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Pkt 0 niedgrośji 1 Sowietami 
Tekst traktatu polsko - sowieckiego 

znany był w Berlinie już w poniedzia- 

łek. Wielkiemi literami widniał w ber- 

lińskich gazetach popołudniowych ty- 

tuł: „Polsko - sowiecki pakt o nieagre- 

sji*. Czuć było, że to robi wrażenie. 

Na tem też polega główny plus na- 

szego traktatu o nieagresji z Rosją So- 

wiecką. Niemcy zrozumieli, że osłabła 

możliwość szantażowania świata wid- 

nem Rapallo. Polityka, polegająca na 

przeciwstawianiu państwom  europej- 

skiń przymierza niemiecko - sowieckie- 

go, została przez polsko - sowiecki 

traktat utrudniona, jeśli nie sparaliżowa- 

na. 
Nie należy oczywiście całej zasługi 

przypisywać sobie. Niemcy same odeszły 

od polityki Rapallo, bo się przestraszyli 

wzrostu komunizmu u siebie w doni:. 

Dla zerwania z polityką Rapallo działa- 

nia von Papena nie były mniej decydu- 

jące, jak ten nasz traktat. U nas sarka- 

no na politykę niemiecko - francuskiego 

zbliżenia, na politykę Briand - Stres- 

semann i słusznie, bo to zbliżenie sta- 

wało kosztem Polski. Ale polityka 

Briand - Stressemann odsuwała Niem- 

cy od współdziałania z Sowietami, czyli 

dawała nam sytuację złą, wzamian sy- 

tuacji najgorszej. 

Powiedzieliśmy więc, że pakt o nie- 

agresji utrudnił politykę Rapallo i że 

na tem polega jego główny plus. Miru- 

sy są też widoczne. Przedewszystkiem 
pakt poniedziałkowy jest odbiciem tej 

rzeczywistości, że Sowiety narazie nis 

chcą zaczepiać Europy,-lecz chcą rewo- 

lucjonizować Azję. Propaganda nu Azję 

oto jeden z punktów programu drugiej 

piatiletki. Czytamy w naszym pakcie o 

nieagresji, że trwanie jego przys.osowa- 

ne jest właśnie do lat pięciu. Rewolucjo 

nizowanie Azji nic jest dla nas obcjętne, 

bo jest tylko etapem do. wywołania re- 

wolucji światowej. 

Nie jest obojętne jednak nie tylko 

dla nas samych. Panazjatycki ruch rewo 

lucyjny zagraża  przedewszystkiem 

trzem  „kapitalistycznym* mocarstwom, 

wśród których obok Japonji i Anglji, 
znajduje się też i Francja. „Nie bądźmy 

więc bardziej francuskimi, niż Francuzi* 

— skoro oni się nie boją, nie bójmy się 

i my. 

Frazes ten miałby jeszcze więcej 

słuszności, gdyby nie to, że ludzie na 

zachodzie mieszkający nie rozumieją, jak 

dużo siły eksplodującej nosi w sobie 

ten „kościół wojującej rewolucji”, któ- 

rym jest dzisiejsza Bolszewja. Nie zda- 

ją sobie z tego sprawy Francuzi, a tak- 

że nasi warszawiacy, ślązacy, p. Wierz- 

bicki, p. Dmowski. 

Na wstępie mówiliśmy 0  plusach 

paktu polsko - sowieckiego, które są 

wystarczające, aby podpisanie tego pak- 

tu uważać za wyraz swobodnej polityki 

polskiej. Są tacy, którzy puszczają wia- 

domości, że polski rząd poszedł na ten 

krok za poradą Francji. Gdyby tak by- 

ło, toby obecna polityka Francji wobec 

Polski żywo przypominała politykę Lud- 

wika XIV wobec Sobieskiego. Wtedy 

także namawiano nas do sojuszu z Tur- 
cją, wrogiem chrześcijaństwa i _ całej 

ówczesnej Europy, przeciwko Cesarstwa 

Niemieckiemu, ponieważ Burbonowie źle 
żyli z Habsburgami. jan Sobieski długo 
Plątał się w sidłach tej polityki, wresz- 
cie zakończył ją na polach Wiednia. 

Nie chcemy przez to powiedzieć, że 
nasz pakt o nieagresji także jakiuś 
nietyle Wiedniem, co Wielkiemi Łukami 
czy Smoleńskiem zakończyć powinien. 

Raczej dyskontowalibyśmy w poszuki- 
waniu drogi polityki polskiej wskazania 

P. min. Matuszewskiego, który w ze- 

Szłym tygodniu, prócz dwóch zupełnie 

świetnych artykułów na tematy gospo- 

darcze, wypowiedział także Swój po- 

$gląd na linję w polityce zagranicznej 

Polski, mianowicie, że biegnąć ona po- 

winna linją pokoju, którą upatruje min. 
Matuszewski w zgodzie i hegemonii 
Pięciu stolic: Londyn, Paryż, Berlin, 

Warszawa, Moskwa. Uważamy formuię 

min. Matuszewskiego za powiększenie 

naszej formuły: Paryż, Berlin, Warsza- 

wa, Ww której również nic innego, jak 

tylko pokój i bezpieczeństwo Europy 

widzieliśmy. Ale tak w poglądzie min. 

Matuszewskiego, jak w naszej formułce 

bardziej pesymistycznej, bo bardziej na 

ewentualność niebezpieczeństwa nasta- 

wionej — odegrywa dużą rolę porozu- 

mienie Berlina z Warszawą. Dla min. 

Matuszewskiego będzie ono niezbędną 

klamrą w linji pokoju, biegnącej od 

Londynu do Moskwy, dla nas koniecz- 

nem zrównoważeniem i koniecznem u- 

zupełnieniem dobrych stosunków  po- 

między Paryżem i Berlinem. 
* * * 

Przy sposobnošci sprostowač naležy 

pewien prawniczy błąd, dość rozpo- 

wszechniony, a mianowicie przekonanie, 

że taki pakt, jak poniedziałkowy, z So- 

wietami, wymaga przed ratyfikacją u- 

przedniej zgody Sejmu. Wiemy przecież 

że Min. Spr. Zagr. stosuje tak dalece 

rozszerzającą interpretację art. 49 kon- 

stytucji, że wszystkie prawie bez wyjar- 

ku umowy międzynarodowe przesyła do 

Sejmu. 
Tymczasem według wyraźnego, naj- 

wyraźniejszego brzmienia konstytucji 17 

Marca umowy zawiera Prezydent. Zgo- 

dy Sejmu wymagają tylko niektóre, 

(choć dość liczne) umowy. 

A mianowicie: 

1) Umowy handlowe i celne; 

2) Obciążające stale Państwo pod 

względem finansowym; 

3) Wprowadzające przepisy prawne, 

obowiązujące obywateli; 

4) Wprowadzające 

Państwa; 

5) Przymierza. 

Pakt poniedziałkowy nie jest ani u- 

mową handlową, ani celną. Jest to zupeł 

nie widoczne jak również to, że nie obcią 
ża on Państwa pod względem iinanso- 

wym, to znaczy, że nie wprowadza 

wstawienia do budżetu żadnej, nawet 

najdrobniejszej kwoty. Równie zrozumia- 

łą rzeczą jest, że nie stwarza on przepi- 

sów prawnych, obciążających obywateli. 

W tem bowiem pojęciu mieścić się mo- 

że tylko nakaz lub zakaz czynienia tze- 

gokolwiek, który ustawową drogą był- 

by do obywateli polskich wystoscw a- 

ny. żadnych tego rodzaju konsekwon1- 

cyj pakt poniedziałkowy pociągnąć za 

sobą nie może. Wreszcie pakt o nieagre- 

sji, nie zmienia naszych granic i nie 

jest przymierzem, bo przymietze jest to 

układ międzynarodowy, w któryia pań- 

stwa zapewniają sobie nawzajćm po- 

moc zbrojną przy pewnych  okoliczno- 

ściach. 

Dla prawnika nie może być naj- 
mniejszej wątpliwości, że pak* o nieagre- 
sji, podpisany w poniedziałek pomiędzy 
sji, podpisany w poniedziałek pomiędzy 
Polską, a Sowietami, nie podlega ogra- 
niczeniom, wymienionym w art. 49 kon- 

stytucji i że ratyfikacja go przez Pre- 

zydenta nie wymaga zgody Sejmu, a 

przedstawienie go Sejmowi do aprobaty 

nie byłoby zgodne z brzmieniem konsty- 

tucji. Cat. 

zmiany granic 

* * * 

Tekst paktu o nieagresji 
We wstępie obie podpisujące strony stwier 

dzają chęć utrzymania istniejącego między nie 
mi pokoju, stanowiącego wybitny czynnik w 
zachowaniu pokoju powszechnego, stwierdza- 
jąc, że traktat pokoju 1921 roku pozostaje 
nadal podstawą ich wzajemnych stosunków i 
zobowiązań, wyrażają przekonanie, że pokojo 
we rozstrzygnięcie sporów międzynarodowych 
oraz usunięcie wszystkiego tego co sprzeciwia 
łoby się normalnym stosunkom między pań- 
stwami, stanowi najważniejszy środek na dro 
dze tego celu, oświadczają, że żadne z do- 
tychczasowych zobowiązań nie stanowi prze- 
szkody w rozwoju pokojowych stosunków i 
nie znajduje się w sprzeczności z zawieranym 
paktem, postanawiają zawrzeć pakt celem roz 
winięcia i uzupełnienia paktu Kelloga, wpro- 
waądzonego w życie przez protokół moskiewski 
1929 roku. 

Ww art. l-szym obie strony konstatują, że 
w ich wzajemnych stosunkach  wyrzekły się 
wojny jako narzędzia polityki narodowej i zo 
bowiązują się wzajemnie powstrzymywać od 
wszelkich działań agresywnych, za jakie będą 
poczytywane akty, naruszające całość teryto- 
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PRZEDSTA WICIELSTWA: 
SRASLAW — T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bužet r. 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarnie Jsźwińctiege. 
NOWOGRÓDEK — ю Bi, Michalskiego, 

BARANOWICZE — ti, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Połesje) — Ksjęgaraje K, Malinewskiego, 
DUKSZTY — Buiet . PIŃSK — 
GŁĘBOKIE — uj, Zamkowa — W, Włodzimierow POSTAWY — 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$, Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOLODECŽNO — Ksiegamja T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedzoszpaltowy na stroałe 2-ej ! 3.ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komurikaty. orsz 
mumerach świątecznych, 

0$, — » 
Księgarnia Połska — St, Bednzrski, 

Polskiej Macjerzy Szkołnej, Ksjęgarnia 
STOLPCE — Kajegarais T-wa „Ruch“, 
SLONIM — Ksiegamnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewiczs HR 

ST, SWiĘCIANY — M, Lewja —Biuro Gazetowe, ul, 3 Mais E 
WILEJKA PZWIATOWA — sł, Mickiewicza 24, F, Juczewszą. 

milimetr 50 gr, Kronika reklamowa mitimetr 60 gr. W 
50 proc, drożej, Zagraniczne 3 Ogłoszenia 

do miejsca, Terminy druku mogą być 

  

Gorgułow skazany na kare Śmierci 
Ostatni świadkowie.— Zeznania żony zabójcy. — 

Przemówienia prokuratora 

DZIWĄCZNIE POTWORNY 
MORDERCA 

(korespondencja własna) 

Ten wysoki i tęgi człowiek O tepej, 
twardej twarzy — nie może budzić współ- 

czucia. Nie wiemy przecie, lim on jest wła 
ściwie, nie wiemy, jaką jest ukryta osobo- 
wość tego, który nazywa się Pawłem Gor- 
gułowym. Nie wiemy, jakie naprawdę po- 

budki uzbroiły jego rękę przeciw czcigod- 
nej starości i dostojeństwu Prezydenta. 

Czy był om samolny w swem skryto- 
bójstwie? Gorgułow powiada: tak, byłem 
sam! Gorgułow przysięga. Ale cóż warte 
są jego przysięgi... 

A może był agentem, może był wyko- 
nawcą czyjejś tajemniczej woli, która pra- 
gnęła zachwiać Francją w momencie, gdy 
jej politykę wewnętrzną i zagraniczną szar 
pały niepokoje? 

Któż to wie? Może ci lekarze rozstrzyg- 
ną wątpliwości. Ale trzy największe powa- 
gi medyczne orzekły, że jest nieodpowie- 
dzialny za swe czymy.. Więc kogóż t co 
właściwie sądzić tu będą, w jaki sposób 
tych dwunastu przysięgłych, od których 
zależy los zabójcy, znajdzie wierną drogę 
śród zawikłań i sprzeczności?... 

A sam oskarżony... samo zachowamie 
się jego... Zapewne — ta wielka sala z po- 
piersiem Republiki, te wysokie fotele dla 
sędziów w czerwonych togach — zapewne 

— można zadrżeć. Ale dlaczego zabójca nie 
drży, nie korzy się, mie zwiesza głowy? 
Przeciwnie — nerwowość, gwałiowność i 
krzykliwość. To nie budzi sympatji. Nie bu 
dzi jedrak nienawiści lub niechęci. Fran- 
cuzi rozumieją powagę chwili. Wszakże pro 
kurator generalny p. Dnat Guigue powie- 
dział: 

— Należy zachowywać spokój i mil- 
czenie, należne smutkowi osieroconej то- 
dziny. 

Publiczność więc jest opanowana, i na 
sali zalega cisza. Tem większym przeto dy- 
sonansem rozbrzmiewają w niej histerycz- 
ne wykrzyki zabójcy. Tem jaskrawszy z 
nim kontrast stanowi pierwszy prezydeni 
sądu p. Dreyfus, którego szlachetne obli- 
cze, okolone siwą brodą, wyraża głęboką 
troskę. Spokojną i zamyśloną jest surowa 
wygolona twarz generalnego prokuratora. 
Jego przeciwnik maitre Henri Geraud, о- 
brońca z urzędu, nia którym spoczywa nie- 
wdzięczne i ciężkie brzemię usprawiedliwie 
nia swego klijenta, przynosi zaszczyt pale- 
strze paryskiej — honore Te barretu pari- 
sien — swem pelnem godności zachowa- 
niem się, umiarem i zrozumieniem skom- 
plikwanego dramatyzmu sytuacji, w jakiej 
się znalazł, 

Dwa tylko pytania zadane będą przy- 
sięgłym: 

— Czy Paweł Gorgułow winien jest 
śmierci prezydenta Pawła Doumera? 

— Czy dokonał zabójstwa tego z pre- 
medytacją? + х 

We środę wieczór dowiemy się ich od- 
powiedzi. We środę wieczór rozstrzygną 
się losy dziwacznie potwornego morder- 
stwa. 

Tymczasem iłum zalega salę, tłumy 
gromadzą się na ulicach, tłumy rozchwy- 
tują dzienniki, A kordon policjantów skru- 
pulatnie rewiduje przepustki każdego 
dziennikarza, przedzierającego się do gma- 
chu... 

rjalną i polityczną niezależność drugiej stro- 
ny, nawet w tym wypadku, gdyby działania 
tego rodzaju miały miejsce bez wypowiedze- 
nia wojny i z uniknięciem wszelkich jej prze- 
jawow. 

Art. 2-gi przewiduje nieokazywanie po- 
mocy ani bezpośredniej ani też pośredniej pań 
stwu trzeciemu, któreby napadło na jedną ze 
stron podpisujących. Gdyby jeden z kontrahen- 
tów dopuścił się agresji w stosunku do pań- 
stwa trzeciego, to drugiemu kontrahentowi 
przysługuje prawo wypowiedzenia tego paktu 
bez uprzedzenia. 

W art. 3-cim każda ze stron zobowiązała 
się nie brać udziału w żadnych porozumieniach 
z punktu widzenia agresywności, wyraźnie 

wrogich w stosunku do strony drugiej. 
W myśl artykułu 4-go zobowiązania, za- 

warte w dwóch pierwszych artykułach nie о- 
graniczają międzynarodowych praw i zobowią 
zań, wynikających z umów. zawartych przez 
każdą ze stron przed wejściem w życie tego 
paktu, o ile te umowy nie zawierają w sobie 
elementu agresji. 

Art. 5 przewiduje postępowanie koncylja- 
cyjne, co do którego będzie zawarta specjalna 
umowa, która stanowi integralną część paktu 
i musi być ratyfikowara jednocześnie z tym 
paktem. 8 

Wmyšl art. 6 pakt będzie ratyfikowany w 
możliwie najbliższym czasie a wymiana doku- 
mentów nastąpi w Warszawie w 30 dni po о- 
bustronnej ratyfikacji. 

Art. Tmy głosi, że pakt zostaje zawarty 
na 3 lata z automatycznem przedłużeniem na 
dalsze dwa lata o ile nie nastąpi 6-miesięczne 
wypowiedzenie. 

Art. 8-my powiada, że pakt spisany został 
w języku polskim i rosyjskim i oba teksty 
są uważane za autentyczne. 

Z dwóch protokółów dodatkowych pierw- 
szy stwierdza, że eweutualne wypowiedzenie 
paktu w myśl art. 7-go nie może być rozumia 
ne. jako uchylenie się od obowiązków, wynika 
jacych z paktu Kelloga. 

Protokół drugi mówi, że co do projektu 
konwencji koncyljacyjnej niema między stro- 
rami zasadniczych różnic. 
WYYYYYTYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYA 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

PARYŻ PAT. --- Ostatni dzień procesu Gor 
gułowa rozpoczął się przesłuchaniem Świad- 
ka Henneta, komisarza służby bezpieczeństwa 
który przeprowadził śledztwo co do pobytu 
Gorgułowa w Czechosłowacji. Hennet oświad 
czył. że nie można wątpić 0 identyczności 
Gorgułowa, który zresztą nie nałeżał do bol- 
szewików. W Pradze Gorgułow uchodził za 
niezdolnego i  nieinteligentnego lekarza. 

Następnie Sąd przesłuchał brata pani Gor- 
gułowej, który, mówiąc 0 swoim szwagrze, 
oświadczył. iż był on zawsze człowiekiem spo 
kojnym i powściągliwym, kochającym  bar- 
dzo dzieci. 

Zkolei przesłuchano kilku mniej ważnych 
świadków, m. in. wydawców, do których zwra 
cał się Gorgułow ze swemi książkami. Oświad 
czyli oni, że Gorgułow przynosił im prace nie 
zrozumiałe i nie mające żadnych widoków 
powodzenia na rynku księgarskim. 

W czasie zeznań Świadków  Gorgułow 
gwałtownie protestował przeciwko stawianym 
mu zarzutom i starał się ciągle usprawiedliwić 
swój czyn, mówiąc w sposób nieopanowany i 
mało zrozumiały. 
W dalszym ciągc procesu Gorgułowa zezna- 

wała jego żona. Pani Gorgułow mówiła z o- .- 
gromnem wzruszeniem, płacząc. Na jej widok 
Gorgułow zerwał się z miejsca z krzykiem: 

--- Przebacz mi, Anno! 
Pani Gorgułow oświadczyła, że jej mąż 

był w stosunku do niej zawsze bardzo łagod 
ny. Na dwa tygodnie przed zamachem stał się 
bardzo podniecony. Miał zamiar wyjechać do 
Abisynji.j Na parę dni przed zamachem, bę- 
dąc w kinematografie, Gorgułow oklaskiwał z 
zapałem pojawienie się prezydenta  Doumera 
na ekranie. 

W pewnym momencie pani Gorgułow pad- 
ła na kolana i ze złożonemi rękami błagała 
o litość nad oskarżonym i nad swojem dziec 
kiem. Gdy Gorgułow w sposób wrogi i agre 
sywny zwracał się do zeznających świadków, 
zawołała: — Ależ ty jesteś obłąkany, mój 

przyjacieiu!. ов 
Następnie przemawiał prokurator. Oświad- 

czył on, że nie będzie przedstawiał Gorgułowa 
jako bolszewika i odmalował go poprostu ja 
ko mordercę. który z premedytacją przygoto- 
wywał swą zbrodnię. Prokurator stwierdził, 
że opierając się na zdaniu psychjatrów, ma 
Gorgułowa nie za warjata, lecz za symulanta. 
Prokurator domagał się kary Śmierci. 

  

Prezydent Dreyfus. 

PROSBA AMBASADORA 
SOWIECKIEGO 

PARYŻ PAT. --- „Le Journal" donosi, iż 
przed rozpoczęciem wczorajszej rozprawy w 
procesie Gorgułowa na ręce przewodniczące- 

go sądu złożona została prośba ambasadora 
sowieckiego Dowgałewskiego o zezwolenie mu 
na asystowanie przy rozprawie lub wydelego- 

wanie sekretarza ambasady.. Prośba ambasa- 
dora sowieckiego została załatwiona przychyl- 
nie. 

  

WYROK 
PARYŻ. PAT. --- Sąd przysięgłych 

departamentu Sekwany skazał Gorguło- 

EEEE   

wa za zabójstwo prezydenta Deuniera 

z premedytacją na KARĘ ŚMIERCI. 

  

Sytuacja w Niemczec 
15 TYSIĘCY HITLEROWCÓ W WE WROCŁAWIU 

BERLIN PAT. ---- „Vorwaerts“ dono 
si, że na niedzielę skoncentrowanych 
ma być we Wrocławiu 15 tysięcy sztur- 
mowców _ hitlerowskich. _ Dotychczas 
przybyło już 2 tysiące uzbrojonych człon 

ków oddziałów szturmowych. którzy roz 
kwaterowani zostali w mieszkaniach zwo 
lenników partji narodowo - socjalistycz 
nej. 

  

SENSACYJNE POGŁOSKI O POCHODZIE NA BERLIN 
WIEDEŃ PAT. ---- „Neue Freie Presse" do 

nosi z Berlina: Oq kilku dni krążą pogłoski, 
jakoby narodowi socjaliści na wypadek nie- 
pomyślnego wyniku wyborów, być może już 
w focy po wyborach, będą próbowali zapomo 
cą gwałtu utworzyć rząd narodowo - socjali- 
styczny. Sam Hitler — jak sądzą w Berlinie--- 
nie wdałby się w tak ryzykowne przedsięwzię 
cie, jednakże inni przywódcy zdradzają tego 
rodzaju tendencje. W ostatnich dniach przema 
wiano jawnie na kilku zgromadzeniach naro- 

HITLEROWCY ZDECYD 

BERLIN PAT.----Na odbytem wczoraj zgro 
madzeniu narodowym socjalistów jeden z mów 
ców --- jak donosi „Abend* --- oświadczył: 

--- Żądamy, aby władza należała do naro- 
dowych socjalistów. Do niedzieli Papen może 
pozostać u steru rządów, w poniedziałek jed- 
nak oddać musi władzę polityczną Hitlerowi. 
Jeśliby nie zechciał oddać nam władzy, goto 
wi jesteśmy wziąćć ją sami. Wywalczymy so 

dowo - socjalistycznych o tych planach prze- 
wrotowych. Tak np. poseł narodowo - socjal 
styczny Rust stwerdził, że naród niemiecki mu 
si sobie zdać jasno sprawę z tego, iż po dniu 
sl lipca będzie mógł rządzić tylko Hitler, bez 
względu 'na to, jak wypadną wybory. Poseł 
Zillkens, przemawiając na zgromiadzeniu w 
Brunświku, zaznaczył, że nadszedł czas, by na 
rodowi socjaliści objęli władzę. Po wyborach 
w dniu 31 lipca nastąpi pochód na Berlin. 

3 
OWANI NA WSZYSTKO 
bie wladzę, tak samo legalnemi šrodkami, jak 
zdobywano ją w listopadzie 1918 roku. Bez 
względu na to, co się stanie w najbliższych 
dniach, zdecydowani jesteśmy stoczyć walkę 
w wyborach lub poza niemi. Z końcem sierp- 
nia sztandar z hitlerowską swastyką musi po 
wiewać jako flaga państwowa na pałacu pre- 
zydenta Rzeszy. 

  

  

PLANOWANY ZAMACH NA HITLERA? 
KATOWICE. PAT. --- „Nowiny  Codzien- 

ne'* donoszą z Gliwic: 
Z kół narodowo - socjalistycznych wpłynę- 

ło do policji, na krótko przed przybyciem Hitle 
ra do Gliwic, poufne doniesienie o planowa- 

PRZEDSTAWICIELE KRAJÓW ZWZKOWYCH PROTESTUJĄ " 
BERLIN PAT. --- Konilikt między rządem 

Papena a byłym gabinetem pruskim znalazł 
dziś niebywale znamienne echo na posiedze- 
niu jednej z komisyj Rady Państwa Rzeszy. 
., Przedstawieciele niemal wszystkich kra- 
jów związkowych zgłosili protest przeciwko 
zarządzeniom rządu Rzeszy w Prusiech, pozba 
wiającym dotychczasowych ministrów prawa 

nym na niego zamachu. W związku z tem 
władze policyjne aresztowały 5 osób, rzeko- 
mych zamachowców. Rewizja, przeprowadzo- 
na u aresztowanych, nie ujawniła żadnego 
materjału obciążającego. 

reprezentacji w komisji. 
Jak wyjaśniają półurzędowe keła, rząd Rze 

Szy uważa, że prawo reprezentacji Prus w Ra 
dzie Państwa Rzeszy przysługuje obecnie 
kanclerzowi oraz desygnowanym przez nie- 
go kierownikom pruskich resortów  minister- 
rjalnych. 

  

ca see i akių m.e Goą Nora a 

  

WARSZAWA — Tow, Kejęzarnį Kol, „Ruch“, 

   

  

oraz z prowincji o 25 proc. Grożsi, 

TELEGRAMY 
MINISTER PATEK O PAKCIE 

POLSKO-SOWIECKIM * 
Warszawa, 27 lipca (tel. wlasny). 
Wczoraj o godz 22 przybył do Warsza- 

wy poseł Patek, powitany na dworcu przez 
liczna gron urzędników Min. Spraw Zagr. 
oraz sowieckiego charge d'affaires radcę 
Podoskiego, w otocezniu całego prawie per 
gonelu poselstwa sowieckiego w War- 
szatwiie. 

Licdnie zgromadzeni na dworcu dzien- 
mikarze zarzucili min. Patka pytaniami na 
temat znaczenia podpisanego w Moskwie 
w: poniedziałek ubiegły polsko - sowieckie- 
go paktu o nieagresji. 

Minister Patek nie złożył deklaracji 
konkretnej, stwierdzając tylko, że pakt o 
nieagresji nazywa się czwartą obręczą, któ 
ra — po traktacie ryskim, po pakcie Kei- 
loga i po moskiewskim protakule Litwi- 

nowa -— zacieśnia stosunki polsko - so- 
wieckie. Szczególnie uradowany jest mru. 
Patek z powodu przychylnego przyjęcia 
podpisanego przezeń paktu przez całą pra- 
sę polską. 

Dowiadujemy się, że w najbliższych 
dniach min. Patek — majpewniej w towa- 
rzystwie vice-ministra Becka — wyjež- 
dża do Pikiliszek, celem porozumienia się 

ROZRUCHY ROBOTNIKÓW W ANGLJI 

30 TYSIĘCY ROBOTNIKÓW 

STRAJKUJE 

LONDYN. PAT, — W miejscowości 
hrabstwa Lancashire, w ośrodku przemy- 
słu tekstylnego, doszło do poważnych roz- 
ruchów. 

Strajkuje tam przeszło, 30 itysięcy ro- 
botników tkackich, którzy protestują prze- 
ciwiko zmianie układu w warułakach pracz. 
Grupa, złożona z około 4 tysięcy manifes- 
tujących robotników, manifestowała przeu 
jedną z nielicznych czynnych przędzalni. 
Policja musiała kilkakrotnie interwenjo- 
wiać i rozpraszać manifestantów, wystę- 
pując w obronie robotników, którzy nie po- 
wzucili pracy. ! “ 4 

W międzyczasie w. Manchesterze toczą 
się narady między przedstawicielami przed 
siębiorcójw i robotników w związku z pro- 

pozycją przedsiębiorców: zmniejszenia płae 
robotniczych, która ma dotyczyć około 260 
tysięcy nobotników przemysłu bawełnia- 
nego, 

KARA ŚMIERCI 

POZNAŃ. PAT. — We środę rano przed 
Sądem Apelacyjnym odbyła się rozprawa 
przeciwikio Leonowi Hałasowi, oskarżone- 
mu o zamordowanie swego szwagra Józefa 
Jankowiaka. Hałas został przed paru mie- 
siącami skazany w: Sądzie Okręgowym na 
10 lat ciężkiego więzienia i apelował. Pro- 
kurator również apelował, Sąd Apelacyjny, 
rozpatrzywszy, sprawę, uchylił wyrok in- 
sancji pierwszej, skazując Hałasa na karę 
śmierci przez powieszenie za zabójstwo z 
premedytacją. 

*жх * * 

Należy przypuszczać, że Hałas zamor- 
dował swego szwagra przed kilku laty, u- 
by zdobyć posiadane przez niego pieniądze 
(Jankowiak był woźnym bankowym), w 
celu ożenienia się i wyprawienia wesela. 
Trupa zamordowanego Halas ukrył w piw- 
nicy, z jego siostrą się ożenił, wyjechał do 
Francji i żył szczęśliwie, traktując Żonę 
bardzo dobrze. Po wykryciu morderstwa 
Hałas zstał sprowadzony do Poznania przy 
mdzialle policji francuskiej. Wyrok 1-szej 
imstancji wydał mu się za surowy, gdyz 
od czasu miordersiiwa minęło Kilka lat, = 
przez cały ten cazs Halas prowadził się 
nienagamnie. Apelował do sądu wyższego, 
lecz tu spotyka go tak ciężka kara. 

RUMUNJA ©О PAKCIE POLSKO - 
SOWIECKIM 

BUKARESZT. PAT. — Dzienniki po- 
święcają dłuższe komentarze podpisania 
polsko - sowieckiego paktu o nieagresji, 

Organ stronnictwa liberalnego „Vitte- 
rul'* pisze: Nawet komunikat ministerstwa 
spraw: zagranicznych zdradza pewien cał- 
kowicie uzasadniony niepokój, jaki wyka- 
zuje opinja rumuńska wobec postępowania 
Polski, z którą łączy mas nietylko sojusz 
formalnie obowiązujący, lecz również wie- 
le wspólnych interesów we wszystkich dzie 
d Izinach polityki międzynarodowej. Nie mo 
żma zaprzeczyć, że przez podpisamie paktu 
w znamych ogólnie okolicznościach trady- 
cyjna przyjaźń i miezachwiane zaufanie 
między dwoma narodami, narażone zostały 
na poważny szwank. Pragniemy jednak 
wierzyć, że wyjaśnienie urzędowe potwier- 
dzone zostanie przez czyny i že Polska do- 
trzyma całkowicie swych zobowiązań i nie 
ratyfikuje paktu bez uprzedniego zawarcia 
układu między Rumunją a Sowietami. 

Niezależny: „Adevemul* pisze: Wiado- 
LLS OCE WODE TOWRCCZORCCOR RECZ OŚĆ © podpisaniu paktu nie wywrze do- 

Szczegóły katastrofy „Niobe” 
BERLIN PAT. ---- Wielka katastrofa stat- 

ku „Niobe”, która pochłonęła 69 ofiar, okryła 
żałobą całe Niemcy. Na gmachu rządu w Ber 
linie, jak również na prowincji. powiewają ila 
gi żałobne. Pod adresem kierownictwa mary- 
narik i ministerstwa Reichswehry napływaja 
liczne depesze. Między innemi depesze nade- 
słali: prezydent Hindenburg, kanclerz Rzeszy, 
i rządy poszczególnych krajów związkowych. 
Na ręce prezydenta Rzeszy nadeszły depesze 
od króla włoskiego i króla duńskiego. Na 

Ambasador francuski Francois - Poncet zło 

żył na ręce ministra spraw zagranicznych 
kondolencje w imieniu Francji. 
Komunikat urzędowy wyjaśnia, że przyczy- 

ną katastrofy według wszelkiego prawdopodo 
bieństwa --- była siła wyższa i że brak ja- 
kichkolwiek danych co do ewentualnej winy 
kierownictwa okrętu. 

Na miejscu katastrofy rozpoczęto prace 
nad wydobyciem okrętu. Nad okolicą krążyły 
przez szereg godzin samoloty duńskie iw po- 
szukiwaniu ofiar. Dotychczas nie zdołano wy- 
znaczyć miejsca, gdzie leżą szczątki okrętu, 
ani utrafić na ślad zaginionych. 

brega wrażenia w opinji rumuńskiej 

PREZYDENT KOLEI MANDŻURSKIE] 
MIANOWANY 

PARYŻ. PAT. — Gabinet tokijski za- 
twierdził ostatecznie nominację hr. Haya- 
shi, wpływowego członka Izby Wyższej, 
profesora literatury ma uniwersytecie w 
Tokjo, na stanowisko prezydenta południo- 
wo-mandżurskiej kolei żelaznej, na miej- 
sce hr. Ushidy, który powołany został na 
mimistra spraw. zagranicznych. Jednocześ- 
nie zatwierdzona została nominacja byłego 
przedstawiciela Jąponji wBrazyłji nastamo 
wisko ministra pełnomocnego w Chinach. 

  

MI
E 
"
F
U
 

 



Aarystokratyzacja 
szkolnictwa 

Gdy we wczorajszym numerze kre- 
śliłem uwagi na temat szlachetnie poję- 
tej arystokratyzacji szkół powszechnych, 
nie mogłem nawet przypuścić, iż rzeczy- 
wistość zgotuje mi niespodzainkę, dając 
najbardziej złośliwy, karykaturalny — о- 
braz „arystokratyzacji* źle pojętej. 

Właśnie we wczorajszym numerze 
jednego z wileńskich dzienników ukaza- 
ła się niezmiernie ciekawa, pełna entu- 
zjazmu i zachwytu korespondencja z 
Głzbokiego na temat... uroczystego(!) 
balu(!) absolwentów (!!!)... szkoły po- 
wszechnej... 

„ Czytamy m. in.: 
Bardzo imponująco wypadł uroczysty bal 

pożegnalny absoiwentów  7-kłasowej szkoły 
powszechnej M. Rajaka który się odbył 5 [ip- 
ca r.b. w Głębokiem. 

Jaż od godz. 8 wieczór zaczęli się zbierać 
goście. O godz. 10 przybył na tę uroczystość 
starosta pow. dziśnieńskiego p. Steianz1s... 

Szczególnie dobre wrażenie wywarło prze- 
mówienie p. starosty Stelanusa, który wyra- 
ził uznanie dla p. kierownika Rajaka i perso- 
nelu nauczycielskiego... 

Gorące słowa p. starosty wywołały silny 
oddźwięk w sierach miejscowego  społeczeń- 
stwa żydowskiego. 

МУ miłym i wesołym nastroju zabawili się 
goście aż do ranka, kiedy to wkradające się 
przez szyby promienie słoneczne przypomnia- 
ły zebranych, że już czas powrócić do swej 
codziennej pracy. 

Uroczystość ta była prawdziwem Świętem 
dia naszego masta zostawiła po sobie miłe 
wspomnienie, 

Nie dziwimy się (różny jest poziom 
inteligencji korespondentów, prowicjn- 
nalnych), że dzieci, kończące szkołę po- 
wszechną, są nazywane „absolwentami, 
jak gdyby miały już poza sobą wyższe 
studja naukowe, — dziwnem natomiast 
się wydaje, że dziatwa była traktowana 
naprawdę, jak absolwenci, jak ludzie do- 
rośli. 

A więc w czasie największych prac 
w polu, w okresie dotkliwego kryzysu 
ekonomicznego, — dla kilkunastoletnich 
dzieci wiejskich urządza się uroczysty 
bal aż do świtu! 

Organizatorem tej niezwykłej impre- 
zy jest pan rektor (bo chyba tak należy 
tytułować kierownika zakładu naukowe- 
go, wypuszczającego absolwentów), 0- 
becnością zaś swoją tę niepedagogicz- 
ną i pod pewnym względem niemoraluą 
hecę zaszczyca sam pan starosta! 

Bale („jak u dorosłych'') stały się 
od pewnego czasu bardzo rozpowszech- 
nionym i bardzo niemądrym sposobem 
uczczenia świeżo zdobytej matury. Ale 
bądź co bądź, maturzyści nie są dzieć- 
mi ze szkoły powszechnej, po drugie 
zaś z przyjemnością należy stwierdzić, 
iż abiturjenci wielu gimnazjów  wileń- 
skich w bieżącym roku świadomie odrzu 
cili tę bezmyślną i zbyt kosztowną, jak 
na obecne czasy, formę zaznaczenia ra- 

«dości z powodu dobytej matury. 
Przenoszenie na wieś najgłupszych 

miejskich zwyczajów, uczenie dzieci bla 
gi, polegającej na udawaniu dorosłych, 
robienie nadzwyczajnego zdarzenia z 
dokonania podstawowego obowiązku 
obywatelskiego, — wszystko to dopraw 
dy jest smutne... 

, Dzieci wiejskie, balujące do rana, 
aż słońce musi im przypomnieć, że ro- 
dzice dawno już rozpoczęli pracę, — nie 

jest to zjawisko zbyt budujące... 
Od takiej „arystokratyzacji* szkoły 

powszechnej, uchowaj nas Boże! W. Ch. 

*TYTYTYTYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

JUTĘ MARNĄ I BAWEŁNĘ ZASTĄP 

NASZYM MOCNYM LNEM! 
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W drodze 
Jeżeli powieść wogóle przeżywa obec 

nie kryzys, to powieść historyczna — 

w szczególności. 

Złożyło się na to wiele różnych przy 

czyn. Życie płynie zbyt prędkim nurtem, 

przynosząc, przynajmniej w dziedzinie te 

ohniki, coraz to nowe, coraz eiektow- 

niejsze zmiany. Współczesność zacieka- 

wia, porywa, tem bardziej, że nie wy- 

maga od człowieka głębszego umysło- 

wego i duchowego wysiłku. 

Przeszłość pod tym względem jest 

niedogodna, gdyż zmusza albo do wzla 

tywania wzwyż, albo do sięgania wgłąb, 

do najbardziej ukrytych tajemnic. Zaw- 

sze więc wymaga pewnego wysiłku, a 

co główna — budzi reiłeksje, dotyczące 

dnia dzisiejszego i żąda od każdego czto 

wieka świadomego, twórczego budowa- 

nia rzeczywistości... 

Unikamy tego. Lubimy pływać, da- 

jąc się porwać pierwszej lepszej dali, a 

że do bezpiecznego pływania najlepiej się 

nadają albo stalowe okręty, których bu- 

dowa wymaga olbrzymiego wysiłku, al- 

bo łatwe do zdobycia nadęte pęcherze, 
wolimy te właśnie pęcherze, nadmucha- 

te do potwornych rozmiarów... 

Usuwamy w cień wielką w swych 

jasnych i tragicznych momentach prze- 

szłość, aby wydać się większymi, niż je- 

steśmy i aby mieć... spokój... 
To jest jedna z przyczyn niepopu- 

larności obecnie studjów historycznych i 
powieści historycznej. 

    

s ПЛОО 

wywiad z min. Kozłowskim 
Prace Komisii dla zwrotu dóbr skonfiskowanych 

Na czele komisji rządowej zajmującej 

się sprawą wydania majątków  skonti- 

skowanych za powstania w ręce ich pra- 

wych sukcesorów, stanął b. minister re- 

form rolnych, a obecny wiceminister skar 

bu prof. dr. Leon Kozłowski. Do pomocy 

mu poszczególne ministerstwa wydelego- 

wały swoich przedstawicieli. A więc 

ministerstwo skarbu p. Szweykowskiego 

rolnictwa p.p. Czajkowskiego i Żele- 

chowskiego, min. spr. wewn. p. Szym- 

kiewicza, min. sprawiedliwości p. Zdano- 

wieza, wreszcie prokuratorja generalna p. 

Wierzbowskiego. 

Korzystając z uprzejmości p. mini- 

stra Kozłowskiego, zwróciliśmy się do 

niego z prośbą o wyjaśnienie nam spraw 

z restytucją dóbr powstańców  związe- 

nych. 

Na wstępie dowiadujemy się od nie- 

go nowiny bardzo pocieszającej. Oto r-. 

minister Kozłowski doszedł do przekona 

nia, że podatek, który ustawa nałożyła 

na potomków powstańców — będzie 

mógł być zapłacony naturą. 

Musimy naszym czytelnikom przypo- 

mnieć, że jest to właśnie stanowisko tych, 

którzy w sejmie dbali o to, aby przy akcji 

uregulowania spraw konfiskat przez usta 

wę najmniej byli pokrzywdzeni potomko 

wie powstańców. Min. Kozłowski, dosko 

  

Minister Lega Kozłowski. 

nały znawca stosunków rolnych, również 

doszedł do tego przekonania. Z punktu 

widzenia gospodarki państwowej, uwa- 

ża on raczej za pożądane, aby duże ob- 

jekty leśne, które dotychczas były w po- 

siadaniu państwa nie przechodziły do rąk 

prywatnych. Do tego właśnie prowa- 

dzi droga przez podatek w naturze, któ- 

ry zatrzyma dla państwa względnie du- 

że obszary. jest to jednak także wygod- 

ne dla sukcesorów, gdyż płacenie podat- 

ków gotówką zmuszałoby ich do szuka- 

nia kredytów, a stosunki kredytowe obec 

nie są takie, że w przeważającej ilości 

wypadków zadłużenie się, aby spiacić 

stwu sznura na szyi. 

Mogliśmy więc tylko powinszować 

ministrowi Kozłowskiemu rozumnego i 

obywatelskiego rozstrzygnięcia tej spra- 

wy. 
— Z jaką ilością hektarów należy 

się ostatecznie liczyć? — pytamy. 

— Dziś jeszcze nic dokładnie odpo- 
podatek, równałoby się w praktyce z4- 

ciśnięciu nowopowstającemu gospodar- 

wiedzieć nie umiem. 

w 10 proc. są to podania bez żadnych 

stałe 360 są to podania bez „žadnyca 

dowodów, prócz powołania się na trady- 
cje rodzinne, bez aktów, bez metryk, bez 

rodzinne, bez aktów, bez metryk, bez 

  

ZOOM STATE TTT AIA I 

do Poiski 
Drugą przyczyną, utrudniającej od 

rodzenie powieści historycznej, jest wię- 
ksza trudność jej tworzenia. Autor musi 
przecież przeprowadzić gruntowne Sstu- 
dja, dotyczące epoki, nim zacznie kre- 

ślić obrazy powieści. 
Pisarze współcześni nie mają ani cza- 

su, ani chęci, ani warunków  materjat- 
nych, ani wreszcie (jakże często!) na- 
leżytego przygotowania naukowego, aby 

móc zająć się wskrzeszaniem przeszłości. 
Dlatego też poza Kossak-Szczucką 

właściwie nikt powieści historycznej po- 
ważnie nie traktuje; powieść ta, w uję- 

ciu najpopularniejszem, staje się tylko 

lekturą dla dzieci. 

A jednak powieść historyczna w obec- 

nych warunkach jest szczególnie po- 

trzebna. 

Do szeregów inteligencji szeroką 

falą wlewa się element, pochodzący z 
warstw, które dotychczas czynnego u- 
działu w życiu kulturalnem naszego na- 
szego narodu nie brały prawie wcale; 
warstwy szlacheckie utraciły grunt pod 
nogami, są niezespolone, nie umieją aa- 
leżycie wychowywać własnej młodzież; 
przeszłość wogóle straciła powab, a na- 
wet nieraz pod wpływem szkolnej piły 
budzi niechęć.. 

W tych warunkach utwory literackie, 

odzwierciadlające przeszłość bez tenden 

cjimoralizatorskiej i wykazujące wiecznie 
żywą łączność pomiędzy tem, co było a 
co jest obecnie, — takie utwory mają 
szczególne znaczenie. 

dokładnego wskazania miejsca położenia 

majątku nawet. 

— A w tych 40 podaniach poważ- 

nych? 

Do nich zaliczam te, które poprzed- 

nio były rozpatrywane przez sądy, które 

mają nawet za sobą wyroki pierwszej 

instancji. 

— Sądzę, że tak jest w przeważają- 

cej ilości wypadków? — 

Tak jest. Muszę jeszcze zauważyć, 

że zachodzą tutaj wypadki, kiedy moja 

komisja merytorycznie nie rozstrzyga, bo 

już prawomocne rozstrzygnięcie zapadło 

w wyroku Sądu Najwyższego, jak np. 

w sprawie puszczy Świsłockiej. Moja ro- 

—- 

Kiedy wiedziony dziwnym instynktem p. 

architekt Pekszo odnalazł przez wieki zapom- 

nianą kryptę i blask jego elektrycznej latar- 

ki spoczął na cudnych, drobnych ogniwach 

korony Elżbiety Rakuszanki — przyznajemy 

się, że ogarnęło nas wzruszenie. : 

Wielkie, prawdziwe, głębokie wzruszenie 

i daliśmy temu wzruszeniu wyraz, w sposób 

na jaki było nas stać. 

Tego wzruszenia nie wstydzimy się i dzi 

siaj, ale nie mamy prawa ani też ochoty ni- 

komu go narzucać. 

Dr. Boye w artykułach w „Robotniku“ za- 

mieszczanych drwi z „kosteczek“. To mu wol 

no! Nie wolno mu jednak twierdzić, że róż- 

nica jego stosunku do trumien odnalezionych, 

do naszego wobec tych trumien szacunku A 

pietyzmu, wynika z odmienności przekonań 

politycznych. O nie! Bynajmniej nie wchodzi 

tu w grę, ani nasz monarchizm, czy litewskość, 

czy wileńskość, czy wielkoksiążęcość, Jagielio- 

nizm, — republikanizm, czy  demokratyzm 

p. Boye. Nie zachodzi między nami wypadek 

różnicy przekonań politycznych, a tylko róż- 

nicy... kultury osobistej. To też dziwimy się 

bardzo, że „Robotnik* drukował to, co p. dr. 

Boye napisał. Można być robotnikiem, mo*- 

na być robociarzem, nie koniecznie trzeba 

być... chamem. 

Sądzimy, że i w redakcji „Robotnika 

znajdzie się sporo ludzi, którzy nasz pogląd 

podzietą, i z niesmakiem odsuną  feljetony, 

które widać dla dr. Boye stanowią właściwą 

ucztę duchową. 

Żałujemy jednak bardzo, że na pierwszą 

wiadomość dr. Boye, że p. Kłos dzielił się & 

nim strzępkami złotogłowia — wiadze odpo- 

wiednie nie przeprowadziły rewizji u prof. 

Kłosa i nie skonstatowały, czy rzeczywiście 

prof. Kłos nie przywłaszczył sobie części te- 

go, co dla p. Boye jest brudem, dla nas pań- 

stwową i historyczną relikwją. Powód do ta- 

kiej rewizji przecież istniat!. Wiadomość, po- 

dana przez p. Boye, której nikt nie wziął za 

żart, stanowiła zupełnie dostateczną poszlake i 

zupelnie dostateczną przyczynę dla wdroženia 

dochodzenia i rewizji. Oczywiście, dr. Boye 

odpowiadałby za współudział w kradzieży. 

Jeśli nie rozumie on naszych emocyj, to zato 

napewno rozumie doskonale, że strzęp złoto- 

głowia z autentyczcej trumny kicowej pal 

skiej z przed czterystu lat ma swoją dolarową 

wartość. Należy żałować, że sprawa kończy 

się tak, jak kończy, że na prośbę proi. Kłosa 

dr. Boye odpowiada zacierającym ślady felje- 

tonem. 

Wilno jest małem miasteczkiem. Konsek- 

wencją tego jest, że wszyscy w pierwszy felje- 

ton Boyego uwierzyli, bo wszyscy znają prof. 

Kłosa. Wilno jest także miasteczkiem, którego 

nie stać na żywsze oburzenia. Oburzenie z 

powodu profanacji (i to tak obrzydliwej, jak 

tu na tle plugawych bruderszaftów dwóch ty- 

pów), wyrażone w najniekulturalniejszej tor- 

mie, byłoby właściwie dowodem, że ludzie 

mają kulturę, że mają nerwy, że błony 0- 

brzydliwej obojętności nie zarosły im uczuć i 

możliwości wztuszenia. Gdyby ktoś w tak plu- 

gawćj formie potraktował trumnę „Orlecia“, 

jak ten Boye naszą odnalezioną kryptę królew- 

    

ską toby we Francji znalazło się dziesięciu 

nie bonapartystów. którzyby mu nabili gebę 

tar. żeby spuchia ra trzy *ygodnie. 

  

  

  

Że takie utwory mogą znaleźć czy- 

telników, dowodem może służyć rozkwit 

powieści biograficznej, a chociażby i 

powodzenie powieści Kossak-Szczuckiej. 

Szukając nowych dróg w dziedzinie 

powieści historycznej, "wpadł Leon 

Kruczkowski na niezmiernie ciekawy po- 

mysł literackiego opracowania autentycz- 

nego pamiętnika jednego z uczestników 

wojny polsko-rosyjskiej r. 1831.*) 

„Kordjan i cham“ L. Kruczkowskiego 

jest literacką transpozycją pamiętnika 

Kazimierza Deczyńskiego p. t. „Opis ży- 
cia wieśniaka polskiego”. 

Kruczkowski nietylko nie pisał po- 

wieści na tle tego pamiętnika, lecz prze- 

ciwnie, trzymał się oryginału bardzo 

ściśle i większą dowolnością, psychołó- 

gicznie całkiem uzasadnioną, było tylko 

uśmiercenie Deczyńskiego w pierwszym 
dniu powstania, choć w rzeczywistości 
Deczyński umarł znacznie wcześniej, na 
emigracji, — umarł osamotniony, po- 

kłócony z otoczeniem. 
Autor mówi we wstępie: 
— „W użytkowaniu materjałów hi- 

storycznych, zarówno archiwalnych, jak i 
bibljograiicznych, byłem bardzo rady- 
kalny; w wielu miejscach posuwałem się 
aż do dosłownej, lub prawie dostowuej 

transkrypcji tekstów źródłowych. Nie 

„tworzyłem tej powieści; czynność 

„ moja była czysto konstrukcyjna — mon- 

tażowa, że użyję „modnego* wyraże- 

Ма 
Trzeba jednak przyznać, że ten mon 

  

*) Leon Kruczkowski. „Kordjan i cham . 
Nakł. Geb. i Wolffa, Kraków, 1932, str. 365. 

la redukuje się tutaj tylko do oddania 

majątków właścicielom, względnie do 

przeprowadzenia z nimi układów o za 

mianę, względnie o odszkodowanie pie- 

niężne. 

— A jak stoi kwestja sukcesji sapie- 

żyńskiej ? 

No! ta sprawa jest zupełnie pewna 

dla ks. Sapiehy. Przeszła już przez pier 

wszą instancję. Majątek został skonfisko- 

wany jego rodzonemu dziadkowi. Od- 

powiada wszystkim wymogom ustawy. 

— Kiedy można się spodziewać defini 

tywnego zakończenia tych spraw? 

— Jestem bezwzględnym zwolenni 

kiem — mówi minister — ostatecznego 

i szybkiego zlikwidowania tej sprawy. 

We wrześniu rozpocznie prace nasza ko- 

misja. Rozpoczniemy od załatwienia 

spraw, które zaliczyliśmy do kategorji 

gorzej uzasadnionych. Potem przejdzie- 

my do innych. Zresztą ustawa nam okre 

ślita tylko rok czasu. Miejmy nadzieję, że 

załatwimy je wcześniej. 

Oiciec św. a lotnictwie 
Papież udzielił niedawno audjencji pe- 

wnemu młodemu iotnikowi, swemu krew- 

nemu. Na audjencji tej Ojciec św. wykazal 

wielkie zainteresowanie się loltnictwem, o- 
raz znajomość rzeczy. W czasach, kiedy 

jeszcze był bibljotekarzem Ambrosianum, 
Papież studjował specjalnie życie i twór- 
czość Leonarda da Vinci, o którym też na- 
pisał w r. 1909 krótką pracę. W pracy tej 

Papież twierdzi, że Leonardo da Vinci jest 

tym, który pierwszy wymyślił prawdziwą 

konstrukcję aeroplanu. W rozmowie ze 
swym krewnym lotnikiem. Papież poru- 

szył te wspomnienia. „Dwie rozprawy Le0- 

narda da Vinci, a mianowicie „Codice At- 

lantico“ oraz „Codice degli ucelli'', zawie- 

mają rysunki zupelnie odpowiadające ry- 

sunkom naszych obecnych samolotów, Je- 
dynie brak motoru nie pozwolił mu rozwią 

zać tego zadania, ale zasadniczo pomysł 

konstrukcji skrzydeł jak również wiiele in- 

nych szczegółów, są te same co i w dobie 

obecnej". 
Na zapytanie lotnika, czy Papież nie 

mialby ochoty odbyć lotu aeroplanem, Oj- 

ciec św. odpowiedział: „Nie jest rzeczą lu- 

dzi starych brać udział 'w. zdobyczach mło- 

dych. Powinno im wystarczyć, jeśli mogą 

ich podziwiać i błogosławić". 
Jednakże to śmiałe zaproszenie do przy 

gód jakże wiele musiało rozbudzić wspom- 

nień jw Papieżu, który wszakże w swoim 

czasie zdobył szczyt Monte Rosa, niedo- 
stępny (dotychczas i odbywał wiele wycie- 
«zek górskich. 

  

  

ZA KOŁEM POLERNEM ZNALE- 
ZIONO RUDĘ ŻELAZNĄ 

Z Murmańska donoszą, że na półwyspie 

Kola za kołem polarnem w kilku miejs- 

caich poczęto wydobywać mudę żelazną. Pra 

cuje się głównie na wschodnim i zachod- 

nim brzegu zatoki (kolskiej. Najwięcej ru- 

dy znachodzi się w waliwilińskiem łożysku 

wzidłuż rzeki Kaifaraki, gdzie już obecnie 

wydobywa. się 60 tom rudy dziennie. Przy 

użyciu maszyn wydajność kopalń rudy w 

tym kraju może być podwojona а mawetr 

potrojona. 
Wśród gór i skarłowaciałych (brzóz, 

gdzie jeszcze niedawno: uganiały jelenie 

„pólmocene, rózciąga się obecnie male mia- 

steczko robotnicza. Wybudowano tu bara- 

ki, w których robotnicy zamieszkują a po- 

starano się również o sklep spółdzielczy. 

Regularnie wiychodzi tam pismo „„Magnit- 

naja gora”, To wszystko powstało w ciągu 

półtora miesiąca, 
Munrmańskie łożyska rudy dorównują 

jożyskom mónweskim i dlatego okolicom 

tamtejszym przepowiada się wspaniałą 

przyszłość. Już obecnie pokładami rudy 

interesują się górnicze czynniki w ZSSR 

i czynione są przygotowania do powięk- 

szenia produkcji przez zaprowadzenie ma- 

szym. 

     
taż odznacza się wielkim artyzmem i 

wykazuje dobrą znajomość epoki. 

Osłabia wartość literacką dzieła tyl- 

ko nieraz zbyt jaskrawa tendencja, dążą- 

ca do potępienia "wczambuł całej szla- 

chty i naginająca niektóre fakty do zgó- 

ry powziętych tez. ! 

Trešcią powiešci są dzieje Kazimie- 

rza Deczyńskiego. 
Kazimierz Deczyński był synem chło 

pa. Wychowany w ciężkich, ponurych 
warunkach, jakie były wówczas udzia- 
łem wieśniaków, oddanych na łaskę lub 
niełaskę panów, Kazimierz szczęśliwym 

zbiegiem okoliczności zdobył pewne wy- 

kształcenie, które mu pozwoliło zająć 

stanowisko nauczyciela szkoły wiejskiej. 

Na tem stanowisku zaczął przeżywać 

Deczyński duchową rozterkę, gdyż zbyt 

jaskrawo zarysowywały się przed nim 

różnice stanowe i straszliwe upośledze- 

nie chłopów; z drugiej zaś strony Spa- 
dał na niego, jako na nauczyciela, trudny 

i przykry obowiązek wychowywanie mło 
dzieży wiejskiej w ślepem  posłuszeń- 
stwie dla swych panów. 

Pragnąc dopomóc  krzywdzonym 
chłopom, Deczyński pisze dla nich skar- 
gę na dizerżawcę, dopuszczającego się 
niesłychanych nadużyć, a nawet sam uda 

je się do Warszawy, jako delegat wsi. 

Rezultat nie każe długo czekać na 
siebie: komisarz wojewódzki nie znajdu 

je żadnych nadużyć (sprytny dzierżaw- 

ca umiał prędko się porozumieć z komi- 

sarzem), majątek po pewnym czasie prze 

chodzi na własność dzierżawcy, Deczyń- 

ski zaś z najgorszą opinją zostaje oddany 

do wojska. 

  

sa dregach 
Sądziłem, że mam dobrą mapę i rzeczywi- 

ście dotychczas, gdzie nie pojechałem, zawsze 

szosy zgadzały się z mapą, ale tutaj mapa o- 

kazała się do niczego. Poprostu nie notowała 

ona dziesiątej części szos. 

Co chwila rozwidlenie — giadka, šwietia 

szosa ucieka gdzieś w bok, chciałoby się i tą 

pojechać i tędy i tamtędy. Niema wiosek — 

co parę kilometrów majątki, albo gburstwa. 

Rozsiane są te czady wszędzie i niemal do 

każdej prowadzi bita droga, dla motocykiisty 

— wygłodzonego Królestwem — raj prawdzi- 

wy. To nie trakty szerokie na 100 metrów, 

pełne dziur, proste jak drut teiegraficzny, ze 

skrzyżowaniem co 30 klm. — to wąskie, kręte,. 

ocienione, równiutkie, szerokie ścieżki; przyje- 

mniej po tem jechać, niż po asfalcie, a moż- 

na się kręcić trzy dni bez przerwy między Fo- 

runiem, Kowalewem, Wąbrzeżnem i Chełmżą — 

jakie 40 klm. obszaru — i wciąż gazować 

coraz to nowemi drogami. 

Szosa jak stół — stoją jednak maszyna, 

walec, ludzie, naprawiają! Pod Warszawą wszy 

scy byliby takim odcinkiem zachwyceni i przed 

10 laty ani mowy o remoncie. 

Jakżeż zresztą drogi nie mają być dobre, 

kiedy obywatele płacą olbrzymie podatki dro- 

gowe. Przez Elzanowo biegnie szosa na prze- 

strzeni jakich 3 klm. Właścicielka Elzanowa 

panna Staszewicz płaci 1500 zł. rocznie podat 

ku drogowego! 

PODRZUCAĆ DZIECI, ŁAMAĆ NOGI —- 
TYLKO NA POMORZU. 

Te drogi — frajda dla motorzystów, są 

istną karą Bożą dla właścicieli przez czyje 

biegną grunta. Panna Staszewicz zgrzyta zę- 

bami mówiąc 6 szosie. Bo też kosztuje ją ona, 

oprócz tych 1500 zł: podatku, jeszcze około 

2500 zł. rocznie. 

Coby się nie stało na szosie w granicach 

Elzanowa — od krzyża do św. Rocha — za 

wszystko płaci jaśnie pani dziedziczka. 

Jedzie pijany rowerzysta, bęc łbem o słup 

— do szpitala, kuracja na koszt pani dziedzicz 

ki; wlecze się 97-letni dziadyga, potknie się, 

klapnie, złamie nogę — ciężkie uszkodzenie 

ciała, utrata zdolności do pracy, nietylko le- 

czenie, ale i utrzymanie dożywotnie dziadowi 

musi zapewnić pani dziedziczka. A dziad na 

złość gotów żyć do 117 lat. 

Z Elzanowa wożono w zeszłym roku bu- 

raki na stację do Rychnowa. Ciężkiemi, ogrojn 

nemi wozami, w którym jednym  zmieściiyby 

się łatwo cztery wileńskie. 

— Przysiądę się trochę, zaproponował. jąkiś 

łazęga na szosie. 

— ldź pludraku, to nie autobus, spadniesz, 

potłuczesz się i kramu dużo. 

Napierał się łazik, napierał, fornal. katego- 

rycznie mu zabraniał. Lecz upilnuj głupiego — 

w pewnej chwili skoczył łazik, nie dosięgnął 

wysokiego szczytu buraków, zwalił się pod 

koła, 15-stocentnarowy wóz  przetoczył mu 

  

Na zdjęciu naszem widzimy olbrzymi 

skład starych opon samochodowych w Los 

Angeles w „południowej Kalifornji. Zużyte 

opony służą do dalszych celów przemysło- 

wych, między innemi do wyrobu obuwia 

  

Dzieje Deczyńskiego są małą 50- 

czewką, skupiającą dokładny obraz sta- 

nu wsi przed wiekiem; na tem polega ich 

olbrzymia wartość. 
Dwa stany, nierówne ilościowo; prze- 

paść pomiędzy niemi przeważająca... 

Stan przodujący — pełen  ułomno- 

ści, wad i grzechów, ale posiadający w 

swem łonie setki i tysiące jednostek 

pełnych zapału, świadomych  ciąžącej 

na nich odpowiedzialności, zdolnych do 

poświęceń i oliar. 

Stan drugi — senny, nieświadomy 

dziejowej roli narodu, posiadający wy- 

bitniejsze jednostki, skazane na tragicz 

ną rozterkę... 

Oto rozmowa w noc listopadową 

pomiędzy podchorążym Felusiem Czar- 

kowskim, synem dzierżawcy — despo- 

ty a żołnierzem — Kazimierzem Deczy'ń- 

skim: 
— Z nami! Wrógowi moskiewskie- 

mu do piersi uderzyć żelazem! 

— Nie znam wroga moskiewskiego. 

— Na Boga! Czyś oszalał, Deczyń- 

ski? 
— Przytomnie mówię... Któż jest 

wrog?... Ten, co gnębi i jarzmi.... 
— Moskale!... 
— To szerokie słowo... Nie znam. 

— Car! 

— Nie znam cara! Moim wrogiem 

są ciemięzcy i gnębiciele ludu  chłop- 
skiego, których znam dobrze... których 

synami wy jesteście!.. Wy!.. 
— Milcz! — zakrzyknął chrapliwie 

Feluś — jest rewolucja!... Kto nie z na- 
mi, ten przeciw nam!.. 

— Nic mi do waszej rewolucji, pa- 

  

pop 

pamorskich 
się przez piersi. I trzeba było leczyć gamonia 

i teraz trzeba go utrzymywać, bo ma zgnie- 

cioną klatkę piersiową i jest do niczego, i 

trzeba utrzymywać jego troje dzieci, które 

dotąd głodowały, bo tata spacerował, ale te- 

raz „nie może pracować* i będzie to trwało 

ładnych parę lat bo łazik kwęcząc żyje do- 

skonale, a dzieci mają po 6 — 8 lat, a żywić 

je trzeba do 16-tu. 

To też modlą się obywatele: spraw do- 

bry Boże, by wszyscy zdrowo i cało mój ka- 

wałek szosy przebyli! | drżą słysząc jak za 

murem terkocze motor. 

Motocykliści, automobiliści — śmiało ga- 

zujcie na Pomorzu, jeśli roztrzaskacie maszy- 

nę i siebie, jakiś dziedzic odstawi szczątki ao 

miasta, na kurację nie wydacie ani grosza, w 

razie potrzeby pogrzeb też ra koszt dziedzica! 

WRAŻENIA Z SIODEŁKA. 

Na te miasteczka nie można się napatrzeć. 

porządne domy, wspaniałe sklepy, ratusz, +y- 

nek, chodniki, rynsztoki — istne małe stolice. 
Kowalewo ma 4000. mieszkańców,  Wąbrzeżno: 

może 10 tysięcy, Radzyń, Chełmża koło 6000. 

Cóż to jest w Kongresówce miasteczko 10-cio, 

15-stotysięczne? Bezładna kupa chlewików,. rłu 

ny prėžnujących, niechłujnych  chałaciarzy,. 

smród, bród, nędza i ubóstwo. 

Jak przyzwoicie, dostojnie wyglądają tu 

chłopi. W niedzielę gdy idą do koścoła, to rzekł 

byś deputacja urzędników ministerstwa do 

prezydenta. A propos, gdy był tu po raz pier- 

wszy (w życiu) prezydent Wojciechowski 

przedstawiano mu tubylców, zaczął zrzędzić: 

— „dość tych panów, gdzież są chłopi, chcę 

chłopów:!*. I ledwo mu wytłumaczono że ci 

jegomoście w surdutach i dęciakach, to oko- 

liczni gburzy i ich parobcy. 

Każdy domek to willa w «grodzie. Żałuje 

my naszych kmiotków, że tak nędznie miesz- 

kają — tutejszym zazdrościmy. 

Ale też praca! Ziemia przecie nieurodzajna, 

podia; komu się śni w Polsce pleč zagon kar 

tofli, trykać dzień cały sapką. Jak orzą gdzie- 

indziej, a jak tu taj. Chwasty, bodziaki — 

niema ich, te łany są jak doniczki z kwiatami. 

© pracy Pomorzan nie mają w innych dziel- 

nicach nawet pojęcia. 

  

Za to do kościoła wszyscy jadą bryczkami, 

powozikami. Ma gbur do kościoła ćwierć ki- 
łemetra — nic to, zakłada i jedzie. Dziewczę- 

ta wystrojone, zupełnie miejskie pannice. 

Właśnie jest odpust w Wielkołąkach. Ma- 

lutki kościołek zapchany, ksiądz ma kazanie 
nówi doskonałą polszczyzną, Szober i Kryń 

ski nicby mu nie zarzucili, a jednak proboszcz 

Hiasse jest Niemcem i przy spisie ludności po- 

dat jako język ojczysty: niemiecki. 

Wszyscy się modlą. Ręce złożone, oczy 

wiepione w oltarz, usta szepczą. Jest ta atmo- 

słera, ta wiara, ten nastrój, którego tak brak 

w kościołach warszawskich. Tylko na wsi lu- 

dzie się modlić umieją. Karoi. 

  

gumowego. Ze względu na to, że w połud- 

mioewej Kalifornji kursuje około 1,000.0uv 

samochodów, można sobie zdać sprawę z 

rozmiarów tego cmentarzyska. 

; NET EEST 

ciec batogiem wychtostat —pamigtam!“.. 

Oto — ta straszna przepaść, w któ- 
rą trzeba zajrzeć odważnie, aby, odtwa- 
rzając przeszłość, ocenić dzień  dzisiej- 
szy i zaostrzyć wrok, sięgający daleko 
w przyszłość 

Powieść Kruczkowskiego jest nie- 
tylko ciekawem i wartościowem dziełem | 
literackiem, ale przedewszystkiem wiel- 
kiej wartości choć nieco przejaskrawio- 
nym dokumentem psychologicznym. 

Przecież Kazimierz  Deczyński jest 
protoplastą długiego szeregu podobnych 
jednostek, z których w literaturze ostat- 

niej doby szczególnie się wyróżnił Jan 
Ostroga, bohater powieści Zawieyskie- 
go p.t. „Gdzie jesteś, przyjacielu?*.. 

Zakołysały się, poruszyły warstwy 
ludowe... Z ponurych, tragicznych nizin 
wychodzą coraz to liczniejsze jednostki 
— szukać Polski. 

Niełatwa jest to droga do Polski, — 
mozoina droga wzwyż... 

Ci, co już wyszli na tę drogę i pew- 
nym krokiem idą naprzód, jakże uważ- 

nie muszą spoglądać na dopiero wycho- 
dzących, którzy wciąż jeszcze potrzebu- 

ią pomocy i zachęty... 

Jakże byłoby dobrze, gdyby „Kor- 
djan i cham“ trafił do rąk każdego in- 
teligentnego Polaka, zastanawiającego 
się nad drogą dziejową Polski, — i gdy 
by pisarze polscy zechcieli pójść w śla- 
dy Kruczkowskiego, odtwarzając prze- 
szłość, pełną drgnień, budzących żywe 
echo w dniu dzisiejszym. 

W. Charkiewicz



Na otcinhu: gospotorczym 
Projektowana nowelizacja rozporządzenia 

© rejestrowym zastawie rolniczym. — W okre 
sie kryzysu rolniczego wyraźnie zarysował się 
wzrost nieuiności wierzyceli wobec dłużników. 

Kredyt ukrył się głęboko stał się obecnie bra 

wie, że niedostępny. W tych warunkach rolnik 
mógł właściwie korzystać tyłko z kredytu pod 
rejestrowy zastaw rolniczy. Jednak praktyka 

łat ubiegłych a zwłaszcza roku 1931 wykaza- 
ła, i tu coraz większe trudności w wypłacal 
ności rolników. Ge 

Niezależnie od coraz mniejszej zdoiności 
płatniczej rolnków przyczyną tych trudności 

były również pewne braki ustawowe w tek- 
ście rozporządzenia 0 rejestrowym zastawie 
rolniczym. SDI 

Obecnie projektowana jest nowelizacja roz- 
porządzenia. A mianowicie: 

Będą przedewszystkiem  obostrzone kary 
za usunięcie bezprawne lub zniszczenie przed 

miotu zastawu (minimalny wymiar kary wię- 
zienia od 6 miesięcy do 2 lat oraz grzywna do 
10 tysięcy zł.). Karze tej podlega również ten 

kto świadomie obejmuje produkty rolne, będa- 

ce przedmiotem zastawu bez zgody instytucji 

kredytodawczej. 

Drugiem niezmiernie ważnem postanowie- 
niem jest wyłączenie przedmiotu zastawu 2 

pod zajęcia egzekucyjnego, zarówno aresztu, 

jak i sekwestru, dla zaspokojepia wierzytel- 

ności prywatnych, jak również skarbu państwa 

i komunalnych. Wyjątek zrobiono tu tyiko 

dla należności z tytułu podatku gruntowego, 

majątkowego, przemysłowego. Przedmiot 

zastawu nie może być również wciągnięty RU 

masy upadłościowej jego właściciela, dopóki 

wierzytelność, udzielona pod zastaw, nie +0- 

stanie spłacona. 

Kompetencja spraw wynikłych z tytułu za- 

stawu rolniczego będzie powierzona wyłącz- 

nie sądom okręgowym. 2 . 

Nowelizacja zmierza w ogólnym zarysie do 

zwiększenia zabezpieczenia kredytu zastawo- 

wego, a tem samem ma na celu ułatwienie in 

stytucjom kredytowym , rozprowądzania tego 

kredytu bez narażania się na nieprzewidziane 

straty. ke 3 
Rozpiętość cen. — Przy przyjęciu wskaźni 

ka cen w r. 1927 równym 100, wskaźnik cen 

artykułów rolnych w kwietniu br. wyrażał się 

liczbą 72,0, w maju — 75,3, zaś przemysłowych 

w kwietniu 88,5. w maju — 88.1. W maju za 
tem należy stwierdzić nieznaczną poprawę na 
korzyść rolnictwa. 

Przed kartelizacją przemysłu piwowarskie- 
go. — Jak już donosiliśmy projektowany jest 

przymus organizacji kartelowej przemysłu pi- 
wowarskiego, przeciwko czemu wystąpiła więk 
szość izb przemysłowo - handlowych. Prze- 
snysł piwowarski jest w ciężkiej sytuacji z po- 
wodu spadku konsumpcji. W roku 1929-tym 
179 browarów produkowało 2785830 hektolit-- 
rów, stanowiących wartość 172314 tysięcy 
złotych, z tego na sprzedaż szło 2,642,582 hl. 
wartości 165735 tys. zł. W roku następnym, to 
znaczy 1930-ym przy liczbie czynnych browa- 
rów 180 (czyli o 1 więcej niż w roku 1929) 
produkcja spada do 2515557 hl. wartości 
150896 tys. zł., zaś sprzedaż — do 2444021 
hl. wartości 145996 tys. zł. Rok 1931 przynosi 
dalsze pogorszenie się sytuacji. Kilka browa- 
rów przechodzi w stan nieczynny, pozostałe 
176 browarów produkują już tylko 1927680 
Ы. wartości 115082 tys. zł., z czego i z za- 
„pasów poprzednich idzie na sprzedaż 193073! 
hl. wartości 114697 tys. zł. 

Kartel superiosiatowy podnosi ceny. 
Fabryki superfosfatu ponownie skartelizowały 
się. W związku z tem podskoczyły gwałtow- 
nie ceny superfosfatu. Wobec 48-iu groszy za 
kiloprocent (zł. 7,68 za 1 q.) superfosfatu po 
jakich przed skartelizowaniem się sprzedawa- 
ne były superfosfaty wiosną, kartel wyzna- 
czyt obecnie 6/ groszy za kiloprocent (zł. 
10,72 za 1 q.) czyli o okrągłe 50 proc. dro- 
żej. Kartel stawia ponadto rolnikowi żądanie, 
by połowę ceny kupna opłacił gotówką, a 
wtedy dopiero resztę zakredytuje, wówczas, 
gdy przedtem kredytowana był acałość. 

W związku z niewytłumaczonem co do 
swej wysokości podniesieniem cen przez kar- 
tel superfosftatowy, rolnicy w masie p;owstrzy= 
mują się od zakupów nawozów sztucznych, 
produkowanych przez kartel. Zresztą nie ma- 
ja czem płacić. 

Ruch likwidacyjny przedsiębiorstw. — U- 
padłości ogłoszonych było: w r. 1922 — 15, 
1923—6, 1924 — 108, 1925 — 519, 1926 — 
303, 1927 — 204, 1928 -— 288. 1929 — 516,, 
1930 — 829, 1931 — 754. 
W łatach 1922—23 a więc inilacyjnych, gdy 

szybki wzrost cen wpływał na automatyczne 
zwiększanie się zysków, przez same posiada- 
nie jakiegokolwiek kapitału realnego, a zawie 
tane w krajowej walucie zobowiązania z dnia 
na dzień traciły swą wartość, upadłości były 
bardzo nieliczne. 

Wysokie liczby upadłości w roku 1925 wy 
wołane były czynnikami związanemi z ustabi- 
lizowaniem waluty. zaś w r. 1926 — ogólnem 
pogarszaniem się konjunkżury. 

W r. 1928 liczba upadłości zwiększa się w 
porównaniu do r. 1927 głównie wskutek silne 
go wzrostu liczby nowozałożonych przedsię- 
biorstw. w r. 1927. 1 

Wzrost upadłości w r. 1929 był spowodo- 
wany już objawami recesji, której pełne dzia- 
danie ujawniło się w wysokich liczbach za la- 
ta 1930 — 31. | 

„Jeżeli wziąć upadłości za 1931 rok, to u- 
dział procentowy przedsiębiorstw założonych 
przed tym rokiem 1932 był następujący: — 
przedsiębiorstw założonych przed rokiem 1926 
SE 60,0 proc., przedsiębiorstw założonych w 
okresie od 1926 do 1932 — 40,0 proc. 

Šilai Foriepianda, Plagi, sias 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od 1. 1874) 

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 

ROLOGICZNEGO W WILNIE 
Z dnia 27 lipca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 758. 

Temperatura Średnia: -24. 

Temperatura najwyższa: +29. 

Temperatura najniższa: + 16. 

   

Opad: — 

Wiatr: cisza. 

Tendencja: słaby wzrost. - 

Uwagi: po południu odległa burza. 

WOJSKOWA 
— POBOROWI 11 ROCZ. Z CENZU- 

SEM. Referat wojskwy rozsyła już karty 
powołania poborowym rocz. 1911, którzy 
ukończyli średnie zakłady naukowe. 

Zostaną oni wcieleni do szeregów za 2 
miesiące. 

MIEJSKA 

REWIZJA KASOWOŚCI MIEJ- 
SKIEJ. Komisja rewizyjna miasta przystą 
pila do recznej lustracji kas miejskich, w. 
celu ustalenia prawidłowości wydatkowa- 
nia otrzymanych sum. Rewizja potrwa 
czas dłuższy. 

— PODATEK LOKALOWY ZA 3-CI 
KWARTAŁ. Wysylame już są nakazy na 
podatek lokalowy za 3 kwartał br. z datą 
płatności do dnia 1 września. Odwołania 
od wymiaru tego podatku można składać 
'w ciągu 14 dni od daty otrzymania do Izby 
Skarbowej za pośrednictwem magistratu. 

— Rzeźnicy u prezydenta miasta. — Do 
prezydenta miasta zgłosiła się onegdaj delega- 
cja rzeźników, która prosiła o załatwienie 
sprawy zniżki opłat na rzeźni i przyśpieszenie 
budowy odpowiednich chłodni. 

Delegaci otrzymali zapewnienie, że sprawy 
te w najbliższym czasie będą rozważane przez 
prezydjum miasta. 

KOLEJOWA 
— Nowe pociągi. — 29 lipca od Wilna do 

Gdyni przez Warszawę będzie w biegu dodat 
kowy pociąg osobowy, składający się z wago 
nów II i III klasy według rozkładu: 

Z Wilna odjazd 29 Ipca o godz. 12,00 z 
toru 1-g0. Bezdany przyjazd 13.10, odjazd— 
13.15; Grodno przyjazd 14.20, odjazd 14.28.; 
Białystok przyjazd 15.46, odjazd 15.56; Łapy 
przyjazd 16.24, odjazd 16.25; i dalej do Gdy 
ni. 

Na podstawie zarządzenia Dyrekcji War- 
szawskiej i Gdańskiej ma być uruchomiony 
nowy pociąg w dn. 29 bm. od Lidy do Gdyni 
przez Warszawę, o czem nastąpi oddzielne po 
wiadomienie. Pozatem z Warszawy do Gdyni 
kursować będą nowe pociągi. Skład pociągów 
na tej linji ma być zwiększony. 

RÓŻNE 
— PIERWSZA KONFERENCJA W 

SPRAWIE ULEPSZENIA SUROWCA 
SKÓRZANEGO W, WOJ. WILEŃSKIEM. 
Izba Rzemieślnicza w Wiinie w dniu 26 
lipca 1932 r. odbyła konferencję w sprawie 
racjonalnego przygotowamia, oraz ulepsze- 
mia jakości surowca skórzanego. 

Przewodniczył obradom dyrektor Izby 
p. Kazimierz Młynarczyk. Po przedyskuto- 
wamiu projektów, zmierzających do ulep- 
szenia jakości surowica skórzanego, zebra- 
ni postanowili utworzyć specjalną komisję 
w skład której mają wejść po jednym 
przedstawicielu z następujących organiza- 
cyj: Izba Rzemieślnicza w Wilmie; Izba 

Pnzemysłowo - Handlowa w Wilnie, Zarząd 
Rzeźni Miejskiej, Związek Przemysłu Gar- 
barskiego, Związek Ekisporterów, Cech 
Rzeźników i (Wędliniarzy , Chrześcijan, 
Cech Rzeźmików i Wędliniarzy Żydów, Wy- 
dział Czeladniczy przy Cechu Rzeźników i 
Wędliniarzy Chrześcijan, i przy Cechu 
Rzeźników: i Wędliniarzy Żydów. 

Zaldaniem powyższej komisji byłby mad 
zór mad zdjęciem skór, ich konserwacją i 
przechowywaniem, oraz zapobieganie fal- 
szowania ich przy ważeniu. W pracach 
swych Komisja będzie się kierowała opra- 
cowanym przez nią regulaminem, 

Prace organizacyjne przed ukonstytuo- 
(waniem się Komisji powierzono prowa- 
dzić madal Izbie Rzemieślniczej w Wilnie. 

— NOWE CENY NA CHLEB. Starost- 
wo Grodzkie ustaliło z dniem 1 sierpnia 
następujące ceny na chleb: Chleb pytlowy 
żytni 65 proc. — 40 gr., za kg, razowy, 
żytni — 30 gr., pytlowy 75 proc. 36 gr. 

— SPRZEDAŻ KRZESIW DO ZAPAL- 
NICZEK. Z dniem 1 sierpnia sprzedaż 
krzesiw do zapalniczek przejmie monopol 
zapałczany, Jednocześnie nastąpi zwyżka 
cen tego artykułu z 18 na 50 zł. za tysiąc 
sztuk. 
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sztucznych. Na ilustracji naszej 
rolnych, mie mogło wielu rolników widzimy konną żniwiarkę w pełni pracy. 

— Ceny na chleb. — Starostwo Grodzkie 
podaje do wiadomości, że z dniem 1 sierpnia 
1932 roku cena chleba pytlowego 65 proc. wy 
nosić będzie za 1 kg. 40 groszy, razowego — 
za 1 kg. 30 groszy, stołowego —za 1 kg. 36 
groszy. 

Winni pobierania cen wyższych, aniżeli wy- 
żej wymienione, będą karani. 

Goście z Ameryki. — Bawią w Wilnie 
nies:órzy członkowie wycieczki Polonji amery 

kańskiej, która niedawno przybyła do Gdyni. 

Goście zwiedzają zabytki Wilna i okolic. 

— Z Wilna do Bołszewji. — Prócz 16 ab- 
solwentów żyd. szkoły technicznej, którzy 
wkrótce odjeżdżają wraz z rodzinami do So- 
wietów, zezwolenie na osiedlenie w kolonji ży 
dowskiej na Syberji otrzymało od władz sowie 
ckich trzech młodych inżynierów - żydów. 

Przy cierpieniach serca i zwapnieniu na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apoplek 
tycznych, naturalna woda gorzka „Franciszka- 
Jozefa* zapewnia łagodne wypróżnienie bez 
nadwyrężania się. Żądać w aptekach. 

TEATR I MUZYKA 
— „Lichwa mieszkaniowa” po raz ostatni 

w teatrze Lutnia. — Dziś we czwartek 28 lip- 
ca o godz. 8,15 odbędzie się ostatnie przed- 
stawienie wyśmienitej komedji G. B. Shawa, 
p.t. „Lichwa mieszkaniowa”. Widz rozkoszo- 
wać się może niebanalną treścią, pięknym sty 
lem, a szereg genjalnych poglądów i powie- 
dzeń na temat polityki, kobiety i miłości o- 
twierają nam zupełnie nową dziedzinę myślii 
pole do szerokch reilėksyj. 

Jutro w piątek 29 lipca próba generalna 
sztuki „Azef”. 

— „Azef* w Lutni. — W nadchodzącą so 
botę dnia 30 lipca o godz. 8,15 premjera sztu 
ki Tołstoja i P. Szczegolewa p.t. „Azef”. -— 
„Azef* bohater sztuki. jest to postać z rewo- 
lucji rosyjskiej historyczna. Mógłby być bo- 
haterem młodej Rosji walczącej z caratem, --- 
lecz dziwna psychologja tego człowieka i żą 
dza użycia zwichnęły go. Trzymał w napięciu 
i ochranę i partj rewolucyjną i zginął jako 
szpieg i prowokator. 

PREMJERY W TEATRACH MIEJSKICH 
„Pod zarządem przymusowym* w teatrze 

Letnim. — W piątek dn. 29 bm. o godz. 8,15 
odbędzie się premjera pełnej humoru i pogod 
nej farsy Arnolda i Bacha „Pod zarządera 
przymusowym”. Sztukę tę opracowuje, bawią 
cy chwilowo w Wilnie, dyrektor teatrów lwow 
skich, p. Ludwik Czarnowski, który równono- 
cześnie da się poznać publiczności wileńskiej 
„jako świetny odtwórca roli „Haselhuna“. 

— Ostatnie przedstawienie „Florette et Pa 
tapon* w teatrze Letnim. — Dziś wę czwąr- 
tek 28 lipca o goz. 8,15 ostatni raz ukaże się 
wesoła, pogodna farsa Hennequina „„Florette 
i Patapon*. Farsa ta dała widowni wiele 
chwil beztroskiej zabawy, Obwodząc zmęczoną 
myśl od codziennych kłopotów i trosk, Obec 
nie „Florette i Patapon* schodzi z afisza, u- 
stępujjąc miejsca innej sztuce, która da nowy 
zasób nieznanych jeszcze wrażeń. Zaznaczamy, 
iż w farsie tej kończy swe występy w Wilnie 
znany i lubiony artysta p. Jan Ciecierski. — 
Dziś wystąpi po raz ostatni. 

Jutro w piątek 29 lipca o godz. 8 min. 15 
— premjera arcywesołej farsy Arnolda i Bacha 
„Pod zarządem przymusowym”. 

— PARK IM. ŻELIGOWSKIEGO. — 
Dziś wielki koncent symfoniczny pod dyr. 
Michała Małachowskiego, oraz wystąpi 
studjo baletowe Anety Rajzner - Kapłan. 
W. programie: Moszkowski, Czajkowski, 
Kopyłow, Strauss, Wieniawiski i inni. Po- 
czątek o godz. 8,15 wiecz. Wejście tylko 
30 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Mljon 

HOLLYWOOD — Miłość Kozaka. 
CASYNO — Musisz być moją. 

Pan — Zwarjowana noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— OBLAWA NA BELMONCIE -— 

Policja śledcza przeprowadziła wczo- 
raj obławę na Belmoncie, który według 
otrzymanych przez policję iniormacyj 
stał się ostatnio miejscem schadzek róż 
nych podejrzanych osób. W czasie ob- 
ławy aresztowano kilku sutenerów, szu- 
lerów, oszustów  jarmarcznych i 210- 
dziei. Zatrzymanych osadzono w aresz- 
cie centralnym. 

— Pod przymusem. — Witold Kar- 
mazyn (Mickiewicza 6) doniósł policji, 
że zgłosił się do niego onegdaj malarz 
J. Rupetow z ul. Podgėrnej i pod grož 
bą noża wymusił 60 złotych rzekomo 
należnych za wykonane prace. Karmazyn 
spełnił żądanie, lecz po wyjściu napast- 
nika odrazu zgłosił się do komisarjatu. 

— Zatrzymanie ziodzieja. — Z niezamknię 
tego mieszkania „Nowickiego Witolda (Objaz 
dowa 4) skradziono garderobę wartości 100 
zł. Sprawcę kradzieży Masiela Stanisława (Soł 
taniszki 4) ze skradzioną garderobą zatrzyma 
no. 

— Okradziony nad Wilją. — Z ubrania, po 
zostawionego nad brzegiem rzeki Wilji, na 
Antokolu skradziono na szkodę Góreckiego 
Pawła (Antokolska 56) zegarek wartości 58 
zł. Sprawcę Gordona Gotlipa iŻżydowska 8) 
zatrzymano. Zegarka nie odnaleziono. 

— Między sąsiadami. -- Z niezamkaięte- 
go mieszkania domu nr. 125 przy ul. Kalwaryj 
skiej skradziono Korolewiczowej Weronice 
garderobę oraz gotówkę, łącznej wartości 35 
zł. Sprawczynią okazała się Dzieszys Stani- 
sława, mieszkanka tego samego domu, której 
narazie nie zatrzymano. Gotówki i 
nie odnaleziono. 

— Aresztowania zw Lidzie. 
telefonogramu, nadanego 

garderoby 

-— Ną skutek 
do Komendy P. P. 

i ów- 

    

wiczowej Geni. Badana do kradzieży przyzna- 
ła się; oświadczając, iż skradzioną gotówkę 
roztrwonilą. 

— OKRADZIONA NA RYNKU. --- Helenie 
Łomackiej (Wileńska 6) skradzwno na rynku 
Lukiskim 10 zi. z kieszeni. 

— FAŁSZYWE BANKNOTY. Ukazały 
się w obiegu fałszywe banknoty 20-złoto- 
we z datą 26 czerwiec 1931 roku. 

Falsyfikaty wykonane są ma odmien- 
nym papierze i są łatwe do rozpoznania. 

— ZAJŚCIE KOŁO CYRKU. Wczoraj 
rano koło Cyrku Staniawskich wynikła 
bójka, wywołana przez grupę pijaków. — 
Zajście zlikwidowała policja. 

— ZATRUŁA SIĘ MIĘSEM. — Wczoraj 
pogotowie ratunkowe wyjeżdżało do Markuć, 
gdzie uległa zatruciu się nieświeżem mięsem 

SĘ Wasilewska. Przewieziono ją do Szpi- 

WILEJKA 
— POŻAR OD PIORUNA. We wsi 

Szczekowszczyzna gm. chocieńczyckiej pow. 
wilejskiego od uderzenia pioruna powstał po- 

wo“ 

ZAJŚCIE W LOKALU BUNDU Rozmówki z Olendorfa 
WILNO. — Przedwcz;aj wieczorem do 

lokału młodzieży bundowskiej „Cukunit* przy 
ulicy Trockiej 7 usiłowała wtacyae grupa ko 
munistów. Obecni w lokata zdążykń zawczasu 
zamknąć drzwi wej: "owe i niedopuścić na- 

pastników do środka. W chwilę potem koms- 
niści poczęli wywasaż drzwi, co dopruwadzi- 
ło do starcia. W trakcie bójki napastników wy 
parto z lokalu.. ie 

Nieudany rabunek kasy kolejowej 
WILNO. — Wczoraj nad ranem usi- 

iowano obrabować kasę biletową na 
stacji Szumsk. 

Przypadek zrządził, że kasjer stacyj- 
ny przybył do pracy wcześniej, niż 
zwykle i przyłapał włamywacza w 
chwili, gdy usiłował rozbić kasętkę pan 

cerną. 
Złoczyńca chciał zbiec, lecz został w 

pościgu ujęty. 
Zatrzymanym okazał się znany poli- 

cji przestępca, mieszkaniec Wilna, 
Franciszek Sokołowski.. 

  

Włamanie w Landwarowie 
WILNO. — Nieujawnieni dotychczas spraw 

cy dokonali włamania do lokalu szkoły po- 
wszechnej w Landwarowie, skąd wynieśli a- 
parat filmowy i kilkanaście taśm. 

Burza z pierunami nad Lidą 
LIDA. ---- Wczoraj około godziny 15 nad 

Lidą i okolicą przeszła silna burza połączona 
z niebywałym ulewnym deszczem i pioruna- 
mi. Burza wyrządziła wielkie szkody w dojrze 
wających zbożach. 

Deszcz był tak ulewny, 

@ 
i 

iż niższe miejsca 

Ė plarze nieopłacone do tej daty. 

№ 
Budžetowe 

  

0d Administracji 
Uprzedzamy Sz. Sz. naszych prenumeratorów zalegających w opłacie 

abonamentu, że z dniem l-go sierpnia wstrzymamy wszystkie egzem- 

  

przedstawiały obraz jezior, ze sobą połączo- 
nych. 

Podczas burzy został zabty przez piorun, 
mieszkaniec wsi Kornie,, Jan Skiemes, lat 18, 
który pracował w połu. 

NR 

i 
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posiedzenie 
wileńskiej rady miejskiej 

Rada Miejska miasta Wilna miała wczoraj 
pracowity dzień. Budżet oraz szereg spraw 
o szerszem znaczeniu. 

Ponieważ quorum zbierało się leniwie, za- 
częto od spraw niewymagających kwalilikowa 
nej obecności. 

KOMUNIKACJA MIEJSKA 
Na pierwszy ogień poszło sprawozdanie 

komisji do spraw autobusowych. Prace jej szły 
w trzech kierunkach: a) taryf, b), trasy i ©) 
częstotliwości ruchu. 

Odnośne, zgodne z opinją komisji, uchwa- 
ły Rady, obejmują zmiany na okres próbny, 
( do 6 mies.) i tak ustalono opłaty następu- 
jące: za przejazd 1 km. 15 gr., za 2 km. — 
20 gr., za 3 km.-—30. (ulg. 25), za 4 1 5 
km. -— 40 (ulg. 35)i ponad 5 km. ----50 gr. 
(uig. 40 gr.). 

Bilety okresowe mają być obliczane ze zniż 
ką 20 proc., wielokrotne ze zniżkami odl0 --- 
20 proc. 

Dokonano szeregu zmian w trasach linij. 
Więc: linja I przedłużona zostaje do Szkoły 
Ogrodniczej na Sołtaniszkach, Linja 2 biec ma 
ulicą Wileńską od Mickiewicza i następnie 
przez Żeligowskiego prowadzić do Zawalnej. 
Zamiast limji 4 ma być uruchomiona linja 2a, od 
mostu Zielonego wzdłuż Wiłkomierskiej. Linja 3 
od placu Katedralnego pójdzie Biskupią i Do 
minikańską do Trockiej a następnie z Piłsud-- 
skiego na Nowogródzką aż do Wilczej Łapy. 
Linja 3a od cekrwi na Poliulance prowadzić bę- 
dzie do» ul. Dobrej Rady. Linja 5 od rynku na 
Zarzeczu do mostu Zwierzynieckiego. 

Częstotliwość ruchu ustalono na 5 minut w 
śródmieściu i rzadziej na linjach bocznych. 
Zrealizowanie tych uchwał powierzono Magi- 
stratowi. 

ELEKTRYCZNOŚĆ POTANIEJE --- 
WODA ZDROŻEJE 

Zkolei uchwalono obniżenie z dniem 1 X b. 
r. ceny Światła tak zwanego prywatnego z 95 
gr. na 85 . za kilowat i t. zw. dochodowego 
z 1 zł. 20 gr. na 1 zł. 10 gr. 

Podwyższono cenę za wodę do 60 gr za 

Losowanie Ksiąžeczek Prem- 
jowych P. K. ©. 

Dnia 25 lipca 17932 roku odbyło się w Pocz 
towej Kasie Oszczędności 14-te z rzędu losa- 
wanie książeczek premjowanych serji II. 

Premje w kwocie zł. 1000 padły na nastę- 
pujące numery:. 
50337 51100 51240 51683 51892 51975 

53399 53586 53633 52113 52648 53049 
53708 54239 54305 54454 56278 56425 

61461 61532 61535 56477 59005 60971 
61852 62563 62793 63703 63838 64671 

67303 67910 68224 64878 64921 65422 
68894 69367 70109 70448 71226 72667 
73056 73448 73550 74026 74068 74838 

77691 77195 78039 74913 76974 76997 
81026 82211 82869 79036 79724 70755 

83385 83682 83934 85043 85097 86820 
88823 89111 89378 87210 87370 87544 

89542 89696 90509 91232 91400 91608 920.1 
92056 92310 92641 92710 93477 94274 94310 
94768 94849 94961 95032 95777 95877 96293 
97723 99324 99592 99660 100086 100214 101010 
101023 101102 101277 101732 101828 101938 
102026 102539 102989 103390 103412 104274 
104429 104609 104942 105640 105690 105871 
107046 107518 108112 108318 108722 109632 
109736 110462 110517 110534 110638 110772 
111195 111887 112414 112818 113881 114126 
114537 114634 114833 116389 116581 116733. 

DELTA RS TSS TA 

żar, który strawił 5 gospodarstw wraz z ży- 
wym i martwym inwentarzem. Pozatem po- 
żar Częściowo zniszczył inne 3 gospodarstwa, 
naieżące do rodziny Kuleszów. Straty sięgają 
60009 zł. 

WILNO—TROKI 
— Z ZEMSTY. — Witold Borowik 

ze wsi Jacyno gm. gierwiackiej złożył w 
policji zameldowanie, że sześciu braci 
Baranowskich z sąsiedniej wsi Jacyny 
Wielkie obrabowali go onegdaj z 50 zł. 
w czasie, gdy lasem wracał do domu. 

W czasie dochodzenia wyjaśniło się 
jednak, że Borowik oskarża Baranow - 
skich z zemsty. i że napadu wcale nie 
było. 

Jeden z braci Baranowskich kochał 
się w dziewczynie, do której często przy 
chodził Borowik. Baranowscy chcąc 
„odzwyczaić* konkurenta, od odwiedza 
nia ich wsi, poturbowali go, gdy szedł 
na randkę, nie czyniąc mu jednak więk 
szego uszczerbku na zdrowiu. Pobity 
pałając zemstą, udał się natychmiast 
na posterunek i opowiedział zmyśloną 
na poczekaniu bajeczkę o napadzie. 

51567 
53076 
54370 
61318 
62855 
66825 
70319 
73960 
71246 
80200 
84751 
88525 

metr sześcienny (za kanalizację tyleż), z cze- 
go 5 gr. ma być przeznaczone na dokarmianie 
dziatwy i kolonje letnie. Uchwała ta stanowi 
dalsze obciążenie  w.aścicieli  nieruchomoś ::, 
jak wiadomo, cna;dujących się + tak w kry 
tycznej sytuacji, 

PRYWATA DRA RAFESA GÓRĄ 
Następnie ustalono, z dniem 1 sierpnia br. 

dodatek komunalny dla pracowników  miej- 
skich w wysokości 10 proc. 3 

W statucie stanowisk służbowych na rox 
1932 — 33 dokonano jednej jedynej zmiany, 
mianowicie skreślono etat naczelnego lekarza 
szkół powszechnych "n. Wilna. Stanowisko 
o zaie od szeregu lat dr. Stelan Brokow- 
ski. 

  

W toku bardzo fdiugiej dyskusji na ten 
temat, oczywistem się stało, że tłem :chwaty 
jest wyłącznie polityka i «nawet urazy osobi- 
sie pewnych kół radzieckich do osoby dra Bro 
kowskiego. 

Wniosek (zgłoszony * przez PPS, poparty 
przez żydów, endeków „namiętnie*  pizez 
dra Rafesa z jego Bundem) przeszedł. wartev 
uwadze p. prez. Maleszewskiego, że właśnie 
pracuje miejska komisja reorganizacyjna, któ- 
ra zajmując się etatami urzędniczemi i ich po 
żytecznością, będzie i tę sprawę także ba- 
dać, traktując ją jednak szerzej, bo w cało- 
kształcie personaljów miejskich. 

BUDŻET 

Opracowany przez magistrat i skorygowa- 
ny przez Komisję Finansową budżet m. Wil- 
na na rok 1932-—33 nzamyka się po stronie 
wydatków zwyczajnych i nadzwyczajnych 
sumą globalną zł. 11.213.045. —- i takąż po 
stronie dochodów. Suma preliminarza na rok 
1931-32 wynosiła 12.403.369 zł., co oznacza, 
że budżet miasta zmniejsąony został o zgórą 
1190 tys. zł. Mimo tej znacznej redukcji, 
nie jest on kompletnie realnym, bowiem jak 
wynika z referatu magistratu,  preliminowane 
dochody zwyczajne w wysokości 9,828.389 
zł. przewyższają cyfrę realnych wpływów mia 
sta o zgórą 800,000 zł. 

Ewentualna nadwyżka budżetu zwyczajne- 
go wynosi 1568 tysięcy zł. i stanowić ma 
pokrycie większości sum preliminarza wydat- 
ków nadzwyczajnych. 

Wydatki personalne stanowią 28,8 proc. 
ogółu wydatków, co jest niezdrowe, (powin- 
no być 20 proc.), również znaczne obciążenia 
wynikają ze spłat długów, wynoszących 21,3 
proc. isumy wydatków zwyczajnych wobec 
14,5 proc. w roku ubiegłym. Ten stan rzeczy 
powstał wskutek z jednej strony przypadają- 
cych spłat pożyczki angielskiej, z drugiej zaś 
strony, przypadających terminów płatności zo- 
bowiązań, zaciągniętych w latach ubiegłych w 
związku z inwestycjami miejskiemi (szkoła na 
Antokolu, Ośrodek Zdrowia itd.). 

Tyle w najogólniejszych zarysach da się 
powiedzieć o budżecie m. Wilna na rok 1932— 
33. Uchwalony on został w brzmieniu przed- 
łożenia magistratu. 

WYBORY ŁAWNIKA 
Po załatwieniu szeregu spraw pomniejszej 

wagi, Rada dokonała wyboru nowego ławni- 
ka (szefa sekcji zdrowia) na miejsce opróż- 
nione po p. prez. Maleszewskim. Został nim 
dr. Aleksander Safarewicz. 

Na tem posiedzenie o godz. 1,30 w nocy zo 
stało zamknięte. Kim. 

vvvvvv' WYYYYVV. 

WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 
MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ 
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NOKEKSIĄZ 
Henryk Glass. — Na szlaku chudego wilka. 

Str. 356. Cena zł. . . Nakład Księgarni św. Woj 
ciecha. 

Autor, jeden z najzasłużeńszych działaczy 
harcerskich, zwany w gwarze swoich „Chudym 
Wilkiem”, skreślił opis przygód, których doznał 
w Kijowie i dwukrotnie na drogach z Kijo- 
wa do Warszawy. Działo się to przed kilkuna- 
stu laty, gdy pożoga bolszewicka objęła całe 
imperjum rosyjskie i gdy. Polska krwawe sta- 
czała boje o swe granice życiowe. Dzięki oca- 
lonemu dzienniczkowi z owych czasów autor 
wspomnienia swoje oddał wiernie i żywo. 

Uderza w nich hart ducha młodzieńca, któ 
ry z narażeniem życia wśród burzy wojennej 
pełnił służbę ideową i doniosłe oddał usługi 
państwu polskiemu. Czynił to z przedziwną pro 
stotą i pogodą, cechującą prawdziwego har- 
cerza. A poznawszy dobrze, czem jest bolsze- 
wizm, rozwinął na terenie Polski działalność 
wydawniczą, demaskującą kłamstwa i okru- 
cieństwa czerwonego teroru. 

Przygody „Chudego Wilka* powinna czy- 
tać przedewszystkiem brać harcerska starsza i 
młodsza aby z nie wymyślonych, lecz żywych 
przykładów czerpać siłę i wzory dla siebie. 

  

I a kri TEORETYK "TORY PTEWAKAZCNEZEZINĄ 

Opinja p. Radnego Rafesa o mnie nie 
mię nie obchodzi — dopóki nie jest wypo- 
wiedziana publicznie. Nigdybym nie zwró- 
cił uwagi na tę postać, pełną arogancji i 
megalomanji, gdyby nie pomyłka wybor- 
ców, która go uczyniła Radnym, Fakt na- 
leżenia do organu uchwalającego samo- 
rządu stanowi tę okoliczność, która zmu- 
sza, mnie wi ostateczności do zajęcia. się tą 
mieciekawą figurą. 

Ww artykule swoim z początku lipca br. 
zwróciłem uwagę opinji publicznej na za- 
tęchłą atmosferę Rady Miejskiej, 'w której 
ludzie wartościowi duszą się, a taki bez- 
tlenowiee jak p. Rafes czuje się znakomi- 
cie, udając czasami srogiego lwa, który z 
pianą na ustach i śliną na brodzie atakuje 
ludzi zpoza Rady i świadomie fałszuje i- 
stotny stan rzeczy. 

Aktywizm p. Radnego Rafesa ograni- 
cza się tylko do terenu Rady Miejskiej. 
Na szerszą arenę dyskusji publicznej prze- 
zornie nie daje się wyciągnąć. Ten za- 
gmatwany układ stosunków: jest dla niego 
w sam raz. Pozatem p. Radny Rafes za- 
pomocą swoistej skomplikowanej taktyki, 
usiłuje stworzyć pozory walki otwartej. Tu 

potrzeba specjalnej cierpliwości, aby roz- 
'wilkłać te Sklebione pajęcze nici intencji 
przesłanek i dróg myślowych. Jasnem jest 
tylko jedno, że dla. nieznanych celów p. Ra- 

dnego Rafesa potrzeba było: ogłosić swoją 
odpowiedź przed posiedzeniem Rady Miej- 
skiej, zaszachować Prezydenta Miasta, po- 
dając do publicznej wiadomociś część listu, 
złożonego ma, jego ręce, oraz w ten sposób 
uchylić Się od postawionych przezemnie za 
rzutów, Uruchamia się konwent senjorów. 
+ puszcza sprawę na młyn Rady Miejskiej, 
zamiast szezerze i odważnie ujawnić na 
w. prasy swoje cele, intencje i ide- 
ady. 

P. Radny Rafes woli się wymigać od 
tego wszystkiego, co obowiązuje każdego 

działacza publicznego. Woli swoim zwycza- 
5em sprawę zagmaliwać i wykorzystać tem 
anormalny układ stosunków Rady Miej- 
skiej, w którym się czuje dobrze sam, a 

dla samorządu jest katastrofą. Dla. więk- 
szej maskarądy zamiast pantofli przyw- 
dziewa koturny i zdobywa się na gest ja- 

kiejś wyniosłości, który mu pasuje tak, 
jak hasydowi karabin. Zasłania się autory 
Xteltem Radnego, iktóry wiielokrotnie sam 
poniżął przez swoje wystąpienia, Domaga 
się dla siebie jąkiejś nietykalności wyjąt- 
ikowej, w formie, która nikomu w Polsce 
nie przysługuje. 4 P. Radny Rafes kwestjonuje moje, do- 
brze zasłużone, prawo obywatelskie, wypo- 
wiadzmiem opinji wogóle, a: w. szczególnoś- 
ci o jawnem posiedzeniu Samorządu, któ- 
rego kontrola publiczna przez wykładanie 

budżetu do wglądu obywateli i! jawność ро- siedzeń Rady są ustawowo zastrzeżona 
Czepia się wreszcie błahej okoliczności, że 
jestem pracownikiem miejskim i jako taki, 
mie mogę krytykować takich gwiazd rz- 

dzieckich np., jak p. Radny Rafes, Proszę 
sobie zajrzeć do par. 30-go pragmatyki 
służbowej pracowników. miejskich miast« 
Wilma, uchwalonej przez Radę Miejską w 
lipeu 1930 roku, A pozatem przypominam, 

że aa px) ja, są współtwór- 
cami rzeczy, z Pan ko; 
mnie wkładając nic, a a o dała | © Mówilem w swym artykule 0 zupełnie 
czem innem, a na co innego Pan odpowia- 
da; to są rozmówki, których nie mam cza- 
su i ochoty prowadzić, 

Dr. Brokowski. 
Wilno, 27 lipca 1932, 

SPORT 
: Jutro o godz. 7-mej wieczorem w Kasy- 

mie Podoficerskiem przy ul. Tatarskiej od- 
będzie się zebranie Wil. Okr. Zw. Lek. A. 

Zebranie to będzie poświęcone w pierw 
szym rzędzie wyznaczeniu terminu i amó- 
'wieniu szczegółów, związanych z pięcio- 
bojem o mistrzostwo Wilna. 
ы z a mistrza w tej 
onkurencji jest w dals cii świeta: 

lekkoatleta wileński Wiedzoek ma 
* * * 

  

W dniu 7 sierpnia br. na boisku Ma- 
kabi przy, ul. Wiwulskiego odbędzie się de- 
cydujący miecz o mistrzostwo klasy „A“ 
A Okr. ZPN., pomiedzy 1 pp. Leg. a Ma- 

1. 

Mecz ten budzi wśród iłkarzy wileń- skich niebywałe Ssókś Creo albo- 
wiem w. razie wygranej Makabi, drużyna 
ta zostaje bezapelacyjnie mistrzem Wilna, 

lidžka 
— KRADZIEŻE. W mocy; z 24 na 25 b, 

m. z łąki na szkodę Fiedziukiewicza Win- 
centego, mieszkańca wsi Dzitryki, gm. bie- 
lekiej pow. lidzkiego, została skradziona 
klacz lat 4, maści kasztanowatej, 'wartoś- 
ci 250 zł. 

— OSZUST! W miesiącu maju br. do 
osadnika wojskowego Pawlasa Sebastjama, 
zam. w osadzie Małe - Olżewo, gm. biało- 
hrudzkiej, przyjechał pewien osobnik i 
—— się jako Sadzewicz Witold, któ 
ry pod pozorem poślubienia K: 6 j Heleny, -z kol, Homiaty, gm. saaa 

kiej wyłudził od niej 80 zł., płaszcz mę- 
ski izbiegł w: niewiad lomym kierunku. 

— POŻAR. W dniu 23 lipca br. © godz. 
16-tej we wsi Dendeliszki, gm. Iwje, od u- 
derzenia pioruna wybuchł pożar spichie- 
rza ma: szkodę Kozła Stanisława, skutkiem 
cezgo spalił się dach tegoż spichlerza i 
część dachu chlewu. Ogień został przez lud 
ność miejscową stłumiony. Poszkodowany 
oblicza straty na 200 zł. Wypadków w. lu- 
dziach nie było. e 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 

0d Administracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 
kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 
Mikuła 

Lida, ui. Karutowicza 1 m. 3. 
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LISTY DO REDAKCJI 
Szanowno Redakcjo! 

ТОВ СМО 

— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. — 
'Wd niu 26 lipca br. o godz. 15-tej, w cza- 
sie przechodzącej burzy, na polu podczas 
pracy zabity został od uderzenia pioruna 

Dźwiękowe 

Kino 

wzruszająca  <upowieść miłosna 
w wykonaniu najwybita. artystów. 

Malicka, Adam Brodzisz, Eug. Bado, 
Kaz. Janosza:Stępowski, 

Ceny od 40 gr. Najbard iej atrakcyjny program. 
1) Pa rsz pierwszy Rosyjski film atrakcyjny 

2) Wznowienie wielz. przeboju polskiego Wiatr od morza 
w-g genjalaego dzieła St Żeromskiego 

W Tajdze Sybiru 

        

mieszkaniec wisi Horinie, gm: lidzkiej Skie- 
- misz Jan, s „Michała i Amny, lat 18. 

— ZAGINIĘCIE OSÓB. W dniu 22 bm, 
Żakiewiczowa. Adela, zamieszkała 'w. Lidzie 

przy ul. Skorupki Nr. 2 telefonicznie po- 
wiadomiła posterunek PP. gm. lidzkiej, ze 

w] dniu 21 lipca koło godz. 17-tej, mąż jej 
Żalkiewicz Emiijan, umysłowo - chory, b. 
kapitan WF, z którym przebywała na let- 
misku w kol. Jodki, gm. lidzkiej, w czasie 
dej nieobecności — wydalił się zdomu i do- 
tychczas nie powrócił. Zarządzone natych- 

miast poszukiwamia za Żakiewiczem, do- 
tychczas pozytywnego wymiku nie dały. 

— ODNALEZIENIE ZWŁOK. Dnia 26 
bm. o godz. 12-tej, na lące, koło kol. Lesz- 
czynówka, gm, białohrudzkiej, odnaleziono 
trupan niezmaej kobiety lat około 35, nie- 
wiadomego pochodzenia. Na trupie nie 
siiwierdzna żadnych obrażeń. ciała. Wspom 
miama kobieta kilka dni temu wałęsała się 

po wspomnianej miejscowości.    
Bajki Polityczne 
Aleksandra Zasztowta 

Świeżo ukazały się w druku. 

    
    

  

Do nabycia: w księg. Gebethnera 
i Wolfa 1 in. 

  

pp. wynajmujących 
Uwa dze ietniska, pansjo- 

nasty, pskoje I t. p 

с г SŁOWA" 
i do innych pism bardzo tanio 

załatwia 

Biuro Rekiamowe 

St. Grabowskiega 
ui. Garbarska 1. tel. 82. 

  

  | 

Największą i najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALRA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie —całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie.   TUAAAAAAA
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DZiš w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŽ > : 

p S] 
sean. o g. 6, 8 i 10.15, 

  

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA" 

Pocztowa 4. 
Królowa dźwiękowego ekranu Jeanette 
Mac Donald w porywałącym dramacie 
kobiety obrzuconej błotem niesłasz- 

nych podejrzeń p. t. 

Narzeczona 
z Loterji 

Džwiskowiec 
Kino „APO6LLO“ 

Dominik. 26. 

Hans Stiiwe, Ita Rina 
i Fred Lerch 

w melodyjnym filmie Świata p. t. 

TRIUMF WALCA 
osnuty na tle bujnego życia. 

  

  

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 13. 

Wstep 40 gr. 

Współcześni Judyta 
i Holofernes 
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KINO 
DŻWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID 
GRODNO, Brygidzka 2. 

  

m 

8. FARDJOHN 

Początek seansów O G. 

Wstep od 45 gr. 

PATiPATACHON JAKO CHLGPC/ DO RZECZY 

Nad program „Paryż w letargu". 

grodźięhzka 
— ZAWARCIE UMOWY Z DOZOR- 

CAMI. Jak. już podawaliśmy, w poniedzia- 
łek wieczorem odbyła się konferencja 
przedstawicieli: właścicieli nieruchomości z 
przedstaiwicielami dozorców: domowych, w 
sprawie zawarcia umowy zbiorowej na r. 
1932-33. 

Na konferencji tej obie strony wylkaza- 
ły dużo dobrej woli do porozumienia się, 
skutikiem czego było, że umowa ta została 
zawarta. Jednym z punktów umowy jest 
zmniejszenie poborów. dozoreów: 0 15 proc. 
Właściciele nieruchomiości zobowiązali się 
zorganizować przytułek dla starych dozos- 
ców. Funduszami na budowę tego domu 
będą składki, wpłacane przez właścicieli 
nieruchomości i dozorców. 

TYDZIEŃ SPORTOWY 

PIŁKA NOŻNA. W sobotę odbędzie się 
mecz o mistrzostwo klasy „A między 
„Kraftem* z Grodna a „Maikabią“ z Bia- 
łegostoku. Mecz ten dla Makabi ma decy- 
dujące znaczenie, gdyż jest ona najwięcej 
zagrożona spadkiem do klasy B. 

STAN TABELI BOZPN, 1) KS. 76 pp. 
gier 11 punktów 20, 2) Jagiellonja gier lu 
pumktów 15, 3) Makabi (Grodno) gier Y 
punktów 12, 4) „Cnesovia' gier 11 punk- 
tów 9,5) Kraft gier 11 punktów 8, 6) Ma- 
kabi (Suwałki) gier 11 punktów 7, 7) ŻKS 

о, gier 11 punktów 7,8) Makabi (Białystok; 
gier 11 punktów 6. 

: TENIS. W niedzielę odbyl Się mecz te- 
misowy między Jagiellonją z Bialegostoku 
a tut. Cresovią, Mecz ten zakończył się 
zwycięstwem Grodnian w: stosunku 6:5. 

ZAWODY PŁYWACKIE. W! niedzielę 
dnia 31 bm. w, pływalni PUWF,, ma lewym. 
bnzegu Niemna iodbędą się zawody pływac- 
kie pań i panów. Zawody te odbędą się na 
różnych dystansach i stylach dowolnych i 
Klasycznych. Zapisy przyjmuje organiza- 
tor tych zawiodów, klub sportowy „Oreso- 

8 via“ do dnia 29 bm. 

— PROCES KOMUNISTYCZNY. Dnia 
11 sierpnia br. odbędzie się w Sądzie O- 
kręgowym 'w Grodnie proces Tarlowskiego 
i in. oskarżonych o działalność kiomumis- 
ityczmą, 

— ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY ZIEMI GRO- 
DZIEŃSKIEJ. W miesiącu bieżącym przy- 
pada! rocznica bohaterskiej obrony przez 
Strzelców. Grodzieńskich, przeprawy przez 
Niemen mw Mostach, w roku 1920-tym. 

Obchód rocznicy, odbędzie się w nie- 
dzielę 31 lipca br. Na uroczystość, którą 
(onganizuje dowództwo 81 p. strzelców gro- 
dzieńskich, wyrusza z Grodna statkiem 
wycieczka: przedstawicieli miejscowego spo 
łeczeństwa, w. której mogą wziąć udział 
wszyscy. — Koszty przejazdu 2 złote, 

  

cka 
— NA „ŚWIĘTO MORZA*. Przygoto- 

wania do wyjazdu nad polskie morze po- 

suwają się naprzód. — Dotychczas w po- 

wiecie stoljpeckim zostały zorgamizowane 
dwie wycieczki. Jedna pod kierownictwie: 

bunmistirza Staniewskiego zgrupowała о- 

bywałteli z powiatu, druga pod kierownic- 

*wem zawiadowcy Moszczyńskiego -— Ko- 

lejowe Przysposobienie Wojskowe. Obie 

wycieczki wyjadą ze Stołpe 29 lipca poc, 

osobowym o godz. 16,50. 

— JESZCZE O SPRZEDAŻY ZNACZ- 
KÓW POCZTOWYCH W PRZEDS. PRYW 
'W swoim czasie poruszyliśmy w ,„Kurjerze 
Nowojgródzikim'* sprawę sprzedaży znacz- 
ków pocztowych w sklepach tytoniowych, 
zaznaczając, iż władze pocztowe, mniejsza- 
jąc i tak minimalny rabat z 2 па 1 ркос., 
popełniają fałszywą oszczędność, gdyż za- 
interesowami, z matury rzeczy, sami opła- 
cając drogie, ponad 1 proe. kredyty ban- 
kowe i inne, i nie chcąc ponosić strat, trzy- 
mają mniejsze zapasy znaczków, często 
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Tajemnica Keithpoei-—-Sąuare 
Doktėr Vensin wysiadt na ostatnim 

przystanku. Była to część miasta, której 
Sylwia nie znała zupełnie. „Jeżeli on mie 
szka tutaj, — pomyśtała, to musi robić 
codzień porządny kawał drogi do nas'*. 
Doktór podszedł do pięknego odosobnio- 
nego domu, otoczonego ogrodem i otwo 
rzył bramkę własnym kluczem.Na bramie 
widniała miedziana tabliczka i Sylwia 
podbiegła, by przeczytać napis: 

„Ezdra Zinn, 
Pożyczki od 5 do 1500 funtów ster- 

lingow“. 

Oczy Sylwji otworzyły się szeroko na 
widok takiej sumy. Tysiąc pięćset fun- 
tów! Czyżby dr. Vensin przychodził tu 
pożyczyć pieniądze? Ale w takim razie 
nie miałby własnego klucza. „Trzeba 

to zbadać!'* — zdecydowała Sylwia. Ale 
uczuła silny głód. Pora śniadania minęła 
już dawno. Sylwia obejrzała się: wprost 
naprzeciw domu Ezdry Zinn znajdowała 
się piekarnia. Sylwia zaszła i poprosiła 
o pensową bułeczkę. Gospodyni z nie- 

wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

    

      

mowlęciem na rękach, przyjęła przyjaź- 
nie dziewczynkę i pozwoliła jej zjeść buł- 
kę na miejscu. 

Wcale wykluczone, że przysięgli wogó- 

le nie wydadzą wyroku, albo taki, którego 
sędzia koronny. nie zechce podpisać. Wśród 
mich jest jeden człowiek, który się uparl i 
mie ustąpi, nim mie zdokędzie większości. 
Dziwny typ, nieprawdaż? Ale możecie wie- 
rzyć wto, że sprawiedliwości nikt nie 
zdoła osukać, Mam tą sprawę w swoich 
rękach 'i doprowadzę ją do końca. 

To mówiąc, Lamiperft poklepał przyjaź- 
nie inspektora po ramieniu. 

Nie martwcie się! Radzę wam ta szcze- 

rze, Rob. 
— A jednak trudno jest nie rozpaczać, 

kiedy bliską osobę oskarżają o morderstwo 
iikiedy widmo śmierci hańbiącej staja 
przed nią. 

— Tak by się zdawało, tak; ale napra- 
'wdę to niezupełnie tak jest! 

— Nie rozumiem wa;! 
'To mówiąc, Lambert poklepał przyjaź- 

kiego dowiecie zrozumiecie wówczas. co 
miałem ma myśli. Miałem w swojej karje- 

Przeczyfiawszy w „Słowie* mylnie po- 
daną informację co do wypadku naszego 

samochodowego, upraszam o zamieszczenie 

niniejszego sprostowania. 

Dnia 18 lipca jechałem na zebranie 

Związku Ziemian wraz z żoną i synem —- 
Około Prużany przy torze kolejki wąsko- 
torowej z za: mostu wybiegł pies, duży wilk 

Syn prowadzący samochód, ponieważ je- 
chaliśmy średnią szybkością (około 50— 

55 km.) na godzinę, sądził, iż pies ma dość 
czasu na przejście drogi, tymczasem on w 
ostatniej chwili stanął; wobec czego na- 

stąpiło zderzenie, przy którem prawdopo- 
dobnie puściła guma i samochód zarzucio 
na szyny. Sym widząc, iż mie udaje mu się 
wyrównać przedniich kół i, że grozi nam 
wywrócenie się bokiem z kilkumetrowego 
nasypu do rowu, zjechał doń 'wiprost — u- 
trzymując możliwą równowagę. Ta przy- 

tomność umysłu prawdopodobnie ocaliła 
nam życie, gdyż samochód stanął, zaryw- 
szy się dziobem. Ja rwyleciałem wmaz z 
tylnem siedzeniem i uległem złamaniu no- 

gi, syn upadł tuż obok samochodu i stłukł 
policzek, żona pozostała 'w samochodzie z 
silnie potłuczonemi nogami, szofer wyszedł 

bez majmniejszego szwanku. Świadek mi- 
niejszego wypadku, panna Marja Praszew 
sika, jadąca również na: zebranie, końmi 
swiemi przęwiozła nas z synem do sejmiko- 

wego szpitala o kilkaset kroków oddalo- 
nego od miejsca: wypadku — żona przeszła 

tę drogę o własnych siłach. 

Samochód ma nieuszkodzony motor, a- 
le mocno pobitą karoserję z chłodnicą, oraz 
pogięte błotniki. 

Takim był wypadek w świetle prawdy. 

Z powiażaniem Baron Reinhold v, Nex- 
hojf - Ley, Prezes Związku Ziemian po- 
wiatu prużańskiego, właściciel maj. Siech- 
niewicze, 

EEK TEMP IST EETSES 

wyczerpując takowe — 
obroty pocztowe. 

Ostatnio mamy do zamotowania, dalsze 

jeszcze zmniejszają się i talk. stale malejące 
zarządzenia władz pocztowych w powyż- 

szej sprawie. Urząd pocztowy w Stołpcach 
przeprowadził lustrację przedsiębiorstw, 
sjpirzedających znaczki i tym przedsiębior 

'stwom, gdzie znaczków było za mało, lub 
też był brak zupełny, nie tylko żenie dano 
żadnego terminu na. ewentualme usunięcie 
stwierdzoych braków, alle z miejsca cofnię- 
to zezwiolenie ma sprzedaż znaczków, szczęs 
liwie i widocznie z uwagi ma pewne okolicz 
ności łagodzące, nie oddając pod sąd do- 
raźny. 

(Pomijając falkt, iż nikt z zainteresowa- 
nych z tego powodu płakać nie będzie, pu- 

zbywając się mieopłacalnego kłopotu, pod- 
kreślić należy, iż pow. zarządzenie zbiega 
się skurat z zarządzeniem Ministerstwa 

Skarbu, które w słusznej trosce o zwięk- 
szenie dochodów skarbowych, wprost po- 
leca i nakazuje urzędowo sklepom tytonio- 
wym sprzedaż znaczków stemplowych i 
blankietow wekslowych. Nadmienić nale- 
ży. iż Min. Skarbu od sprzedaży, pow. zna- 
czków udziela 3 proc. prowizji, co nietylko 
iż nie naraża na straty, alle mawet daje 
sprzedającym możność pewnego zarobku. 
To też wiele sklepów z chęcią prowadzi 
sprzedaż znaczków skarbowych, w prze- 
ciwieństwie do znaczków. pocztowych. 

'Tembardziej więc ostatnie zarządzenie 
Urzędu pocztowego 'w Stołpcach i dyr. 
poczt w (Wilnie, wydaje się nietrafnem, 

pomijając fakt marażamia obywateli m. 
Stołpeów. na niewygodę udawania się do 
położonego na krańcu miasta urzędu pocz- 
towego. Poczta jest  przedsiębiorstwem 
handlowem i sama dbać powinna o zwięk- 
szenie swłoich dochodów. Jak słyszeliśmy, 
w krótkim czasie taryfa pocztowa ma u- 
ledz wydatnej obniżce, czemu w dobie obec 
mej, należy tylko przyklasnąć, życzyć więc 
jeszcze należy, by równie korzystnie posu- 
nięcia mastąpiły i wi sprawie «sprzedaży 
przez sklepy prywatne zmaczków poczto- 

wych, w sensie zwiększenia prowizji i 

zwiększamia, a nie zmniejszania punktów 
sprzedaży. 

pmzez co bardziej 

WOŁOŻYŃSKA 

— NOWA ZBRODNIA W POW. WO- 
ŁOŻYŃSKIM, W dniu 24 bm. ma polach 
między wsiami Bobrlowicze a Dowbienie, 
gminy i powiatu wołożyńskiego, znaleziono 

zwiłoki nieznanej kobiety w wieku około 30 
lat. Na głowie ofiary stwierdzono ślady 
trzech kul mrewiolwenrowych. Тойзатовс: 
zwiłok i podłoża morderstwa dotychczas mie 

stwierdzono. — Być może, że jest to jedna 
z ofiar przemytników: granicznych, którzy 
zwajbiając naiwnych pod pozorem przepiro- 
wadzenia! do „raju sowieckiego" — gdzies 
w pobliżu granicy obrabowują swe ofiary, 
mierzadko dopuszczając się mordu. Docho- 
dzemie niezawodnie ustali tło i sprawców 
zbrodni. 

rze kilka bardzo udanych spraw, ale tę u- 
ważam za jedną m najefekitowniejszych. 
(Tu mlasnął językiem parę razy). Tak naj 
bardziej efektowna !... Ja uważam, ob, że 
lepej będzie, jeżeli waszego zięcia aresztu- 
ję ja, wasz przyjaciel, niż obcy człowiek. 
Czy. nie uważacie, że mam wację? Prze- 
cież mie ja jeden zajmuję się tą sprawą. 
Jeszcze mamy niemało roboty! Wiele osób 
się nią interesuje i wiele osób bierze udział 
w tej gmatwaninie. Ale jest jeden czło- 
wiek, który ma nić w ręku i ten kłębek roz 
wiąże, a ten człowiek stoi przed wami! 

— TI dlatego aresztujecie mojego zięcia ? 
— zauważył z goryczą Robson. 

— Właśnie dlatego! — roześmiał się 
Lambert. — Aresztuję waszego zięcia pod 
zarzutem ojcobójstwa, Ale zanim minie ty- 
dzień, będziecie ściskać mi rękę i dzięko- 
wać za tr, ca dla was zrzbiiem, 

— Więc nie uważącie go za winnego !-- 
zawołał rozjaśniając się inspektor. 

— Nie pytajcie o to, czego wam powie- 

dzieć nie mogę. O której macie dyżur, Rob? 
-— Za godzimę. Chcę podać się do dymi- 
albo 71 rz jmniej poprosić o urlop. 

— Nie mógłby pan zrobić nie gorsze- 
go! Obowiązek, to obowiązek! W Rzymie 
starożytnym był ojciec, który sam wysłał 
syna na śmierć i był obecny. przy straceniu 

—- Cv chcecie przez o powiedzieć ” 
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„Drukarnia „Słowa* 
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„HELIOS Na 1 szy seans ceny zniżone. 

Marja 

  

nowogęddzka 
— Z ŻYCIA KULTURALNO - SPO- 

ŁECZNEGO W NOWOJELNI. W związwu 
z sezonem, letniskowym, ostatnio bardzo о-- 

żywiło się w Nowojelni życie kulturalno- 
społeczne. Niema tygodnia, by nie urzą- 
dzono mw, Nowiojelni jalkiejs imprezy, na 
którą chętnie uczęszcza przybyła ma let- 

niska. publiczność. 
Ostatnio odbyło się tam przedstawienie, 

urządzone w: sali Ogniska kolejowego przez 

zespół amatorski z Mołezadzi. [Wystawiono 
z powodzeniem dwie sztuki sceniczne pt.: 
„Burza w ciemmości' i „Spokojny: lokator", 
poczem odbyła się zabawa taneczna. Do- 

chód przeznaczono na rzecz nowiowybudo- 
wamiego kościoła paratjalnego iw Nowo- 
jelni. 

— WALNE ZEBRANIE OCH. STRA- 

ŻY POŻARNEJ W ZDZIĘCIOLE. W u- 
biegłym tygodmiu odbyło się rw! Zdzięciole 
pod przewiednictwem jp. Szymona Brodo- 
wieza i przy udziale Imsp. Wojew. Zw. Stru 
ży Pożarnych p. Drożdżyńskiego walne ze- 
bramie Och. Str. Pożarnej w Zdzięciole, po- 
święcone sprawłom gospodarczym, wyszko- 
lenia oraz wyborom do zarządu. 

Po wysłuchaniu referatu p. insp. Dros- 

dżyńskiego, dokomano wyboru zarządu, w 
sikład (którego powołano: ma prezesa p. 
Szymona Brodowicza, burmistrza m. Zdzię 
cioła, ną viceprezesa p. Benjamina Gryna, 
ma sekretarza p. Mikołaja Łukaszewicza, 
ma skarbnika p. Abrama Zabielińskiego.— 
Na członków zarządu: pp. Aleksandra 
Szumiskiego, Lejzerowicza Mowszę. Do ko- 
misji rewizyjnej: pp. Rosolak Alojzy, Ep- 
sztejn Fajwel i Szanderowski Dawid. 

Na naczelnika straży powołany został 

p. Sisziński Bolesław, na: zastępcę p. Jan 
Romanowski i na gospodarza p. L. Podli- 
szewiski. 

— WYPADKI OD PIORUNÓW. W dn. 
24 bm. na polach wsi Sawicze gminy zdzię 
ciolskiejj pow. mowogródzikiego, w czaste 
burzy zabity został 'od' uderzenia: pioruna 
mieszkaniec wsi Sawicze 29-letini Wlady- 
sław Zdziedziecki. 

W dniu 23 bm. od uderzenia pioruna w 
czasie burzy: spaliła się stodoła 'w chutorze 

Kamionka gminy wsielubskiej ma szkoa+ 
Anikiewicza Łukasza. 

W napadzie szału 
O godz. 3 rano nad Oleśnieą pod W'roc- 

lawiem, zajašniaža łuna Ustalono, że pło- 
nie folwarczek Gross Ellguth, należący do 
majstra rymarskiego, Wiilhelma Lindnera. 
Do pożaru wyjechały jednocześnie dwie 
straże ogniowe: z Oleśnicy oraz z dóbr 
kronprinza. 

Gdy strażacy przybyli na miejsce, pło- 
nęła stajnia, obora i dom mieszkalmy. Jed- 
nalkże z domu nikt. nie wychodził a drzwi 
były zamknięte od wewnątrz. Wobec tego 
wyrąbamo: drzwi. toporami. 

Po wejściu (do mieszkiania, strażacy uj- 

  

rzeli straszną scenę. W zakrwawionych łóż 
kach leżały trupy domowników. Żona go- 58 

rozpłataną głowę ciosem ® 
siekiery, obok. leżało porąbame 7-letnie $ 
spodarza, miała. 

dzieeko, w sąsiednim pokoju zmaleziono 
zwłoki 70-letniej matki Lindnerowej, oraz $ 
siostry Lindnera Anny Alliborn, żony pod- ZĘ 
oficera reichswehry, która spędzała lato 
m Gross Ellguth. 

Pozatem ma schodach, wiiodących na 
pierwsze piętro, strażacy maflknęli się na 
trupa psa „wilkia* z odrąbaną głową. 

Ponieważ pierwsze piętro domu już pło- 
nęło, a drzwi na schodach były zamknięte 

i zatarasowiane, przystawiomo do okien 
drabiny, Po wejściu ma piętro funkcjonar- 
jusze straży znaleźli Lindnera, powieszone- 
go ma, haku od lampy. Za pasem miał zat- 
kniętą siekierę. 

Podczas wypędzania: inwentarza, z zabu 
dowań podwórzowytch, stwierdzono poza- 
tem, że drób wi kurniku, nie wyłączając 
świeżo 'wykłutych gąsiąt, jest również po- 
rąbany siekierą. Przyczyna strasznej furji 
Lindnera pozostaje narazie zagadką. 

Radio wileńskie 
CZWARTEK 28 LIPCA 

11,58 Sygnał czasu. 15.10 Program dzienny. 
15.15 Muzyka operowa (płyty) 15.35 Kom. 
meteor. 15.40 Wesołe piasenki polskie i za- 
graniczne (płyty). 16.40 „Dłaczego lekkoatle- 
tykę nazywamy królową sportów?" — odczyt 
wygł. E. Górka. 17.00 Koncert. 18,20 Muzyka 
lekka, 19.15 „Czy znasz Małopolskę Wschod- 
nią* — pogad. wygł. dr. St. Lorentz. 19.35— 
Pras. dziennik radj. 15.45 Program na piątek 
i rozm. 20.00 Muzyka lekka. 21.20 Słuchowi 
sko. 21.50 Kor:-*22:00 Muz. tan. 22.40 Wiad. 
sport. 22,50 Muz. tan, 

-—To bardzo jasne! — burknął sucho 
Lambert. Przecież to pan zarządza nocą o- 
kręgiem przy Bishop-street. 

— A wice rozkaz aresztowaniu. Mędzie 
wręczory mnie .. 

-- Zbrcanię dokonano w waszym otrę- 
gu. Musimy działać według litery prawa. 
Niema rady... Ale chodźmy, bo w sądzie 
coś się dzieje. 

Wrócili szybko obaj do sądu, Sędzia, 
czerwony ze złości, dyskutował z tym sa- 
mym upartym przysięgłym. Okazało się, 
że nie było sposobu uzyskać jednomyślność 
przysięgłych. Sędzia próbował się oprzeć na 
większości, ale replika była ostra i kate- 
goryczna: 

— Większości niema: rozdzieliliśmy się 
na trzy równe części i żadna mnie chce u- 
stąpić! - 

Przewodniczący. ławy przysięgłych wrę 
czył sędziemu trzy teksty werdyktu, pod- 
pisame przez jedną z trzech grup każdy. 
Pierwszy — noszący cztery podpisy, kon- 
statował morderstwo, speinione przez je- 

dną lub kilka nieznanych osób. Drugi. — 
również podpisany przez czterech przysię- 

złych, — oskarżał Abla Deatha o mor- 
derstwo, a trzeci, z tą samą liczbą podpi- 
sów rzucał ostre oskarżenie na Resinalda 
Boyde. 

  

Zamkowa 2. 

      

PRAĘE OEZRSTNIEDZUWNI 
LeKAFZE 

TYWYTYFTYTYPNYCWYYTY? 
DOKTOE 

Zeldewicz 
chor, skórne, 
ryczne, narządów ino- 
czowych, od 9—da 1, 

5—8 wiecz. 

DORTÓR 

SELBGWICZOWA 

ROBIECE, WEJ 
KICZNE NASZĄ 

MOCZOWYCH 
od Iż—2 i ed $—5 
ui. Miękiewicza 24. 

tal 377, 
EA 

  

   

  

   

  

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we 
ueryczne. moczopłcio. 
we. Wileńska 3, — od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 

  

9 EEEE ma 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 921, 

od 9—1i3—7 
w niedzielę 9—1, 

W. Z. P. 23. 
===" ы 

EEEETESEE ATRI 

etniska 
LAASADAKAAMA AAA KAA, 

Są wolne 
pokoje w majątku od 
1 sierpnia z pełnem 
utrzymaniem po 90 zł, 
miesięcznie. _Dowie: 
dzieć się Giedyminow- 
ska 18—1, od 9—14. . 

Letnisko 
pensjonat 

  

rzeka, las sosnowy, — 
poczta i mająiek. Da- 
niuszew stacja Smor- 
gonie, Kiersnowska. 

Lokale 

  

Trzy pokoje 
do wynajęcia. Arse- 
nalska 6 m. 5. 

AŠ AAAMSAAKAAA SAAB S 

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

NTYTTYTYPYPYWYTYWYTY 
Płac przy ul. Kal 

waryjskiej 
Nr 132 do aprzedania 
działkami na dogod- 
nych warunkach. Do- 
wiedzieć się: Wielka 

wenc- 

BOW 

  

  

B Młoda 
| inteligentna panna po- 

OSZUKUJĄ szukuje pracy biurowej 
PRACY (b. pracowniczka ko- 

+YWYYYYYTYYYYTYPYYY" mornika) lub też w 
Kucharka braku tejże zajmie się 

dziećmi ©raz domem, 
wykwalifikowana, ze Posiada b, dotre refe- świadectwami, na miejs : rencje, usposobienie 
Za Le ia wyjazd. miłe. Warunki skrom- 
amkowa 18 m. 17. — ne, Może wyjechać do 
aaa uzdrowiska ewent. ma- 

Studentka jątku (w niedalekim 
romanistyki promieniu od Wilns. 

Ołerty sub „Walka o 
życis* do Redakcji 
„Siowa“. B 
—— 
FOS kon: 

wersacji (specjal- 
nošč wymowa, litera- 
tura) po powrocie z 
Paryża udziela dyplo- 
mowana nauczycielka 
W. Stefańska 23 m. 9, 

tudent matematyki 
wyjedzie do ma» 

jątku na kondycję na 

posiadająca dobrze 
francuski — poszukaje 
kondycji na lato. Wy- 
magania skromne. Zgło* 
szenia do adm. „Sło 
wa“. —g 

  

Noce gimnaz- 
jum języków nie- 

mieckiego i fraacuskie- 
go przyjmie lekcje w 
szkole średniej pry- 

watuej, Wiadomości 
Dąbrowskiego 12 m. 3, 
od 17 do 20-tej. 

      

  

—- _ sierpień Za utrzyma- 
Przygot. nie, Łaskawe oterty 

do konkursowych e- az ADA Rod 
gz.minów Politechniki 
i Uniwersytetu (Medy- 
cyna, Farmacja oraz do 
Instytutu Dentyst, li- 
piec — sierpień, Sw. 
Jacka 5. 

M ody  inteligentn 
człowiek,  poszn- 

kułe posady rolnej w 
maj. pisarza, pro- 
wiantowsgo lub prak 
tykanta roinego,rów- 
nież może prowadzić 
ksiąźki, posiada świa- 
dectwa ze szkół i prak 
tyk odbytych, Ul. Nie- 
świeska 22-16 m, 7. 

tudent Politechniki 
Warszawskiej przy 

gotowuje na wydz. 
mechaniczny i elekiry- 
czny (prawa Nowo- 
świecki 1—6). 

  

SE mebiowy— 
znający dobrze swój 

fach prosi o udzielenie 
mu pracy. Przyjmie 
również zamówienia. 
Wykonanie solidne. — 
Babkin Antoni, Smo- 
ieńska, 13 

Kucharka 
czyli służąca do wszyst» 
kiego z dobrem goto- 
wauiem poszukuje po- 
sady, zgadza się na 
wyjazd, posiada Świa- 
dectwa Adres Tater- 
ska 16—7. 3 

      

lusarz - mechanik 
pozostający bez pra* 

cy przyjmie possdę n 
skromnych warunkach 
— Pracowity, solidny, 
uczciwy, Dobry robot- 
nik, Tokarska 6 m. 6. 
Zaulewicz Władysław 

—- 
Роыц\‹пп pracy do- 

zorcy domu lab 
jakiejkolwiek iunej. 
Bazyljańska 4 m. 26. 
Oiszamowski. 

ZOO 

Panienka 
która ukończyła w r.b. 
gimnazjum, poszukuje 
posady kasjerki, inka- 
sentki i t.p. Może zło- 
żyć kancję. Oferty do 
redakcji dla „13“ 

łeśla prosi o ndzie- 
lenie jakiejkolwiek 

  

c leśla, wykwalifiko- 
wany, z polecenia. 

mi podejmie się przcy 
w swojej specjalności, 
tanio. Robotę wykona 
solidnie, Tartaki 27 — 
Rsjchinbach Józełt. 

Polecam 
dziewczynę 

© dobrem usposobieniu 
na pokojową Inb do 
dziecka. Dowiedzieć się 

  

    

  

  

pracy. Zarekowski Sta: w redakcji 
nisław Trakt  Batore- —— ее 
go 2. tolarz. _ Sumieny, 

pracowity prosi o 
udzielenie  iakiejkol- Qsrodnik kweliliko- 

wany, z praktyką. 
Legionowa 43. Chle- 
bowski Antoni. 

wiek pracy. Może wy- 
jechać na prowincję — 
Czywiliz Michał. Po- 
narska 45.   

    

okarz, gruniowaie 
obeznany ze swym 

zawodem, zdolny te- 
chowiec. — peszakuje 
pracy. Kesowski Jan, 
Bystrzycka М. 

Deo Zusjący 
dobrze swój fach- 

prscowity.  Przyjmie 
posadę — za skromne 
wyuagrodzenie. Tam 
miel Ernest. Pańska 7. 

  

Polecana 
przez Tow. vw. Wia- 
ceniego rodzina, skła- 
dającs się z matki sa- 
chotnicy, ojca bezra- 
botnego i trojga * węt 
łych i głodnych dzieci 
prosi o pomoc w odzie- 
ży lub groszach. Olia- 
ry dia rodziny B, — 
przyjmuje Administra- 
cja „St.wa“, 

as podejmający 
się każdej roboty 

— zuający gruntownie 
swój fach, trzeźwy, — 
uczciwy, prosi o |akie- 
kolwiek zajęcie. Lwow» 
ska 30 m. 3. Zarakow= 
ski Rajmand, 

    

zeladnik szewcki, 
dobry fachowiec, 

ze skromnemi wyma£- 
ganiami szuka zajęcia 
od zaraz, solidny, mie 
pije. Żórawia 6 m. 3— 
Aleksandrowicz Kazi 
mierz 

  

  

M" ulicą Słonecz- 
ną na Aatokoln 

a gmachem poczty 
głównej zgubiono @- 
brączkę ślubną ze zne- 
kami „1.11.1932*, Ucz 
ciwego znałszcę upra 
sza się o odniesiemi- 
zguby pod adresee 
Słoneczna 1t-a m. 1. 

sezonia remon- 
tów domowych 

i odświeźania miesz- 
kan tanio wszelką рга- 
cę z tem związauą wy* 
kona malarz pokejowy 
Borejko Jan, Trakt Ba- 
torego 1. 

Zguby 
Z w dnia 22 

b. m, przy ruinach 
trockich czarną gor- 
żetkę futczaną uprz- 
sza się o zwrot za 
wynagrodzeniem. Dąb- 
rowskiego 10 m. 1. 

ŻE 15 weksii na 
300 zł. iu bianka 

za podpisem  Idela 
Swiecznika, uł. Sado- 
wa 3 — liczyć za nie= 
wane, 

  

  

  

    

  

  

33 m. 1. 

| AEO. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
EEE 

Giełda warszawska 
Z dnia 27 lipca 1932 r. 

DEWIZY I WALUTY 
Belgja 123,70 — 124,01—123.39. 
Gdańsk 173.90 — 174.33 — 173.47. 
Holandja 359.35—360.25—358.45. 
Londyn 31.62—31.65—31.47. 
Nowy York 8.923—8.943—8.904. 
Nowy York kabel 8.928—8.948—8.908. 
Paryż 34.96 i pół 35.05—34.88. 
Praga 26.41—26.47—26.35. 
Szwajcarja 173.80—174.23—173.37. 
Berlin 212.10. 
Tendencja przewažnie slabsza. 

PAPIERY PROCENTOWE 

3 proc. pož. bud. 36. 
4 proc. inwest. 97.5. 
4 proc. seryjna 104. 
6 proc. dolarowa 53.50.—54. 
4 proc. dolarowa 48.25. 
7 proc. stabil. 48.25—48.5—48.38. 
L. Z. B. Rolnego, L Z, BGK obl. BGK bez 

zmian. 
4,5 proc. L. Z. ziemskie 37—36.75. 

8 proc. L. Z. m. Warszawy 55,5—55,73— 

65 —- 46.5 (dwa ostatnie dla drobnych). 

10 proc. L. Z. m. Radomia 52.75. 

10 proc L Z, Siedlec 50. 

Tendencja mocniejsza: 

   
  

— Czy to są żarty, czy pan robi to po- 

ważnie? — zapytal oburzony sędzia, 

Przewodniczący wzruszył ramionami: 

— To są wnioski przysięgłych. Nie mo 

głem nic poradzić, tembardziej, że sam się 

nie zgadzam z ośmiu kolegami! 

— Pan mie ma pojęcia o swych obowiąz- 

kach, mój panie! Panowie przedstawiacie 

mi trzy werdykty, wiecie jednak, że nie 

mogę ich przyjąć! Pamowie nie potraficie 

stanąć na wysokości zadania. Proponowu- 

lem panom formułę ugodową werdyktu, 
który umożliwiałby dalsze poszukiwania. 

Nie chcieliście przyjąć moich rad i sądzę, 

że teraz już jest zapóźno na dalsze spory. 

Ohętnie zwolniłbym panów: z ich obowiąz- 

ków, które były, widocznie ponad ich siły. 

Proszę więc przybyć tutaj we czwartek o 

11 godz. rano. Może do tego czasu wątpli- 

wości panów zostaną rozstrzygnięte i pa- 

nowie zdobędą się na wspólną decyzję 

Wiadomecść o dalszym ciągu posiejzeh 

została przyjęta szmerem miezadowolenia 
na ławach przysięgłych. Ale sędzia wstał 
i zamknął sesję. 

„ala sądowa opustoszała. : 

i etektyw Lambert. nie zwracając uwa- 

е* na Reginalda, opuścił pierwszy salę i 
staną] na ulicy, gładząc brodę. Przechodnie 

oglądali się, mie wiedząc, o co mu chodzi. 
Niektórzy przysięgli zostali i przyglądali 

8: 

  

  

  

  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, t- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszcza- 
plający (panie). Natryski „„Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. Ю 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX- 

go rewiru Konstanty Karmelitow, zam. w Wił- 
nie, przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6 m. 14, na za- 
sadzie art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dnia 3 
sierpnia 1932 r. od godz. 10-tej rano w Wil- 
nie przy ul. Popławskiej Nr. 26 odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, 
należących do Szłomy Pergamenta na zaspoko 
jenie pretensji Banku Handlowego w Warsza- 
wie i składających się z fortepianu t-my „Ge 
bruder“. oszacowanych na sumę zł. 1.800, tecz 
na mocy art. 1070 U.P.C. licytacja odbędzie 
się od Z sumy oszacowania. 

Komornik Sądowy (-—) K. Karmelitow. 

OFIARY 
Stanisław Brochocki jako zwrot diet za u- 

dział w posiedzeniach komisji rozjemczej do 
spraw pracowników rolnych w: Nowogródku 
dla bezrobotnych składa 27,50 zł. 

    

       
się uważnie rodzinie Robsonów i spłakanej 

żonie Atla Deatha. 

ROZDZIAŁ XXXVII, — ARESZTOWANY 

— Zaczekaj chwilę, Reginaidzie, — za- 
trzymał Robson zięcia, kładąc mu rękę 
ua roeitieniu. 

Odeszli nieco 'w stronę i stanęli w po- 
bliżu pani Death. Reginald nie wątpi? anž 
na chwilę w niewinność Abla Deatha ® 
chętnie uścisnąłby rękę nieszczęśliwej ko- 
biety. Ale ona cofnęła się przed mim, jak 
przed zadżumionym i odeszła. 

— „Ona myšli, že jestem monderc4“ — 
pomyślał z goryczą i z westchnieniem, za- 
pytał teścia: 

— Oo się stało? 
— —Detektyw Lambert czeka na nas 

na ulicy, — zawiadomił inspektor. 

Reginald wzdrygnął się mimowoli, cha- 
ciaż był do tego przygotowany, Blady, pod 
szedł do ciotki Rob i, uśmiechając się z 

przymusem, powiedział : 
— Chcę poprosić mamę o coś ważnego. 
Odprawił na stronę teściową i poprosił 

szeptem: 

— Proszę odprawić Betty. 
Ale Betty domyśliła się, że chodzi o nią 

i ścisnęła rękę męża. 
— Idź do domu kochanie, a ja odpro- 

wadzę ojca do biura, 
45, ©. №.) 

  

    

  

Redaktor w z.: Witołd Tatarzyński. 

 


