląsku, dnia 9 listopada 1241 r. 
odnieśli oni zwycięstwo w ostatnie chwili, 

w sytuacji niemal beznadziejnej, jedynie dz:ę 
ki zastosowaniu jakichś tajemniczych duszą- 
cych gazów. Opowiada o tem kronika miasta 
Lignicy. 

Podczas wojny siedmioletniej, przy oblę- 
żeniu Świdniey, na Śląsku, obie strony wal- 
czące — Prusacy i Austriacy — również sto- 
sowały gazy wojenne. Fortecy bronili Aust- 
rjacy; ich szefem technicznym był francuski 
inżynier Grivauvał natomiast Prusacy, którzy 
oblegli twierdzę, mieli na swojej służbie rów- 

nież francuskiego technika, nazwiskiem Le 
Fóvre. Obaj inżynierzy stosowali podczas 
tych walk miny podziemne oraz broń gazo- 
wą. Prusacy odnieśli zwycięstwo właśnie dzię 

ki atakowi gazowemu. 

  

     

Arabskie dzieła wojskowe zalecają uży 
wanie gazów usypiaiących pochodzących B 
spalańia substaricyj zawieraj: ych opium. 
Leonardo da Vinci —najwi y znawca woj 
skowości i owych czasów — również propo 
nował stosowanie gazów p arszenik 
wej”, aby w ten sposób uczynić przeciwnika 
niezdolnym do walki. 

Słynny chemik austriacki Rudolf Glaubes. 
podczas wojny z Ture także wypowiadał 
się za stosowaniem broni chemiczno-gazowei. 

Pewien podróżnik włoski opowiada, że pi- 
raci chińscy wypełniali swoje nociski mie- 
szanina z terpentyny, siarki i ekskrementów. 
co wydzielalo tak nieznośny zapach, że zmu- 
szało nieprzyjaciela do ucieczki. 

      

  

    

    

  

      

  

  

Widzimy więc, że zastosowanie przez 
Niemców podczas wojny światowej — poraz 
pierwsz” w r. 1915 — broni gazowej nie 
było wcale nowością. Podobnie nie był no- 
wością wynałazek maski przeciw którą 

7 zęto stosować zaraz potem, gdy 
zuje się z historji, wynalazek ten liczy 
150 lat! 21 marca 1784 r. żeglarz francuski 
Pilatre nrzedłożył Akademji Nauk. pierwszy 
model maski gazowej. 

Podobnie i broń powietrzna nie jest wcale 
dzieckiem XX stulecia. Jeszcze w r. 1849. 
podczas oblężenia Wenecji, Austrjacy zasto- 
sowali ją na wielką skałę. Puścili oni w kie- 
runku miasta trzysta baloników. zawierają- 
cyh materjały wybuchowe, w nadziei, iż 
wznieci to liczne pożary, co zmusiłoby prze- 
ciwnika do kapitulacji lub odwrotu. Próba 
ła: nie udała się jednak gdyż wiatr pognał 
balony w innym kierunku. R. W. 

  

     

  

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 

Wypada scharakteryzować ten szcze- 
gólny typ szkoły jaki ś, p. Bernatowi- 
czówna stworzyła własnym wysiłkiem 
i pomyśleniem. Kurs trwał 8 mies, 
uczono tam ogrodnictwa w szerokim 
zakresie, wyrobu przetworów owoe>- 
wych, pszczelarstwa, hodowli prosiąt, 
cieląt i ptactwa, uczono jednak po- 
nad to wszystko, braterskiego współ- 

życia. Pod zawsze czujnem, spokoj- 
nem į pogodnem spojrzeniem uko- 
chanego przez panienki „Majsterka” 
(tak ją nazywały), dziewczynki z bo- 

gatych domów ziemiańskich i nieza- 

możnych dworków z okolic szlachec- 

kich, na bardzo różnym stopniu kul- 
tury i*przyzwyczajeń, żyły pracowi- 
cie i koleżeńsko, w prostocie obycza- 
ju domowego, w atmosferze coraz 
wyższego rozwoju duchowego. Kto 
zmał tę atmsferę, kto odwiedzał tę 
szkołę radośną i zastosowaną do na- 
szych pierwotnych warunków, ten za- 
chował w miłej pamięci pogodę i ze- 
spolenie się tego grona młodzieży z 
wychowawczynią. Bo nietylko gospo- 

darstwa tam uczono. Była to w całem 

znaczeniu tego słowa szkoła obywa- 

telskiej pracy, przygotowania do cięż- 

kich zadań, czekających na każdego 

obywatela tej ziemi, jeśli ją miłował: 

A kochać swój kraj i ludzi na nim, 

uczono tam nietyłko słowem, ale 

przedewszystkiem codziennym uczyn- 
kiem, Książki, lekarstwa, tajna oświn- 
ta popularna, należały do programu, 
dyskusje, głośne czytania, odczyty, 
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Tłuste lata bohaterów. 
Hitleryzm to panowanie bestji. Hitleryzm 

— to pogwałcenie praw rozumu. Hitleryzm 

— to zbrodnia dokonywana wobec całego 

świata — krzyczy prasa. mówcy na zjazdacii 

międzynarodowych, intelektualiści zachodu, 

i wschodu. ajwięcej hałasu na ten temat 

y Biedni wygnańcy 

pozbawieni dachu nad głową, twórcy kultu. 

ry, skazani przez zdziczałych nazich na tu- 

łaczką poza granicami pięknej niemieckiej 

j Orga- 

prolesty, procesy i procesy procesów. 

zezają w ruch mechanizm plotki, publi. 

kują dokumenty. I każą światu podziwiać 

swoją nędzę, prześ osamolnienie. 

nie przesadząją? Z pewnością nie. 

partji nacjonal-socjalistów jest 

silna i umie dokucz Męczennicy hitleryz- 

mu wołający o swojej krzywdzie są prawdo- 

mówni i bohaterscy. Jako bohaterom na- 

leżą się im więc biografje, monografje i cześć 

kulturalnych społeczeństw. Na szczęście nig- 

dy niebrak chętnych publicystów i zapew 

  

    robią niemie pisarze 

ny. Ci już nie krzyczą, a wyją. 

    

   

  

adowanie, 

        

© 

wkrótce ukażą się dzieła zatytułowane: „Ży - 

cie i męczeństwo Tomasza Manna*, albo 

„Prawdziwe dzieje męczennika Zweiga*. Za 

powiedzi już są. Naprzykład pani Irena 

Krzywicka, której zasługi dla polskiej #- 

teratury są większe niż się powszechnie przy 

(Jest to kobieta o wybitnym inte- 

i jasnem, seksualńem podejściu do 

sprawy) — I „Wiadomościach Ii. 

teracki swoje wspomnienia o spotkaniu 

z niemieckimi pisarzami w Paryżu. - 

Było to przed zwycięstwem Hitlera. „W 

y ci ludzie żyli nietylko 

dobrze, ale nawet zamożnie. Każdy z nich 

miał swój samochód. Był to okres dewalua- 

cji franka, a oni pisywali do pism niemiec- 

kich, i (dzięki wybornej organizacji, jeden 

artykuł ukazywał się naraz w dwudziestu pis 

mach: jednem stolecznem i w różnych pro. 

winejonalnych. Pysznie ubrani, ślicznie mie 

szikający, ali ulubioną Francję wielkiemi 

haustami. (Nawet po paru latach poby:w 

Montmartre nie utracił dla nich magicznego 

czaru. iRivierę, Bretanję znali lepiej od rc- 

dzonych Już wówczas wi 

dzieli co sądzić o swoim kraju. I z goryczą i 

bólem zwierzali się. — Czy pani wie, że w 

Niemczech nie można poprostu wytrzym tć. 

To mie jest kraj, w którym możnaby było 

żyć. być Niemcem żeby znać rałą 

ohydę, która tam drzemie na (dnie, cudzo: 

ziemcy nie mają o tem pojęcia. 

Zgodnie mówili „Francja, Francja, to je- 

dyny kraj na świecie*, Francja iiber akles! i 

wymyślali obelżywemi wyrazami na wszyst. 

ko co niemieckie. P. Krzywicka entuzjazmu- 

je się mimi. Wy je: „Pierwszy raz widzia- 

łam ludzi zupełnie wołnych, zupełnie nowo. 

czesnych. Było to swego rodzaju objawien'e". 

Pysznie ubrani, ślicznie mieszkający pro- 

rocy. Asy Komunistycznych Niemiec: Tu 

cholsky, Toller. Wolni od fanatyzmów, cd 

wiar i zašlepieū, spokojni, pogodni, sceptycz- 

ni rozkoszowali się francuskiem winem, inte 

lnym fluidem Francji i prowadzili © 

(poli kawiarniane rozmowy. Jakież ia 

piękne i godne 

pejczycy! 
A jednak do tych idyllicznych postaci 

nie czujemy, zaufania. Coś tu nie w porząd. 

ku. Przypominają się te podróże kolosami z 

Warszawy do Paryża za Stanisława August., 

całe to frankofilstwo, naszych arystokratów, 

wyższych |[ponad wszystkie sprawy powstań 

i brudnych walk wewnątrz kraju 

Nie — tu coś niedobrze. z biograf ją: bona 

terów. Jak tak dalej pójdzie, to trzeba bę. 

dzie napisać: intelektualiści niemieccy sami 

przyczynili się do zwycięstwa hitleryzmu! 

milez 

ye NTA 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Ralį Waldo Emerson. Szkice. Przełożył 

i skomentował Antoni Tretiak. Przedntowę 
nap. Artur Górski. Warszawa 1933. Wyd. 

Inst. Literackiego. Wydanie dzieł amerykań- 
skiego pisarza z doby romantycznej, w do- 
kładnym i krytycznym przekładzie, nal 
poczytać za zasługę Imstytutowi Literac! 
mu Prace Emersona przypadają na okres 
nagłego i bujnego rozkwitu literatury Yan 

*kesow z całym chaosem poglądów społecz- 
nych, przekonań religijnych i politycznych 
jaki musiał panować w świeżo wyżwolonem 
społeczeństwie. 

Emerson jest odbiciem tego ruchu inte- 
lektualnego swego społeczeństwa i poznanie 
jego szkiców jest konieczne dla tych, co się 
chcą zorjentować w rozwoju umysłowych 
Yankesów. 

  

asza w    

    

owym czasie wsz, 

  

  

      

Niemiec. .. 

    

Trzeba 

  

   
zazdrości. Prawdziwi euro 

  

  

   

  

stanowiły dla młodziutkich uczenie 
podstawę do późniejszych zadań ży- 
ciowych i społecznych. 

Był to jedyny w swóim rodzaju 
zakład, gdzie ówczesne, tak zakorze- 
nione w sferze szlacheckiej przesądy 
i narowy podziały na kategorje i rody. 
dy, nie miały najmniejszego znącze- 
nia: Nawet słynny i wysoce pobożny 
'patrjotyczny i uspołeczniony zakład 
= Zamojskiej w Kuźnicy, nie był 
wolny od tych podziałów ani równicź 
Chyliczki hr. Platerówny tylko u ko 

"chanego „Majsterka* kładły się w 

ciasnych, prymitywnych sypialkach 
bogate dziedziczki i ubogie szlachcia- 
neczki pospołu i zaprzyjažnialy się 
na całe życie we: wspólnem miłowa- 
niu ojczystego kraju, czego tak sku- 
'tecznie, mądrze i serdecznie uczyła 

'ta cicha, ciemnowłosa kobiela, nie- 

zmordowanie wędrująca od świtu do 
nocy w perkalikowej sukience, ze 
spracowanemi rękami, które tak u- 

miały pieczołowicie opiekować się 
kwiatami i drzewami i ludzką niedlą 

" - Qześć pamięci tych zacnych, ofiar- 

nych ii zas.użonych kobiet, które swe 
siły, serce i umysł oddały bez reszty 
społeczeństwu. Dlatego też to, <o 
zdziałały, stanowi cząstkę historji na- 

SZego „kraju i dlatego na wdzięczną 

pamięć naszą zasługuje. 
; Hel. Romer, 

—o00—
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Wymowny dokument chwili. 

Od jednego z naszych czytelników 
otrzymujemy następującą lakoniczną 
wiadomość. (Red.). 

W dniu 8 paźdz. r. b. 'w okol. Po 
jedubia gm. ejszyskiej wybuchł po- 

żar. Och. Straż Pożarna z Wersoki, 

majątku Rekt. Dr. W. Staniewicza, 
pod przewodnictwem adm. maj. Stef. 
Czerniekiego, natychmiast przystąpi- 
ła do energicznej akcji ratunkowej. 

Po 30 minut. pracy pożar został zlo- 
kalizowamy. Spaliły się 3 chlewy, Ż 
obory, 2 spichrze oraz połowa budyn- 
ku mieszkalnego. 

Właściciele zagrożonych objektów 
powstrzymali straż w akcji, tłuma- 
cząc, iż nie trzeba ratować, ponieważ 
niedoszezętne spłonięcie budynków 
zmniejszy astkurację, otrzymywaną + 
ZOZ Tom. 

  

Łuna nad Szarkowszczyzną, 
28 osób bez dachu nad głową. 

W nocy z 9 na 10 bm. w Szarkowszezyžnie 
wybuehł groźny pożar. Ogień powstał w do 
imu mieszkalnym handlarza Rowkina Chae 
kiela, poczem przerzucił się na sąsiednie za 

badowania. 
Alarm w nocy wywołał panikę. Ludność 

została garnięta psychczą. Zamiast akcji ra 
tunkowej bezradnie poczęła wzywać ratua 

ku. Zanim przybyła straż ogniowa kilka do 

mów stało w płomieniach. 
Mimo nadłudzkiej walki z żywiołem pa 

stwą płomieni padło 5 domów mieszkalnych, 
6 sklepów z towarami i fabryka lemonjady. 
Ponadto spaliły się trzy stedoły — stajnia i 
2 chlewy. Straty sięgają zgórą 50 tys. zł. 

28 osób pozostało bez dachu nad głową. 
W Szarkowszczyźnie powstał komitet do 

raźny pomocy pogorzelecom. 

Znowu Ofiara wojny. 
W lesie wpobliżu wsi Bohuszcze, gm. kra 

wskiej pastuch Rodziewicz Mieczysław, lat 
16, manipulował znalezionym pociskiem arty 
leryjskim, pozostałym tam w czasie wojny. 

   

  

Pocisk nagle eksplodował. Rodziewiczowi ur 
wało obie ręce i nogi. 

Po gpływie 2 godzin nieszczęśliwy zmart. 

Postawy. 
KURS OŚWIATOWY Z. S. 

W dniach od 28 września do 1 październi 
ka włącznie 'trwał kurs „oświatowo — iet. 
dicowy* dla referentów wychowania obywatel 
skiego Związku Strzeleckiego pow. posław- 
skiego, urządzony przez Kuratorjum O. S. W. 

Otwarcie- kursu odbyło się we czwartek 
nia 28 września o godz. 10 rano, przez miej 
scowego inspektora szkolnego p. Drewsa K 
w obecności starosty p. Niedźwieckiego, -- 
phzedstawicieli wojska i organizacyj spo- 
łeczno — oświatowych. * 

Prelegeniami kursu byli inspektor oświa- 
ty pozaszkolnej p. Stubiedo, p. Adamski i p. 
Dorożyński, wszyscy z Wilna. — Kurs Stał 
ma wysokim (poziomie i potraktowany został 

vażnie i wszechstronnie. Na kurs przyje 
chało 36 pracowników oświatowych, p. p 
nauczycieli z terenu całego powiatu. Kurs 
prowadzony był spoosbega praktycznym, a 
zajęcia na kursie trwały od godz. 8 rano do 
20 w. z przerwą na obiad. — Zamknięcie kur 
su nastąpiło w miedzielę idnia 1 październi 
ka o godz. 13. 

Po zamknięciu kursu nastąpiło uroczyste 
poświęcenie świetlicy Związku Strzeleckiego 

w Postawach w obecności jp. Starosty, przed 
ATEITIS SOLAS 

D-r Adolf Airsehberg. 

Polski Grakchus 
CYKL ARTYKUŁÓW 

O TADEUSZU HOŁÓWCE 

Ukazała się odbitka książko- 

wa.ijest do nabycia we wszyst- 

kich księgarniach. 

    

    

    

EPOCE COOZBEODII. LABIRINTAI 

S=- Związek Legjonistek 
Polskich. 

W dniu 8 październtka odbyło się walae 

zebranie Oddziału Wileńskiego Związku Ilu". 

gjonistek Polskich. Porządek dzienny obej- 
mował sprawozdanie z działalnośic Zarządu 
za rok ubiegły i wybór nowego Zarządu. 

Sprawozdanie wykazało żywą działalność 
Związku w r. ubiegłym. iPodjęte zamierze- 
mia i prace dały nik pomyślny. Imprezy 
dochodowe zasiliły kasę Związku. Do zży. 
cia towarzyskiego przyczyniły się herbatki. 

spędzane w miłym ko skim nastroju. w 

Świetlicy Zw. Legjonistek odbywały się raz 

w tygodniu wieczorki świetlicowe urozm 

cane referatami z dziedziny nauki obywatel. 
skiej oraz pogadankami na tematy aktualre 
W miesiącach zimowych zorganizowano 

kurs gimnastyki, jako przygotowanie do zdo. 

bycia P. O. $., na wiosnę kurs Obrony Prze 
i zowej prowadzony przez p. mjr. Ka. 

  

  

  

    

  

  

      

* Staraniem Zarządu uzyskano kilka posad 

dla bezrobotnych legjonistek. Nie powiodły 

się natomiast próby założenia szwalni, oraz 
sklepu. 

Po wysłuchaniu sprawozdania z działał. 
mości Związku za rok ubiegły przystąpiono 
do wyboru nowego Zarządu. W! skład jego 
weszły: p. Stanisława Smoterowa jako, 7re- 

jako wiceprezeski pp.: Matylda Cho. 
i a Turłłowa, p. Julja Tatonur 

a, p. Irena Klimontowiczowa 
jako skarbniczka i jako członkinie Zarządu 
PpP.: Anczakowa, Bartoszewiczowa, Czerni1w 

o. Jeleńska,  Janowicz-Korczyc 

        

    

  

   

  

Linkiewic 
Usuwającej się, ze względów zdrowot. 

mych, od czynnego udziału w pracach Zw. 
b. prezesce p. Klarze Zatorskiej zgotowano 
gorącą owację. Zebranie obdarzyło p. Zator 

eski honorowej Związku. P. 
Klara Zatorska jako twórczyni Baonu Wi- 
łeńskiego Ochotniczej Legji Kobiet i założy 
cielka Związku Legjonistek w Wilnie cieszy 
się zasł aniem ogółu legjonistek. 
Świeże kwiaty wręczone Jej w chwili poże 
gnania były wyrazem gorących uczuć. 

iPraca Zw. Legjonistek podobnie jak w 

roku ubiegłym rozwijać się będzie w posz 

<zególnych sekcjach a mianowicie: i 
Samopomocy, Sekcji Kulturalno Oświatowej, 
Sekcji wychowania Fizycznego i Sekcji Obro 
ny Przeciwgazowej, 

      

     

   

    

stawicieli władz, organizacyj społecznych i 
społeczeństwa. Po tej uroczystości nastąpiło 
złożenie przyrzeczenia, które złożyli referenzi 
wychowania obywatelskiego Związku Strze 
leckiego i członkowie pododdziałów. 

Uczestnik. 

Z pogranicza. 
Z WIĘZIEŃ SOWIECKICH DO POLSKI._ 

Z pogranicza donoszą, iż przez stację 
Stołpce przejechało kilku b. więźniów Poła 
ków. Między innemi przybył do Polski Sta 
niszewski Zygmunt aresztowany w Mińsku 
w roku 1922 i zesłany na lat 15 na ciężkie 
roboty na wyspy Sołowieekie. — Staniszew 
ski zwolniony został przedterminowo z powo 
du starań Międzynarodowego Czerwonego 

Krzyża. 

  

E UR JE R Ww EL EN OSERZT 

Zagadkowy dramat. 
Mąż, policja i pogotowie ratunkowe poszukują desperatki. 

Wezoraj ckoło godz. 4 pp. zwrócił się 0 
pomoc do komisarjatu policji mieszkaniec 
Wilna Wikłor Zukiel (Słomianka 9) oświad 
czając, iż żona jego usiłowała popełnić samo 
bójstwo przez zadanie sobie nożem głębo- 
kiej rany w okolicy brzucha. 

Komisarjat niezwłocznie zaalarmował po 
gotówie ratunkowe, które natychmiast wy- 
jechało pcd wskazzny adres. Po przybycia 

na miejsce okazało się iż desperatki niema 
w domu. W międzyczasie, gdy mąż jej po- 
biegł do komisarjatu, żona, znikła. 

Zrozpaczony mąż, policja 6raz sanitarju 
sze pogotewia raiunkówego daremnie szuka 
li zaginionej przez dłuższy czas bez skutku. 
Co się sta.o z ranną Arielą Zukielłową i jaki 
powód zmusił ją do ucieczki pozostaje 
narazie tajemnieą. (e). 

  

Wileński „Rasputin*. 
Skarga 60 kupców do policji. 

Bo 1 komisarjatu P. P. wpłynęła skarga 
60 kupcėw z ulicy Niemieckiej przeciwko 
zawodowemu żebrakowi, znanemu w Wilnie 
pod przezwiskiem „Wileńskiego Rasputina** 

Żebrak ten jest „mężem* kilkunastu „żon* 
które pomagają mu w uprawianiu żebraczego 
procederu. 

„Rasputin* wraz ze swoim  „haremem'* 
przeprowadza regularną okupację poszczegól 
nych rejonów miasta, szezególnie zaš dworva 
kolejowego. „Żeny* „Rasputina* natarczywie 
napastując przechodniów wprost wymuszają 

datki. 
Ostatnie „Rasputin* z „haremem* usado 

wił się na ulicy Niemieckiej, gdzie „pracuje* 
Gd 11 rano de 4 po poł. W tym okresie 
przechodnie oblegani są przez żebraków. 7 
tego względu dużo osób cmija ul. Niemiecką 
eo ujemnie odbija się na handłu. Kupey pro 
sili o interweneję. 

Policja przeprowadziła cbławę na ul. Nie 
mieckiej zatrzymując całą paczkę, po upły 
wie jednak jednego dnia „Rastputin* znów 
wypłynął na widownię. (e). 

Smutna tradycja. 
Ledwo umilkły echa kompromitu 

jacych nadużyć popełnionych w swo 
im czasie przez wszechpolski zarząd 
Bratniej Pomocy, ledwo ucichły o0d- 
głosy mowy prokuratora, żądającego 
surowego ukarania winowajców, led- 
wo ukarani zdążyli odsiedzieć swoje 
kary, gdy oto opinja akademicka zo 
stała zaniepokojona pogłoskami o no 
wych nadużyciach popełnianych w a- 
gendach bratniaka, w którym gospo 
daruje jak i « podówczas młodzież 
wszechpolska. 

Ponieważ pogłoski te zataczały co 
raz szersze kręgi, przybierały fanta- 
styczne rozmiary, natrafiając na 
grunt podatny, „urobiony* dostatecz- 
nie przekonywująco iprzez smutnej 
pamięci wypadki z niedawnej przesz- 
łości, młodzież akademicka, która ze 
względu na poprzedni przykład nadu- 
żyć, nie może obdarzać całkowitem 
zaufaniem i obecnych włodarzów mie 

Nowa świątynia w Tokio. 

  

Świątynia wpływowej sekty buddyjskiej 
Honganji w Tokio. Okazały ten budynek, bę. 

dący na ukończeniu, jęst zastosowaniem sty- 
lu sjamskiego w architekturze japońskiej. 

  

Przymus, krzywdzący właścicieli przeludnionych 
i i drobnych nieruchomości, | 

Podatek kanalizacyjny | wodociągowy. 
Omawialiśmy wczoraj konkretny 

wypadek, który dziś absorbuje umy- 
sły i kieszenie właścicieli posesyj 
przy ulicy Kalwaryjskiej, Lwowskiej, 
Artyleryjskiej i Derewnickiej. Wia- 
ścicieli tych posesyj czeka jeszcze jed 
па niespodzianka w postaci nakazów 
płatniczych, powiększających dotych- 
czasową sumę „podatku kanalizacyj- 

  

nego* © przeszło 200 procent. 
Krzywda potroi się, 

Magistrat wileński uzyskał od 
władz wojskowych pożyczkę inwesty- 
cyjną długoterminową i bezprocento- 

wą w wysokości 200 tysięcy złotych 
na przeprowadzenie wodociągu do 
objektów 'wojskowych przy placu 
broni. 

Roboty są już rozpoczęte. Do 1-go 
lub najdalej do 15-go grudnia r. b. 
5 kilometrów rur wodociągowych bę- 
dzie włożonych na ulicy Kalwaryj- 
skiej do Chełmskiej oraz na ulicach 
Lwowskiej i Artyleryjskiej. Na rynku 
kalwaryjskim dla zwiększenia niedo- 
siatecznego tu ciśnienia wody będzie 
wybudowana stacja pomp. 

Dzięki władzom -wojskowym dziel- 
nica ta zostanie niespodziewanie pręd 
ko, w porównaniu z innemi, zaopa- 
trzona w wodę. 

Jednocześnie magistrat wileński 
zaopatrzy już w siyczniu roku 193£ 
wszystkich na tych ulicach właścicie - 

li posesyj, nieprzyłączonych do sieci 
wodociągowej, nakazem płatniczym 
„podatku wodociągowego*, który wy 
niesie 70 proc. kosztėw teoretyczn į 
miesięcznej zużywalności wody ргхех 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach zalanteryinveh 

Odkrycie prastarych śladów 
człowieka na terenie Lidy. 

Na terenie Lidy w dzielnicy „Wygońć, 
podezas robót ziemnych na posesji nauczy. 
ciela M. Michalczyka, natrafiono na większą 
ilość skorup garnków, rozrzuconych na zna, 
cznej przestrzeni. Grubość skorup była cha. 
rakterystyczna dla wyrobów ceramicznych z 
dalekiej przeszłości, dlatego też kierujący 
robotach inżynier przesłał te skorupy 
do Urzędu Konserwatorskiego w Wilnie, a 
roboty ziemne wstrzymał. 

Skorupy wskazują, że naczynia były to 
czone na kole, — a więc są z okresu późne. 
go: — mogą pochodzić z okresu wezesno- 
historycznego. 

Skorupy znaleziono także i w innej cześ. 
ci dzielnicy „Wygon*. Oba miejsca znale. 
zisk znajdują się u zbocza wyniosłości tere- 

nu „Wygonć, które doniedawna było otocza 
ne moczarami, a do chwili parcelacji, ćo na 
stąpiło w ostatnich czasach, służyło jako 
pastwisko. 

Zachodzi przypuszczenie, że na wynio. 
słości terenu „Wygen* może się znajdować 
albo prastare cmentarzysko, albo zniszczone 
grodzisko, albo szczątki osady. Wykażą ty 
badania w terenie, które będą przeprowadza 
ne ze względu na to, iż teren „Wygonu*, mo 
że zawierać cenny materjał historyczny. 

W dniach najbliższych z Wiłna, na za 
proszenie p. starosty lidzkiego, który szcze. 
gólnie zainteresował się odkryciem, ma udać 

się na miejsee dla dokonania badań asystent 
ka katedry archeologii ną USB. dr. Helena 

Cehak. Włod. 

mieszkańców poszczególnych posesyj, 
licząc po 37 litrów dziennie na osobę. 

Z punktem tym będą musieli wła- 
ściciele posesyj pogodzić się narazie 
i płacić 100 (procent wartości teore- 
tycznie zużywanej wody. Ojpłaty te dla 
wielu posesyj prawie zupełnie nieren- 
townych, a gęsto zamieszkałych, będą 
ogromnym ciężarem. 

W Wilnie mamy b. wiele małych 
drewnianych, nieskanalizowanych 
domków, znajdujących się na ulicach, 
Po których przebiega kanał i wodo- 
ciąg. Właściciele tych domków w 
swoim czasie prołestowali, składali 
podania do władz wojewódzkich, jed- 
nakże nic nie pomogło. 

Pódstawą działania magistratu jesi 
uchwała radnych, kt. w $ 3 punkcie 
a) mówi: „Dla posesyj przylegających 
do ulic i placów, przez które przecho- 
dzą czynny wodociąg oraz kanał miej 
ski, opłata wynosi 100 procent kosz- 
tów zużywanej wody, z wyjątkiem 

tych posesyj, które, będąc połączone 
z kanałem miejskim nie mają prawa 
spuszezać fekalji, — dla których opła- 
ta wynosi 40 proe. kosztów wody”. 

Dopóki zawierające ten paragraf 
„Przepisy w przedmiocie korzystania 
z miejskiej wody i urządzeń kanali- 
zacyjnych* — będą miały moc obo- 
wiązującą, dopóty będą istniały nie- 
sprawiedliwe opłaty ;„przymusu*. _(h) 

LLS] 

Pożyczka Narodowa. 
Wojewódzki Pracowniczy Komitet Pożyczki Narodowej 

komunikuje, że: 
Oddz. Wil. Zw. Zaw. Leśników R. P. — 

pracownicy Dyr. Lasów Państw. z terenu 
Województwa subskrybowali 6 proc, P. N. 
w sumie 64.000 zł. (464 pracowników). 

Zw. Pracowników Instytut, i Użyteczn. 
Publ. Oddz. w Wilnie subskrybował 10.000 
złotych. 

* 

Sekcja Pracownicza P. N. w Oszmianie 
w dniu 25 ub. m. przekształciła się w Powia- 

towy Komitet Pożyczki Narodowej z siedzibą 
w Oszmianie, w skład którego weszli: pp: 
Sylwestrowicz Henryk — zast. starosty, jako 
przewodniczący, Adamiak Piotr — nacz. pocz 
ty — jako sekretrz, Koneczny Jan — kie 
szkoły — jako członek Komitetu oraz mąż 
zaufania Wojew, Prac. Kom, F. N.. Kinie 
Romuald — nadleśniczy — członek, Zaniew- 
ski — Pow. Kmd. Pol. P. — członek, Jankie- 
wicz Franciszek — sekret. magistratu — 
członek. Powyższy Komitet wydał odezwy do 

lnych mężów zaufania w pow. osz- 
— celem przystąpienia do sub- 

skrypcji Poż. Nar. 

  

   

     

* 

P. K. O. Oddz. w Wilnie — 13-tu pracow- 
ników Oddz Wileńskiego podpisało listę sub- 
skrypeyiną 6 proc. P. N. w dniu 29 ub, m. 
w wysokoci 1-miesięcznych poborów na ogól 
ną sumę 3.550 zł. 

  

* 

Wojewódzka Komenda P. P. w Wilnie— 
oficerowie, pracownicy i szeregowi i niżsi 
funkcjonarjusze subskrybowali terenu woj. 

kiego ogólną sumę zł. 219.000. 
   

Redakcja i Administracja „Słowo* w Wil- 
nie — pracownicy subskrybowali 6 proc. 
P. N. w wysokości 2.450 zł. 

* 

Sąd Apelacyjny w Wilnie — pracownicy, 
sędziowie, prokuratorzy oraz niżsi funkcjo- 
narjusze subskrybowali ogólną kwotę 24.300 
złotych. 

> * 

Fabryka Wyrobów Tytoniowych P. M. T. 
pracownicy w ilości 226 osób subskrybowaii 
6 proc. P. N. w wysokości 19,200 zł. 

* 

Wil. Dyrekcja Poczt i Telegrafów — „eren 
wojew wileńskiego 1.504 pracowników 

subskrybowali 6 proc. P. N. w sumie 135.300 
złotych. 

* 

Inż. M Uciechowski w Wilnie oraz pra- 
cownicy subskrybowali ogólną kwotę 1.350 
złotych. 

Instytut Nauk Handlowo-Gospodarczych 
w Wilnie — pracownicy subskrybowali $ 
proc. P. N. w wysokości 2.050 zł. 

* 

Dyrekcja 4-letniej szkoły handlowej Stow. 
Kupc. i Przem. w Wilnie — pracownicy sub- 
skrybowali 6 proc. P. N. w wysokości 1.600 
złotych 

Bank Cukrownictwa Oddz. w Wilnie — 
pracownicy subskrybowali 6 proc. P.-N. w 
wysokości 1,200 zł. 

  

Państw. Zakł, Badania Żywności i Przed- 
miotów użytku w Wilnie — pracownicy sub- 
skrybowali 6 proc. P. N. w sumie 450 zł. 

* 

Księgarnia i skład nut Józefa Zawadzkiego 
w Wilnie—pracownicy subskrybowali 6 proc. 
P. N. w wysokości 450 zł. 

* 
= Bank Gospodarstwa: Krajowego Oddział 
w Wilie—pracownicy subskrybowali 6 proc. 
P. N. w wysokości 11.000 zł. 

* 

Państwowy Bank Rolny — Oddział 
w Wilnie—pracownicy subskrybowali 6 proc. 
P. N. w wysokości 31,100 zł. 

* 

  

‚ Kolekiura H. Minkowskiego w Wilnie— 
jeden pracownik subskrybował 50 zł. 

: * 

„ lzba Skarbowa w Wilnie — 585 pracow- 
mików z terenu wojew. wileńskiego subskry- 
bowało 6 proc. P. N. w łącznej sumie 92.350 
złotych. 

a * 

_, Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
70 pracowników Gminy subskrybowało 5 
proc. P. N. w ogólnej sumie 11.900 zł. 
: * 

„ Paūstw. Zaklad Higjeny w Wilnie — pra 
cownicy subskrybowali 6 proc. P. N. w sumie 
400 zł. 

4 * 

Wolny skład soli w Wilnie — pracownicy 
oraz kierownik z rodziną subskrybowali 6 
proc. P. N. w wysokości 700 zł. 

* 

I Wil. Spółka Parcelacyjna w Wilnie — 
zarządea oraz pracownic” subskrybowali 5 
proc. P. N. na ogólną sumę 2,050 zł. 
й * 

F-ma Mejer Salit i Syn w Wilnie — pra- 
cowniey subskrybowali (P. N. na 200 zł. 
Z * 

Zw. Zaw. Pracowników Miejskich m. Wił- 
na — 590 pracowników Magistratu m. Wilna 
subskrybowało 6 proc. P. N. w stmie ogólnej 
81.100 zł. : 
ŽAS 

Helena Romer 
Tutejsl. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 
Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 

miński. Wilno. 
Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 

Chomiński. Wilno. = 

E Wlija u Państwa Micklewiczów. 
= (Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
= leńska. 

  

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska, 

    

Dziś uroczysta inauguracja 
roku akademickiego. 

Dziś odbędzie się uroczysta inau- 
guracja roku akademickiego na Uni- 
wersytecie Wileńskim: Jednocześnie 
nowy rektor U. S$. B. prof. Staniewiez 
przejmie z rąk ustępującego rektora 

insyngja władzy. Uroczyst ta odbę 
dzie się w Auli Kolumnowej o godz. 

12 w południe. Е 
Rano zaś w kościele św. Jana na 

intencję nowego roku akademickiego 
JE Arcybiskup Jałbrzykowski odpra- 
wi mszę św. 

- Alarm lotniczy. 
Niebezpieczeństwo lotniczo-gazowe zagra- 

ża wszystkim. Dlatego też każdy musi wziąć 
udział w w organizowaniu obrony. Ćwicze- 
nia, które są przeprowadzane obecnie na te- 

renie m, Wilna, mają na celu sprawdzenie 
przygotowania miasta do akcji przeciwloini- 
czo-gazowej. 

Qd ludności w pierwszym rzędzie wymaga 
się zaznajomienia z przepisami, jakie na ten 
wypadek są wydane. Do tego służą ogłoszenia 
w bramach oraz ogłoszenia przeznaczone do 
rozplakatowania w miejscach publicznych. 
Pozatem koniecznych imformacyj udziela 
Kom. Wojew. LOPP (Wielka 51), 

Znając przepisy, trzeba je dokładnie wy 
wać. Również obowiązuje skrupulatne 
ATE an da: i i ieenywanie UL iąkie 

władze będą wydawały. Trzeba pamiętać o 
tem, że powodzenie każdego -lanu zależy 
od tego, czy zostaje on w każdym swoim 
szczególe dokładnie wykonany. 

: Szczególnie ludność cywilna powinna pa 
miętać o tem, aby władzom ułatwiać wyko- 
nywanie swoich czynności. Chociaż organy 
bezpieczeństwa i porzedku mają za zadanie 
dopilnować wykonanie rozporządzeń, jednak 
ludność sama, bez specjalnego przymusa 
winna karnie się podnorządkować wskaza- 
niom władz. Bo wszystkiego przymusem zro. 
bić nie można. Właściwie „organy admini- 
stracji muszą być tylko regulatorem akcji, 
zaś wykonanie musi w-pływać z samorzul- 
nego, ochoczego odruchu mieszkańców. Tylko 
w takim wypadku akcja obronna miasta w 
przyszłej wojnie może liczyć na całkowite 
powodzenie. : 

        

      

  

   

  

   

Ćwiczenia obecne mają nas wprowadzić 
w warumki prawdziwej wojny. Należy też 
ustosunkować * się do nich tak, aby dač rž- 
kojmię; Że w przyszłości w razie potrzeby po 
trofimy solidarnie stanąć w obronie życia * 
własnego i swego otoczenia przed grozą woj- 
ny powietrznej. $ : 

Strzeż się tyfusu brzusznego! 
Jak nałeży chronić się od tej 

choroby ? 

W związku ze zwiększeniem się 
w Wilnie zasłabnięć na tyfus brzusz- 
ny władze sanitarne rozpoczęły ener- 
giczną akcję zwalczania grożącej epi- 
demi. A, 

Władze sanitarne „przypominają, 
że dla uniknięcia choroby należy za- 
chowywać przepisy higjeniczne:. sta- 
rannie myć ręce przed jedzeniem, nie 
pić surowej wody, mleka nie przegó- 
towanego, produkty spożywcze chro- 
nić przed muchami i t. p. > 

Wskazanem jest pozatem poddać 
się szezepieniu przeciw tyfusowi brzu 
sznemu, które polega jedynie na po- 
łknięciu 4 pigułek. Pigułki te nie wy- 
wołują żadnych zaburzeń i zabezpie- 
czają od zachorowania na tyfus brzu- 
szny na przeciąg jednego roku, Wy- 
dawane są w Kasach Chorych. 
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nia akademickiego, postanowiła w 
miarę możności dążyć do ustalenia o 
ile istotny stan faktyczny odpowiada 

_ niepokojącym wieściom. 

W tym celu w dniu wczorajszym 

udała się do J. M. Pana Rektora dele 
gacja z zamiarem zasięgnięcia w tej 
mierze miarodajnej opinji. W wyniku 
tej wizyty J: M. Rektor złożył nastę- 
pujące oświadczenie, które przytacza 
my in extenso: 

Jego Magnificencja Rektor w dniu 10. 9. 
r. b. oświądczył, iż naskutek powiadomienia 
Zarządu Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademiekiej w Wilnie z dnia 1. 9. 1933 r. 
o wystawieniu przez Pana Szymborskiega,. 
byłego referenta Domu Akademickiego z r. 
1932/33 zobowiązania pieniężnego dla firmy 
„Pacific“ na zł. 1,360 — za, dostarczony kokg 
bez posiadania na to upoważnienia i zgody 
Zarządu zarządził ścisłą kontrolę gospodarki 
rachunkówo — kasowej Bratniej Pomocy Poł 
skiej Młodzieży Akademickiej i Domu Aka 
demiekiego w Wilnie. 

Przeprewadzona kontrola przez Kwestora 
i Skarbnika Uniwersytetu Stefana Batorego 
przy współudziale P. P. Kuratorów P. Prof. 
S. Hilerra i K. Pelczara wykazała, iż gospo 
darka rachunkowo — kasowa poza usterkami 
natury formalnej prowadzona jest w obu in- 
stytucjach zupełnie zadawalająco i ściśle 
według wymagań buhalteryjnych, й 

Fakt wystawienie przez P. Szymborskie 
go zobowiązania pieniężnego nie wypływa z 
wadliwej gospodarki rachunkowo — kaso- 
wej, zatem należy go potraktować jako przek 
roczenie indywidualne. 

Sprawa wystawienia w mowie będącego 
zobowiązania pieniężnego znajduje się obec 
nie w teku dochodzenia. 

Niezależnie od powyższego J. M. 
Pan Rektor oświadczył, że sprawa ta 

ostatecznie jeszcze zakończoną nie 
jest i znajduje się w fazie postępowa 
nia dyscyplinarnego, stwierdzając jed 
nocześnie, że poza cytowaną sprawą 
p. Szymborskiego nie nie jest mu wia 
dome o innych jakichkolwiek wykro 
czeniach, dotyczących gospodarki a 
gend Bratniej Pomocy. 

  

Dlatego też zaznaczyć tu należy, 

że prócz wymienionej we wspomnia- 
nem oświadczeniu sprawy, wszczętej 
wskutek powiadomienia o niej Paną 
Rektora przeż Zarząd Br. Pom., miało 
miejsce inne wykroczenie, o którem 
Zarząd Br. Pom. dotychczas jeszę:e 

P. Rektora nie poinformował, i qłate 
go zapewne komisjq „;5żoną z pp, Ku 
ratorów: Bratniej Pomocy, Domu A- 
kademiękiego oraz p, Kwestora UŚB. - 
nie miała możliwości do niego do- 
trzeć, 

J. M. Pan Rektor zaznaczył delega | 
cji, że sprawy te zostaną 
przez specjalnie przezeń powołaną 
komisję do przeprowadzenia rewizji 
całokształtu gospodarki stowarzyszeń 
o charakterze samopomocowy: е 
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RADIJO 

ŚRODA, dnia 11 października 1933 r. 

7,00: — 7,55: Czas. Gimnastyka, Muzyka. 

Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka gošp. 
11,30: Przegląd prasy. 11,40: Wiad. o ekspór- 
cie. 11,57: Czas. 12,05: Muzyka z płyt, 12,10: | 
Transm. z Auli Kolumnowej USB, uroczyste- 
go otwarcia Roku Akad. 1933—34. 15,25: Prv 
gram dzienny. 15,30: Giełda rolnicza. 15,40. - 

Przegląd literatury fortepianowej (płyty), - 
16,10: Audycja dla dzieci. 16,40: „Z najnow 
szej literatury o Janie Sobieskim“-— odczyt 
wygł. prof. H. Mościcki. 16,55; Koncert sym - 
— kamer. „Symfonja dziecięca* — Palestra. 
17,50: „Rebeka* — pogaduszka mejszagolska 
— wygł. Leon Włołłejko — art. dram. 18,00: 
„Przemiany duchowe Jana Wł. Dawida* — 
odczyt. 18,20: Muzyka lekka, 19,05: Przegląd 
litewski, 19,20: Rozmaitości. 19,25: „Trzy de 
bjuty poetyckie“'— feljeton. 19,40: Program 
na czwartek. 19,45: Dziennik wieczorny. — 
20,00: Audycja pogodna. 21,50: Feljeton. —- 
21,15: Recital 'skrzypcowy: 22,00: Sport. 22,10: 

Odczyt. esperancki. 22,25: Mużyka taneczna. 

  

23,00; Kom. meteór. 23,05: Muzyka tan. 

NOWINKI RABIOWE. 
TRANSMISJA Z AULI KOLUMNOWEJ. 

nowego Uroczystość rozpoczęcia roku 
- uniwersyteckiego na USB. transmitowane bę 

dzie dzisiaj przez radjo wileńskie o godz. 
12.15. z: 

POGADUSZKI  MEJSZAGOLSKIE. 

Dzisiaj o godz. 17.50 usłyszą radjostu- 
chacze wileńscy sympatycznego „oszmiań-- 
czuka“ art. dram. Leona Wołłejkę, który 
wygłosi nową pogaduszkę mejszagolską p. t. 
„Rebeka“. 

HUMOR W. RADJO. 

IO godz. 20 z warszawskiego studja tran- 
smitowana będzie audycja pogodna p. t. 
„W! składzie nut między 5 а 7 popołudniu 
w układzie i opracowaniu T. Sygietyńskiego 
i Bielskiego. $ 

KONCERT IRENY DUBISKIEJ. 
Znakomita i doskonale znana publicznos 

ci wileńskiej skrzypaczka Irena Dubiska wy 
stąpi dzisiaj o godz. 21.15 jako solistka i wy 
kona następujący program: 1) Veracini — 
Largo o Allegro, 2) F. E. Bach — Gawot, 
3) Humel — Wałc, 4) Saint Saens — Kon. 
zertstuck, 5) Zarembski — Kołysanka, 6) Pa 
derewski — Menuet, )7 Winterlitz — Reve 
de jeunesse, 8) Novacek — Perpetuum mobi 
le i 9) Sarassate Peteneras. -   

Dramat poszlakowanego o dziatalnošč 
komunistyczną. 

Przed trzema laty pod zarzutem uprawia 
nia działalności komunistycznej aresztowany 
został syn znanego w Wilnie kupca M. 

Aresztowanie chłopca wywarło na rodzi 
cach, typowych mieszczanach, bardzo silne 
wrażenie. Gdy chłopca zwolniono do procesu 
za kaucję, rodzice niezwłocznie wysłali go 
do Gdańska, aczkolwiek chłopiec zaklinał się 
iż jest niewinny. 

W międzyczasie odbył się proces. Zbieg 
łego sądzono zaocznie, lecz rodzice jego nie 
zaciekawili się procesem i nie wiedzieli, jak 
brzmi wyrok sądu w sprawie syna. 

W międzyczasie w Niemczech nastąpił 
przewrót hitlerowski, który odbił się również 
głośnem echem w Gdańsku. Chłopca zaczęto 
prześladować, jako podejrzanego cudzoziem 
ca. Musiał on co tydzień przenosił się z miej 
sca na miejsce, co ojca jego kosztowało, na 

turalnie, bardzo drogo. 
Nadszedł wreszcie czas, kiedy ojciec nie | 

był już w stanie wysyłać pieniędzy. Wów- 
czas za radą znajomych zwrócił się do jedne 
go z adwokatów celem sprawdzenia w są- 
dzie jak brzmi wyrok w sprawie syna. — 
Odpowiedź była nieoczekiwanie pomyślną: 
Okazało się, iż przewód sądowy stwierdził. 
iż domniemany komunista jest niewinny. 

Teraz dopiero zaczyna się tragedja. Wnet 
otrzymaniu tej wiadomości ustały listy 

od syna. Ojciec zwracał się do konsulatów 
czynił wszystko co mógł, lecz na trop zagł 
nionego syna nie zdołał natrafić, Zrozpaczo 
ny ojciec wysnuwa najrozmaitsze przypusz 
czenia. r 

Wczoraj M. zwrócił się do centrali po 
licji międzynarodowej w Wiedniu z prośbą 
© wszczęcie poszukiwań. (e). 

zbadane | 
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KRONIKA 
Dalis: Placydy i Zenajdy 
Jaco; Maksymiliana B. W. 

   
  

   
Wschód słońca — g.5 m. 52 

Zachód ‚ — 4 =.54 i 

    
Spostrzeżenia Zakladu Meteorsiogji US.B. 

w %iinie z dnia |O/VUI — 1933 rosu 

€iśnienie 762 

Temp. šredn. + 8 

Temp. najw. + 9 

Temp. najn. + 7 

Opady 0.2 

Wiatr płdn-wsch. 

Tend. barom. 

Uwagi: przelotne opady. 

wzrost 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apta- 
ki: 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 
— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau- 
zowska róg Targowej, Syantyra — Legjono- 
wa, Zasławskiego — Nówogródzka, Zającz- 
kowskiego — Wiłoldowa. 

Oraz: Rostkowskiego — Kalwaryjska 3!, 
Wysockiego — Wielka 3,,Frumkina — Nie. 

miecka 23, Augustowskiego — róg Kijow- 
skiej i W, Stefańskiej. 

MIEJSKA 

— INSPEKCJA ELEKTRYCZNA zarządu 
miejskiego przystąpiła do sprawdzania insta- 

lacyj elektrycznych w kinach, teatrach i in. 
nych lokalach rozrywkowych w celu ustal:- 
nia ich stanu bezpieczeństwa. 

— Rohoty nad budową gmachu archi 
wum państwowego przy ul. Teatralnej zb'i 
żają się już ku końcowi. Ostateczne zakończe 
nie robót spodziewane jest w połowie listo 
pada rb. Przeniesienie się zaś archi gum do 
własnego lokalu nastąpi przed Bożem Narv- 
dzeniem. 

— Regulacja Góry Boufałłowej. W ostst 
mich dniach uległ rozbiórce jeden z domów 
drewnianych przy ul. J. Jasińskiego (nr. 8) 
W! najbliższym zaś czasie ulegnie rozbiórce 
również dom sąsiedni. Nastąpiło to naskutek 
przeprowadzonej obecnie regulacji góry Bou- 
fałłowej i budowy tam parku sportowego 
dla dzieci. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Zarząd 
miasta postanowił -zwołać najbliższe płenar- 
ne posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 19 
bm. INa posiedzeniu tem m.'in. ma być ror- 
wažana sprawa zaciągnięcia pożyczki u 
„władz wojskowych na roboty wodociągowo- 
kanalizacyjne. 

— Wymiar podatków zostanie przćkazany 
samerządom. Podług nadeszłych do Wilna 
wiadomości rozważany: jest obecnie projekt 
przekazania zpowrołem magistratom z dn 
1 kwietnia 1934 roku wymiaru wszystkica 
samoistnych podatków miejskich. Jak sły- 
chać przejęcie przez władze skarbowe tych 
podatków nie dało spodziewanego efektu, a 
nawet naraziło skarb Państwa na straty. W 
związku z tem w wileńskich kołach samorzą 
dowych bardzo poważnie liczą się z ewen- 
iualnością ponownegó przejęcia pod swój 
zarząd sprawy podatków komumalnych. 

pi : 
' › LITERACKA 

—. Dzisiejsza Środą Literacka zebrazuje 
"współczesną twórczość poetycką w Polsce. 
"Po słowie wstępnem J. Wyszomirskiego na 
stąpi recytacja utworów Lechonia, Tuw ma 
Wierzyńskiego, Lieberta, Broniewskiego, Z 
gadłowicza, Tłakowiczówny, Pawlikowskiej 

araz poetów wileńskich w interpretacji J. Ro 
narda Bujańskiego. 

Początek o. godz. 20.30. 

          

  

   

a SPRAWY AKADEMICKIE 
—  Inauguraeja Akademickiego Roku 

prawniczego. Koło Prawników Stud. USB. 
urządza w dniu 12 bm. (czwartek) o godz. 
18.30 w Sali Śniądeckich Inaugurację Akade- 
mickiego Roku Prawnmiczego. 

iNa program Inauguracji złożą się: 
1) Otwarcie zebrania, 2) Wybór przewod 

niczącego i powołanie członków prezydjum, 
3) Przemówienie Kuratora Koła, 4) Przemó. 
wienie powitalne. 5) Rodzaj studjów na I 
rąky Prawa — referat p. prof. dr. Iwona 
Jaworskiego, 6) Eglę i zadania Koła — 

-emówi Prezes kol, Wolski, 

Wstęp *wolny  dif wszystkich. 8 
O gędz. 21 w Ognisku Akademickiem 

(Wielka 24) odbędzie się Herbatka zapoznaw 

cza potem Dancing prawniczy. 
Goście mile widziani. Wstęp na Herbatkų 

oraz dancing 1 zł, s 

— S. K. M. A. Odrodzenie podaje do wia 
domtości, że we środę 11 bm. o godz. 18 od. 
będzie się w łokalu własnym zebranie ogól- 
ne miesięczne. Na porządku dziennym: 1) 
sprawozdanie. z Tygodnia Społecznego w 

7 Lublinie, referuje kol. J. P. Subocz. 2) Spra- 
wy organizacyjne. Obecność wszystkich człon 
ków obowiązkowa. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Pożegnanie dyr. Br. Zapaśnika. W związ 

ku z przejściem w stan spoczynku p. Broni. 
siawa Zapaśnika, dyrektora państw. gimna/- 
jum im. Ad. Mickiewicza w Wilnie. Rada Pe 
dagogiczna tegoż gimnazjińin wspólnie z Za 
rządem Opieki Rodzicielskiej urządza ur». 
czysty raut pożegnalny w salonach Georga 
dnia 14 października 1933 roku o godz. 22. 

Rada Pedagogiczna gimnazjum zaprasza 
Koleżanki i Kolegów, którzy kiedykolwiek 
współpracowali z p. dyr. Zapaśnikiem, aby 

zapisywali się do udziału w raucie pożegnal. 
nym w sekretarjacie gimnazjum im. A. Mic. 
kiewicza (ul. Dominikańska 3.5) od 10—13 
bież mies. w godz. od 11 do13. 

— W| związku z przygotewywanym а{а 
kiem gazówym we wszystkich szkołach na 
terenie Wilna odbyły się wykłady i pogadan 
ki na temat gazów i sposobu zachowywania 
się podczas ataków gazowych. 

W dniu propagandowego ataku gazowego 
młodzież szkolna zwolniona zostanie od za. 
jęć szkolnych. > 

— ODCZYTY DR. ENGLERTA-FAYE, 
W sobotę i niedzielę 14 i 15 b. m. w Sali Ku- 
ratorjum (Wolana 10) staraniem T.wa No- 
woczesnego wychowania łącznie z -Wileń- 
skiem Kołem Antropozoficznem odbędą się 
dwa odczyty szwajcarskiego pedagoga, dr. 
Englerta.Faye, przedstawiciela pedagogiki, 
opartej na zasadach, danych przez Rudolfa 
Steinera. P. Engleri-Faye przyjechał do Pol. 
ski, zaproszony przez T.wo Antropozoficzae 
w porozumieniu ze Zw. Naucz. P. dla wv- 
głoszenia szeregu odczytów na tematy peda- 
gogiczne w Krakowie, Warszawie, Lwowie. 
W Wilnie przemawiać będzie wsobotę o godz. 
6 po poł. na temat: „Sztuka w kole”, w 
oparciu o pokaz rysunków dziecinnych oraz 
w niedzielę o g. 5 no poł. na temat: „Indy- 

widualność a naród jako problem wycho. 
wania”. Znana już Wilnu ujmująca sylwetka 
prelegenta—pedagoga z powołania, ściągnie 
niewątpliwie nietylko szerokie koła pedag»- 
gów zawodowych, lecz wszystkich, komu za- 
gadnienia wychowania nie są obce, a zwłasz- 
cza rodziców, 

Odczyty, wygłoszone w języku niemiec. 
kim, będa tłumaczone następnie na. język 
polski. Wstęp dla członków T-w organizuj 
cych 50 gr.. dla gości 80, (na dwa odczyty 
łącznie 1 zł. 40 gr.). 

                

WOJSKOWA. 
— Umowy o prace a służba wojskowa. Mi 

nisterstwo opieki społecznej zwróciło się do 
wojewodów z poleceniem dopilnowania prze 
strzegania przez pracodawców obowiązują . 
cych przepisów w zakresie - niewymawiania 
umów o pracę z powodu powołania pracow 
nika do służby wojskowej. 

W. myśl art. 68 ustawy 'o powszechnym 
obowiązku -wojskowym, umowa 0 pracy 'nie 
może być przez pracodawca wypowiedziana 
ani rozwiązana z powodu powołania pracow 
«nika do czynnej służby wojskowej, jak rów 
nież i w czasłe między chwilą powołania ga 
na służbę a chwilą jej ukończenia, 0 ile sto- 
sunek służbowy w chwili powołania trwał 
nieprzerwanie conajmniej 6 miesięc; 

Takie same przepisy mają również zasto 
sowanie ma. wypadek powołania pracownika 
na ćwiczenia wojskowe i do służby czynnej 
w czasie mobilizacji, lub ze względu na bez 
pieczeństwo państwa, przyczem w tych wy- 
padkach nie jest wymagany: okres 6-mic 
sięcznej nieprzerwanej pracy. 

— Przewodniczący Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej (egzamin specjalny, złożenie 
którego może uprawniać do odbycia skróco. 
nej czynnej służby wojskowej), podaje do 
wiadomości, że egzaminy piśmienne rozpocz 
ną się dnia 23 października 1933 r. o godz. 
16 w Gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta 
ful. Mała Pohulanka Nr. 7). Termin składa. 
nia podań w kancelarji gimnazjum im. Kr 
Zygmunta Augustą do dnia 21 października 
1933 r. 

   

   

GOSPODARCZA 

— STARANIA O ZMIANĘ WYMIARÓW 
PODATKOWYCH. Organizacje rzemieślnicze 
podejmują starania o zaniechanie ryczałto. 
wego podatku obrotowego i o powrót do in- 
dywidyalnego wymiąru tego podatku. Przy 
indywidualnem stosowanią wymiaru tego po 
datku zainteresowani moglihy wykazać ksiy 
gami handlowemi spadek obrotów. S 

Również właściciele nieruchomości miej: 

skich rozpoczęli starania w ministerstwie 
skarbu o zmianę systemu podatkowego. Do. 
tychczas podatek dochodowy od nierucho- 
mości obliczany był od dochodu brutto, a nie 
„od faktycznych wpływów, które są znacznie 
niższe. Wi 

— O KREDYTY KOMISOWE DLA OD. 
SPREDAWICÓW WYROBÓW MONOPOLO- 

WYCH. W związku z tem, iż dyrekcja Mono- 
polu rytusowego zamierza cofnąć kredyty 
komisowe, udzielane odsprzedawcom wyr)- 
bów  monopolowych, Izba Przemysłowo. 
Handlowa wystąpiła do dyrekcji Monopolu 
Spirytusowego o rewizję nodjętych decyzyj 
w kierunku dalszego utrzymywani: 
należycie zabezpieczonych kredytów. Na wi 
padek zaś gdyby reskrypcja kredytów była 
nieunikniona, zgłosiła projekt wpłacania na. 
leżnych kwot. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Kłub Wiłóczęgów. W piątek dnia 13 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 130 zebranie Klubu Włóczęgów. Począ 
tek o godz. 19 m. 30. Na porządku dziennym 
referat p. Jerzego Paszkowskiego, prezesa 
Koła Opieki nad Młodzieżą Polską zagrani 
p. t. „Problem Młodzieży iPolskiej Zagrani- 
cą”. Informacji w sprawie zaproszeń udziela 
p. St. Hermanowicz codziennie o godz. 18— 
20, tel. 99. Wstęp dla członków Klubu, kan 
dydatów oraz członków Klubu Włóczęgów 
Senjorów bezpłatny, dla gości 50 gr, dla gos. 
ci akademików 20 gr. 

— Z Towarzystwa Opieki nad Dziewcezę- 
tami w Wilnie. Zarząd T. O. D. składa ni. 
niejszem serdeczne podziękowanie za udział 
w zbiórce dnia 6 września rb. na cele Do- 
mu Noclegowego dla Kobiet nast. Związkowi 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, Narodowej Or. 
ganizacji Kobiet, Paniom M. Bosiackiej, K 
Sawickiej i J. Woszakównie. Zbiórka przy- 
niosła zł. 126,31. Jednocześnie wobec tego, 
że Dom Noclegowy bardzo odczuwa brak 
maszyny do szycia, Zarząd zwraca się -do 
ogółu w nadziei, że się znajdzie Opatrznoś. 
ciowy Ofiarodawca który tę palącą potrzebę 
zaspokoi. 3 

— Wileńskie Koło Związku Bibjotekarzy 
Polskich. Dnia 12 października -rb: (czwar- 

tek) o godz. 8 wiecz. w lokalu Bibljoteki 
Uniwersyteckiej (ul. Uniwersytecka 5) odbę- 
dzie się 114 zebranie ogólne z referatem D:. 
Heleny Hleb-Koszańskiej: „Wrażenia z bi- 
bljotek zagranicznych". 

ście mile widziani. 

— ZARZĄD KOŁA ZAPRZYSIĘŻONYCH 
KSIĘGOWYCH przy izbie Handłowej w Wil 
nie powiadamia wszystkich członków Koła,. 
że we czwartek dn. 12 października r. b. o 
godzinie 18-ej w Izbie Przemysłowo-Handlo 
wej odbędzie .się walne zebranie koła. Na po 

rządku dziennym bardzo ważne sprawy, wo 
bec czego zarząd uprzejmie prosi o punktual 
ne i obowiązkowe przybycie. 

— ZARZĄD STOWARZYSZENIA KUP- 
CÓW I PRZEMYSŁOWCÓW CHRZEŚCIJAN 
w Wilnie podaje do' wiadomości, że deklara 
cje o przyjęcie w poczet członków stowarzy 

szenia można składać w biurze stowarzysze- 
nia (ul. Ba a 11, tel. 10-30), gdzie równieź 
otrzymać można wszelkie informacje w spra 

wie zapisów na członków, oraz załatwia się 

wszelkie: sprawy kupców obchodzące. 

— BIURO STOWARZYSZENIA KUPCÓW 
I PRZEMYSŁOWCÓW CHRZ IJAN w Wil 
nie podaje do wiadomości, że uruchomiło 
bezpłatną poradnię w sprawach administra- 

cyjnych, sądowych, skarbowych i buchalte- 
ryjnych. Z poradni korzystać mogą wszyscy, 
zam owi winni dołączyć znaczek na odpo 
wiedź. Biuro czynne Bakszta 11, tel 10.30 od 
godziny 10 do 14 i od 16 do 18, 

ZARZĄD KOŁA NAUCZYCIELI HISTO- 
RJI powiadamia, że 12 bm. o godzinie 18 w 
gimnazjum im. Czartoryskiego odbędzie się 
"zebranie, 2 

“ Na porządku dziennym: referat.p. prof. 
Adolfowej „Z zagadnień dydaktycznych histo 
rvji poruszanych na zjeździe międzynarodo. 
wym w Warszawie”, 

  

     

      

    

      

   

    

  

   

  

  

   

    

     

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Nadzwyczajne Wałne Zebranie ZPOEK. 

Dnia 12 października (czwartek) o godz. 6.39 
wieczorem w lokalu ZPOK. (Jagiellońska 3.5 
m. 3) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Ze. 
branie Członkiń Związku Pracy Obywatel. 
skiej Kobiet, w celu wybrania Delegatek na 
Walny Zjazd ZPOK. w Włarszawie. Na zebra 
niu tem wygłosi odczyt p. Dr. Janina Rost- 
kowska p. 't. „Zagadnienia bieżące polityki 
zagranicznej”, 

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

— Odezyt p. t. „Kontrasty i podobień- 
stwa w rozwoju Ludów Bałtyckieh* wygłosi 
p. Wł. Wielhorski — Dyrektor Instytutu 
Naukowo-Badawczego Europy  Wschodni=j 
dnia 12 bm. (czwartek) 'o godz. 20 m. 15 w 
sali Instytutu (Arsenalska 8). 

Odczyt organizuje Związek Polaków Zie 
mi IKowieńskiej w Wilnie. Wstęp — 50 gr. 
Dla członków Związku — 30 gr. 

Bezrobotni członkowie Związku — be. 
plainie, х 

RÓŻNE, 
— KOSZTY UTRYMANIA WZROSŁY. 

Według stwierdzonych danych w m. wrze. 
niu w porównaniu z sierpniem r. b. zanot 
wano nieznaczńą zwyżkę kosztów ulrzymi- 
nia. Przedewsžystkiem wzrosly ceny opalū 
i ubrania. Artykuły żywnościowe zasadnicza 
pozostały bez zmian. Ogólny wskażnik 'dro- 
żyźmiany wskazuje zwyżkę cen o 0,4 Proc 
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TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś w środz 

PO raz czwarty (o godz. 8 w.) doskonała ko- 
medja J. Romainsa „Tryumf Medycyny* z J.“ 
Woskowskim w roli Dra Kno 

Przygotowania do sobotniej premjery 
„Fraulein Doktor* są w pełnym toku pod 
reż. W. Czengerego. 

— Zniżki do Teatru Miejskiego na Pohu- 
lance — wydaje kancelarja Teatru od 11—2 
pop. 

-—- Teatr Muzyczny „Lutnia*. Drugi ро- 
żegnalny wieczór piosenek Hanki Ordonówny 
w „Lutnić, Dziś wystąpi po raz drugi i ostal 
ni niezrównana odfwórczyni różnorodnych 
piosenek nastrojowych Hanka Ordonówna. 
Pierwszy wieczór H. Ordonówny odbył się 
przy wypełnionej doszczętnie widowni, pu. 
bliczność zaś entuzjastycznie witała tę zna. 
komitą i uroczą artystkę. Wi programie mię- 
dzy innemi piosenki żydowskie, piosenki v 
starej Wfarszawie t inne. Akompanjament ob- 
jat Roman Szlozberg. Zainteresowanie oi. 
brzymie. ‚ 

Początek o godz. 8.30 wiecz. 

— Otwarcie sezonu zimowego w „Łutni*, 
W] sobotę najbliższą odbędzie się inaugura. 
cja sezonu zimowego w „Lutni“. W. dniu 
tym ukaże się po raz pierwszy wyborna ope- 
retka Offenbacha „Piękna Helena", w. nowej 
oryginalnej inscenizacji i opracowaniu re. 
žyserskiem K. Wyrwioz.Wichrowskiego. No 
we dekoracje i kostjumy pomysłu J. Ha. 
wryłkiewicza. Balet „Frezki greckie* wyko 
na zespół taneczny z primabaleryną M. 1 
tówną i J. Ciesielskim na czele. Kierownic- 
two muzyczne objął. zasłużony kapelmi 
Mieczysław Kochanows. Akademicy korzy 
stać będą z 25 proc. zniżek biletowych. 

— Teatr Kino „Rozmaitości* — Saja 
Miejska — Ostrobramska 5. Dziś, środa 11 
października (pocz. seansów o godz. 4-eį) 
rewelacyjny nowoczesny film muzyczny p. t. 

" „Zapomniana melodja*, Film ten bez zastrz 
żeń należy zalecić wszystkim  póotrzebu 
cym kontaktu z kulturą nowoczesności. 

W piątek najnowszy film Maurycego Che 
valier, który ukazuje nam nowe swe oblicze 
w rozkosznych kłopotach ojcowstwa. Na se: 
nie „Pakt czterech* albo „Czuła. struna* w 
wykonaniu Hanki Wańskiej, Świętochowskie 
go, St. Iwaūskiego, Br. Borskiego. 

    

    

  

   

      

     

    

   

   

Kurjer sportowy. 
MECZ LEKKOATLETYCZNY 

ŻAKS —:OMP. 3 
W dniach 12 i 13 b. m., 0 godz. 14-ej, 

na stadjonie PW. i WF. (Pióromont odbędzie 
się mecz lekkoatletyczny o przechodnią na- 
grodę p. posła Dobosza między drużynam* 
Żydowskiego Akademickiego Klubu Sporto- 
weg a oddziałem im. Szymona Konarskiego 
Organizacji Młodzieży Pracującej. 

KOMUNIKAT 
Wydział S. S. W. O. Z. B. komunikuje, 

iż w piątek o godz 18,30 punktualnie rozpo 
czyna się w łokalu Oś. WFF. kurs sędziów kan 
dydatów. Opłata kursu wynosi zł. 3. 

NAJLEPSI TENISIŚCI ŚWIATA. 
PARYŻ, (PAT). -— W czasie swego pobytu 

w Paryżu znany tenisista Tilden, ułożył listę 
lepszych tenisistów świata, obejmującą za 

równe amatorów, jak i zawdowcow. Prawdo 
podobnie przez skromność Tikien umieścił 
siebie na 2 miejscu. 

Lista Tildena jest następująca: 1) Craw- 
ford (Australja), 2) Tiledn (Ameryka), 3) 
Nuesselein (Niemcy), 4) Perry (Anglja), 5) 
Cochet (Francja), 6) Austin (Anglja), 7) Sa 
toh (Japonja). 

Z Legionu Młodych. 
Fodaje się do wiadomości członków i kan 

dydatów L. M. że dzisiaj odbędzie się ze- 

  

          

branie dyskusyjne z referatem leg. Jerzego 
Bielewskiego na temat „Potęga państwa u 
przebudowa ustroju*. Początek o godz. 19. 
Obecność kandydatów obowiązkowa. 

Zebranie odbędzie się w lokalu Eegjonu 
Młodych, przy ul. Królewskiej 5 m. 22. 

Z życia żydowskiego. 
Zmany uczony żydowski, kierownik Żydow 

skiego Instytutu Naukowego w Wilnie dr 
Maks Wtinrei за! do Wiednia ce; 
lem dokończenia 
niem osobowości żydowsk 

Odjeż 
<u grono znajomych, i przy, 

  

    

    

  

  

waże : ao 
Niezrównany mistrz filmów niesa- 
mowitych, niezapomnlany bohater 

filmu „Dracula* i „Chendu* 

HELIOS 

PAN 

СОЛ 
Wielki 
prod. amerykańskiej 

w jego jedynej 

Bela Lugosi 
GDZIE??? 

Dziś całe Wilno mówi 
tylko o swym 
cudzie świata 

2 lata pracy — 3 miljony kosztów realizacji. 

Tylko 3 dni: środa, 
czwartek i piątek. 

dźwiękowiec 

WKRÓTCE 
w jego najnow- 
szej kreacji p.t. 

Szczegóły nastąpią! 

Cyfry zamiast słów! 

prac nad zagadnie- , 

żającego uczonego żegnało na dwor. 

   Nr. 273 (2814) 

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i iniarska w Wilnie. 

z dnia 10 X. 1933 r. 
a 100 klg. parytet Wilno. 

Ceny tranzakcyjne: Owies standartowy 
niezadeszczony 459 gl 14,96; mąka pszen 
na 0000 A. I 5 39,375; žytma 

do proc. — — 25,50; do 65 proc. — 21; 
razowa szatrowana 18.25 — 18,50; otręby ję 
czmienne 8; kasza gryczana 1/1 biała — 37. 

Ceny orenatcyjne: Żyto I standart 693 gl. 
5; II standart 663 gl. 15,20; jęczmień na 

zbierany 16 — 16,50; gryka 19,75; mą 
ytnia sitkowa 18; razowa 17,25; otręby 

żytnie 8,50, pszenne cienkie 8,75. 
W dniu 9 bm, odbyło się posiedzenie Ra: 

dy Giełdowej na którem ponownie rozpatry- 
wano sprawę standartów. W wyniku obrad 
definitywnie ustalono n puj standarty 
na rok gospodarczy 193: 34: żyto I stan- 
dart — 693 gl. II standart 663 gl.; owies stan 
dartowy — 459 gl., jęczmień browarniany — 
670 gl. 

Sprawa ustalenia standartów na jęczmień: 
na kaszę zbierany oraz na: pszenicę została 
odroczona, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WALKA PRZECHODNIÓW 

ZE ZŁODZIEJEM. 
Onegdaj © godz. 4 po poł. właściciet ju 

bilerskiego sklepu przy ulicy Trockiej. Nr..6 
Izaak Rotsztejn wyszedł na chwile z zakłada 
zemykająe drzwi na klńcz. 

Z nadorzającej sie sposobnošėi skorzystał 
złodziej, który otworzywszy: wytrychem 
drzwi wszedł do sklepu i zaczął pakować 
do kieszeni z wystawy biżiterję. 

W tym czasie akurat przechodził obok 
sklepu znajemy Rotsztejna, Izrael Tagier, 
zam. przy ulicy W. Pohulenka 53, który 
spejrzał przez okno i natychmiast zorjenie 
wał się w sytuacji: Tagier wpadł do sklepia 
Wywiązała się bójka, która kto wie jakby 
się skończyła, gdyby nie interwencja prze- 
chodniów, którzy pomogli Tagierowi chez 
władnić złodzieja. 

Wikrótce przybył postėrunkowy, który ad 
stawił zatrzymanego do komisarjatu. 
niejaki Stanisław Kuszko nstoewany 
kronikach policyjnych. 

    
   

  

       

     
  

  

   
    

  

   

    

BIAŁY UPIÓR 
Czytajcie następne ogłoszenia! 

KING-KONG 
Początek seansėw o godz. 4—6—8—10.15, w święta od-g. 2-ej 

ONKEL MOSES 
„Niema słów zachwytu I 

W dziejach kine- 
matografji tego 
jeszcze nie'byłoól 

Szoloma Asza. 
W roli głównej 

Manrycy Schwartz. 

W ciągu 4-ch dni 17.000 osób podziwiało w Wilnie 

FioooRaSZALAPINA 
i najlepszej kreacji „DOK KisZOT“ 

Cervantesa, režyserjį G. W. Pabsta. 
NAD PROGRAM: Rekordowe ćodatki dźwiękowe 

  

DŹWIĘKOWE KINO | D Z IŚ 
„ROXY“ 
dokiewicza 22, „tel. 16-28   w wielkim erotyczn. dram. 

kusząco piękna Lil Dagower ilustr. dzieje grzesznicy p.t. 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. UWAGA! Chcąc umożliw. Sz Publiczn. uczęszczanie,do naszego kina 
i przyjmując pod uwagę panujący kryzys, Dyrekcia obniżyła ceny biletów: Parter III m. 35 gr., II m. 50 gr. 

KOBIETA Z MONTE-CARLO 

ANONS: Już wkróce „Niech żyje wolność” Rene Claira. 

  

Bonifraterska 6 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

LAS 
Wielkobrytyjskie To- 

warzystwo Drzewne 

poszukuje za gotów- 

Akuszerka 

Маг LAKNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 

W.:Z. P. Nr. 69. 

Do wynajęcia 

2 mieszkania 
po 4 pokoje z kuchnią. 
słoneczne, suche (można 

z ogrodem owocowym), 
Informacje: Zamkowa 24- 

© (sklep obuwia) © 
  kę działek leśnych 

  

do wyrębu 
  

Kit i wójło 
i Artykułów Elektro-Technicznych 

ul. Niemiecka 3, tel. 11-11,   
do uszczelniania drzwi 
i okien poleca Skład Farb 

Herman SZUR i S-ka 

na eksport. 
Za pośrednictwo wy- 
soka prowizja, Ofer- 

ty do Administracji   
  

Ė > : 

KAŻDE OGŁOSZENI 
Aajskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzy ogłaszają się wyłącznie 

W najpoczytnieiszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
a VVV 

  

  

Kurjera Wileūskiego 

pod „Las“ 

    

montowane z wszelkiemi 
wygodami i 
ogrodem — ul. Kalwa- 
ryjska 156 (vis-a-vis ko- 
szar). Inform. na miejscu 
lub ul. Portowa 3, m. 19 

owocowym 
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6-pokojowe šwiežo odre- 

a 
B 

Instytut Piękności 
Oddział Paryskiej f-my 

„KEVA“ 
uł. Mickiewicza Nr. 37 

telefon 6-57 
przyj. od godz. |1-ej do 

l-ej po południu. 
Odmładzanie twarzy. Le- 
czenie wszelkich wad cery 

  

sprzedam 
ule ramowe z pszczołami | DO SPRZEDANIA. O wa- 
Poczta Biała Waka, wieś 
Nowosiołki IV, p. W. Ja- 

sutowicz. 

B. nanczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas gimnas- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate › 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia da 
administracji „Kur. Wil.” 
pod b. nauczyciel. 

DUŻY 

  

Masaż i Elektryzacja. 

E j| 2 MIESZKANIA We. 38 
po 3 pokoje lub jedno 

OKAZYJNIE Е 

(na Zwierzyńcu) 

runkach dowiedzieć się- 
w Administracji „Kurjera 
Wileńskiego" pod plac. 
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ZŁOTE SCHODY. 
Rewizja nosiła piętno wściekłości. Panny musiały 

„wyjść z łóżek. Zaglądano doszaf i za kanapy. Udano 

się po drabinie na strych i pani Walecka drżała z prze- 

rażenia na myśl, że mogą gdzie ogień zaprószyć... 

Potem całą czereda rozbiegła się po ogrodzie, zosta- 

wiając ślady ciężkich butów na klombach i rabatkach. 

Świt wypełnił pokoje dworu błękitnem majaczenem, 

a potem słońce dngnęło na wierzchołkach klonów, 

a oni jeszcze hałasowali koło domu. 

* * ® 

Do šniadania zasiedli wszyscy mocno skwaszeni 

i niewyspani. 1 

— Okazuje się z tego, że Ster uciekł z więzienia 

—odezwał się Franek, maczając wiejske bliny w śmie- 

tanie, — Zuch chłopiec! To mi się podoba. 

— Zobaczymy, jak to się skończy. Wtedy należy 

się cieszyć, gdy kto naprawdę mcieknie zagranicę. 

A Ster widocznie jeszcze jest w Rosji — rzekła za- 

myślona Ludka. 
— Brr... jakie to wszystko straszne! — wstrząs: 

nęła ramiónami Hela, blada dziś i nieswoja. — Umar- 

abym zes trachu, żeby mię aresztowano. 

— To też nie należy porywać się nigdy z, motyką 

ma słońce — odezwał się posępny Natocki. 

Ludka spojrzała na niego ze ściśniętem sercem. 

O, Boże, jaki ten ranek był niepodobny do wczoraj- 

"szego wieczora! 

| Wydawnictwo „Kurjer Wileński S-ka z ogr. odp. 

  

Czyż nie prawida, że ludzie bez ojczyzny nawet 

miłości niezamącanej zaznać nie mogą? 

— Ten twój laluś to typowy endek!... 

proszenem twoich przekonań — syknął niepowściąg- 

liwy Franek, gdy wstawali gd stołu. 

Ludka spojrzała na niego płochliwie, ale czujny 

narzeczony zabrał 'ją na przechadzkę do ogrodu. 

— Teraz musimy pomówić poważnie. Mam pew- 
ność najzupełniejszą, że sąd cię uniewinni. Poczyni- 

łem pewne kroki. Zresztą zajęli się tem twoi przyja- 

ciele. A więc ostatecznie nic nie stoi na przeszkodzie 

naszemu małżeństwu.... A po Ślubie żuż ci nie pozwolę 

na igranie z niebezpieczeństwem. Dość jednej nauczki, 

z prze- 

  

A więc?... : 
Schodzili ku jezioru i objęła ich urocza samot- 

ność klonowej ścieżki nad brzegiem. Ramię Natoc- 

kiego wyciągnęło się ku milczącej dziewczynie i znów 

zaczął działać miłosny czar. 
— Właściwie nie wiem — westchnęła Ludka. — 

Nie myślę, żebyśmy byli dobrani. A chciałabym, och! 

jak chciałabym, żeby pan był szczęśliwy! 

Ujęły te słowa Natockiego, więc przygarnął ją 

serdeczniej i powiedział: 
— Będziemy razem szczęśliwi. Ja tęsknię do 

dziecka, a lty masz tyłe 'tkliwości 'w sobie, że będziesz 

majsłodszą mamusią na świecie. 

— O, bardzobym kochała 

wołała wzruszona Ludka. 

— Tu więc wszystko znajdzie swoje rozwiązanie. 

Bo przecież, kochając dziecko, nie będziesz mogła na- 

dal się narażać. Trzeba je wychowa6 w spokoju į mi- 

łości. Właśnie dłatego starałem się zapomnieć o tobie, 

swoje dziecko — za-   

bo nie chciałaś mi dać pewności tego spokoju... Ale nie 

potrafiłem, Ludko, nie mogłem... Od jakiegoś czasu 

patrzeć nie chciałem nawet na inne kobiety. Pożądam 

tylko ciebie... Tylko ciebie, dziewczynko moja naj- 
słodsza. Bądźże mi słońcem 'w naszym przyszłym 

domu. 

Za nimi rozległ się dzi 

obejrzała się niespokojnie. Ale nie było nikogo... 

  

waczny szelest, więc Ludka 

  

— Więc moje małeństwo niech jutro ze mną 

odjedzie. Pojedziemy do twojej matki a jestem pewien, 

że tym razem wuj przyjmie cię z otwartemi ramie- 

nami — dodał z pewną wyniosłością w głosie. — 

Będziesz tam mogła pozostać czas jakiś, a za sześć 

tygodni weźmiemy ślub w Wilnie i pojedziemy na słałe 

'do Wilczewa, folwarku po mojej matce. 

Z majątkiem, który kupić zamierzałem, nie udała 

'mi się... Zresztą może nam być potrzebna gotówka. 

No więc dobrze? 

== "'Dobrzel... 

— I będziesz mię słuchała w każdej sprawie? 
= Belg: * 

— Ślicznie! Zobaczysz, jak w'szczęściu rozwiniesz 

się i różkwitniesz, moje ty biedne kochanie... Nie bę 

dziesz biegała nad:przepaścią.... Odpoczniesz w moich 

ramionach, 

— Tak. 

Ludka nasłuchiwała wciąż odzywających się z ty- 

łu szelestów. W*pewnej chwili odwróciła głowę nie- 

  

znacznie i dojrzała między drzewami przemykający 
cień człowieka. Seice stanęło jej w piersi. "Otworzyła 

usta, by powiedzieć narzeczonemu 

  

  + swojem odkry- 

ciu... i nie powiedziała. Nagłe przeczucie odrazu za- 

mieniło się w niezachwianą pewność. 

— Niech pan posiedzi chwilkę. na tej ławeczce. 

Zaraz przybiegnę! — i dziewczyna błyskawicznie zna- 

lazła się na zakręcie alei. Zdaleka dojrzała niesamo- 

wicie bladą twarz Stera, wyglądającą z bujnych za- 

rośli nadwodnych. Ręką wskazał jej w głąb. sadu. 

Ludka poważnie skinęła mu głową i odeszła zpowro- 

tem. Natocki rzekł niespokojnie: 

— Cė6ž to panienka taka biała na twarzy. Widmo 

było w alei? 

— Wiidmo!... — odrzekłą dziewczyna i nagle ob 

jęła szyję narzeczonego, całując go raz po raz pe 

oczach, poliezkach i włosach. Ten, oblany warem na- 
miętności, jprzylgnął ustami do jej ust. zdumiony że 

są takie słone od gradu nagłych łez, sypiących się 

z oczu dziewczyny. 

— Moja mała jest beksa! — powiedział żartobii- 

wie i poszli znów między szeregiem porzeczek 'w stro- 

nę domu. Tam Ludka oddałą Natockiego na pastwę 

zawsze chętnej Heli, a sama lotem strzały pobiegła 

odszukać Franka. Znalazła go przy stajni majstrują- 

cego coś koło przekrzywionej bryki. 

ranku! mój złoty — szepnęła drżąca dziew- 

czyna. — Chodź ze mną, koniecznie chodź ze: mną. 

Zdziwiony Franek wzruszył ramionami, dając się 

porwać w głąb ogrodu. Ludka szła, trzymając go 

mocno za rękę i oglądając się niespokojnie po spłą- 

tanej zieleni. 

(ч о@ 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.     
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