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TELEGRAMY 
ZAKOŃCZENIE STRAJKU 

W MANCHESTERZE 

LONDYN. PAT. — W dniu 28 bm. rano 

zakończono strajk w okręgu przemysło- 

«wym Manchesteru. Wszystkie fabryki włó 

kiennicze zostały ponownie uruchomione: i 

180.000 robotników objęło pracę. Strajk 

trwał jeden miesiąc i 3 dni i kosztował 

związki zawodowe 400.000 funtów, wypla- 

conych strajkującym jako zapomogi. Stra- 

ty, jakie poniósł przemysł włókienniczy, o- 

bliczają na 14 miljonów funtów. 

NAJDŁUŻSZA LINJA LOTNICZA 

MOSKWA. PAT. — Linja lotnicza, łą- 

eząca Moskwę z Irkuckiem, została prze- 

dłużona do Władywostoku. 7 samolotów, 

mających ją obsługiwać, już wyleciało z 
Irkucka i Chabarowska. Linja ta będzie 

najdłuższą ma świecie i wynosi 10 tysięcy 
kilometrów. 

POWRÓT EKSPEDYCJI POLARNEJ 

MOSKWA. PAT. — Do Archangielska 

powrócił po 55-dniowej podróży łamacz 
łodów  „Rusanow”,. wiozący ekspedycję 
prof. Samojłowicza. Ekspedycja przebyła 
ponad 4 tysiące km., odkryła kilka nowych 
wysp na południe od wyspy Samotności, 
oraz pierwsza w historji przepłynęła cieś- 
minę Szokalskiego. 

ANTYMILITARYSTA — HONOROWYM 
ŻOŁNIERZEM 

MOSKWA. IPAT. — 3 pułk strzelców, 
stacjonowany w Moskwie i wchodzący w 
skład t. zw. proletarjackiej dywizji, oraz 
pułk. im. Stalina, mianowały znanego pi- 

sarza Gorkiego honorowym żołnierzem 

czerwonej armji. Uchwała ta została za- 

twierdzona przez radę wojenną. Należy za- 

zmaczyć, że Gorkij był jednym z głównych 
organizatorów. kongresu antywojennego w 

Amsterdamie i wogóle występował we 
wszystkich wypadkach jako antymilita- 
rysta. z 

SAMOBÓJSTWO WIELKIEGO 
PRZEMYSŁOWCA 

PARYŻ. PAT. — Wielki przemysłowiec 
austrjacki IPollack-Parnegg, szef wielkiej 
firmy włókienniczej pod nazwą „Herman 
Pollack i synowie* popełnił wczoraj po 
południu samobójstwo. 

TAJEMNICZA TRAGEDJA OFICERA 
TURECKIEGO 

PARYŻ. IPAT. — Oficer marynarki tu- 
reckiej Hikmet-Bey, który w tajemniczy 
sposób zginął w Paryżu dnia 19 maja i o 
którym do tej pory mie było żadnych wia- 
domości, zmarł — według doniesień dzisiej 
szej prasy francuskiej — w przytułku dla 
umysłowo chorych w: okolicy Lyonu. Zmar- 

ły, który — według zeznań rodziny — w 
dzień zniknięcia posiadał większą sumę pie 
między, w chwili umieszczenia go w Szpi- 

talu miał przy sobie 25 et. 

SPADEK BEZROBOCIA 

WARSZAWA. PAT. — Wedlug danych 

Państwowegó Urzędu Pośrednictwa Pracy, 

ficzba bezrobotnych na terenie całego pań- 

stwa wynosiła w dniu 24 bm. 149.169 o- 

sób, co stanowi spadek w stosunku do po- 

przedniego okresu sprawozdawczego 0 
7.221 osób. 

ŚMIERTELNY WYPADEK NA WIŚLE 

WARSZAWA. PAT. — Wczoraj na Wi- 
śle pod Warszawą miał miejsce katastro- 
falmy iwypadek na łodzi Warszawskiego 

Towarzystwa Wioślarskiego, w wyniku 
którego utonął śp. Zygmunt Zieleniewski, 
znany na terenie całej Polski działacz Y. 
M. C. A. Zmarły był zapalonym organiza- 

torem obozów letnich i należał do najwy- 
bitniejszych propagatorów idei obozownie 

twa w (Polsce, Przez parę lat był kierowni- 
kiem wspaniałego obozu letniego YMCA w 
Mszanie Dolnej. Posiadał wybitne zdalno- 
šei wychowawcze i skupiał dokoła siebie 
fiezne szeregi młodzieży, posiadając w niej 
przyjaciół szczerych i oddanych. Sport pol 
ski traci w nim jednego ze swych najwy- 
bitniejszych działaczy. 

— 

Obnižka ceny cukru 
WARSZAWA PAT. — W Dzienniku 

Ustaw nr. 80 z dn. 28 bm. zostało ogio- 
szone rozporządzenie ministra skarbu z 
dnia 21 września, obniżające cenę cukru 
o złotych 20 na g. (100 kg.). Obniżka 
obowiązuje od dnia 1 października rb. i 
od tego dnia najwyższa cena cukru wy- 
puszczonego przez cukrownie na rynek 

. wewnętrzny wynosić będzie złotych 34 
gr. 50, zamiast zł. 104 gr. 50. Rząd zde- 
cydował się na dokonanie powyższej: ob 
niżki, biorąc pod uwagę z jednej strony 
interesy szerokich rzesz ludności, dla 
której cukier jest artykułem pierwszej 
potrzeby, z drugiej zaś strony możliwość 
takiej obniżki dla przemysłu cukrowni- 
czego na skutek znacznego Skurczenia 
się deficytu eksportu. W związku z po- 
wyższą obniżką cen hurtowych w tym 
samym stosunu t. j. o 20 gr. na kg. ob- 
niżą się również ceny cukru w sprzeda- 
ży detalicznej. 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych uje zwraca, Adminjstra- 

cja е uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeź, 
  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
DRASŁAW — Ksjęgarnja T-wa „Lot". 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ 

KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy madesłane, milimetr 50 gr, Kronjka reklamowa miijael: 
i tabelaryczne o 50 proc, drożej Admiajsiracja zje Zagraniczne 50 proc, drożej, 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytenjowy — $. Zwierzyński, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskieye, 
MOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michaiskiego, 
N,-SWIECIANY —.Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — 

  

60 zr, w 

Księgarnia Połskiej Macjerzy Szkolnej, 

SLONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

й A PUMIATOWA — ui, Miekiewicza 24, F. Juczewska. 

| 
| STOLPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch”, 

| WARSZAWA — tow, Księgarni Koi, „Ruch“, 

na stronje 2-ej i S-ej gr, 42, Za tekstem 15 gr. Komusikaty, oraz 
aumerach šwigiecza, jych, oraz z prowincji o 25 proc, śrożej, 

zastrzeżeć ci Ogłoszenia cytrowe 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Admiajstrację zmjenjane Gowolaje £a śostarczezje numeru dowośowego 28 gr. 

Rekonstrukcja gabinetu angielskiego 
LONDYN PAT. — Na posiedzeniu 

gabinetu ministrowie Snowden, Sinclair, 
i Samuel zapowiedzieli swe dymisje, 
poczemi posiedzenie przerwano. Przewi- 
dywane jest ustąpienie 7 liberałów, zbii 
żenych do Samuela, . zajmujących stano- 
wiska poza gabinetem. Ustąpićby mieli 
markiz Lothian, podsekretarz 
spraw Indyj, sir Robert Hamilton, podsek 
retarz dla spraw kolonij, Graham Whi- 
te, kierownik resortu poczt i inni. —0 
godzinie 14.30 obrady rządu rozpoczęły 
się ponownie, jedynie bez udziału 3 mi 
nistrów, którzy podali się do dymisji. 
GORE IDEOWE ORO RD ŻE BTI 

Po likwidacji Selrobu 
SPARALIŻOWANIE AKCJI KOMUNI- 

STYCZNEJ 1 SEPARACYJNEJ 
Acja komunistyczna na terenie Rze- 

czypospolitej Polskiej idzie od szeregu 
lat dwoma łożyskami. Na plan pierwszy 
wysuwa się akcja nielegalna, kierowa- 
na z ukrycia przez zakonspirowane ja- 
czejki bolszewizmu. Wyposażone są one 
zawsze w znaczne, ze źródeł zagranicz- 
nych idące, fundusze, to też rozwijają 
działalność wieloręką. 

Drugą od lat stosowaną formą pro- 
pagandy bolszewickiej jest tworzenie le-- 
galnych organizacyj politycznych, rzeko 
mo samodzielnych, a będących w isto- 
cie pod rozkazami i na żołdzie komuniz 
mu. Te krypto-bolszewickie organizacje 
usiłują zamknąć swą działalność w ra- 
mach istniejących praw i przepisów i 
wyzyskać dla swej akcji wszystkie ko- 
rzyści, jakie niesie z sobą jawność dzia 
łania: legalną prasę, prawo zgromadza- 
nia się i stowarzyszania itd. 

Są to jakby przedszkola, które mają 
przygotować szerokie warstwy do przy- 
jęcia komunistycznej doktryny. Żywot 
tych organizacyj jest naogół krótkotrwa 
ły. Ulegają one zasłużonej likwidacji 
przez władze, skoro tylko obserwacja 
ich działalności i prasy, czy też wyroki 
sądowe stwierdzą, zależność ich, ideową 
i organizacyjną od central komunistycz 
nych. Do przeszłości już należą takie le- 
galne swego czasu przybudówki bolsze- 
wickie, jak Niezależna Partja Chłopska, 
PPS-Lewica,, Białoruska Hramada. 

Obecnie przyszła kolej na analogicz- 
ną organizację działającą na terenie Ma- 

łopolski Wschodniej i Wołynia, wśród 
biedoty ukraińskiej, na Selańsko - Ro- 
bitnyczą Socjalistyczną Jedność, czyli t. 
zw. Selrob - Jedność. W świetle dwóch 
wyroków sądowych stało się jasne, że 
partja ta jest tylko przybudówką komu- 
nistycznej partji zachodniej Ukrainy (K. 
P. Z. U.). W konsekwencji ministerstwo 
spraw wewnętrznych uznało Selrob za 
organizację nielegalną i zarządziło jej 
likwidację. 

W historji stosunków polsko - ukra- 
ińskich Selrob odegrał roię smutną, bę- 
dąc zawsze kuźnią haseł wywrotowyci 
i odśrodkowych. Wysuwając, jako has 
ło naczelne oderwanie ziem o większo- 
ści ukraińskiej od Polski i przyłączenie 
ich do Ukrainy radzieckiej, równocześ- 
nie propagował Selrob wśród mas bie- 
doty chłopskiej hasła bolszewickie, nie 
gardząc zresztą dla względów taktycz- 
nych i demagogją walki narodowościa- 
wej. 

W pewnym momencie Selrob potra- 
fił nawet zyskać sobie znaczne wpływy 
w Małopolsce wschodniej i na Woły- 
niu i wykazać niemałą prężność orga 
nizacyjną. Powstał on w październiku 
1926 r. z połączenia Partji Narodnej 
Woli, działającej w Małopolsce z Selań- 
skim Sojuzem,  najsilniejszem  podów- 
czas ugrupowaniem ukraińskiem na zie- 
miach b. zaboru rosyjskiego. A chociaż 
tuzja ta nie okazała się trwałą i przy- 
szło wnet w Selrobie do rozłamu na 
tle odmiennego ustosunkowania się do 
zagadnień narodowych, ruch selrobowski 
rózwija się w dalszym ciągu, przyczem 
ostatecznie zwycięża Selrob - Jedność, 
stojący na internacjonalistycznem stano- 
wisku Kominternu i doprowadza do zu- 

pełnego zaniku odłam Selrobu, który — 
a było to w erze „szumskizmu'* — żądał 

wyemancypowania się Ukrainy radziec- 
kiej z pod zupełnej zależności od Mo- 
skwy. Przy wyborach w r. 1928 oba od 
łamy Selrobu zdobywają w zaciętej wal 
ce z nacjonalistycznemi partjami ukraiń 
skiemi i grupami polskiemi 7 mandatów 
sejmowych i 1 senacki tak, że Selrob 
staje się trzecią co do siły partją ukraiń- 
ską. 

Lata 1928 — 29 są teź okresem naj 
większego rozkwitu sympatyj filosowiec- 
ckich wśród społeczeństwa ukraińskiego 
w Małopolsce i na Wołyniu. Wnet jed 
nak zaznacza się zwrot.zasadniczy. -— 
Działają tu różne przyczyny: moment 

  

stanu dla "© 

WZMOCNIENIE SIĘ 

KONSERWATYSTÓW 

LONDYN PAT. — W związku z u- 
stąpieniem ministrów liberalnych Samue- 
la, Snowdena i Sinclaira premjer Mac 
Donald przystąpił do rekonstrukcji gabi 

Napotyka on na pewne trudności, ai- 
bowiem ze strony konserwatystów czy- 
nione są próby opanowania najważniej- 
szych stanowisk. W pierwszym  rzę-!zie 
konserwatyści pragną opanować resort 
prac wewnętrznych i wydaje się że do 
рпа swego celu. Jako kandydat na mi- 
nistra spraw wewnętrznych wymieniany 
jest ze strony konserwatystów prokura- 
tor generalny sir Tomasz Inskip. Teke 
ministra Szkocji prawdopodobnie obej- 
mie ktoś z narodowych liberałów. Na 
stanowisko to wysuwana jest kandydatu 
ra szkockiego posta liberalno - narodu- 
wego Macphersona. Jednak Mac Donaid 
napotyka na trudności ze strony Konser 
watystów, którzy pragnęliby przesunię- 
cia ministra rolnictwa Gilmoura, z które 
go nie są zadowoleni, na stanowisko 
ministra do spraw Szkocji, rolnictwo zaś 
pragnęliby powierzyć podsekretarzowi 
stanu w ministerstwie skarbu konserwa- 

tyście Elliotowi. Takiemu wzmocnieniu 
się konserwatystów opierają się zarów- 
no narodowi liberałowie, jak premier 
Mac Donald. Przeprowadzenie  rekon- 
strukcji oczekiwane jest w ciągu dzi- 
siejszej nocy. 

LONDYN PAT. — Donoszą urzędo- 
wo, że konserwatysta John Gilmour mia 
nowany został ministrem spraw wewnę- 
trznych, konserwatysta Walter Eliliot— 
ministrem rolnictwa i liberał Godfree 
Collin — sekretarzem do spraw Szkocji. 

KONFERENCJA W OTTAWIE ZAGRA- 
ŻA JEDNOŚCI IMPERJUM 

LONDYN PAT. — W liście, wystosowa- 

nym do Mac Donalda, ustępujący członkowie 

rządu stwierdzają, że z radością brali udział 

w pracy nad sanacją stosunków w państwie. 

W dalszym ciągu przed  społeczejstwem stoi 

zadanie uwolnienia świata od ceł i ograniczeń 

handlowych, które stanowią. główną przeszko 
dę na drodze do ogólnej pomyślności. Zamiast 

tego jednak — stwierdza pismo — rząd sam 
tworzy skomplikowany system ograniczeń. 

Dalej pismo krytykuje rezultaty konferencji 

w Ottawie, stwierdzając, że konierencja ta 

była raczej szkodliwa dla  ideologji jedności 

Imperjum Brytyjskiego. 

  

Łotwa zamawia 
LONDYN PAT. — Brytyjskie kopal- 

nie węgla w północno - wschodniej An- 
glji otrzymały dziś od miastar Rygi za- 

  

węgiel w Angili 
mówienie na 26 tysięcy tonn węgla dła 
robót publicznych w stolicy Łotwy. 

PRZED PRZEŁOMEM 
W DZIEDZINIE LNIARSTWA 

Prowizoryczne obliczenie tegorocz- 
nych obsiewów Inem wykazuje znaczną 
defensywę uprawy lnu w Zachodniej i 
Wschodniej Europie. 

W roku bieżącym obszar pod Inem 
zmniejszył się w porównaniu z rokiem 
zeszłym w Łotwie o 20 proc., w Estonii 
i Litwie o 30 proc., we. Francji i Bel- 
gji o 50 — 60 proc., w Holandji o 50 
proc., w Czechosłowacji o 20 proc., i w 
Niemczech o 10 proc., w Polsce również 
szącują, że obsiew Inu jest o 10 proc. 
mniejszy, niż w roku zeszłym. 

Plony tegoroczne zapowiadają się o 
15—20 proc. gorzej, niż w roku ze- 
szłym, szczególnie w krajach bałtyckich. 
W związku z powyższem spodziewana 
jest w roku bieżącym dostawa zaledwie 
160000 tonn, t. zn. o 40.000 tonn mniej, 
niż zużył w r. ubiegłym przemysł przę- 
dzalniczy Zachodniej Europy. Zapasy 
przędzalni są wyczerpane, co też było 
jedną z przyczyn mocnej tendencji i 
„zwyżki na włókno lniane na giełdzie mię 
dzynarodowej. 

Nie ulega wątpliwości, że były i in- 
ne przyczyny, a mianowicie: ogólna 
zwyżka cen włókna, a przedewszystkiem 
bawełny. 

W roku bieżącym jedynie Sowiety 
zwiększyły obsiew Inu o 10 proc., lecz 
wobec gorszych perspektyw co do: wy- 
sokości plonu trudno przypuszczać, by 
tegoroczny ogólny plon włókna w Sowie 
tach okaza: się wyższy od zeszłoroczne- 
go. 

  

Katastrofa trzęsienia ziemi w Grecji 
ATENY PAT. — Trzęsienie ziemi na 

półwyspie Chalcedońskim pociągnęło za 
sobą katastrofalne skutki. 150 rannych 
przebywa w szpitalach. Pod gruzani 
znajduje się jeszcze bardzo wiele osób. 
Oprócz wsi całkowicie zniszczonych, 23 
wsie są zrujnowane częściowo. Nieznane 

    

są losy słynnego klasztoru na górze A- 
thos, z którym wszelka komunikacja jest 
przerwana.. Według ostatnich obliczeń, 
trzęsienie ziemi pociągnęło za sobą о- 
fiary w liczbie 141 zabitych i 403 ran- 
nych, w tem 50 ciężko. 2400 rodzin po- 
zostało bez dachu nad głową. 

  

Strasziiwe tornado na Portorica 
SAN JUAN PAT. — Wyspę Portorico na- 

wiedziło gwałtowne tornado. Zgórą 200 osób 

zginęło. Liczbę rannych obliczają na tysiąc 

Setki rodzin pozostało bez dachu nad głową. 

Uległo zniszczeniu bardzo wiele domów. Ko- 

munikacja ze środkiem wyspy została przerwa 

na. Stolica przedstawia jeden obraz zniszcze- 
nia. Miasto pozbawione zostało wody, świat- 

ła i telefonów. Małe statki i łodzie w por- 

cie tworzą jeden wielki stos belek i żelaziwa. 

Szkoły i kościoły zamienione zostały w schro- 
niska. 1 

Czerwony Krzyż wysyła ofiarom katastroiy 

zapasy mąki, ubrania i środki lekarskie. Woj- 

sko i marynarka amerykańska biorą udział w 

akcji ratunkowej. Tornado przeniosło się obec 

nie na południe wyspy San Domingo, Przed- 

sięwzięto wszelkie środki ostrożności. 

Powrót cesarza czy koronacja Hindenburga? 
SENSACYJNE PRZEMÓWIENIE ADMIRAŁA WEGENERA 

LIPSK. PAT — Admirał w stanie spoczyn- 
ku Wegener, przemawiając na wielkiem zebra- 

niu politycznem związku oficerów rezewy w 

Lipsku, oświadczył między innemi: 

Jesteśmy u wrót wielkich przemian polity- 
cznych. Walka o monarchję dobiega końca — 

Uniwersalna konstytucja weimarska z braku 

podkładu duchowego nie przyjęła się w naro- 
dzie niemieckim. Zarówno ustrój, jak i życie 
państwowe nacechowane być musi religijno- 

ścią, zrodzoną w Zakonie Krzyżackim, opro- 

mienionym chwałą rycerskich bojów w wal- 
kach z odwiecznym wrogiem — Polską. Dzi- 
siaj walkę tę podejmujemy na nowo. 14 lat 

Liga Narodów 
GENEWA PAT. Na porządku 

dziennym tegorocznego Zgromadzenia 
figuruje między innemi sprawa sytuacji 
finansowej Ligi Narodów. Sytuacja ia 
jest bardzo krytyczna. Do dnia 19 wrześ 
nia wpłacono tylko 60 proc. składek 
członkowskich za rok 1932. podczas gdy 
przed dwoma laty w tymże czasie było 
już wpłaconych 81 proc. Suma zaleg- 

rządów poniżenia minęło bezpowrotnie. [zi- 

siaj jesteśmy znowu krajem Zakonu, o wick- 
szym znacznie zasięgu i mocarstwowem zna 

czeniu, krajem, budującym potęgę swą na 

wzorach dawnej rycerskiej przeszłości. Funda- 
menty i mury pod gmach nowej Rzeszy są 

już ustawione. Brak tylko dachu — korony. 

Hasło dnia dzisiejszego — to nieubłagana wal 
ka współczesnego narodowego pokolenia o 

monarchję i koronację Hindenburga. Oto cel 

absolutnej większości narodu, potrzebującego 
silnej władzy i żelaznej dyscypliny. 

Zebranie zakończono odśpiewauiem hynmu 

narodowego. 

bez pieniędzy 
łych składek sięga ogrorunej cyfry 19 
miljonów franków szwajcarskich. Jeżeli 
nie zostaną uregulowane wpłaty w koń- 
cu bież. roku, luv na początku 1933, — 
Liga Narodów znajdzie się bez środków. 
Możliwe, że w ciągu 2 miesięcy roku 
przyszłego Liga Narodów * stanie wobec 
alternatywy: albo zaciągnięcia pożyczki, 
albo niezapłacenie pensji urzędnikom. 

Ciągłe niebezpieczeństwa epidemii 
KRÓLEWIEC PAT. — W okolicy 

Sztumu nad granicą polską stwierdzono 
kilka nowych wypadków choroby Hei- 
ne - Medina. 

społeczny sprawia, że chłop ukraiński 
poczyna odżegnywać się od bolszewic- 
kich haseł kolektywizacji ziemi, represje 
rządu moskiewskiego na Ukrainie z lata 
1929. roku aż do słynnęgo procesu Jei- 
romowa i innych członków „Spółki Wy 
zwolenia Ukrainy'* odstręczają masy u- 
kraińskie od „orjentacji na wschód”. — 
To też przy wyborach w r. -1930 Selrob 
ponosi zdecydowaną klęskę, Wychodzi 
z walki wyborczej bez mandatu, skupi- 

wszy na swe listy zaledwie około 20000 
głosów, czyli jedną piątą stanu posiada- 
nia z przed 2 lat! 

Niemniej przeto Selrob w dalszym 
ciągu rozwijał swą antypaństwową dzia 
łalność. Obowiązkiem rządu było poło- 
żyć kres tym destrukcyjnym działaniom. 
Likwidacja Selrobu spotęguje niezawod- 
nie możliwości unormowania stosunków 
polsko - ukraińskich na platiormie współ 
pracy i porozumienia. Ra. 

ATENY PAT. — Według ostatnich 
wiadomości, w czasie trzęsienia ziemi 
na półwyspie Chalcedońskim zabitych 
zostało 200 osób. Wstrząsy podziemne 
coprawda słabe, trwają w dalszym cią- 
gu. W pobliżu miejscowości Jarissos du- 
ży strumień zniknął całkowicie z powierz 
chni ziemi. Natomiast w wielu miejscach 
wytrysnęły źródła mineralne. W pobliżu 
wsi Mahala ziemia utworzyła wielkie 
brózdy i wyniosłości © wysokościi 2 
metrów. Udało się nawiązać przerwaną 
komunikację z górą Athos. Historyczny 
klasztor nie doznał w czasie katastroiy 

żadnego szwanku. 

POLSKA i ŁOTWA 
OBRADY TOWARZYSTWA ZBLIŻENIA 

  

„POLSKO - ŁOTEWSKIEGO W RYDZE 

W tych dniach przybyła do Rygi dele- 
gacja warszawskiego Towarzystwa Zbliże- 
nia polsko - łotewskiego. Odbyła się wspól 

na narada Towarzystw wanszawskiego i 
ryskiego. Zainicjował naradę premjer Sku- 
jenieks, podkreślając okoliczność, że po 
raz pierwszy odpowiedzialni dzialacze pań- 

stwowi, spoleczni i naukowi Lotwy i Pol- 

ski zebrali się razem, by rozważyć proble- 

my gospodarczo - kulturalne. 
Przemawiali dalej: poseł polski w Ry- 

dze Arciszewski, przewodniczący delegacji 

polskiej prof. Kamieniecki, p. Trzeciakow- 

ski, p. Kacen i inni. 

P. Trzeciakowski (dyr. Dep. Polskiego 
M. Handlu i Przemysłu), zreferówał spra- 

wę handlu między Polską a państwami 
nadbałtyckiemi. Eksport: polski wynosi 30 
milj. zł., stanowiąc 1 i pół proce. ogółu wy- 
wozu polskiego, podczas gdy eksport łotew 
ski do Polski wynosi zaledwie 3 milj. łt., 

czyli 0,2 proc. polskiego importu. Okołicz- 
ność ta tłumaczy się niewielką pojemnoś- 
cią rynków nadbałtyckich. Eksport polski 
do Estomji wynosi 6 milj. złotych, zaś im- 
port 1,6 milj., eksport do Litwy wynosi 6 
milj. zł., zaś import 0,2 milj. zł. Polska eks 
portuje do Łotwy węgiel, cukier, manufak- 

turę, wyroby z metalu i drzewa, sól, sodę 
i superfosfat, zaś Łotwa do Polski — kon- 

serwy, ultramarynę, skóry, len, bielidła 

cynkowe. Niawet zastosowanie wzelędem 
Łotwy ulg celnych nie poprawi eksportu 
łołtewskiego. Jedymie uzupełnienie istnie- 
jącego układu handłowego mogłoby po- 
prawić sytuację. 

P. Kacen (dyr. Łotewskiego Dep. Han- 
dlowo - Przemysłowego) oświadczył, że 
traktat handlowy z Polską podlega umo- 

tywowanej krytyce na Łotwie, Nastał 0- 
becnie czas, by oba rządy zastosowały środ 
ki, by wymiana towarów *nie sprowadziła 
się ostatecznie do zera. Libawa po dziś 
dzień pamięta skierowanie się części towa- 
rów. polskich przez port libawski. Przy za- 
stosowaniu ulg celnych możnaby w Pol- 
sce sprzedawać szereg łotewskieh towarów 
Bilans handlowy obu państw musi być wy- 
równany. 

(JJ A A i I 
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Jeżeli chodzi o Sowiety, to nie nale- 
ży przypuszczać, by stając się coraz sil 
niejszym monopolistą na wszechświato- 
wym rynku lniarskim, dążyły do zniżki 
cen na len, a raczej należy przypuszczać 
że będą się starać wykorzystać swe po 
łożenie. 

Jakaż stąd płynie nauka dla nas -- 
Iniarzy polskich? Nie ulega wątpliwości, 
że w roku bieżącym szczęśliwie wykaza 
liśmy dosyć zimnej krwi i obszaru 
lnem zajętego nie zmniejszyliśmy tak 
znacznie, jak to czynili nasi dałsi i bliż- 
si sąsiedzi. 

Jednakże w porównaniu z rokiem 
1931 straciliśmy ponad 10000 hektarów, 
a z rokiem 1930 nawet 25000 ha. Na złą 
konjunkturę nasze Iniarstwo reagowało 
silniej w roku zeszłym w innych krajach 
rezygnacja przyszła w roku bieżącym-— 
roku, jak należy spodziewać się, przeło- 
mowym. 

Niemniej rolnicy już w chwili obec- 
nej winni rozpocząć przygotowania, by 
po pokryciu własnego zapotrzebowania, 
możliwie największe ilości włókna naj- 
staranniej wyrobić i przygotować na 
sprzedaż. 

Ponieważ w roku bieżącym Inu zasia 
no mniej i plony mogą być w poszcze- 
gólnych rynkach gorsze od zeszłorocz- 
nych, należy szczególną uwagę zwrócić 
na staranną przeróbkę. Rok i 2 lata te- 
mu słomę i włókno lniane marnowali- 
šmy masami, bo powiadališmy: nie war 
to byłoby przerabiać. Gdy brakło sło- 
my na podściółkę, słaliśmy lnem, gdy 
trzeba było opału — paliliśmy len, a 
czasem i -do dołów na drodze zwalana 
nieprzerobione włókno. 
„MW tym roku każdy kilogram słomy 

winien być. pieczołowicie przerobiony, 
by się nic nie zmarnowało, gdyż jeżeli 
nawet włókno nie nada się do przerobu 
fabrycznego w kraju lub na eksport, --- 
zorganizowany przed rokiem przemysł 
samodziałowy da możność wytkania w 
chacie tkaninę, bądź workową, bądź też 
cienką na sprzedaż. 

Lecz nietylko na przeróbkę włókna 
w tym roku należy zwrócić uwagę --- 
trzeba zawczasu pomyśleć o tem, żeby 
na wiosnę w roku przyszłym zasiać jak 
najwięcej. Przedewszystkiem musimy za- 
chować do wiosny potrzebną ilość na- 
sion. jeżeli mamy nasiona nieodpowied 
nie — należy je zmienić, ale to też ro- 
bić zawczasu, zanim dobre nasiona moż 
na dostać. ` 

Jeżeli ceny na włókno w dalszym cią- 
gu pójdą w górę, to w szeregu krajów 
zaczną więcej uprawiać Inu, jednak w 
roku przyszłym w Zachodniej Europie 
nie będą mogli b. znacznie podnieść u- 
prawy z powodu braku nasienia Inianc- 
go, którego nigdy za dużo nie mieli, a * 
szczególnie obecnie, gdy tak znacznie 
zmniejszyli obsiewy Inu. 

Zwrócą się po nasiona do nas, mo- 
że nawet zechcą dobrze zapłacić — ima 
my tego dowody, gdyż już przed tygod- 
niem zwróciła się jedna firma nasienna 
z Francji, poszukująca 5 wagonów па- 
sion lnu z Wileńszczyzny. 

Nie ulega wątpliwości, że w Iniar- 
stwie najcięższe chwile przetrwališmy. 
Dopomogły do przetrwania w pierwszej 
linji zarządzenia rządu, a więc zakupy 
tkanin lnianych intendentury monopolu 
solnego itd., lecz przedewszystkiem zwró 
cenie uwagi na nasze samodziały lniane, 
wykonywane od początku do końca w 
chacie rolnika. Zakup samodziałów Inia- 
nych sprawił nawet zwiększenie obszaru 
zasiewu Inu w szeregu gminach, które 
silniej odczuły dobroczynny wpływ go- 
tówki za pracę wiejskich kobiet. 

Chociaż widzimy przebłyski lepszej 
chwili dla Inu i na innych odcinkach — 
to jednakże nie powinniśmy zniechęcac 
się do samodziałowego przemysłu, od- 
wrotnie, musimy go rozwijać, pamięta- 
jąć, że jest on naszą potęgą w walce z 
możnemi, lecz niezawsze nam przychyl- 
nemi potęgami tego Świata. 

A więc do dzieła, cały plon tegorocz 
ny lnu jak najstaranniej przerobić 
szykować nasienie i ziemię, żeby wios 
ną więcej lnu zasiać, a w chacie prząść, 
prząść i tkać jak najwięcej, bo tylko tą 
drogą stworzymy podwalinę bytu: zbie- 
działego rolnika północnej Polski, a 
Polsce damy własne włókno. Wtedy, gdy 
to uczynimy, spokojnie będziemy patrzeć 
na dalszą zwyżkę ceny amerykańskiej 
bawełny — niech na kim innym odbija- 
ją amerykańscy plantatorzy bawełny za 
ostatnie lata poniesione straty. Bądźmy 
przewidujący 1 nie oglądajmy się na za- 
graniczne towary i kredyty, by potem 
nie mędrkować, tak, jak powiada stare 
przysłowie — „po szkodzie". 

TŁ.
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SZTYWNE CENY 
Wywiad z sen. Józefem Wielowieyskim 

Ogłoszony przez Agencję „Iskra“ przed 
kilku dniami wywiad u senatora Józefa Wielo- 
wieyskiego, wiceprezesa urzędującego Rady 
Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich, w sprawie 
jaskrawej dysproporcji pomiędzy cenami arty- 
%kułów kartelowych, a cenami produktów rol- 
niczych, wywołał ostre wystąpienie na łamach 
jednego z dzienników stołecznych. W związ- 
ku z tem senator Wielowieyski udzielił przed- 
stawicielowi Agencji „Iskra* dalszych wyja- 
śnień w tej najaktualniejszej sprawie naszego 
życia gospodarczego: 

— Rozumiem doskonale, że kryzys gospo- 
darczy, który cały Świat uciska, wywołuje 
w nas wszystkich wysokie napięcie . aerwów. 
Odbicie tego znajduję i w odpowiedzi p. pre- 
zesa E. Natansona, którego wysokie kwalili- 
kacje fachowe, jak i społeczno-polityczne już 
z tak dawnej współpracy przyzwyczaiłem się 
wysoko cenić. 

Odpowiedź p. E. Natansona ma swój wy- 
wiad z przed kilku dni, udzielony przedstawi- 
cielowi Agencji „Iskra* streścić można w tem, 
że przemysł skartelizowany nie jest w stanie 
obniżyć cen swych wytworów. W razie ich 
obniżenia wynikną poważne straty ogólno-go- 
spodarcze, dła samego przemysłu ruina, rolni 
ctwo zaś poza spadkiem cen, spotka dotkliwe 
zmniejszenie zbytu niektórych artykułów rolni 
czych (?). Jeżeli tak jest w istocie, to zdaniem 
mojem, nietylko mowy by być nie mogło o 
dostosowaniu się cen artykułów  skartelizowa- 
nych do poziomu cen innych, ale wogóle o 
możliwości dalszej nawet egzystencji przemy- 
słu skartelizowanego. 
Nie jestem jednak tak wielkim pesymistą. Co 
więcej uważam, że z przeżywanego kryzysu 
wyciągnąć można również pozytywne wnioski 
i choćby zarys programuu gospodarczego na 
przyszłość. Odpowiedź p. E. Natansona negu- 
jąca te moje twierdzenia, zmusza mnie do po- 
wtórnego zabrania głosu. 

Wystąpiłem nie przeciwko kartelom, ale 
przeciwko szkodliwej, zdaniem mojem, polity- 
ce niektórych karteli, nieliczącej się zarówno 
z ogólną naszą polityką gospodarczą, jak i z 
realnemi perspektywami na przyszłość. Ogólna 
nasza polityka gospodarcza wyraźnie krystali- 
zuje się w kierunku deilacyjnym, t.j. między 
innemi wzajemnego dopasowania się i zhar- 
monizowania wszystkich składników gospodar- 
stwa narodowego. Niema żadnej dobrej racji, 
aby z pod tego kierunku kartele były wyłączo- 
ne. Fakt, że w składnikach kosztów ogólnych 
pozostają nadal wysokie koszty kredytu, tary- 
ty kołejowe, świadczenia socjalne i t.d. me 
jest żadnym argumentem za utrzymaniem obec 
nych cen artykułów skartelizowanych. Te, jak 
fo już zresztą nieraz twierdziłem, również mu- 
szą być obniżone i dostosowane do możliwe- 
go poziomu. Nie można bowiem, zakładając kie 
runek polityki deflacyjnej, realizować jej w 
ułamkach, czy fragmentach. Nikt tak zresztą 
obecnego kierunku polityki gospodarczej nie 
rozumie. jedynie argumentacja publicystyki 
przemysłowej w polemice, która się obecnie to- 
czy, wytwarza tę naiwną grę „w chowanego". 
Czy naprawdę jedna potrafi ona odwrócić ogól 
ną uwagę od właściwego tematu, to jest real- 
nej kalkulacji cen artykułów skartelizowanych? 
Wszystko, co publicyści przemysłowi dookoła 
tej sprawy piszą, jest może i mądre i w oder- 
waniu słuszne, jednakże niczem nie tłumaczy 
obecnego zjawiska dysproporcji cen, a więc 
faktu, że wskaźnik cen hurtowych, przyjęty w 
roku 1928 za 100, wynosi obecnie dla surow- 
ców i półfabrykatów przemysłu  skartelizowa- 
nego 103,2, dla pozostałych zaś surowców i 
półiabrykatów przemysłowych już tylko 50,8 
dla artykułów sprzedawanych przez rolników 
49,5, a dla surowców i półfabrykatów przemy- 
słowych uzależnionych od zagranicy nawet 
39,8 przy równoczesnym wskaźniku ogólnym 
cen hurtowych 65.4. 

Te rażące dysproporcje świadczą natomiast 
że przemysł skartelizowany uprawia politykę 
„trzymania cen* na dogodnym dła siebie po- 
ziomie bez dostatecznego oglądania się na ce- 
ny inne i bez względu nawet na fatalne skut 
ki, jakie stąd wynikają w postaci gwaltowne- 
go kurczenia się produkcji przemysłowej. 

Rolnictwo polskie, mimo katastroialnie ni- 
skich cen, nietylko nie ogranicza swej produk 
cji, ale nawet stara się w ilościowem zwięk- 
szeniu szukać pokrycia strat, wynikłych z cen 
niskich. Po  trzechletnich niemal bezskutecz- 
nych próbach podniesienia cen, poczyna rozu- 
mieć, że produkcję swą kalkulować musi na 
niższym poziomie i do tej prawdy dostosowu 
je się za bolesną cenę likwidowania słabszych 
jednostek i skrajnych ograniczeń w życiu pry 
watnem rolników, równających się nieraz po- 
spolitej nędzy. Dostosowuje się jednak do 
twardych wymogów chwili, ponieważ wierzy, 
że tylko to da mu gwarancję ekspansji gospo- 
darczej zarówno na rynku wewnętrznym, jak 
i zagranicznym. W tej „ratio* pragnie prze- 
mysł pozostawić rolnictwo samo sobie, udziela 
jac jedynie światłej rady: „jedynem wyjściem 
z położenia wydaje się podniesienie cen arty- 
kułów rolniczych". Wskazówka nie byłaby spóź 
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Dziś student medycyny, mieszkający, 

niona, gdyby rolnicy i rząd nie starali się jej 
stosować od dość dawna i nie stosowali w mia 
rę posiadanych środków i obecnie. 

Jeżeli więc droga przez obniżenie i wza- 
jemne dostosowanie się wszystkich współczyn- 
ników produkcji ma być „nie tędy drogą* ku 
wyjściu z kryzysu i do jaśniejszej przyszłości 
-— to sfery przemysłowe winny są dać nam 
wszystkim conajmniej bardziej sprecyzowany 
program, a nie negację i wskazywanie środ- 
ków już stosowanych. 

Nie pójdę również droga, do której laska- 
wie zachęca mnie p. prezes E. Natansoa, aty 
wymienić i wskazywać palcem te „gałęzie 
przemysłu”, które osiągają nadmierne zyski. 
Zadania to samego kartelu. Poduiosiem  bo- 
wiem, że kartel powołany jest nietylno uo 
„trzymania ceny*, ałe również i przeuewszy- 
sikiem do reorganizacji wytwórczości i zbytu 
arfsł ów na bardziej racjonaluych za: adach. 
celem obniżenia ceny skartelizowanego produk 
tu, rozszerzenia jego zbytu i «większemia ża- 
trudniema. Realizowanie tych właściwy h z! 
@ karieli nazwałem niestety, pięk.ią teorją. 
Jeśli się mylę, wdzięczny będę nietylks ja, ale 
wiełu w państwie, ża ujawnienie co w tym kie 
runku zrobiono. Ja jestem zdania, że gros kar 
teli, zresztą nietylko 'u nas, zarzuciło istotną 
myśl o racjonalizacji i potanieniu przemysłu 
i zbytu, że niestety, cenę ustanawia się zwyk 
le na podstawie kalkulacji zakładu najgorzej 
prowadzonego. Te nie robią może świetnych 
interesów, ale przynajmniej mają zapewnioną 
egzystencję, która w warunkach wolnej konku 
rencji musiałaby się niechybnie zakończyć.— 
Fakt ten jednak nie uprawnia jeszcze do tego, 
aby ceny przemysłu sjartelizowanego utrzymy 
wać na poziomie nie stojącym w żadnej pro- 
porcji do cen innych. 

Dodać muszę, że obojętną przytem jest rze 
czą, czy artykuły przemysłu skartelizowanego 
wynoszą w ogólnych kosztach produkcji rolni 
czej do 30 proc., czy jak chcą połemiści prze- 
mysłu, do 10 proc. Gdyby wynosiły 0,5 proc., 
i tak nie usprawiedliwiałoby to prawa do cen 
wyjątkowych.. > 

Dlatego, zdaniem mojem, przemysł skarteli 
zowany zejść winien ze swego nieuzasadnione 
go stanowiska i sam rozpocząć realizację 
istotnych zadań karteli. Zadanie to niełatwe i 
jak raz jeszcze podkreślam, wymagające „bo- 
łesnych cięć". Będzie może potrzeba zakłady 
w nieracjonalnych warunkach pracujące likwi- 
dować, lub zamykać na pewien czas, zwiększa 
jac tem samem produkcję zakładów dobrze po 
stawionych. We wszystkich innych zastosować 
z całą bezwzględnością maksymalne oszczędno 
ści, słowem, realizować w każdem  własnem 
ogniwie program dostosowania się do zdolno- 
ści płatniczych odbiorców. Chłonność naszego 
rynku wewnętrznego szczególnie w rolnictwie 
jest niezmniejszona. Kurczymy ją, zdaniem mo 
jem, sztucznie do niemożliwych granie właś- 
nie przez politykę wysokich i niedostosowa- 
nych cen. 

Tak więc obecną politykę, w której zakia 

Otwarcie wzorowego 

  

Austria — Polska 62:58 
wynik meczu lekkcatletycznego 

WIEDEŃ. PAT. — We środę odbyło się 
w Wiedniu międzypaństwowe spotkanie 
lekkoatletyczne Polska — !Austrja. 

W. polskiej drużynie doskonale spisali 

się Maszewski i Nowosielski. Maszewski 
w: biegu na 800 metrów uzyskał wynik nad 
spodziewanie dobry, zajmując pierwsze 

miejsce. W tym samym biegu nie spisał się 

natomiast Kuźmicki, przychodzące na miej- 

scu ostatniem. Nowosielski w biegu przez 
płotki przyszedi wprawdzie na metę dru- 

gi lecz ustanowił nowy rekord polski. Ten 

sam zawodnik zawiódł natomiast w skoku 
wdał, podobnie jak i Wieczorek, który sko- 
czył poniżej swych możliwości. W oszcze- 
pie zawiódł Durczyk, który nie mógł prze- 
kroczyć 60 metrów. W biegu na 100metrów 
i w sztafecie byliśmy zdecydowanie gorsi. 
Wynik meczu 62:58 na korzyść Austrji. 

Wyniki są następujące: 

Skok o tyczce — pierwszy Schneider 
(Polska) 370 em., drugi Kluk (Polska) i 
dr. Heller — obaj po 360 em., trzeci Oppen- 
heim. 

W biegu na 400 metrów pierwszy był 
Gudenus (Austrja) — 50,4 s., drugi Binia- 
kawski w tym samym czasie o pierś, trze- 
ci Deutscher (Austrja), czwarty Miller 
(Polska). 

Rzut dyskiem pierwszy Janausch 
(Austrja) 48,73 m. drugim był Heljasz 
(43,76 m.), trzeci Skodler (Austrja), czwar 
ty Wieczorek 41,53 m. 

W skoku wzwyż pierwsze miejsce zajął 

Pławczyk 183 em. Drugim był Niemiec (Po! 
ska) oraz Juszczyński (Austrja )— obaj po 
180 em. : 

W biegu ma 800 metrów pierwszym był 
Maszawski (Polska) 1:56,8, drugi Austrjak 
Pugl 1:57, trzeci Kunschitz (lAustrja), 
czwarty Kuźnieki. : 

W biegu na 100 metrów pierwszym był 
Lechner (Austrja). Trzeci Hillman (Pol- 

ska), czwarty Trojanowski II. 
W rzucie oszczepem pierwszy Mikrut 

60,7 m. Drugie miejsce zajął Bezwoda 60,16 
"Trzecie miejsce Turezyk. 

W biegu 110 m. przez płotki pierwszy 
Langmeyer 15 sek., drugie miejsee Nowo- 
sielski 15,1 sek. (Jest to rekord polski). 
Trzecie miejsce zajął Trojanowski I 15,6 

sekund. 

W pchnięciu kulą pierwszy Hieljasz 14,6 

m. Drugim był Better (Austrja) 14,08 m., 
trzeci Janausch, czwarty, Kluk. 

W skoku wdal pierwszy Pointner (Au- 
strja) 6,71 m., drugi Nowosielski 6,70, trze 

ci Wieczorek 6,62. 

Sztafeta szwedzka: pierwsza Austrja— 
2 minuty, druga Polska — 2 minuty 1,8 =. 

W biegu na 3 km. pierwszy Kusociński 
8 min. 46 s., drugi Leitgueb (Austrja) 8,50 
trzeci Lepan (Austrja) 8 m. 51,4 s., czwar- 
ty. Hartlik. 

MW. biegu na dwie mile angielskie Kuso 
ciński uzyskał czas 9 minut 20,2 sek., a 
więc poniżej rekordu światowego. 

dy przemysłowe źle i drogo produkujące han- 
dicapują przedsiębiorstwa mogące tanio praco 
wać — zastąpić powinna polityka naprawdę 
kartelowa, zgodna z całem życiem gospodar- 
czem i z prądami reorganizacyjnemi, jeśli nie 
chcemy zachwiać wiary w celowość karteli 
wogóle. 

Wierzę, że na drodze wzajemnych negocja 
cyj i porozumień znajdziemy drogę wyjścia 
z niepokojących nas tak żywo problemów. — 
Ale nie ułatwi tego nieudowodnione „non pos- 
sum“ przemysłu skartelizowanego zapowiedzia 
ne ustami p. prezesa Natansona. Wywolać to 
jedynie musi w końcu interwencję z zewnątrz, 
która nawet w postaci najlepszego i najwyżej 
przez swoich obywateli ocenianego rządu, — 
gdzieby to nie było — spowodować może nie 
koniecznie pożądane wstrząsy, które na dobre 
życiu gospodarczemu wyjść nie mogą. 

Nie polemizuiemy więc i nie tłumaczymy 
sobie rzeczy naprawdę dojrzałych już do zasad 
niczych rozstrzygnięć, lecz podejmijmy nie- 
zwykłe trudną i wymagającą dużych ofiar 
pracę z ołówkiem w ręce i dobrą wiarą w 
słuszność sprawy, a także w lepszą przyszłość. 

gimnazjum żeńskiego 

  

W Warszawie odbyło się otwarcie nowego 
gmachu gimnazjum żeńskiego p. Szachtmaje 
rowej — wzorowo postawionej placówki 6- 
światowej. 

. Na uroczystość poświęcenia przybył p. mi- 
nister WR i OP jędrzejewicz oraz prezydent 
miasta inż. Słomiński. Obecna była również p. 

„SILVA RERUM" KSIĘDZA KRZYSZKOWSKIEGO 
Leci czas, leci... Ani się obejrzeć, jak 

zmieniają się ludzie i warunki życia... 
"I nie trzeba być jakimś sędziwym, trzę- 
sącym się dziadkiem, aby wykazać na 
jaskrawych przykładach, jak życie dnia 
dzisiejszego nie jest podobne do tego, 
które było „za naszych czasów*. Ba! 
Nawet bardzo młody człowiek może 
wskazać na wynalazki, które wpłynęły 
na zmianę stosunków i tempo życia: 
tak np. radjo i dźwiękowe kina przecież 
na naszych oczach zjawiły się i nagle 
śię rozrosły. 

Życie się zmienia, nabiera cech ner-- 
wowości i dążenia do pośpiechu. 1 па- 
wet w naszem „poczciwem  Wilenku, 
gdzie nikomu nigdy się nie śpieszy, 
gdzie najpilniejsze sprawy są rozstrzy- 
gane na zebraniach, rozpoczynających 
się z conajmniej godzinnem opóźnieniem, 
nawet w naszem cichem i sennem Wi- 
nie tempo życia mogłoby się wydać 
wprost zawrotnem, gdyby porównać je 
z teni, które było przed wiekami. 

‚ I napewno nasz pradziadek, czy pra- 
babka, gdyby wstali z grobu, z przera- 
żeniem patrzyliby na mknące taksówki 
i trzaskające motocykle, a w „arbonach * 
dostawaliby zawrotu głowy, jak my 
podczas jazdy karkołomną kolejką w 
Luna Parku. 

Dziś my już nie zdajemy sobie spra- 
wy z tego, jak wyglądało codzienne ży- 
cie naszych przodków z przed wieku i 
gdy chcemy to życie odtworzyć, chwy- 
tamy tylko zewnętrzne jego przejawy: 
ówczesne ubrania, zwyczaje, mody. 
Tempa życia zwykle nie chwytamy. I 
trzeba zagłębić ię w odczytywanie sta- 
rych pamiętników i powieści obyczajo- 

wych, aby odtworzyć zapomniane sto - 
sunki. | wtedy zaczynamy dziwić się i 
nieco się bawić kosztem naszych poczci- 
wych pradziadków. 

— Jakże małe — terytorjalnie było 
wówczas Wilno i jak olbrzymiem wy- 
dawało się ono ówczesnym jego miesz- 
kańcom!, Na Antokol — do krewnych, 
mieszkających w słynnych „dworkach 
antokolskich*, lub na spacer do ogrodu 
Sapieżyńskiego, — wybierano się wów- 
czas tylko końmi, — wygodnym powo- 
zem, lub jeśli chodziło 0 młodzież --- 
konno. Na Pohulankę — powiedzmy do 
obecnej dyrekcji kolejowej — udawano 
się jak na daleki spacer, aby odetchnąć 
świeżem powietrzem wśród dużych ogro- 
dów. Do Zakretu — na dzisiejszą Le- 
gjonową, wyjeżdżano całem  towarzy- 
stwem, aby odbyć daleką zamiejską wy 
cieczkę i spędzić czas w lesie, który się 
zaczynał zaraz za rogatkami miasta. I 
nawet młodzież akademicka, która wo- 
góle lubi i może sobie maszerować, ja- 
kże inne, niż my, miała pojęcie o prze- 

strzeni. 5 
W powieściach Kraszewskiego i PI. 

Jankowskiego znajdujemy nieraz wzmian 
ki, które nas mogą dziwić. Dowiaduje- 
my się naprzykład, że niezamożni stu- 
denci mieszkali „daleko* od uniwersyte- 
tu, bo... w klasztorze karmelitów przy 

Ostrej Bramie!... 

W jednej z powieści znajdujemy sło- 
wa współczucia dla biednego akademi- 
ka, który, żyjąc z korepetycyj, był zmu- 
szony do odbywania codziennej ciężkiej 
i długiej podróży, bo mieszkając na Ło- 
toczku, chodził pieszo, aż na... Niemiec- 
ką!... i 

Marszałkowa Aleksandra Piłsudska, której cór- 
ki są uczenicami gimnazjum p. Szachtmajero- 
we]. 

Na zdjęciu naszem widzimy od lewej. min. 
Jędrzejewicza, p. Szachtmajerową, p. Maisżai 
kową Piłsudską oraz (pierwszego z piaweż 
strony) prezydenta Słomińskiego. 

powiedzmy, na Nowym Świecie, odby- 
wa spacer do prosektorjum na Nowo- 
gródzkiej, na wykłady na Zakretową i 
do kliniki na Łukiszkach i Antokolu. 

Przed stu laty nikomu się jeszcze nie 
śniło, że w tych miejscowościach będą 
stały -gmachy, tworząc równe ulice!.. 

Przed stu laty... Właśnie, aby tro- 
chę wyobrazić sobie, jak spokojnie 1 
powoli płynęło wówczas życie, warto 
zajrzeć do ciekawego rękopisu, który 
sam już dobrze nie wiem, jaką drogą 
trafił do moich rąk. 

Gruby, 450 stron tom, tormatu dużej 
ósemki. Oprawny w półskórek. Na grzbie 
cie już starte złocenią i napis: „Wypisy 
t. II“. Sądząc ze wzmianek w tekście, 
tych wypisów było tomów conajmniej 
cztery. Gdzie one są, któż wie? Wśród 
ozdób ornamentacyjnych trzy literki 
„X. I. K.“. Dopiero notatka na pierwszej 
karcie wyjaśnia nam znaczenie tych li- 
ter i wskazuje, że wypisy te były po- 
mysłem i własnością księdza Inocentego 
Stweryna  Krzyszkowskiego. To już 
zmusza do poważniejszego traktowania 
zapisanych drobnym  „macźkiem* kart 
tomu, ks. Krzyszkowski bowiem nie był 
jednostką przeciętną. 

Urodzony w r. 1789 młody Krzysz- 
kowski po ukończeniu nauk  gimnazjal- 
nych, wstąpił do zakonu  trynitarzy, a 
ponieważ wykazał się wybitnemi zdol- 
nościami, został wysłany do Uniwersy- 
tetu Wileńskiego, gdzie pilnie do nauk 
się przykładał i skończył studja ze stop- 
niem doktora św. teologji. Po pewnym 
czasie został obrany na przełożonego 
klasztoru trynitarzy w Wilnie, na Anto- 
kolu i tu długie lata spędził, biorąc je- 
dnocześnie żywy udział w ruchu nau- 
kowym i literackim ówczesnego Wilna. 
Pozostawił po sobie szereg drukowa- 

Miasto „żywych trupów" 
WSPOMNIENIA DZIENNIKARKI ANGIEL- 

SKIEJ Z SOWIETÓW 

Dziennikarka angielska Rea Clymann, któ 
rej artykuły o Rosji Sowieckiej ukazały się 
niedawno na łamach „Daily Express", a która 
została obecnie wydalona z Rosji za rzekoma 
niesprawiedliwe oraz tendencyjne opisywanie 
działalności Sowietów i ich sytuacji wewnę- 
trznej, między innemi opisuje swoje wrażenia 
z miasta Kem, położonego o 1400 klm. na pół- 
noc od Leningradu. Do miejscowości tej jak 
wiadomo bolszewicy wysyłają więźniów, ska- 
zanych na ciężkie roboty. 

Opis tego miasta daje pojęcie o nastroju, 
jaki panuje ogólnie w Sowietach. „Już sama ta 
nazwa. „Kem* — pisze korespondentka angiel- 
ska — wywołuje u wszystkich w Rosi uczu- 
cie grozy i niesamowitego lęku. Pomimo, że 
wygląd zewnętrzny Kemu nie robi wcale wra- 
żenia specjalnie ponurego, w ciszy, jaka w 
niem panuje, w milczeniu przechodniów, oraz 
w ich trwożnych spojrzeniachi, wyczuwa się 
odrazu atmosierę tajemnicy. Następnie opisu- 
je p. Clymann swój przyjazd: 

Na pociąg, którym przyjechałam, oczeki- 
wał na peronie tłum ludzi, pomiędzy którymi 
zauważyłam natychmiast kilku agentów G 
Uderzył mnie przedewszystkiem fakt, że z ca- 
łego tego tłumu na peronie, jedynie dwie oso- 
by wsiadły do pociągu i odjechały. 

Wjazd do Kem bez specjalnego pozwole- 
nia jest surowo wzbroniony, zarówno Rosja- 
nom jak i cudzoziemcom. Pewien inżynier, któ 
ry jechał razem ze mną, powiedział mi, że w 
mieście tem nikt nie mieszka dobrowolnie. 
Tym zaś, którzy już tam mieszkają, nie jest 
łatwo się stamtąd wydostać. 

Z pociągu, którym przyjechałam, wysia- 
dły dwie kobiety, na spotkanie których po- 
śpieszyło dwóch wynędzniałych mężczyzn w 
szarych ubraniach więziennych. Byli to zapew- 
ne ich mężowie. jedna z kobiet, spoglądając 
na swego męża zmęczonym i cierpiącym wzźro 
kiem, nie ruszając się z miejsca powtarzała 
wciąż w kółko jedno zdanie: „Ach, jak to dłu- 
go, 5 lat"... Zdanie to i ten głos, utkwiły mi 
na zawsze w pamięci. Jakiś młodzieniec, który 
zauważył jak się przyglądam tej scenie, rzekł 
do mnie: „Na stacji w Kem można zobaczyć 
więcej dramatów, niż w teatrach". 

W dalszym ciągu dziennikarka angielska 
opowiada w swych artykułach o tem, jak jej 
się udało zmylić czujność agentów GPU i 
przedostać się pomimo zakazu do miasta. „Sie- 
dząc na łóżku w hotelowym numerze — pisze 
— i przypominając sobie fortele, dzięki któ- 
rym udało mi się dopiąć swego, poczęłam się 
śmiać na głos. Obecna przy tem służąca była 
przerażona. „Pani się šmieje“ rzekła trwožnie, 
„Pomimo że jestem tutaj już od dwóch lat, je- 
szcze ani razu nie widziałam kogoś śmiejącego 
się. My w Rosji teraz nie wiemy już co to jest 
śmiech. Niech pani o tem napisze w swojej 
gazecie"... 

   

  

nych poważnych prac. 
Dlatego też z zaciekawieniem moż- 

na brać do rąk osobliwe „wypisy* uczo- 
nego i utalentowanego księdza. 

Wypisy te — to są typowe „Silva 
rerum“, czyli notatki, dotyczące najprze- 
różniejszych tematów — od najpoważ- 
niejszych do najbłahszych, uzupełniane 
w miarę napływu materjału, bez jakiej- 
kolwiek łączności ze sobą pod względem 
treści. Co wydawało się księdzu dokto- 
rowi bardziej ciekawem, było przez nie- 
go notowane, aby mógł zawsze mieć to 
pod ręką i w każdej chwili odtworzyć 
to w pamięci. © 

"Takie zapiski nie zawsze posiadają 
same w sobie wielką wartość, lecz za- 
wsze są niezmiernie interesujące jako 
źwierciadło umysłowości i psychiki pi- 
szącego, oraz jako. dokument epoki. 

W książce, którą mam przed sobą, 
ileż jest takich wymownych stronic. Oto 
np. na str. 316 a później na str. 356 znaj 
dują się, przepisane z „Kurjera Litew- 
skiego" obszerne przepisy, dotyczące 
ratowania chorych na cholerę... Rozumie 
my skąd się wzięło to zainteresowanie 
księdza sprawami .lekarskiemi. Przecież 
w r. 1831 była tak poważna epidemja, 
że wszystkie szkoły były zamknięte, a 
ilość ofiar była bardzo znaczna. Póź- 
niej ta epidemja wciąż się odnawiała 
co parę lat, aż większej siły znów na- 
brała w roku 1837-ym. — W Wil- 
nie powstał nowy cmentarz — @а- 
leko poza miastem, w lesie. Dziś mamy 
tylko ślady tego cmentarza przy ul. Do- 
brej Rady. Nie dziwiny się więc, że ks. 
Krzyszkowski starannie zanotował prze- 
pisy lekarskie, dotyczące walki z cho- 
lerą. Może nieraz sam był zmuszony do 
występowania w roli lekarza., ratujące- 

go chorych. 
Drugiem zagadnieniem, żywo obcho- 

  

  

Załoga bałonu „Gdynia*, biorącego udział 
w międzynarodowych zawodach balonów wau 
nych o puhar Gordona Bennetta, wylądowała 
na łasze wiślanej w pobliżu Bielan. 

Fotografja nasza przedstawia lotników: —- 

v 
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= PIERWSZORZĘDNA OPIEKA LEKARSKA == 
CHOROBY WEWNĘTRZNE=     

Balonem z Bazylei do Warszawy 

    

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY 

  

|| poD CAŁKOWICIE ZMIENIONYM KIEROWNICTWEM 
LEKARZ NACZELNY 

DR. MED. LUCJAN KORZENIOWSKI 
BYŁY STARSZY ASYSTENT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

B. LEKARZ SZPITALA PRZEMIENIENIA PAŃSK. W WARSZAWIE 

   NERWOWE I CUKRZYCA = 

       
Zbigniewa Burzyńskiego i Franciszka Fynka 
w towarzystwie funkcjonarjuszy  komisaijata 
wodnego w Warszawie, którzy przewieżli ict 
do Warszawy. 
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z WILNO, DĄBROWSKIEGO 7     

    

Dyrekcja 

PaństWOWEJ 
Spirytusowego 

E
B
 
a
l
i
o
 

4
7
 
ad

s 
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ste z ło 

zwykła 
35 st. 4,— — 
40 st. 4.55 — 
45 st. 5,10 — 

wyborowa 
= 40 st. 5,30 — 

45 st. 6— 4,50 

Inksusowa 
45 st, 7,50 5,65 

spirytus na 
cele d: mowo : 

lecznicze 10,20 — 
g0 st. 10,80 = 
95 st. 

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — W dzisiejszem 

ciągnieniu loteryjnem suma 15 tysięcy zł. 

padła na Nr. 143.158, 10 tysięcy 21.093 i 

99.767, 5 tysięcy: 15.069, 25.949, 58.699, 

134.697. & 

dzącem księdza, zagadnieniem, jakże 
wówczas aktualnem, była sprawa unji 
kościelnej. Już przecież zaczął wówczas 
Józef Siemaszko swą straszną robotę; 
chwiały się podstawy Kościoła unickie- 
go, o czem ludzie świeccy nie wiedzieli 
(no bo i byli przygnębieni upadkiem 
powstania), a _z czego zdawali sobie 
sprawę światlejsi księża. W r. 1831 uka 
zał się przekład z niemieckiego dzieła 
Józefa Schmitta o kościołach wschod- 
nim i zachodnim, przekład, dokonany 
przez x. Franciszka Siarczyńskiego, któ- 
ry dodał swe uwagi i spostrzeżenia na 
tle dziejów unji w Polsce. Ks. Inocen- 
ty Krzyszkowski przepisuje z tego dzie- 
ła całe rozdziały: znać, że jest poruszo- 
ny, że może nieraz odczytywał te frag- 
menty swym konfratrom, _zaniepokojo- 
nym o los Kościoła unickiego w Polsce, 
stojącego wówczas nad przepaścią. 

Poza temi dwoma tematami, powta- 
rzającemi się w wypisach, znajduje się 
sporo wyciągów z różnych ówczesnych 
książek, z dzieł Ossolińskiego, Hofima- 
nowej z Tańskich, Karpińskiego, które- 
go, jak łatwo wnioskować, ks. Krzysz- 
kowski szczególnie cenił i którego pew 
ne rękopisy miał u siebie. 

Te poważniejsze pod względem tre- 
ści partje wypisów wymownie  świad- 
czą, iż piszący był człowiekiem bardzo 
inteligentnym, czujnie się  przyglądają- 

cym bieżącemu życiu, oczytanym i ш- 
biącym książkę. Zainteresowania miał 
szerokie. Dlatego też nie ogranicza się 
tylko do przepisywania rozdziałów z róż- 
nych książek. Notował np. 
wzmianki. 

Np. pod tytułem „Sławne  kobiety“ 
pisze o matce Napoleona. „Letycja. Uro- 
dzona w Korsyce w r. 1748 w domu Ra- 
molinich, zaślubiona w r. 1766 Karolo- 
wi Bonaparte, żyje dotąd w Rzymie. C1- 

podaje do wiadomości, że od dnia 29. IX. 1932 r. obowiązują nastę- 

pujące detaliczne ceny sprzedażne wyrobów monopołowych wraz 

z butelką: 

drobne , 

0,5 Ltr. 0,25 Ltr. 0,10 Ltr. 
ych 

2,05 1,05 0,45 
235 1,20 +0,50 
2,60 1,35 0,55 

2,70 1,40 = 
3,05 1,55 — 

3,80 = — 

5,15 > 1,10 
5,45 2,75 1,15 

    

  

ła osobliwość jej życia zawarta w tych 
słowach: „Była matką Napoleona!".. 

„Albo kreśli aforyzmy. Np. „Wiele ro- 
zumu, a mało rozsądku — jest to nai- 
gorszy dar przyrodzenia“. — „Insza mą- 

dry, insza mądrek*. „Nie ten popłaca 
co się ochotnie porwie, ale — co dokoń- 
czy*. „I nieprzyjaciel czasem oddaje nam 
przyjacielską przysługę, bo nam praw.ię 
mówi... 

"Takich aforyzmów jest prawie setka. 
Najbardziej jednak charakterystyczne ro 
tatki dotyczą nie tak poważnych tema- 
tów, o którym mówiliśmy, lecz wręcz — 
rozrywek. 

Ks. Krzyszkowski starannie notuje 
najprzeróżniejsze rodzaje i sposoby za- 
baw towarzyskich, nie ograniczając się 
do podania ścisłych przepisów, lecz ilu- 
strując je przykładami. I chyba właśnie 
z myślą o zabawieniu towarzystwa, 
zbiera ks. Krzyszkowski rozmaite aneg- 
dotki. 

'jest tych anegdotek kilkaset w oma- 
wianym rękopisie. Anegdotki te dotyczą 
często życia wielkich ludzi, wyłącznie 
cudzoziemców, lub zarysowują przeróż- 
ne qui pro quo i kłopotliwe sytuacje, 
które ratuje tylko dowcipne słówko. Aneg 
dotki nieraz są jowialne, rubaszne; nie 
wszystkie dałoby się obecnie opowie- 
dzieć w towarzystwie. 

Są jednak niektóre wprost doskona- 
łe. Do takich należy np. ta, która opo- 
wiada, jak pewien przeor zemścił się 
na cesarzu Józefie II za niestosowne kpi- 
ny. 

Przeor ten, 'korzystając z przypadko- 
wego pobytu w kościele Józefa II z na- 
stępcą tronu Karolem, zwrócił się do nie- 
go z prośbą o zniesienie zakazu przyj- 
mowania do klasztoru nowych zakonri- 
ków. Cesarz pozornie nietylko się zgo- 
dził, ale żeby zakpić z przeora, przy-
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 
Ciśnienie średnie: 766. 

Temperatura Średnia: + 14. 

Temperatura najwyższa: +18. 

Temperatura najniższa: + 12. 

Opad: 7.4 mm. 

Wiatr: północny. 
Tendencja: silny wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY 

Rankiem mgły lub opary. W ciągu dnia po 

goda słoneczna. Po chłodnej nocy temperatura 

około 18 stopni. Słabe wiatry północne, potem 

miejscowe. 

  

      

  

     
  

Wscnód słeńcz g. 554 

Zachód tułeńcs g 18 08 

MIEJSKA 

— Nowe linje autobusowe. —  Wtorkowe 

posiedzenie w magistracie w sprawie nowych 

linij autobusowych nie dało rezultatu. Komisja 

powołana do zbadania komunikacji miejsk'ej 

wysunęła pewne zastrzeżenia co do propono- 

wanych przez „Arbon* zmian w przebiegu au- 

tobusów. 
Dla bliższego omówienia swego stanowiska 

komisja postanowiła zebrać się dziś. 

— 60 tysięcy zaległych nakazów 

płatniczych. — W związku z przekazy- 

waniem egzekucji miejskiej władzom 

skarbowym okazało się, że zaległości lo 

kalowe za ubiegłe lata sięgają 60 tysię- 

cy nakazów. = 

Same prace nad segregacją i upo- 

rządkowaniem korespondencji,  związa- 

nej z temi zaległościami potrwają conaj- 

mniej 3 tygodnie. : 

Dopiero, gdy nakazy będą podzielo- 
ne według lat, władze skarbowe przy- 
stąpią do ściągania należności. 

KOLEJOWA 
— Nowy delegat sztabu przy Dyr. Koleje- 

wej. — Na miejsce ppłk. Stankiewicza który 
odchodzi na inne stanowisko, delegatem sztabu 
głównego przy Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej 
został mianowany ppłk. Theybal z Warszawy. 

SZKOLNA 

— Szkoły, w których nauka uprawnia do 
zwrotu opłat. — Zamieszczamy wykaz prywat 
nych szkół średnich, w których nauka upraw- 
nia do zwrotu opłat. 

Zwrot należności otrzymują funkcjonarjusze 
państwowi, o ile przedstawią zaświadczenia 0 
braku wolnych miejsc w szkołach państwo- 
wych. 

Gimnazjum O. O. Jezuitów, S. S. Nazareta 
mek, Czackiego, P. P. Benedyktynek, , S. 5. 
Wizytek, Filomatów. Misjonarzy; białoruskie, 
litewskie, Welera, Dzięcielskiej, T-wa Pedago- 
gów, Kluczowej, gimnazjum St. Batorego w 
Drui, im. Unji Lubelskiej w Głębokiem. 

RÓŻNE 

— LOTNICY AMERYKAŃSCY. Ofice- 
rowie amerykańscy, którzy wraz z balonem 
opadli przedwczonaj pod Święcianami, tego 
samego dnia przed godziną 11 rwiecz. przy- 

byli do Wilna, gdzie zabawili około pół 
godziny. 

Zdołali oni zwiedzić jedynie okolice O- 
strej Bramy, by następnie pociągiem rys- 

kim odjechać do Warszawy. Podczas poby- 
tu w Wilnie doszła ich wiadomość, że zo- 
stali zwycięzcami w tegorocznych zawo- 
dach balonów wolnych. 

Po przybyciu do Warszawy Ameryka- 
nie złożyli podziękowanie za okazaną im 
pomoe podczas wypadku. 

— Błędne pogłoski o obniżce cen na 
wyroby tytoniowe. — Niektóre dzienni- 
ki zarówno warszawskie jak i miejsco- 

we podały do wiadomości publicznej, że 
Monopol Tytoniowy obniża ceny wyro- 
bów o 20 proc. 

Wiadomość powyższa nie odpowiada 
prawdzie i Państwowy Zakład Sprzeda 
ży Wyrobów Tytoniowych nie ma za- 
miaru obniżać cen wyrobów tytoniowych 
i wszelkie pogłoski na ten temat pu- 
szczane do wiadomości publicznej są bez 
podstawne i z palca wyssane. 

— Rada wojewódzka i sekretarjat BBWR 
składają tą drogą gorące podziękowanie zespo 
łom artystycznym rewellersów zawodoweinu i 
pocztowemu i ich kierownikowi p. Jerzemu 
Świętochowskiemu, art. śpiewaczce p. Wandzie 
Biszewskiej - Świętochowskiej oraz art. dra- 
matycznemu dyr. p. Karolowi Wyrwicz - Wich 
rowskiemu za uświetnienie swemi występami 
„Czarnej Kawy' z okazji otwarcia w driu 25 
bm. nowego lokalu BBWR; p. Władysławowi 
Balukasowi kierownikowi Plantacji Miejskiej— 
za piękne i pomysłowe udekorowanie kwia- 
tami i zielenią lokalu, oraz tym wszystkim, 
co przyczynili się do zorganizowania wspom- 
nianego aktu inauguracyjnego. 

— Dyrekcja Kasy Chorych nie mo- 
że znaleźć lokalu. — Dom przy ul. Mag 
daleny 4 wobec orzeczenia komisji co 
do jego bezpieczeństwa, został opuszcza 
ny przez lokatorów. 

Jedynie pozostaje tam nadal dyrek- 
cja Kasy Chorych, która do dnia 15 paź 
dziernika zobowiązana została opróżnić 
zajmowany lokal. : 

Okazuje się, że K. Ch., mimo poszuki 
wań nie może znaleźć odpowiedniego 
pomieszczenia. 

— [PIELGRZYMEK DO ŁYNGMIAN 
NIE BĘDZIE. Władze administracyjne po 

wiadomiły gminę żydowską, że w roku 
bież. nie będą udzielane zezwolenia na po- 
byt w nadgranicznych Łyngmianach, do- 
kąd żydzi z racji Święta nowego roku w 
dniu 3 października zwykle się udają. 

— Wyzbywają się dołarów złotych 

Tendencja zniżkowa na dolara złotego wyws- 

łała duże poruszenie wśród tut. giełdziarzy.: - 

Na rynek rzucono większą ilość monet dolara- 

wych, iecz nabywców było bardzo mało. 

— Remont w szpitalach. — Po kilkutygod- 
niowym remoncie z dniem | października - 
twiera się ofdział chirurgiczny w szpitalu ży 
dowskim i oddział ginekologiczny w szpita 
lu św. jakóba. ° 

— Wybory do Izby Lekarskiej. — W dniu 

i grudnia odbędą się wybory uo lzby Lekar- 

ski Wilehsko - Nowogzódzkiej. 

cza już się rozpoczęja zawi 

ugrupowań. Na przewodniczacegi 

Akcje wy”or 
   

alo się ki     
Izby wysu- 

   

      wary jest dość «ne dr. Sztelcman, przewod- 

». 4cy z poprzedni kadencji. 

— Przygoda komiwojażera. — Przedstawi- 
cel kilku firm wileńskich ). Goldyński zostzł 

cnegdaj aresztowany na dworcu w Sierimie 

iak się potemokazało, па skutek podeirzen: 

że jest handlarzem żywym towarem. 

Była to naturalnie omyłka i p. G. wkrótce 

zw Oiniono. 

    

a 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr na Pohulance. — Próby z potęż- 
nej sztuki K. H. Rostworowskiego „Przeprowa 
dzka” której premjera odbędzie sie 1-g0 paž 
dziernika, dobiegają już końca. NIE 

Kasa w teatrze Lutnia z dniem dzisiejszym 
rozpoczyna sprzedaż biletów na pierwsze trzy 
widowiska. Należy zaznaczyć, że «mimo znacz- 
nych Świadczeń społecznych i dużych nak! 
dów kosztu, związanych z postawieniem prz. 
stawień na najwyższym poziomie artystyczny: 

— ceny miejsc są bardzo niskie, a szatnia zu- 
pełnie bezpłatna. Kasta „zynna od godz. 11 ra 
no do godz. 9 w*=:=. 

— Teatr Lutma. — Zamiast zaoowieuziare 
go otwarcia w du. 30 bm. wskitek trudności 
technicznych zms2'*v jest przełożyć rozy 
częcie sezonu na wtorek 4 października. Dra 
tegc na inauguracyjne przedstawienie dana bę 
die przebojowa operetka „Wiktorja i jej hu- 
& 

CO GRAJA W KINACH? 

HELIOS — Miłeść dońskiego kozaka. 

HOLLYWOOD — Naježdzcy. 

CASINO — Liljanka chce się rozwieść. 
Pan — „Cudotwėrca“ 

ŚWIATOWID — Idjota i Z dnia na dzień. 
STYLOWY — Haj - Tang. 

  

   

rzekł mu przysłać dwóch kandydatów. ! 
oto na drugi dzień zjawił się u przęora 
adjutant cesarski i, jako na kandydatów 
do nowicjatu, wskazał na przyprowadzo- 
ną ze sobą... parę osłów!... 

„Nic na te słowa nie rzekłszy, prze- 
łożony klasztoru padł zaraz na kolana 
przed krucyfiksem i długą głośno czy- 
tał modlitwę za najjaśniejszego cesarza, 
za ks. Karola i za całą cesarską rodzi- 
nę. Po ukończonej modlitwie wstał i 
rzekł do Jenerała — Adjntanta: Proszę 
J-W.Pana oświadczyć  Imperatorowi J. 
J. Mošci moje podziękowanie za otwar- 
cie nowego teraz nowicjatu mego zako- 
nu. A ponieważ zwyczajem jest w zako- 
nie nowo przybyłym nowicjuszom inne 
nadawać imiona, przeto przez wdzięcz- 
ność i na pamiątkę tej nowej łaski ce- 
sarskiej dla zakonu, ci przysłani nowi- 
cjusze nowemi dla nich imionami nazwa- 

> jeden — Józef, a drugi — Ka- 
то!“.... 

Podobno Józef Il, ceniący 
nie zagniewał się na przeora.. 

Ciekawe są u Krzyszkowskiego za- 
gadki, mające na celu zabawienie towa- 
rzystwa 1 wypróbowanie dowcipu. I dziś 
nie każdy potrafi dać dobrą odpowiedź 
na te zagadki. 

Oto kilka przykładów: 
„Zgadnij com jest? — bez głowy je- 

stem, a mam rogi, — Nóg cztery mam 
bez kolan, przecież nie znam drogi?* To 
ma być stół, który rzeczywiście ma ro- 
gii nogi, choć nie ma głowy i kolan. 

Albo: „Proszę mi zaraz zgadnąć, któ 
ry kraj na ziemi jest taki, by w nim sa- 
mi rodzili się niemi?*.. Odpowiedź: 
wszystkie kraje, bo wszędzie rodzą się 
nienzowlięta. 

Lub taka: „kiedy można widzieć ko- 
mi, psa, lub woła w czapce i butach? — 
Odpowiedz: zawsze, tylko należy wło- 

dowcip, 

żyć sobie na głowę czapkę i być w bu- 
tach!... 

A kto jest dobry złym, a zły dobrym? 
— Naturalnie, pies! — A wiele do ca- 
łego pieca kafli potrzeba? No — żad- 
nej, jeżeli piec jest cały. A kiedy najlep- 
sze są małe rybki? — Kiedy większych 
niema! A jakie zdrowie pospolicie ch>- 
robom podlega? — Pite.. i t. d. i td. 

Sporo jest tych zagadek, nieraz bar- 
dzo pomysłowych i dowcipnych. I mo- 
że one są najbardziej  charakterystycz- 
nym materjałem, odtwarzającym nam 
epokę minioną. 

Skrzętnie _ wynotowywał / uczony 
ksiądz — zakonnik anegdotki i zagadki 
— starannie, ładnym równym charakte- 
rem wpisywał do książki. Miał czas... 
Nie śpieszyło mu się... A później odczy- 
tywał lub jeszcze prawdopodobniej — z 
pamięci opowiadał w jakiemś towarzy- 
stwie... Śmiano się wówczas, bawiono 
się wesoło i podziwiano dowcip i pa- 
mięć księdza przeora, który jak z ręka- 
wa sypał dykteryjkami. Е 

Można odczuć to życie towarzyskie 
z przed wieku — ciche, powoli płyną- 
ce, pozbawione dzisiejszej  nerwowošci, 
i jaskrawości, naiwne i głębokie jedno- 
cześnie. ? 

Dziś już inne mamy tempo tego ży- 
cia, inych ludzi. Ktoby dziś zechciał za- 
pisywać setki stronic dużej książki notat 
kami różnej treści?... I ktoby potrafił, 
jak ks. Krzyszkowski zastanawiać się 
jednocześnia nad dziejami Kościoła w 

Polsce, nad nowemi przepisami ortogra- 
ficznemi i nad świeżemi anegdotkami i 
zagadkami? 

, Dziś my już nie umiemy ani poważ- 
nie myśieć, ani beztrosko się bawić. I to 
jest niedobrze... 

Ww. Charkiewicz. 

ВЕОа 

nadużyć w pow. Kasie Chorych 
w Oszmianie 

REHABILITACJA MJRA EUGENJUSZA GRESZELA 

Sesja wiłeńskiego Sądu Okręgowego w dn. 
23 bm. w Oszmianie rozpatrywała m. in. roz- 
dętą w swoim czasie przez prasę opozycyjną 
sprawę rzekomych nadużyć b. kierownika Po- 
wiatowej Kasy Chorych w Oszmianie p. Eu- 
genjusza Greszela. 

W charakterze głównych Świadków oskar- 
żenia występowali: lustrator Związku Kas Cho 
rych Województwa Wileńskiego p. Józef Gier- 
łowski i zastępca kierownika pow. Kasy Cho 
rych w Oszmianie p. Wacław Rabcewicz, któ- 
rzy m. in, zarzucali oskarżonemu przejmowacwie 
przekazów pieniężnych i czeków, nadsyłanych 
pod jego imiennym adresem. W trakcie prze- 
wodu ustałone zostało, iż kwoty, do których 
pretendowała Kasa Chorych stanowiły bezspor 
ną własność oskarżonego, gdyż były to prze- 
kazy jego poborów emerytalnych, jako majora 
w stanie spoczynku, oraz pieniądze na cele 
kulturalno - oświatowe przesyłane do jego dys 
pozycji, jako kierownika sekretarjatu powiato- 
wego BBWR. Jak się okazało, cała sprawa 
spreparowana została tendencyjnie przez karną 
komisję Kas Chorych (której przewodniczył 
wówczas niejaki p. Zenon Nowakowski), w 
odpowiedzi na kierowniczą rolę oskarżonego 
w wyborach na terenie pow. oszmiańskiego 
na rzecz obozu prorządowego. Świadkom 0- 
skarżenia postawione zostały przez obronę wy 
raźne zarzuty, iż wystąpienie ich pokierowane 
jest zemstą polityczną, zwłaszcza, iż p. Jozef 
Gierłowski należy do najaktywniejszych dzia- 
łaczy PPS CKW na terenie Kas Chorych w 
województwie wileńskiem. 

  

— U kobiet w ciąży i młodych matek sto 

sowanie naturalnej wody gorzkiej „Franciszka 

józeia* wzmacnia prawidłowość funkcji żołąd- 

ka i kiszek. Żądać w aptekach. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Włóczęga — złodziejem. — Z  nieza- 
mkniętego mieszkania domu nr. 15 przy ui. 
Bakszta skradziono na szkodę Zemło Józefa 
50 zł. w gotówce. Ustalono, że kradzieży do 
konał Wieczorek Józef, bez stałego miejsca za 
mieszkania. Wszczęto za nim poszukiwania. 

— TRUP W RZECE. — Mieszkańcy wsi 
Buchty wydobyłi z rzeki Wilji zwłoki niezna- 
nej kobiety w wieku około lat 40.— Żadnych 
dokumentów przy zwłokach nie było. 

— Przez okno. — Od Miešnikowej Cywji, 
zam. przy ul. Węglowej 14 oraz Turbowiczo- 
wej Fejgi, m-ki domu nr. 16 przy tejże ulicy 
wpłynęły do policji podobnej treści doniesienia, 
o nieznanych sprawcach, usiłujących w nocy 
z 26 na 27 bm. dostać  się przez okno do 
mieszkania i dokonać kradzieży różnych rze - 
czy. W obu wypadkach złodzieje zostali przez 
domowników spłoszeni. 

— PORTRECISTA. — Aresztowano Jana 
Sywińskiego, agenta przyjmującego zamówie- 
nia na portrety. 

Dopuścił się on całego szeregu nadużyć, po 
bierając pieniądze za portrety, które wcale nie 
obstałowywał w firmie, gdzie pracował. 

— MIŁY „NARZECZONY*. Eugenja 
S. z ul. Antokolskiej miała narzeczonego, 
który ostatnio niespodziewanie ulotnił się. 
W związku z tem p. S. zgłosiła się do po- 
licji z powiadomieniem, że zbiegły dopuś- 
cił się wobec niej oszustwa. Stało się to 
w następujących okolicznościach: 

Przed miesiącem, będąc razem na górze 
Bouffałowej. spotkali jakiegoś osobnika, 

który podając się za funkejonarjusza poli- 
cji, usiłował p. S. zatrzymać do dyspoezy- 
cji wydziału obyczajowego. 

Dopiero gdy interwenjującemu wręczo- 

no 200 złotych łapówki, zwolnił p. Ś., za- 
lecając przytem bardziej ostrożne odwie- 
dzanie gór. 

Pieniądze wręczone rzekomemu poli- 
cjantowi stanowiły własność p. S., bowiem 
narzeczony jej pieniędzy nie miał. Po pa- 
ru dniach p. S. spotkała narzeczonego w 
towarzystwie owego osobnika z Góry Bou- 
fałowej i wówczas dopiero zrozumiała, że 

interwencja była  zainscenizowana przez 
nich obu w celu wyłudzenia 200 złotych. 

Podejrzenia jej (jeszcze bardziej wzmo- 

gly się, gdy narzeczony więcej już do niej 
nie przyszedł i jak się okazało, zbiegł z 
Wilna jakoby do Gdyni, gdzie miał uzyskać 
pracę jako fryzjer. 

— Nagły zgon. — Wskutek krwotoku gar- 
dlanego zmarł nagle Tomaszewski. Albin, lat 
50 (Raduńska 37). 

WILNO—TROKI 

— Spłonęła stodoła. — W zaść. Miszkińce 
gm. podbrzeskiej pow. wileńsko - trockiego 
spaliła się na szkodę Łozowskiego Adama st» 
doła z tegorocznemi zbiorami i narzędziami 
rolniczemi. W ogniu zginął również koń przy- 
gotowany db odjazdu. Straty wynoszą okoio 
8000 zł. Z ludzi nikt nie ucierpiał. Przyczyną 
pożaru było prawdopodobnie  niev:trożne ob- 
chodzenie się z ogniem. 

WILEJKA 
— ŚMIERĆ NA ULICY. — Dziemito Anna, 

lat 50 (wieś Iża gm. wojstomskiej) wracając 
z grzybobrania, upadła na ulicy we wsi i na 
gle zmarła. Śmierć nastąpiła najprawdopodob- 
niej wskutek udaru serca. 

POSTAWY 

| ,—, Pożar. — We wsi Czerwiaczowo gm. 
żośniańskiej wybuchł pożar, który strawił 
dom mieszkalny i chlew na szkodę Chwalko 
Stefana oraz dom mieszkalny na szkodę Chwa! 
ko Jana. Ogólne straty wynoszą blisko 4000 
zł. Pożar powstał prawdopodobnie wskutek pęk 
nięcia komina. 

DZISNA 

— POD NIEOBECNOŚĆ MĘŻA. — Ginko- 
wa Antonina lat 24 mężatka m-ka kolonji Bia 
ły Dwór gm. hermanowickiej, w drugiej рою 
wie sierpnia rb. urodziła nieślubne dziecko płci 
męskiej — według jej zeznań — nieżywe i 
zakopała je potajemnie w ogrodzie koło swe 
go domu. Zwłok dziecka we wskazanem przez 
Ginkową miejscu nie znaleziono. Dopiero po 
diuższem poszukiwaniu dnia 24 września zna 
lerono je w stawie kolonji Biały Dwór. Zwło- 
ki były w stanie zupełnego rozkładu. Mąż Gin 
kowej od 2 lat znajduje się we Francji. — W 
sprawie tej toczy się dochodzenie. 

Z POGRANICZA 
— WYSIEDLENI GLOBTRUTTERZY. — 

Na odcinku Druskieniki na teren polski wysied 
jo.» z Litwy dwu osobników, odbywających 
podróż naokoło świata. 

Są to Z. Nider i K. Czergen, pachcdzą oai 
rzektmo ze Śląska. Cieszyńskieg», i dostali 
się na teren Litwy od strony Prus i zamitrzeji 
pe zwiedzeniu Kowna udać się przez Łotwę 
ic Usicnįė i Finlandji. 

N'der i Czergen nie otrzymali zezwolenie 
а° prawo pobytu na terenie lite» skun мсс 
zustali wysiedłeni. 

— OPADŁ SAMOLOT ANGIELSKI. — We 
wtorek o godz. 6 rano na polach wsi Niewia- 
rowce gm. janowskiej lądował samolot angiel 
ski, wraz z trzema pasażerami, udający się 
do Moskwy. Lądowanie nastąpiło wskutek ze- 
psucia się chłodnicy. Po trzech godzinnej na- 
prawie samolot o godz, 9,20 rano wystartował 

w dałszą drogę. 

W wyniku przewodu sądowego i świetnej 
obrony mec. L. Kulikowskiego z Wilna Sąd w 
składzie przewodniczącego p. Brzozowskiego 
oraz sędziów wotantów p.p. Zaniewskiego i 
Sienkiewicza wydał wyrok, całkowicie uniewin- 
niający majora Eugenjusza Greszela od winy 
i kary, zaliczając koszta sprawy na skarb 
państwa. Oskarżyciel publiczny p. prokurator 
Sulkiewicz po ogłoszeniu wyroku oświadczył, 
iż sprzeciwu nie zamierza zgłaszać. 

Stało się tedy zadość sprawiedliwości. jed 
nakowoż przemilczeć nie można, iż sprawa ta 
jest jaskrawym dowodem kompromitacji władz 
okręgowych Kas Chorych w Wilnie, które — 
jak wszyscy pamiętamy — z wielkim rozgło- 
sem po wyborach parlamentarnych w roku 
1930 zaczęły „likwidować'* ludzi obozu pro- 
rządowego na swoim terenie. 2 

T. zw. komisja karna, składająca się z wy 
bitnych zauszników endecji p.p. Zenona Nowa- 
kowskiego (obecnego dyrektora Kasy Chorych 
w Zakopanem), i Jana Kirchnera, lustratora 

Związku Kas Chorych w Warszawie, oraz so- 
cjalisty Józefa Gierłowskiego w istocie tę „lik- 
widację* przeprowadziła, nie oszczędzając ni- 
czyjego dobrego imienia i zasług wśród „znie 
nawidzonych sanatorów*. W ten sposób 0- 

prócz mjr. Greszela „unieszkodliwiono" szereg 

niewinych ludzi i utorowano drogę do iście 
dyktatorskich rządów p. Jana Gradoskiego w 
Kasach Chorych województwa wileńskiego. 

i. 

Program uroczystošci Tygodnia 

Strzeleckiego w Wilnie 
1) W sobotę dnia 1 października br. — 

„Świat bez kobiet" — wesoła Rewja Strze- 

lecka w Małej Sali Miejskiej; — © godz. 
20-tej urządza zarząd i Komenda Garnizo- 
nu Z. S. m. Wilna wesołą paradę rewjową 
w wykonaniu Jaksztasa, z udziałem świet- 
nej pary baletowej Rymkiewiezówna-Ra- 
dwan, popularnego szmoncesiarza Lopka 

Łukaszewicza, ulubieńca Wilna Antoniego 
Jaksztasa i licznego zespołu pt.: „Świat 
bez kobiet“. — Kier. muz. kompozytor Jasz 
czyński. W programie najlepsze przeboje. 
Ceny miejse od: 50 gr. do 2 zł. Przedsprze- 
daž u „Czerwonego Sztralla”* Mickiewicza 
12, w Księgarni Zawadzkiego, Zamkowa. 22, 
w Hurtowni Tytowiowej, ul. Jagiellońska i 
przy wejściu. 

Społeczeństwo winno popnzeć Tydzień 

Związku Strzeleckiego przez liczne stawie- 

nie się na wesołą rewję młodzieńczo - do- 

konałego zespołu rewjowego m, Wilna. — 
Po rewji o godz. 23-tej Zabawa taneczma. 

dla członków Zw. Strzeleckiego i ich rodzin 
Wstęp dia członków 50 gr., dla gości 1 zł. 

* * * 

2) „Czarna Kawa — wi sobotę 1 paź- 
dziernika br. o godz. 23-tej urządza zarząd 
i Komenda Garnizonu Z. S$. m. Wilna „Czar 

ną Kawę' u „Czerwonego Sztralla“ (Mic- 
kiewicza 12). W czasie przerwy występy 

artystyczne, zorganizowane przez Akade- 
mieki oddział USB. w Wilnie, Wejście za 
zaproszeniami. Dla osób, które z jakich- 
kolwiek powodów zaproszeń nie otrzymały 
— zaproszenia wręczane będą przy wejściu. 

* * * 

3) W niedzielę dnia 2-g0 października 
br.. e godz. 8,30.na strzelmicy małokalibro- 
wej Pióromont — Powszechne strzelanie 
pod hasłem „10 strzałów ku chwale Ojczy- 
zny*, W strzelanin tem wezmą udział 
przedstawiciele władz cywilnych i wojsko- 
wych, oraz wszystkie organizacje i szero- 

kie warstwy społeczeństwa. — O godz. 15- 
tej przybędą na strzelnicę władze m. Wilna 
z p. Wojewodą Wileńskim na czele — ce- 
lem oddania 10 strzałów do tarczy strze- 
leckiej. 

* * * 

4) Akademja Strzelecka. — W. niedzie- 
lę dnia 2-go października br. o godz. 13-tej 
w Małej Sali Miejskiej (Końska 3) — Po- 
pularna Akademja Strzelecka z urozmai- 
conym programem. Szczegóły akademji — 
w. afiszach. 

* * 

5) Komendant Akademickiego Oddzia- 
lu Związku Strzeleckiego USB. przypomi- 
na, że dziś, dnia 29 września br. o godz. 
18,10 odbędzie się zebranie członków A. O. 
Z. S. w lokalu Komendy Podokręgu Z. $. 
przy ul. Żeligowskiego 4. : 

Obecność czlonków w umundurowaniu 
— obowiązkowa. 

u 
Art. Fot t 

| Anteni SKURJAT Sniadeckizh 4 
| Przyjmowane są również roboty ama- 
a torskie. Dla młodzieży specjalny rabat, 

Z SĄDÓW 
FAŁSZYWY BRACISZEK NA ŁAWIE 

OSKARŻONYCH 

W swoim czasie głośna była w mieście spra 
wa aresztowania przez policję wileńską fałszy- 
wego zakonnika, niejakiego Waldemara Rzym- 
ka. Pan ten w przebraniu braciszka jeździł po 
miastach Polski, wyłudzając od łatwowiernych 
datki na rzecz zakonu św. Franciszka w Lub- 
linie. W ten sposób ofiarami sprytnego oszu- 
sta padło wielu mieszkańców Łucka, Opoczna, 
Kutna i Skierniewicz, aż wreszcie skromna fi- 
gwa zakonnika pojawiła się na bruku wileń- 
skim. 

Tutaj jednak noga mu się powinęła. 
Osobą braciszka zainteresowała się policja, 

w wyniku czego został on aresztowany i osa 
dzony w więzieniu na Łukiszkach. Podczas śle 
dztwa wyszło na jaw, że w manipulacjach 
swych Rzymko posługiwał się fałszywą legity- 
macją wystawioną na imię niejakiego Ryszar- 
da Osiadacza i podpisaną przez dwóch ojców 
wspomnianego zakonu: . Małkowiaka i Chrza 
nieckiego. W legitymacji tej upoważniono jej 
posiadacza do zbierania datków na rzecz zako 
nu i temu tylko należy przypisać, że oszust 
p dłuższy czas potrafił bezkarnie graso- 
wać. 

Po ukończeniu śledztwa całą sprawę przeka 
zano władzom sądowym, w rezultacie czego 
znałazła się ona wczoraj na wokandzie Sądu 
Okręgowego. 

Oskarżony do winy się nie przyznał. Twier 
dzil, że kwestę uprawiał z polecenia władz za 
konu, jeżeli zaś chodzi o legitymację, to nazwi 
sko Osiadacza zostało tam wstawione umyśl- 
nie, gdyż pod swojem nie mógł figurować, ja 
ko zamieszany w pewnej  kompromitującej 
sprawie. 

Oczywiście, tłumaczenia takiego Sąd nie 
wziął pod uwagę i uznając winę oskarżonego 
za zupełnie udowodnioną, skazał go na 2. lata 
więzienia i pozbawienie praw obywatelskich 
na przeciąg lat 10-ciu. 

* 

  

  

p. w. 

Odsłonięcie pomnika 
ś.p. Józefa Montwiłła 

WILNO. — W dniu 9-go październi- 
ka odbędzie się na placu przed kości - 
łem po-Franciszkańskim uroczyste odsło 
nięcie pomnika ś. p. Józeta Montwiłła. 

W uroczystości wezmą udział przed- 
stawiciele rządu, miasta, wileńskich or- 
ganizacyj społecznych oraz rodzina, któ 

ra zapowiedziała swój przyjazd z Kow- 
na. 

Odsłonięcie pomnika poprzedzone bę 
dzie nabożeństwem w kościele po-Fran- 
ciszkańskim , które rozpocznie się o go- 
dzinie 11-ej. 

  

Bancerewicz znówu skazany 
WILNO. — Wczoraj Sąd Okręgowy rozpa 

trywał drugą sprawę znanego aierzysty Ban- 
cerewicza, oskarżonego o popełnienie całego 
szeregu oszustw i sprzeniewierzeń, w czasie, 
gdy pracował w firmie budowlanej „Rob. - 
Bud.“, 

Dzięki różnym oszukańczym muinipulacyom 
Bancerewicz narazili wówczas firmę na kilka- 
naście tys. zł. strat.. 

Sąd skazał go na 4 lata więzienia. 

Zmiana rozkładu lotów 
na linji Warszawa-Wilno 

Od dnia 1 października br. następuje 
zmiana rozkładu lotów na linji Wilno — 
Wiarszawa. Mianowicie linja Wilno—Ri- 
ga — Tallin zostaje zamknięta ma okres 
zimowy do dnia 1 III 1933 r. 

Na linji Wilno — Warszawa samoloty 
będą kursowały według następującego roz- 

kładu: odlot z Wilna we wtorki, czwartki 
i soboty o godz. 9,15, przylot: do Warszawy 
o godz. 12-tej, odlot z Warszawy w ponie- 
działki, środy i piątki o godz. 9.15, przylot 
do Wilna o godz. 12-tej. 

Autobus, dowożący pasażerów na lot- 
nisko, będzie odchodził z pod Hotelu „St. 

Georges' Mickiewicza 20 o godz. 8,20. — 

(Z lotniska — bezpośrednio po przylocie 
samolotu z Warszawy. 

Ceny biletów w okresie zimowym obni- 
żone z 56 zł. na 50 zł. Zostały następnie 
zniesione ograniczenia co do czasu rezer- 

wowania. miejsc dla osób korzystających z 
biletów zniżkowych. Osoby wykupujące je- 
dnocześnie bilety powrotne, korzystają ze 
zmiżki 10 proc. Wobec uzgodnionego roz- 
kładu lotów można będzie (po uprzedniem 
zarezerwowaniu miejsca) w jednym dniu 
lecieć bezpośrednio do Poznania (cena bi- 
letu 89 zł. przylot do Poznania o godz. 
14,50) i do Katowie (cena biletu 90 zł., 

przylot o godz. 15-tej). 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MIROŚĆ DONŃSKIEGO KOZAKA* — 

„HELIOS*. 

„Sowikino* ma dobrze rozbudowaną or- 
ganizację produkcji. Jak wszystko w Soa- 
wietach, służy propagandzie komunistycz- 
nej. Utylitaryzm sztuki wogóle, a kina w- 
szczególności, jest naczelnem hasłem pro- 
ducentów sowieckich. 

Środki artystyczne, jakie mają do roz- 
porządzenia wytwórnie bolszewickie, są 

więcej niż dobre. Reżyserów tej miary co 

Eisenstein, Pudowkin lub Trauberger, nie 
spotyka się codzień. 

Osobny rodzaj reżyserji _ reprezentuje 
Olga Preobrażenskaja. Specjalizuje się ona 
w” filmach, opartych na motywach wsi i ży 
cia wiejskiego. W ubiegłym roku ogląda- 
liśmy jej film pt.: „Wiejskie grzechy”, te- 
raz mamy drugi w tym samym stylu „Mi- 

łość Dońskiego Kozaka“. 
Oryginał nazywa się „Cichy Don* i o- 

snuty jest na powieści pisarza bolszewic- 

> Szołochowa, pod ty msamym tytu- 
tem. 

Idąc na ten film, spodziewałem się po 

nim dość wiele, Abstrahując od tendencyj- 
ności sowieckiej, dużo się czasem znaj- 
dzie wartości czysto kinowych w filmach, 

sprowadzanych z Moskwy. 
Co jest osnową filmu, który oglądamy 

w „Hłieliosie* ? 

Z tytułu spreparowanego w (Polsce wy- 
nika, że miłość. To samo niby podkreślają 
partje początkowe filmu. Mocna miłość 
Griszy i Ksieni łamie wszystko”i stanowi 
sama dla siebie cel. Ale w drugiej części 
ta miłość załamuje się. Widz traci orjen- 
tację. Więc gdzie jest punkt ciężkości? Co 
film chce powiedzieć? Czyż tylkio postać 
Ksieni ma być ośrodkiem całego konfliktu? 

Otóż odpowiedź znaleźć można tylko 
wtedy, gdy się uświadomi sobie drogę, ja- 
ką fi Im przeszedł na ekrany polskie. Został 
pocięty i pozbawiony: swejj najistotniejszej 

m CzeŚci — tendencji, (Powieść Szołochowa 
przedstawia, jak sią — „Cidhy Don“ rewo- 
lucjonizuje, jak rewolucja staje się fak- 
tem dzięki młodzieży kozackiej. To samo 
mówi film. w oryginale. 

Tendencja jest w' zasadzie sprzeczna z 
ideą czystej sztuki, obniża wartość dzieła, 
ale w dziele czy filmie sowieckim jest in- 
tegralną częścią, jest celem, powodem i pod 
stawą w powstaniu tego dzieła czy filmu. 
Film sowiecki pozbawiony: tendencji, jest 
jak człowiek bez kości. Pozostaje masa, 
ślad jakichś kształtów, ale całość niknie. 

Rzecz prosta, że cenzura nie przepuści 
filmu takim, jaki przybędzie z Moskwy — 
i słusznie. To też nie sposób osądzić z o- 
brazkówi: i zdjęć pozostałych po filmie — 

sztuki nadzwyczajnej zdolności agitowa- 
nia, reklamowania się i wtłaczania tenden- 
cji wszędzie i we wszystko, w sposób dos- 
konale artystyczny. 

To, co oglądamy mw „Heliosie“, jest 
resztką filmu. Metnów taśmy jest dużo, ale 
energja kinetyczna końcowego wniosku 
rozprasza się i ginie bezgłośnie. 

Z tego jednak, co pozostało, sporo mo- 
żma wyciągnąć na dobny, wzór dla filmow- 
ców omnium gentium. Konflikt dramatycz- 
ny Grisza — Ksienia rozwija się stopniowo 
i osiąga coraz moenejsze tóny. Obyezajo- 
miość wiejska, użyta jako odskocznia, po- 
dobnie jak w* „Wiejskich grzechach”, — u- 
jęta jest z wielką prawdą psychologiczną. 
Dobre są zdjęcia plenerowe, w których fo- 
tografja stoi na wysokim poziomie. Mon- 
taż jest natomiast zbyt urywany i chao- 
tyczny. Emoejonalnie są niektóre sceny 
bardzo dobre. Np. chwila odejścia chłopów 
na wojnę.— Dźwięk jest dosynchronizowa- 
ny, co wypadło nie wszędzie równo. Śpie- 
wy: chóralne są najlepsze. 

To są strzępy wartości, które film po- 
siada. iPozatem jest on raczej plakatem 
reklamowo - agitacyjnym z zasmarowanym 
lub wyciętym tekstem. Tad. C. 

SPORT 
1-szy PUŁK GRA W NIEDZIELĘ 

Z. ŻAKS-em. 
Drużyna 1 pułku po zdobyciu mistrzo- 

stwa grupy, ma wolny czas do półfinało- 
wych rozgrywek, które rozpoczną się w 
dniu 16 października. Ażeby nie wyjść z 
fonmy, drużyna trenuje systematycznie i 
będzie rozgrywała spotkania towarzyskie. 

Pierwsze będzie w niedzielę na boisku 
Makabi. Przeciwnikiem wojskowych będzie 

ŻAKS. ft) 

JAKIE IMPREZY BĘDZIEMY MIELI 

Dziś na Stadjonie Ośrodka WF. odbę- 
dzie się dalszy ciąg lekkoatletycznych za- 
wodów. o mistrzostwo męskich szkół śred- 
nich. Takież mistrzostwa żeńskich szkół 
średnich Wilna odbędą się w sobotę i nie: 
dzielę. 

* * 

Rozgrywki bokserskie o puhar, ufundo- 
wany przez Redakcję „Ilustrowanego Ex- 
pressu*, rozpoczną się wkrótce. Drużyna 
Pogoni grać będzie w dniu 16 października 
w Grodnie. Terminy pozostałych spotkań 
nie zostały jeszcze ustalone, 

: # * * į 

* 

Podawališmy juž o korespondencyjnym 
trójboju lekkoatletycznym pań, onganizo- 
wanym przez Urząd WF. Obecnie dowia- 
dujemy się, że wśród niestowarzyszóńych 
zawodniczek daje się zauważyć znaczne za- 
interesowanie, pnzejawiające się w postaci 
tlumnego uczęszczania na treningi, które 

odbywają się codziennie na Stadjonie. 

Pierwsza grupa zawodniczek startować 
będzie w dniu 8 października, następna 
18-go. Kluby same zorganizują zawódy dla 
swych członkiń. (t) 

WSZYSCY ZDROWI POWINNI MIEĆ 
PAS 

Treningi przygotowawcze dla osób, pra 
gnących zdobyć Państwową Odznakę Spor- 
tową, są w całej pełni. Na stadjonie Ośrod- 
ika ruch. Zgłaszają się poszczególni zawod- 
nicy oraz grupy (urzędnicy różnych insty- 
tucyj). 

Dla ułatwienia treningów ustalony z0- 
stał plan prac według dni: poniedziałek— 
zaprawa ogólna, wtorek — zaprawa pań, 

środa zaprawa panów, czwartek — próby 
zdobyci minimum (za wyjątkiem dnia ju- 
trzejszego), piątek — próby pań, sobota 
— próby panów. 

Zgłoszenia do prób przyjmuje Ośrodek 
WF. na Stadjonie codziennie od 15,30 do 
16,30. Notowana obecnie fala zaintereso- 
wamia się odznaką sportową jest objawem 
b. pocieszającym, gdyż dotychczas Wileńsz 
czyzna, pod względem ilości uzyskanych 
„posow“, była na szarym końcu. 

Musimy się podciągnąć, aby zdystanso- 

wać inne województwa. 42] 

nouogžodzka 
— POWRÓT P. WOJEWODY SWI- 

DERSKIEGO Z WARSZAWY. We czwar- 
tek dmia 29 bm. powraca z parudniowego 
pobytu w sprawach służbowych w Warsza- 
wie p. wojewoda Świderski. 

— WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO PW. I 
WF. ODBĘDZIE SIĘ W DN. 1 i 2 PAŹ- 
DZIERNIKA. Wojewódzkie święto PW. i 
WF. w Nowogródku, odbędzie się w dniach 
1i 2 października. Program święta. poda- 

my w następnym numerze. 

— 0O DZIŚ W KINIE? Dziś i dni na- 
stępnych „Kochanka z Tahiti" z Leslie Ho- 
ward i G. A. Śmith w rolach głównych. 

— PIĘKNY SEN T PRZYKRE PRZE- 
BUDZENIE. Onegdaj w hotelu Marsel w 
Nowogródku, zajął numer przybyły ze wsi 
Koryca II p. Teodor Trofimczyk. Spał w 
zajętym numerze twardo i smacznie i do- 
piero nazajutrz po przebudzeniu się spos- 
trzegł, że zabrakło mu 40 zł. z portfelu. Nie 
pozostało mu nie innego, jak złożyć zamel 
dowanie do komisarjatu PIP. 

— CZYŻBY ODKRYCIE ZABÓJCY W 
DWA LATA PO POPEŁNIENIU MOR- 
DERSTWA. W dniu 25 bm, podczas prze- 
prowadzanej rewizji u Bazylego Sidoryka, 
mieszkańca wsi Nowosiółki pow. słonim- 
skiego, znaleziono w stodole ukryty kara- 
bin. Sidoryk podejrzany był w r. 1930 o 
zabójstwo mieszkańca wsi Pawłowicze A- 
leksego Janusza. Lecz z powodu nieznale- 
zienia dowodu rzeczowego w postaci kara- 

binu — został uniewinniony. Obecnie spra 
wa zabójstwa Janiusza zostanie prawdopo- 
dobnie wznowiona. Sidoryk został zatrzy- 
may przez policję. 

— ORYGINALNA EKSMISJA. Adam, 
Paraskewa i Anastazja Hołubowie, oraz 
Władysław Pasieko mieszkańcy wsi Pytań 
powiatu wołożyńskiego, wieszli przemocą - 
do mieszkania, Szlomy Sznejdera, swego lo- 
katora i zabrali z mieszkania dwoje drzwi 
i okno, chcąc w ten sposób zmusić Sznej- 
dera do opuszczenia zajmowanego miesz- 
kania. Sprawa oprze się o sąd. 

Ofiary 
Eugencja Wielawska na tabernacuium do 

kościoła Trynitarskiego składa złotą bransoier- 
kę. 
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grodźięhyka 
— Z AKADEMJI ŻAŁOBNEJ KU CZCI 

SP.  PREZYDENTOWIEJ MOSOCICKIEJ. 
Organizacje kobiece w Grodnie wysłały, w 
związku z Akademją żałobną ku czci Śp. 
Prezydentowej następującą depeszę do P. 
Prezydenta: Organizacje kobiece w Grod- 

nie, zebrane ma Akademiji żałobnej ku czci 
śp. Dostojnej Twej Malżonki, ślą Ci, Panie, 
wyrazy głębokiego współczucia i ślubują, 
wi imię wskazań swej śp. Przewodniczącej 
stać wiermie na straży państwowości pol- 

skiej na kresach, czujne i gotowe na Twe 
skinienie. Rodzina Wojskowa, Związek 

iPracy Obywatelskiej Kobiet, Przysposobie- 
nie Kobiet do obrony kraju, Rodzina Poli- 

cyjna, Służba Obywatelska. 
_ — KURATOR OKRĘGU SZKOLNEGO 

W GRODNIE. W dniu wczóra m od- 
wiedził Grodno Kurator Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego p. Kazimierz Szelągowski. 

Pan kurator lustrował szkolnictwo po- 

wiatu grodzieńskiego. 
— KONFERENCJA NAUCZYCIELI. 

W dniach 7 i 8 października odbędzie się 
powiatowa konferencja nauczycieli szkół 

powszechnych pow. grodzieńskiego, na któ 

rej będzie wygłoszony szereg fachowych 
referatów. 

— SŁÓW: KILKA O NASZEJ KOMU- 
NIKACJI MIEJSKIEJ, Sprawa uruchomie 
nia stałej komumikacji miejskiej ma być 
w majbliższym czasie rozpatrywana przez 
radę miejską, wiobec czego uważamy za po- 
trzebne wypowiedzieć się w tej sprawie. 

Sprawa komunikacji postawiona była, 
od samego początku na falszywych, błęd- 

mych podstawach, a to z następujących 
względów: 

'Przedewszystkiem sprawa koncesjonar- 
jusza. 

Żałujemy i współczujemy dorożkarzom, 
którzy tracą na wprowadzeniu mechanicz- 

  

    

` KINA P. T. K. TEL. 714 
NETA TIIAERZSPSZASTY 

Sean. o g. 6, 8 i 10.15. 

Pźwiękowiec 

Kina „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Dziś! Nareszcie doczekaliśmy się! Uro 
czysta premjera najnowszego utworu 

genjaińega reżysera BPudawkin:! 

„CYGAŃSKIE ROMANSE" 
Z udz. dawno niewidz, ulnbien, pablicz. 
BRYGICY HELM, Williama Willcen 
oraz Józefa Schildkraut. Muzyka 
wykonana przez rewelacyjny zespół 
cygańskie! orkiestry pod batutą 

Aifreda Holego. 
wstęn od 80 gr. 

Dźwiękowiec 

Kino APOLLO" 
Daminik. 26. 

Dziś! Niezwykla egzotyczns premjera 

p.t „BW ma pistyni” 
W rolach głównych: 100 proc. męski 
jack Hoit piękna Dorothy Sebastian 
oraz Ralph Graves. Krótkie i dosad- 
ne określenia; Tajemnica krwawej pla- 
my na piaskach pustyni. Tragiczne nie- 
porozum'enie. Miłość tancerki kabaret 
z Bel Abbas, Krew za krew. W dżung- 
lach piekielnej wyspy Zorodnia której 
nie było. Przepyszne sce y walki z 
Kabylami. Tragiczna miłość dwóchprzy - 
jaciół do jednej kobiety, Ucieczka z 
Piekielnej Wyspy Wstęp od 70 gr. 

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 13. 

Najpotężniejsze arcydziełcfilmowe p.t. 

Światła i Cien e Macierzyńctwa 
„łilm o mężczyznie i kobiecie film o po- 
wstaniu człowieka, film o cierpieniach 

i szczęściu matek 
wstęp Gd 45 groszy. 

  

Początek seansów 
o g. 615, — 8, — 10, 

UWAGA. kasa czynna od godz. 5.30 
KINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID* 
GRODNO, Brygidzza 2. 

Rekord humoru, 

  

  

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO. 
ROZDZIAŁ XXI 

„WIDZIAŁAM GO!“ 

Starając się nie poddawać  zatrutej 
atmosferze tego pokoju, Donald pod- 
szedł do kominka i pociągnął za sznurek 
dzwonka. Za chwilę ukazała się we 
drzwiach zgarbiona postać  Grodiego. 
Donald podszedł do niego, wpatrując 
się badawczo. 

— Czy widzieliście 
Wileta, Grodi? 

+  — Doktór jest właśnie tutaj Sir, 
Mrs. Chadmor kazała mi go wezwać, bo 
czuje się gorzej. 

— Biedna ciocia! Pójdę do niej. Ale 
wpierw powiedzcie mi, Grodi, dlaczego 
przewiesiliście na inne miejsce ten por- 
tret? 

Stary kamerdyner drgnął, raczej 
zdziwienia, niż ze strachu. 

— Pan to zauważył, sir? Pan jest 
bardziej spostrzegawczy od swego stry- 
ja... Mr. Teodor Chadmor gniewał się 
często za drobiazgi. Pamiętam, raz roz- 
biłem małą filiżaneczkę chińską, wtedy 
pan krzyczał na mnie tak, że... 

— Ja pytam was o portret, Grodi? 

— Właśnie, sir, chciałem tylko wy- 
tłumaczyć... Proszę zwrócić uwagę, że 
rama jest trochę pęknięta. Niechcący 
zrzuciłem portret, kilka dni temu, zdej- 
mując go dla otarcia kurzu z tyłu. Wie- 
działem, że Mr. Chadmor bardzo się za- 

gniewa, jeżeli powiem mu o term, powie- 
siłem więc portret w ciemniejszem miej- 
scu, zanim uda mi się naprawić ramę. 

Tłomaczenie było bardzo proste i 

dzisiaj. doktora 

ze 

Wto NATE ORO Z 

'wanie 

fantastyczności 
i gry aktorów osiągnął bez wątpienia filn wedłng satyry 

Na dworze króla Artura 
W roli głównej COILL ROGERS ! MYRNA LOY 

  nych środków lokomocji, lecz dać im kon- 

cesję na autobusową komunikacj j 
było błędem, choćby z iego względu, iż 
stworzona spółka dorożkiarzy nie posiadała 
potrzebnych kapitałów na u 

amtobusowej komunikacji miejskiej, oprócz 
tego spółka ta nie posiadała odpowiednich 
inteligentnych ludzi, którzyby mogli rozwi 
mąć i kierować tem przedsiębiorstwem. 

.Po drugie sprawa linij autobusowych. 

Od samego początku uruchomiona z0- 

stała tylko linja Dwiorzec — Przedmieście, 
a mastępnie linja ul. Skidelska — Przed- 

mieście nie odpowiadała potrzebom ludnoś 
ci, i nie łączyły najruchliwszych dzielnie 

naszego miasta. 
Zdaniem naszem trzeba było od: począt- 

ku uruchomić tyle linij autobusowych, aby 
łączyły wszystkie dzielnice miasta i przy- 
zwyczailyby ludność jeździć autobusami— 
Również i nieregularność kursowania auto 

busów przyczyniła się do zniechęcenia iud- 
ności do komunikacji miejskiej, 

I wreszcie opłata iza przejazd, autobusa- 

mi. 

    

  

   

W większości miast, w: których kursują 

autobusy, ustalona jest opłata w zależmoś- 

ci od odległości kursu. 
Gdyby taksa za przejazd z ulicy Witol- 

dowej do poczty wynosiła tylko 10 gm., to 
wówczas byłoby więcej amatorów do ko- 

rzystania z komunikacji miejskiej. 
Tak jak: jest obecnie, nie może tnwać da 

lej, gdyż stan obecny jest zaprzeczeniem 
wszelkiej komunikacji. 

— KOMITET POLSKO - ROSYJSKIE- 
GO ZBLIŻENIA. Staraniem pewnych sfer 
rosyjskich odbyło się w Grodnie pienwsze 
zebranie organizacyjne przyszłego towa- 
rzystwa polsko - rosyjskiego zbliżenia. 

Celem tego towarzystwa ma być: 1) ba 
danie kultury i literatury obu narodów; 2) 
dążenie ku wzajemnemu poznaniu się i u- 

sunieciu narodowošeiowych tarė; 3) wal- 

ka z kierunkami antyreligijnemi i anty- 

państwowemi; 4) wspólna dzałalność w 

dziedzinie kulturalnej, społecznej i ekono- 

miceznej; 5) zbliżenie z podobnemi organi- 

zacjami w kraju i zagranicą; 6) popieranie 

prae literackich i naukowych poświęconych 
polsko - rosyjskiemu zbliżeniu; 7) okazy- 

pomocy materjalnej i moralnej 
członkom trwa, pracującym w dziedzinie 
kulturalnej (dziennikarzom, muzykom i ar 
tystom); 8) walka z bezrobociem i wyszu- 
kanie pracy dla bezrobotnych członków 
t-wa i 9) pomoc materjalna bezrobotnym 

członkom t-wa, 
Wspomniane pierwsze zebranie organi- 

zacyjne, które odbyło się w dniu 22 bm., 
wybrało komitet organizacyjny, który ma 
również na celu opracować statut tego to- 
warzystwa. 

— ODCZYT PT.: „NOWY , USTRÓJ 
SZKOLNY. Staraniem Koła Uświadomie- 
nia Obywatelskiego organizacyj kobiecych 
iw dniu 10 października odbędzie się w saii 
Semnarjum Żeńskiego odczyt prof. Alek- 
sandra Litwina pt.: „Nowy ustrój szkolny” 

— PRZERWA PRACY W FABRYCE 
DYKT. W fabryce dykity w Grodnie zosta- 
ła chwilowo przerwana praca z powodu re- 
montu maszyn i ikotłowni, który potrwa 
około 2 tygodni. 

W związku z przenwą wszystkim robot- 

nikom uprzednio została wiymówiona praca 
AE GAADAAAAAAAAAAAA AAAA AAAAAADAAAAAARAAAGAŁ | 

    

Największą i nalbezpiecz- 
niejszą zblornicą kapitałów 

i oszczędności 

lest KOMUNALNA KASA. 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—csłko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
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wstęp od 70 gr. 

tematn, potężnej wystawy 

Marka Twzina p. t. 

30) 

ZAGADKI 
Donald nie miał powodu wątpić w praw 
dę słów starego sługi. 

— Dwa, czy trzy dni temu, Sir. 
— Czy myślicie, że stryj zauważył 

zmianę? й 
— Jestem zupelnie przekonany, že nie! 

Napewno powiedziałbym mi zaraz o 
tem... 

Donald skinął głową. A więc Teodor 
Chadmor nie mógł wskazać świadomie 
ten portret, bo nie wiedział, że właśnie 
tu wisi! 

— Powieszę go na miejscu; sir. 
— Nie, nie, zostawcie go tutaj. Wy- 

starczy, jak powtórzycie to samo, co 
mnie mówicie, kiedy was zapytają. 

Grodi teraz dopiero zrozumiał, jakie 
znaczene miała ta sprawa. Przecież czy- 
tał w gazetach zeznanie doktora Wileta. 

— Mój Boże, — zawołał. — Więc 
stryjowi pana, nie chodziło wcale o pa- 
na... jak ja się cieszę! 

— Narazie nie mówcie 
mu Grodi. 

— Dobrze, sir. 
— Dziękuję za obietnicę. 
— Grodi! — rozległ się jakiś głos 

Doktór Wilet wszedł do pokoju tak 
cicho, że ani Donald, ani Grodi nie do- 

myślali się jego obecności. 

— Witam pana, doktorze, — odez- 
wał się pierwszy Donald, dając znak 

o tem niko- 

Grodiemu, aby się oddalił. — Przestra- 
szył pan nas! 

— Byłem u pańskiej ciotki. Trafiłem 
tu w sam czas, by usłyszeć, jakie rozka- 
zy wydaje pan temu staremu! Co to ma 
znaczyć, panie Chadmor? Czy pan po- 

  
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. н   

  

ЧЕ 

— UPORCZYWY LOKATOR. Markus 
Meordchel, wyeksmitowany przez komornika 

z mieszkania przy ul. Brygidzkiej 13, wyr- 
wał deski w okmie i znów się wprowadził 
do uprzednio opuszczonego mieszkania. 

Upartym lokatorem zainteresowała się 
policja, ponieważ prawo wzbrania tego о- 

ryginalnego sposobu wprowadzania się do 

mieszkań, 

Radjo wileńskie 
CZWARTEK 29 WRZEŚNIA 

11,58 Sygnał czasu; 15.10 Program dzien- 
ny; 15.15 Utwory Głazunowa (płyty); 15.35 
Komunikat meteorologiczny; 15.40 Muzyka po 
pularna (płyty); 16.40 „Wśród książek* — po 
gadanka; 17.00 Koncert; 18.00 „Polska flota 
handlowa* — odczyt wygłosi dr. Feliks Hi!- 
chen; 18.20 Muzyka taneczna; 19.10 Program 
na piątek; 19,15 Skrzynka pocztowa nr. 215— 
listy radjosłuchaczy omówi Witold Hulewicz, 
dyr. programowy; 19,35 Prasowy dziennik ra- 
djowy; 19.45 Rozmaitości; 20.00 Koncert. W 
przerwie kwadrans literacki „Wawrzon Dąbek 
Wojdowski* — epizod z powieści Kruczkow- 
skiego „Kordjan i cham*. 21.20 Słuchowisko 
„Przy telefonie" — audycja połączona z kon- 
kursem dla radjosłuchaczy; 21.30 Komunikaiy 
z. Warszawy; 22.00 Muzyka taneczna; 22.40 
Wiadomości sportowe; 22.50 Muzyka. tanecz- 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach sptecznych znanega 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

wiine, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, a- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Formona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 

na. 

  

  

  

  

dej cary. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 
cjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 
W. Z. P. 

ET ENA -- e 

Lekarze 
ro" 
Blumo:sicz 

choroby weneryczne -- 
skórne 1 moczopłciowe 
WIELKA 21, tel. 921 
ой 9 — 113 — 8 * 

W.Z.P. 23. 

Dr. Ginsberg 
choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — I 

i 4 — 8. Tel. 567. 

POKÓJ 
duży, jasny, z umeblo- 
waniem lub bez w do- 
brym punkcie miasta" 
do wynajęcia. Zamko- 
wa 3 — 3. Dowiady- 
wać się w godzinach 
biurowych. 

POKój 
umeblowany dla jednej 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 
wynajęcia. Artyleryj - 
ska 1 m. 3. 

Mieszkania 
do wynsjęcia od zaraz 
2 i 3 pokojowe z wy- 
godami. Krakowska 51. 
Dozorca. 

Dwa pokoje 
z wygodami, z meblami 
lub bez. W.-Pohulanka 
41 — 4. 

DO WYNAJĘCIA 
2 pokoje z oddzielnem 
wejściem trontowem — 

nadsjące się na biuro, 
dla adwokst», lekarza 
etc. Wszelkie uowo- 
czesne wygody, telefon 
i in. ul, Trocka 3 m. 2 
od godz. 11 — 3 

w OGRÓDKU 
5-cio - pok. domek z 

  

A 

Kupno 
ł SPRZEDA? 

epa e 

NIEBYWAŁA 
OKAZJA 

taniego kupna ubrań, 
mebli, kas ogniotrw.. 
futer, biżuterji i tp. Z 
powodu likw. lombar- 
du. Biskupia 4 — tel 
14-10. 

PORTEPIAN 
k*ótki w dobrym  sta- 
nie do wynajęcia lub 

kuper.a 
Wiadomość w admini-" 
strzcji „Słowa u C. 
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werandą i wygodami 
Lokalė do wynajęcia. 

rvvesvyvvvvvvvvyvyvė jasna 15 (Zwierzy- 
EU __ niec). 

POKÓJ = =: 
umeblowany do wyna- MIESZKANIE 
jęcia dla kulturalnej o- 
saby. Dąbrowskiego :2 

m. 3 

Haim piętrze Góra Bou 
fsłowa 19—3. 

dejrzewa mnie o fałszywe zeznanie, czy 

może nawet o morderstwo? 
— Chciałbym bardzo wiedzieć, 

myślał o tem mój stryj? 
— O, proszę się nie wykręcać od od- 

powiedzi! Niech pan mówi, co pan my- 
Śl? 

— Ciekawa rzecz, — mruknął jakby 
do siebie Donald — czy rzeczywiście 
stryj pokazał na mój portret? 

— Pan wątpi w prawdę moich słów » 
— Tylko pan twierdzi, że stryj mnie 

wskazał, jako swego zabójcę!.. 
— Mam nadzieję, że słowa moje nie 

potrzebują potwierdzenia! — zauważył 
„z godnością doktór. Może pan sobie wie 
rzyć, albo nie, ale umierający wskazał 
na portret pana. Żałuję bardzo, że chcąc 
uratować pana, złożyłem fałszywe zezna 
nie. Na przyszłość będę... 

Nie skończył: nad ich głowami roz- 
legł się ciężki łoskot padającego przed- 
miotu. 
— (Co to? — krzyknął doktór. 
Donald podniósł głowę. Policjant zer 

wał się ze swego krzesła i otworzył 
drzwi narozcież. 
— To w sypialni pańskiej 

co 

cioci, =— 
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KOM UNIKAT! mu „Moskwa bez maski* oświadcza, 

Dyrecja Kina „Casino“, nie chcąc, by Sz. Publiczność została 
zjawieniem się na ulicach Wilna afiszów reklamujących wyświetlanie w kinie „Styłowy” fil- 

že kino „Stylowy“ 
do obecnie wyświetlanego u siebie ubrazu (tytul wlašciwy: „Hai Tang“) i 
nie ma wspólnego z reklamowanym w naszem kinie rewelacyjnym, arcyprzebojem sezonu p. 
t. „MOSKWA BEZ MASKI* który w najkróliszym czasie ukaże 

wprowadzona w błąd 

omyłkowo używa tego tytułu 
że ten fiim nie 

ekranie. się na naszym 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS w g powieś:i D. Szal achowa 

Duś | Najnowszy artystyczny przeboj dźwiękowy wytw. „SOwKINU* w Moskwie 

ĄILOŚĆ DOŃSKIEGO KCZAKA 
„C'chy Den* reż Oigi Preobrażeńskie] i iwana Pronowa z udziałem najwybitniej- 

szych srtystów teatrów moskiewskich. Orygi alne pieśni i fasńce w wysozsniu dcńskich kozaków. 
Atrakcje dźwiękowe Na 1 Szy S*ar s ceny Zniżone. Seanse 4, 6, 8 ! 10 70 W dnie Świat o 2-ei. 
  

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" | „„LEVY 
Dziś! Wielsi fum o miljona.h! Predakcja franczska! 

i $SPÓŁKĄ W rol. gł 
MARY GLORY oraz znakomi:i komicy Leon Belieres i 

urocza b-haterka filmu „Sekreta'ka Osobista” 

Charias Lamy. — Nad program: Komed:a dźwi,kowo-rysunkowa Fleischera oraz dodatek „Paramopniu*i „Pat* Na t-szy 
Wielka 42, tel. 528 ы 

a Następny program: 
arcydzieło lotni 

G'gantyczne 
icze 

Bsery i Ci<rk Gable 

seans ceny -niżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie Świąt. o godz. 2.ej, 
55 kroje lb i i tyka- „Pogromcy przestworzy” ży lac aaię e awa 

Dziś! Najnowszy przebój sezonu! Z udziałem niezrównanej bohaterki filmów „Precz zmi- 
łością*, „Z rozkazu księżniczki”, „Droga do rajn* i „Kongtes tańczyć 

LiILJAK HARVEY 
oraz z gwiazdorem humoru francuskiego L U t į E N E M BA RO UX E M. DŽWIĘKOWE KINO 

CG/INe 
Wielka 47, tel. 15-41 

i czarującego 
jej partnera HENRU GARATA 

Tytuł tego arcyfilmu 

„Liljanka chce się rozwieść 
Nad program; Doskonałe dodatki dźwiękowe: 1) Tygodnik „Foxa*, 2) Komedja dźwięk.- 
tysunkowa. — Ceny od 25 gr. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie Świąto g. 2 ej. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28. 

Dziś Arcydzieło 
6. W. PABSTA NAJEŹDŹCY 

swelni prawdziwemi obrazami z czasów wojny. Ludzie ze słabemi nerwami są proszeni nie przychodzić. — Nad program: 

(Front zachodni 1918 roku), Film teu osnuty na tle powieści 
wojennej Ernesta Johannsena „Czwórka piechniów*, wstrząse 

Dodatki dźwiękowe. Początek o godz, 4-ej, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. 

  

NNESZRAŃWE DOWODOWY 

do wynajęcia od zaraz Posady 
3, 44 516 pokojowe ‚ z” 
z wygodami. Cfisrna 2 POTRZEBNA 

Dozorca, do Grodna wychowaw- 
- -- czyni do 2 dziew. zynek, 

Wymagsny polski i fran saaa ais 
: cuski. Zgłas sć się w 

Rožn 

  

piątek i sobotę od 2—6, 
Cicha 5—3. 
  

SERA __ WEB RE 1 

ле Hak, BP OZTRCZZÓEBANII UWAGA! S : = x; Tządca na osobny f0l- 
Z že! Žr wark i pisarz podwó- 
przeprowd.:ża trazań -rzowy . Pierwszeństwo 
cje kupre, daży + ^ й SĄ ! tym, któ- 
majątków ziemskich -* POL < 1al -. rzy wkrótce opuszczają    

  

dzierżaw, domów, Wilii stanowiska. Žglosze — 

kolonij, »liców. Intete- pią „Par* Poznań pod 

sy handlowe. |.okuje 57 g3, 
kapitały. КИКа dziel- WOK EEREGZZH 

żaw solidnyv:h posiada - į 
my oraz 'najątków róż- Lekc e 
nej wiełkości, niektóre -———— BCE 
ckazyjme natyć uloż- Organizuje się 

komplet przygotow. 

UCZNIÓW(NIC) 
do 3 klasy gimnazjum 
Liczba ograniczona do 
10-ciu. Zgłoszenia pod 
adresem; Zaułek Dobro- 
czynny 2 m. 2 codzien- 
nie w godz. 0d3—7 

STUDENTKA 
poszukuje prywat - 
nych lekcyj do dzieci 
od lat 7 - miu. Zgło- 
szenia do Adm. „Sło- 

ra. Biuro Wayera — 
Marszałkowska 152 — 
Warszawa. 

Kto dopomoże ucz- 
niowi Szkoły Techn. 
do ukończenia nauk, 
Warunki zmuszają go 
do szukania jskiegokol- 
wiek zarobku w godzi- 
nach wolnych. — Moze 
udzielić korepetycji lub 
wykonywać prace kre- 
Ślerskie albo też zajmie 

  

się inną pracą byle od wa” dla C. M. 
zaraz. Łaskawe ZgłO-  |AAAAAAAAAŁAŁAŁAkZAĆ. 
szenia kierować do re 

dakcji. F OSZUKUJĄ 
OAI P 

SPRAWDZONA RA 
przez Tow. Pan Milo- | Ч 
sierdzia šw. Wincente- Służąca 
go a Pauło rodzina W. 
składająca się z rodzi- 
ców (ojca be7 pracy), 

8 - ga dziatek do- 
tknięta krańcową  nę- 
dzą: najmłodsze 4 - ro 
miesięczne bobo do - 
tąd niechrzczone dla br 
ku bielizenki i kołder- 
ki. — Wołamy © ро- 
moc dla maleństwa te 
go — starzyzna 'ardzo 
ferądana — Nasskrom 

do wszystkiego poszu- 
kuje posady. Ma dob e 
Świadectwa  Mickiewi 
cza 29 m. 9 

Kucharka 
poszuku e posadv, po- 
sisda dobre świadectwa 
Mickiewicza 9 m. 39a 

Siostra-pielęgn. 
z długoletnią preklyką 
skromnych wymagań 

5 pokoi z wygodami na '*£,sze ofiary Skiał:ć poszukuje pracy przy tyką, 

proszę — do Redakcji chorych zsnł, Dobro- 
„Słowa”* pod literą W. czynny 3» m. 13 

granicznego przerażenia. Śpiew zamaił. 
Krzyk powtórzył się. 

Donald a za nim doktór wbiegli 1:a 
schody. Policjant biegł przed niemi, ale 
młody Chadmor wyprzedził go. Nowy 
krzyk, równie przeraźliwy rozdarł chwi- 
lową ciszę. 

Elżbieta Chadmor stała we drzwiac!. 
sypialni, biała, jak trup, z rozszerzone- 
mi źrenicami... Drżała cała, wstrząsana 
gwałtownemi dreszczami, coraz słab- 
sze okrzyki wydzierały się z jej gardła. 
Zachwiała się. Donald chwycił ją na ręce. 

— Co cioci jest? Czy ciocia jest ran- 
na? 

Elżbeta patrzała ną niego błędnym 
wzrokiem. Rozpuszczone, siwe włosy 
nadawały jej wyglądowi niesamowitego 
wyrazu. Szczupła postać drżała. Val- 
ce z przyzwyczajenia przebierały kurczo 
wo na szyi i rękach nieistniejące już klej 

noty... 

— |а... [а go widziałam... O!. 
Podbiegł doktór i policjant i ułożyli 

ją do łóżka. 
* Na tualetce paliła się jedna świeca. 

Koło łóżka leżały kawałki rozbitego kry- 
ształowego wazonu. Widocznie Elżbie- 

stwierdził doktór, — została bardzo sła-ta Chadmor rozbiła go, wyskakując z 

ba w łóżku, gdy wychodziłem... : 
Umilkt nagle. Obaj z Donaldem spoi- 

rzeli na siebie pytająco. Przeciąg zachy- 
otał płomykami świec. 

— Pan słyszy? — szepnął doktór. 
Niski męski głos z djabelskiem szy- 

derstwem śpiewał arję'ze  złowieszczej 
opery. Ten śpiew wywołał w mózgu Do- 
nalda ciężkie asocjacje... 

„Kulawy  djabeł!* — krzyknął, 

rzucając dokoła przerażone spojrzenia. 

Dźwięki zdawały się płynąć z kąta, 

od strony popiersia z bronzu... ale nie: 
ktoś $piewał na górze! 

Rozległ się rozdzierający krzyk bez- 

Ъ. 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA““. 

łóżka. Coś musiało ją przestraszyć. 
Staruszka zakrywała rękami twarz, 

w obawie ujrzenia strasznego widziadła. 
— аке to straszne!... jakie strasz- 

ne!.. — powtarzała, — widziałam go ... 

On był tutaj! Te oczy,.. te oczy... 
Donald nachylił się nad nią: 
—. Jakie oczy, ciociu? 
Spojrzała na siostrzeńca niewidzące- 

mi oczyma. Kurczowo zacisnęła ręce i 
nagle usiadła na łóżku. 

— Zamknij drzwi! Prędzej! Prędzej! 
Ja nie chcę jego widzieć... nigdy... ni- 
gdy!... 

Nieszczęśliwa kobieta rzucała się, 

    

„„znający dobrze L Е 

fach, pracowity. Przyj- botnik. Tokarska 6 m. mierz. 
Włady - 

P-05 ZUKU JE 
posady od zaraz lub 
później  došwiadczo — 
ny, pracowity roinik - 
hodowca mieczarz Po-' 
znańczyk; znający— 
wszystkie te działy do 
*udiiie, żonaty, rodzina 

niała. Swiadectwa, re- 
ierencje pewne. Zgłosz. 
Al. Urbanowski, maj. 
Kochala, poczta _eszro 
k. Błonia. 

downictwa 

(monterskie)    PROTECAM 

m ern'czych, 3) Dszorców Drogowych i Meljora- 
cyjnych. 4) Radjotechniczne, 5) Elektrotechniczne 

i 7) Żeńskie Kreślarsko-Techniczne. 

Zajęcia rozpoczynają się 15 październ. 

kancelarja Kursów we wtorki i piątki w godzinach 17—19 

w gmachu Państwowej Szkoły Techa. Wilno Holendernia 12. 

"i JJ A A i k 

TORARZYŚTKO KURSÓW TECHNICZNYCH № WILNIE 
otwiera w roku szk. 1982-38 następujące Kursy 
Tectniczne: 1) Korespondencyjne (z zakresu bu- 

    
elektrotechniki), 2) Pomocnikėw 

6) Nowoczesnej Obróbki Metali 

Intormacji udzieia 

  

szofera, który był u Ti i 
mnie 3 lata, dobrego; 
kierowcę i iachowca, -- -- -- -- -- = 

sumiennego, uczciwe -  BEJCARZ ROBOTY sZzEWC 
go. Wolny 1. X. iub Prosi o udzielenie ja“ WSZELKIE poszukuje pracy przy” 
wcześniej z powodu re kiejkolwiek pracy, naj- druciarskie 

własnym tanio i dukcji samochodu. Wi- chętniej we 
told Plater, Osiecz Wiel fachu. Pieślak Jan, Ma 

ki, Boniewo, woj. War- linowa 7. 

m. ski 
LOKAJ prosi o udzielenie ja- 

samotny, władający pol 
skim i niemieckim ję- 
zykiem z dobremi świa 
dectwami poszukuje 
posady. Łaskawe ofer-' 
ty uprasza się pod ad- 

rakowski Stanisław — 
Trakt Batorego 2. 

>SzEwC 

kielkolwiek pracy. Za-' 

dobry robotnik bardzo* 

wykonuje warsztacie czy też sa- 
solidnie Wy- modzielnie. Może wy- 

ganowski Michał Bu-' jechać na prowincję—- 
kowa 12. Sokola 16. Hurczya 
a RSW OANUSIAW. 
SK OFEARZĘ O ZZ 
MEBLOWY SZEWC 

znający dobrze swój pozostający bez pracy” 
fach prosi o udzielenie prosi o udziełenie  ja- 

* ти pracy. Przyimie ró kiejkolwiek posady. — 
-- wnież zamówienia. — Kozyrski Leon. Trakt 

Wykonanie solidne. — Batorego 28. 
Babkin Antoni, Smolen --   

KOWAL 

  

resem: Władysław O- a EE ss ska 13. : BEE 
ТЕ Warszawa A- Zgadzający się na kaž -- — — — -- Ziający swėj Фасй ро - 

a. ARA de warunki wynagro - ŚLUSARZ  szukuje pracy najchęt- 
sA —__ dzenia poszukuje za- prosi o udzielenie ja- niej do'majątku, spokej 
- __ _ 1еса. — Слеботагипаз' КеткоГуеК  ргасу. Sta- ny, pracowity, Nowa- 
SZOFER Wiktor * Wodociągowa nisław Andrzejewski — gródzka 10 Marciniak" 

z dobremi świadectwa- 14. Pokój 6. Konstanty. 
mi, trzeźwy, uczciwy, 77 >= c = 
poszikuje pracy. Wy ŚLUSARZ CZELADNIK KRAWCOWA 
magania skromne. Wa- 

przyjmie posadę 
-. skromnych 

bramska 25. 

posadę za skrom- 6. Zaulewicz 

  

mie 
ne wynagrodzenie — ław. 
Tummel Ernest. Pan- -- 
ska 7. ŚLUSARZ 

OGRODNIK lidny, 

43. zakresie 
* ności. Slaskowicz 

-- toni Więzienna 2 m. 

Legjonowa 
Chlebowski Antoni. 

jak w konwulsjach, z przerażenia. W ser 
cu Donalda zbudziło się szczere współ- 
czucie, ale musiał pytać, by wyjaśnić 
sprawę: 
— Kogo ciocia widziała? 
— Mr... Mr.. Amicus! — jęczała Elż- 

bieta. 
Głowa jej opadła nagle na poduszki, 

powieki zamknęły się. 
Wilet szybko napełnił strzykawkę 

bronzowym płynem. Ukłuł wychudłą 
rękę staruszki i przycisnął tłoczek. Szkla 

na rurka nie była jeszcze wypróżniona, 

gdy doktór zatrzymał się nagle, dotknął 

pulsu i podniósł jedną powiekę Elżbie- 
ty Chadmor. 

— Umarła — oznajmił cicho. 

Donald nie mógł się zorjentować w 
Sytuacji. Rozumiał tylko, że. usta ciotki 
zamknęły się nazawsze i nigdy już nie 

będą mogły wyjawić mu tajemnicę ro- 

dzinną... 

Doktór spojrzał na rozbity wazon. 

— Ktoś przestraszył ją... Wszedł 
do jej pokoju, sądząc, że już wyszedłem 
i Mr. Chadmor jest sama ze starymi 
służącymi... Ktoś... ale ten, kogo ona na- 
zwała, umarł przed stu laty! 

Donald nie odpowiedział. — We 

drzwiach ukazały się przestraszone 1 

smutne twarze Grodiego i jego żony. 
Martwe palce ciotki Elżbiety leżały 

nieruchomo na szyi, niegdyś ozdobionej 

perłami... 

ROZDZIAŁ XXII 

CZARNY GUZIK 

Teodor Chadmor i jego żona Elżbie 

ta spoczywali w rodzinnych grobach. 
Donałd zamieszkał, jako prawowity wła- 
ściciel w „Domu tajemnicy“. 

Życie jego płynęło napozór 
nym nurtem, mimo, że  ajenci 

spokoj- 
spółek, 

MECHANIK szewski 

silewski Antoni Ostro- pozostający bez pracy wiec, е : T i 
na' wymaganiami szuxa za Zawadzka Brygida — 

-- woźny 
bezpieczeniowej, z do- Wodejko Adolf. 

-- dobry fachowiec, * so- bremi świadectwami — — 

ze Świadectwa- młody, żonaty poszuku 

kwalifikowany z prak-' mi, poszukuje pracy w je pracy. Adrejmias 1g- zdolny, 

swej specjal- nacy Koszykowa 39 m. leca się. 

An- 3. 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

dobry facho - wykonanie staranne. — 
ze skromnemi szyje dobrze i niedroge 

au e NO warun - jęcia od zaraz, solidny, Majowa 15. 
CUKIERNIK kach. Pracowity, solid-' nie pije. Żórawia 6 m. —— 

swój ny, uczciwy. Dobry ro 3. Aleksandrowicz Kazi w CEGIELNit 
pod Wilnem fub na 
Wilenszczy: žnie — 

ZREDUKOWANY przyjmie pracę na se- 
z instytucji u- zon. Kalwaryjska 135. 

KONOM 
pracowity pa- 
Bakszta 14. 

Januszkiewicz Witełd. 

E 

  

   

RDZ WZROST EO RK RITZ S A I III IN SIT IKI, 

chcących kupić jego dom, nie 
wiali go w spokoju. 

"W duszy jednak Donalda panował 

zamęt, niepokój i złe przeczucia. 
Nie mógł się pozbyć wrażenia, że ja- 

kieś niewidoczne oczy śledzą każdy je- 
go krok. Nietylko. na ulicy, ale i w do- 
mu, wydawało mu się, że każdy jega 
krok i każde słowo jest śiedzone i pod- 

słuchiwane... 
Zamieszkał w dwóch dużych poko- 

jach na trzeciem piętrze. Okna były tu- 
taj pootwierane przez cały dzień. Poko- 
je były narożne, więc było w nich do- 
syć światła i powietrza, więcej, niż w in- 
nych częściach ponurego domu. Żona, 
Grodiego przybierała je codzień świeże- 
mi kwiatami. 

Wieczorem, nazajutrz po pogrzebie, 
Donałd wrócił do domu, by się przebrać 
do obiadu. Umówił się z Glorją, że pój- 
dzie z nią do restauracji. 

Otworzył drzwi własnym kłuczem i 

cicho wszedł na schody: w tym domu, 

szczególnie od czasu tragicznych zajść, 
wszyscy poruszali się bardzo ciche... 
Bez szmeru prawie stanął we drzwiach 
swego pokoju..., 

W tem, że Piterkin był w pokoju, 
nie było nic dziwnego, ale to, co tam го- 
bił, mogło wzbudzić podejrzenie: РИгг- 
kin klęczał przed pustą walizą, z którą 

Donald przyjechał do hotelu „Splendid* 
i uważnie opukiwał dno. 

Donald uśmiechnął się. Wszyscy za- 

chowywali się tak dziwnie! Widocznie 
i Piterkin nie stanowił wyjątku! Lokaą 

był tak zaabsorbowany, że nie zauważyżł 

wejścia swego pana. < 
Dobry wieczór, 

rzekł wreszcie Donald. 
Służący odwrócił się bardzo zmiesza- 

ny. 

pozosta- 

Piterkinie, —- 

(B. C. N.) 
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