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NA BLIZSZĄ i DALSZĄ METĘ 
W poprzednich artykułach mówiłem, 

że pewna łączność zachodzi pomiędzv 

niemiecką tezą o równości zbrojeń, a 

polską o równości zobowiązań wobec 

mniejszości narodowych, jak również 2i- 

sałem o tem, że Polska wzamian za u- 

stępstwo żądaniom Niemców na temat 

zbrojeń zażądać od nich powinna Locar- 

na Wschodniego. 

Chciałbym dziś bliżej skonskretyzo- 

wać i wyjaśnić, co miałem na myśli. 

Jak najsilniej podkreślam, że zbroje- 

nia Niemiec w danej chwili stanowią dla 

nas straszne niebezpieczeństwo. Nie pro- 

ponuję też i nie proponowałem, aby 

Polska poparła żądania Niemiec wza- 

mian za jakiś oderwany czyn z ich stro- 

ny. Nie wyobrażam sobie tranzakcji na- 

stępującej: Polska popiera Niemców w 

sprawie zbrojeń, Niemcy popierają Pol- 

skę w sprawie wyswobodzenia się z pod 

klauzul mniejszościowych. Po takiej jed- 

nostkowej i okolicznościowej współ- 

pracy polsko - niemieckiej nastąpiłoby 

niewątpliwie dalsze uprawianie przez 

niemcy polityki Stressemanna, polegają- 

cej na pokoju z Francją, szukanie jedno- 

stronnego odwetu na Polsce. Również 

nie jestem ślepy i rozumiem doskonale, 
że papierowe Locarno Wschodnie, po- 

zbawione zwłaszcza gwarancji angiel- 

skiej, w żaden sposób nie może być u- 

ważane za jakiekolwiek bezpieczeństwo 

dla Polski. 

Te wszystkie względy, które najzu- 

pełniej oceniam, nie mogą mnie jednak 

sprowadzić z drogi, na którą popychają 

mnie następujące przesłanki: 

Niekorzystne dla Polski jest, że w 

miarę polepszania się stosunków  fran- 

cusko - niemieckich, pogarszają się sto- 

sunki polsko - niemieckie. 

Wojny europejskiej nie będzie. Woj- 

na lokalna polsko - niemiecka naraża 

nas na wielkie niebezpieczeństwo.. 

Konieczne jest zamknięcie nożyc po- 

litycznych. Konieczne jest, aby stosunki 

pomiędzy Warszawą, a Berlinem były 

nie inne, jak te, które panują pomiędzy 

Paryżem, a Berlinem. 

Będąc więc przeciwnikiem jakiejś o- 

kolicznościowej, czy wypadkowej współ- 

pracy polsko - niemieckiej, skorzystał- 

bym z każdej okazji, aby wkroczyć na 

drogę odprężenia polsko - niemieckiec- 

kich stosunków. Wydaje się to ludziom 

niemożliwe! Bardzo dużo rzeczy dzieje 

się takich, które ludziom wydają się nie- 

możliwe. W 1923 r. jeden z byłych pol- 

skich ministrów spr. zagr. mówił mi, że 

przewiduje rychłe porozumienie polsko- 

irancuskie. Wydawało mi się to niemoż- 

liwe, a ludzie, którym to komunikowa- 

łem, uśmiechali się tylko ironicznie. Ed- 
ward Grey pisze w swoich  pamiętni- 
kach: „Wyszedłem z ministerstwa spr. 
zagr., jako podsekretarz stanu w czasie, 

kiedy Francja była największym naszym 
wrogiem. Wróciłem do ministerstwa Spr. 
zagr. na stanowisko ministra, a w cza- 

sie mej nieobecności Francja została na- 

szym sojusznikiem'. Wiemy, dlaczego 

tak się stało. Bo w okresie Fachody t. 

j. chwili największego naprężenia Sto- 

sunków francusko - angielskich, kiedy 

omal kanał La Manche nie zaróżowił się 

krwią wojny pomiędzy temi dwoma na- 

rodami — ministrem spr. zagr. Francii 

został Delcasse, to jest człowiek, który 

miał wielki cel przed oczyma: odzyska- 

nie Alzacji, rewanż na Niemczech. Cel 
ten nakazał mu doprowadzić do sojuszu 
z tym, którego ulica paryska uważała 

za wroga, co więcej, z tym, który istot- 

nie był wrogiem historycznym Francji, z 
Anglją. Wezmy pierwszy lepszy podręcz 
nik dziejów Francji, Na każdej stromicy 
spotkamy rycinę, przedstawiającą bitwę 

pomiędzy Francuzami, a Anglikami. Dziś 
razem obchodzą Zaduszki. 

NĄ BLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Raz jeszcze zastrzegając się przeciwko 
wypadkową, okolicznościową, a zatem 
niekonsekwentną próbą współpracy pol- 
sko - niemieckiej, wyobrażam sobie, że 
byłoby możliwe wytworzenie takiego sta 

nu rzeczy, przy którym osiągnięte byt;- 

by widoki dobrej woli obu stron do usu- 

nięcia nieporozumień pomiędzy obu pań- 

stwami, a to z tego względu, że stosun- 

ki obecne grożą wojną, która może być 

straszna dla Niemiec, może być straszna 

dla Polski. Przy takim stanie rzeczy wy- 

obrażam sobie ze strony Polski możli- 

wość poparcia tezy niemieckiej o rów- 

nouprawnieniu zbrojeń. Nie wiem, czy 

wielebyśmy na tem stracili. Obecnie nie- 

którzy twierdzą, że Polska opóźnia doj- 

ście Niemiec do równości zbrojeń. Nie 

dyskutując z tem twierdzeniem, zazna- 

czę, że jednak każdy rozsądniejszv 

człowiek zdaje sobie sprawę, że nie je- 

steśmy w stanie procesu, zdąžąjącego 

do zupełnego równouprawnienia  Nie- 

imiec z innemi narodami, całkowicie za- 

trzymać, lub unicestwić. Wyobrażam so- 

bie, że wzamian za poparcie Niemiec w 

sprawie zbrojeń, czy też innych ana- 

logicznych Polska  otrzymałaby od 

nich również poparcie w sprawach, któ- 

re wymagają załatwienia międzynarodo- 

wego, a także deklarację wysiłków dla 

usunięcia kwestyj jątrzących. 

Tak myślałbym o układzie polsko-nie- 

mieckim, któryby regulował sprawę Gdań 

ska w ten sposób, że istnienie tam ko- 

misarjatu Ligi Narodów byłoby zbytecz- 

ne. Z radością powitam dzień, kiedy ten 

komisarz przystąpi do pakowania ma- 

natków, z przyjemnością pomógłbym miu 

przy zaciąganiu rzemieni i otworzył- 

bym szeroko drzwi. 

Uważam, że w swoich studjach o Li- 

dze Narodów dałem wyraz temu, że za- 

wsze należy odróżniać kwestję pew- 

nych politycznych form od istotnej poli- 

tyki. Liga Narodów jest formalnie zrze- 

szeniea: równouprawnionych  narodów., 

w istocie jest to tylko miejsce spotkań 

trzech największych mocarstw, które w 

ostatnich czasach coraz częściej w 

chwilach najważniejszych wolą — ори- 

szczać ten zgiełkliwy teren. Te formy 

polityczne porównać można do zasłon 

dymowych, poza któremi dopiero dyplo- 

mata i dziennikarz wypatrzeć powinni 

właściwe ustawienie istotnych i dec;- 

dujących sił politycznych. 

Stosunki polsko - gdańskie są tylko 

ivnkcją stosunków polsko - niemieckich, 

jak to szerzej uzasadnia w doskonałej 

broszurze „Serajewo, Szanghaj, Gdansk“ 

młody publicysta konserwatywny p. 

Xawery Pruszyński. Gdańsk jest nietyl- 

ko miejscem newralgicznem  polsko-nie- 

mieckich stosunków, lecz Gdańsk jest 

także iiustracją tezy, że i Polacy i 

Niemcy mogą dużo zyskać na porozu- 

mieniu. Stosunki polsko - niemieckie są 

jak pożar. Nie można go gasić na jed- 

nem tylko miejscu, bo z innej strony bę- 

dzie się rozszerzać. W systemie polsko- 

niemieckiej zgody porozumienie w spra- 

wie Gdańska jest ogniwem koniecznem. 

Berlin jest tu konieczny, bo z Berlina idą 

sznurki, które stwarzają w Gdańsku 

tę atmosferę, którą znamy. 

Tak samo konieczne jest porozumie- 

nie w sprawie mniejszości narodowych. 
Chodziłoby . tu nietylko o anulowanie 

polskich zobowiązań wobec Ligi, czyli o 

akt prawny. Chodziłoby także, przy cał- 

kowitem poszanowaniu zasady suweren- 

ności obu państw o wzajemne zakoimu- 

nikowanie sobie, jakie metody względem 
swoićh mniejszości narodowych będą 

oba państwa w przyszłości stosować. 

Jesteśmy obrońcami tezy o stałości i 

niezmienności naszej granicy zachod- 

niej. Wszelka iredenta polska po tamtej 

stronie granicy osłabia tę naszą tezę, 

jest przeciwna interesowi Polski. Polska 

powina stać poza podejrzeniem, że ży- 

czy sobie tej irrdenty, że ją popiera, czy 

wywołuje. Niemcy powinni się zrzec nie- 

tylko pretensji do korytarza, czy Śląska, 

lecz muszą również stać poza podejrze- 

niami, że popierają separatyzm  ukraii- 
ski. Tylko przy tak ułożonych  stosun- 
kach możemy powiedzieć, że osiągnęli- 
śmy zgodę z Niemcami nietylko formal- 
ną, lecz i faktyczną. Oczywiście stosu-- 
nek Polski do jej mniejszości niemiec- 

kiej powinien być liberalny. Na tem nic 
nie stracimy. Historja nam mówi, że ży- 
wioł nie.siecki asymilował się u nas łat- 

wo i dawał nan, tęgich patrjotów. Tych 

zaś, ktorzy asymilować się nie chcą, si- 

łą na krolaków nie przerobimy. Trzeba 
także pasniętać, że Niemcy, to nie Biało- 
rusini. 

Do naszych tez o korytarzu należy 

także twierdzenie, że nie przeszkadza 

on pokojowym  komunikacjom Prus 

Wschodnich z macierzą. Dotychczas st»- 

sunki polsko - niemieckie nie były tego 

rodzaju abyśmy potrzebewali w tej dzie- 

dzinie świadczyć im jakieś specjalne 

grzeczności. Przy dobrej woli obu stron 

ułatwienia tranzytowe powinny iść moż- 

liwie najdalej. 

W ten sposób wyobrażam sobie po- 

wstanie systemu polsko - niemieckiego 
pojednania. Polegało ono na dojściu 

do porozumienia w sprawach: 1) równo- 

ści zbrojeń, 2) Gdańska, 3) mniejszo- 

ści narodowych, 4) tranzytu przez kor /- 
tarz. 

NA DALSZĄ METĘ 

Locarno Wschodnie nie będzie miało 

gwarancji angielskiej. Tyle razy powie- 

dzieli Anglicy nam i Francuzom, że jej 

Wschodowi nie dadzą. Ale też na dai- 

szą metę wyobrażam sobie to, co moż: 

na nazwać Locarnem, to jest odpręże- 

nie, uzgodnienie, oparcie polityki na pew 

nych niciach wzajemnej solidarności — 

nie inaczej, jak czegoś w rodzaju Bjor- 

ke. Zakładam, że czytelnik czytał moja 

dłuższe studjum o traktacie w Bjorke i 
wie, o co chodzi. Sojusz polsko = fran- 

cuski zostałby rozszerzony na Niemcy, 

na zorganizowanie sojuszu kontynenfa|l- 

nego trzech dużych, sąsiadujących ze 

sobą państw. Z Bjorke zachodziłaby ta 

różnica, że Bjorke skierowane było 

przeciw Anglji, — zadaniem tego soju- 

szu byłoby uzgodnienie stanowiska z 

Anglją w sprawach kontynentu europej- 

skiego. 

Byłby to jedyny system zabezpiecze- 

nia pokoju w Europie w sposób istotny 

i pewny. 

TO NIE JEST PROGRAM 
ANTYFRANCUSKI 

Szerokiej publiczności w Polsce do 
dziś dnia jeszcze się zdaje, że pojedna- 

nie Polski z Nienicami możliwe jest tyl- 

ko z krzywdą Francji. Szkoda, że p. 

Briand nie miał skrupułów  analogicz- 
nych. Istotnie dyplomacji francuskiej nie- 

wątpliwie na rękę jest stan wrzenia? na 

granicy polsko - niemieckiej, bo ułatwia 

im to robotę, rzuca specjalny blask na 

ich pokojowe wobec Niemiec zapewnie- 

nia. 

Jednak na tem ułatwienia roboty koń- 

czy się. We Francji ten, kto głębiej się 

zapatruje na problem pokoju, ten jest 

zwolennikiem pojednania Polski z Niem- 

cami. Przeciętny burżuj, masa wyborcza 

francuska, byłby stanowczo za tem po- 

jednaniem. Francuz chce pokoju. Każde 

nowe wybory we Francji dają temu co- 

raz jaskrawszy wyraz. Nasza propagan- 

da o niebezpieczeństwie korytarza robi 

na niego wrażenie okropne, można tylko 

je porównać do następującego obrazka: 

Człowiek w starszym wieku napracował 
się przez dzień cały, zjadł obiad i po- 

szedł spać, aż tu mu ktoś z puhacza 

wali co chwila nad uchem, albo wywo- 
łuje na ulicę, aby spojrzał, czy niema 
pożaru. Przeciętny wyborca francuski z 

radością powita nowinę, że Polacy po- 

godzili się z Niemcami. Cat. 

NASZA ANKIETA 
Do dzisiejszego numeru naszej gazety 

załączamy arkusz ankiety ©0 wypełnienie 
którego prosimy maszych czytelników. Do- 
tyczy ta ankieta: a) stosunków gospodar- 
czych w rolnictwie, b) spraw samo- 
reądowych — chcielibyśmy wybadać nasze 
społeczeństwo co do poglądów na przyszły 
ustrój samorządowy. c) spraw obrządku 
wschodniego. d) stosunku naszych czytel- 
ników do stanowiska naszego w sprawie 
polskiej polityki zagranicznej. Omówiliśmy 
tą anikietę szerzej w artykule z Niedzieli 

11 Października. 

  

  

PRZEDS? 
BRASŁAW — Ksjęgamia T-wa „Lot*. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIE| — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
FWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność” 
ŁIDA — uł, Suwalska 13 — S, Mateski, | 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

BEBE SUSE EZWZZEZDĄ ST 
ŁENY UUŁOUSZEŃ: wiersz miiimetrowy jednc 
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NIEŚWIEŻ — 

IELSTWA: 
«t Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiezo, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, | 

| POSTAWY — 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgarmia Połska — St, Bednarski, 

Ksjęgamnia Połskiej Macierzy Szkolnej, 

STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch”, 

          

  

itowy na sronje - į i 3-ej gr. 40, Z 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, uł, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —bBiuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8 

WILEJKA POWIATOWA — uł, Mickjewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Tow fBuajęgarsj Kol, „Rach”, 

      
   

KR Kas RON ks BOSROMORZGZT OZ ROPEIRZTKĄC 

j 15 gr. Komun;katy Ога 
  

' nadesiane mylinietr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach šwįatecznych, oraz Z prowinejį 0 25 proc, drožej, 
| Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe ; tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

| do miejsca, Terminy druku mogą być przez Adm 
ROGZ OZOZCI RZESZÓW IAD 

Pelemika wybercza Hoc 

    

  

Redukcja zbrojeń o '|, — Długi nie mogą być 
anulowane I taryfy zmnieįszcne 

CLEVELAND PAT. — Prezydent 
Hoover wygłosił tu przemówienie przed 
wyborcze, w którem zaznaczył, że reduk 
cja zbrojeń o jedną trzecią i zwrócenie 
głównej uwagi na broń defensywną — ©- 
szczędziłoby Stanom Zjednoczonym zgo- 
rą 200 miljonów dolarów rocznie, zwięk 
szając zarazem siłę kupna państw euro- 
pejskich mniej więcej o miljard dolarów 
rocznie. 

Przyszła światowa konierencja gospo 
darcza — mówił Hoover — winnaby 
rozypiuitrzyć szereg zagadnień finanso- 
wych i innych, co przyczyniłoby się Jo 
zwalczenia przeszkód, istniejących na 
drodze*do odbudowy gospodarczej swia 
ta. Prezydent Hoover sprzeciwiając się 
anuiowzniu długów wojennych, oświad- 
czyi, iż propozycja kandydata demokra- 
tycznegc w sprawie zmniejszenia taryf 

celnych tak, aby zwiększenie się ducho- 
dów, wynikające z ożywienia handłu, po 
zwojiło Europie spłacać roczne raty dłu 
gów, byłoby znacznie gorsze od anulowa 
nia długów. Jesteśmy obecnie najpojem- 
niejszym tynkiem świata, a otaczają nas 
narody, które natarczywie domagają się 
uatym na ten rynek. 

Zaprzeczając następnie, jakoby Stany 
Zjednoczone miały być  odnowiedzialne 
za c:prrsję ogólnoświatową, Hoover 0- 
świadczył, iż przywódcy demokratów 
zdają się zapominać o skutkach dumpin- 
gu towarowego, który prowadziła Ro- 
sja w nzpaczliwym wysiłku uzyskania 
pieniędzy, przy pomocy których mogła- 
by przeprowadzić swe cele. Ameryka — 
zakończył n:'ewcz — produkuje wszystko 
tak, iż meżemy iść bardzo ualeko o włas 

nych s «ch 

Rząd Vaida Voeved podał się de dymisji 
Misję formowania gabinetu otrzyma Maniu 
BUKARESZT. PAT. — Rząd podał 

się do dymisji. Premjer Vaida Voevod 
po audjencji u króla oświadczył przed- 
stawicielom prasy, że król powierzył mu 
sprawowanie wiadzy do czasu utworze- 
nia nowego rządu. 

BUKARESZT PAT. — Po dymisii 
rządu yty minister spraw wewnętrz- 

nych Michalake przyjęty był przez kró- 
la. Po audencji Michalake oświadczył, 
że doradzał królowi, uważając to za je- 
dyne rozwiązanie, utworzenie gabinetu z 
Maniu. Maniu zaproszony został do Sina 
ja, dokąd ma udać się we wtorek rano. 
Prawdopodobne jest zatem powierzeniei 
mu misji tworzenia nowego rządu. 

Minister Zaleski a wybarze Polski de Rady Ligi 
WARSZAWA (tel. własny). — Mini 

ster Zaleski udzielił wywiadu przedsta- 
wicielowi „Iskry“ z okazji 13 posiedze- 
nia Rady Ligi Narodów. W sprawie po- 
nownego wyboru Polski do Rady Ligi, 
p. minister zaznaczył, że wybór ten na- 
stąpii gv chwili tworzenia dla Niemiec 
stałego miejsca w Radzie. Ponowny wy 
bór Polski świadczy, że w Genewie re- 

  

zumieją, że obecność Polski w Radric 
Ligi jest konieczna i to nietylko ze 
względu na jej położenie geograticzie, 
ale przedewszystkiem ze względu na 
wielkość Polski. W sprawie narad lon- 
dyńskich minister Zaleski zaznaczył, że 
trudno jest coś powiedzieć zanim wynik 
nie będzie znany oficjalnie. 

      
    

inistrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

  

POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW 

WARSZAWA. PAT. W poniedziałek dn. 
Rady Ministrów Pnystora odbyło się posie- 

dzenie Rady Miniistrów. Na posiedzeniu tem 
17 b. m. pod przewiodmictwem p. prezesa 
Riada Ministrów poza załatwieniem szere- 
gu spnaw bieżących uchwaliła między in- 
memi mastępujące projekty rozporządzeń 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. : 

O dochodzeniu i egzekucji mależności 

pieniężnych, przypadających ой związków 

komunalnych, o pienwszeństwie hipotecz- 
mem ji konwersji zaległości od pożyczek 
instytucyj kredytu długoterminowego, O 
uprawnieniach niektórych towarzystw kre- 
diytiowych ziemskich i miejskich oraz ban- 

ków hipotecznych przy przeprowadzaniu 
egzekucji nieruchomości, o uzupełnianiu u- 
stawy z dnia 12 mamca 1932 r. w: sprawie 
spłat uciążliwych zobowiązań, obciążają- 
cych gospodarstwa nolne, dalej moweiizacja 

cję mozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej o uregulowianiu obrotu, mowelizację 
mozporządzenia. Prezydenta Rzeczypospoli-- 
tej o Izbach Rolmiczych oraz projekty тох- 
porządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej, za- 
wierające prawo 0 sądowem postępowaniu 

egzekucyjnem i przepisy, wprowadzające 
prawo o sądowem postępowaniu egzeku- 

cyjnem 

ODROCZENIE SPRAWY 
VICE-MIN. STARZYŃSKIEGO 

WARSZAWA. (tel. własny). Sąd grodz- 
ki w Warszawie odroczył sprawę wicemini- 
stra Starzyńskiego, przychylając się do 
wniosku obrony. powołania dodatkowych 
świiadków. 

PREZES KOLEI WĘGIERSKICH KO- 

MANDOQREM „POLSKI ODRODZONEJ** 

WARSZAWA. PAT. W dniu 17 b. m. 
wi godzinach popołudniowych kierownik 
Ministerstwa Komumikacji p. inż. Butkie- 

micz przyjął ma audjencji prezesa kolei 
węgierskich dr. Ludwika Samarjay'a i 

wręczył mu komandorję z gwiazdą orderu 

(Polonia Restituta, nadaną przez Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. 

Mac Donald o żądaniach niemieckich 
Nie ponowne zbrojenie, lecz rozbrojenie postulatem Anglji 

LONDYN PAT. — Przemawiając na 
śniadaniu, wydanem na jego cześć, przez 
prezydjum narodówego odłamu Labour 
Party, Mac Donald poświęcił większą 
część swojej mowy na wygłoszenie ex- 
pose politycznego rządu Wielkiej Bryta- 
uji w sprawach, dotyczących Genewy i 
rozbrojenia. 

Rząd Wielkiej Brytanji — mówił 
Mac Donald — nie może sobie wyobra- 
zić Europy lub świata bez Ligi Narodów, 
i podtrzymywać będzie zawsze Ligę i 
jej organizację. jeśli niektórzy myśleli, 
że rząd nie działał dość szybko, to dia- 
tego, że poza najprzyjemniejszemi pro- 

pozycjami są zawsze do wyjaśnienia roz 
maite zagadnienia i trudności. 

W dalszym pianie, zanim akcja na 
rzecz rozbrojenia będzie mogła stać się 
skuteczną, rząd Wielkiej Brytanji prag- 
nąłby, by  konierencja rozbrojeniowa 
wniósła coś rzeczywiście realnego do pa 
lącego zagadnienia ustalenia pokoju. — 
Mówca oświadczył, że woli być ganiony 
za powolność, niż za nadmierny po- 
śpiech, który uniemożliwiłby całkowicie 
osiągnięcie porozumienia w Europie i 
na całym świecie. 

Mówiąc o zadaniach niemieckich ró 
wnouprawnienia na konierencji rozbroje- 

[Il Zgromadzenie Ligi Narodów 
Zamknięcie obrad. Pożegnalna mowa Politisa 
GENEWA PAT. — 13-te Zgromadzenie Li- 

gi Narodów zostało zamknięte w poniedziałek 
w południe, w obecności nielicznych  delega- 
tów: oraz przy małem zainteresowaniu prasy i 
publiczności. Zgromadzenie przyjęło szereg ra- 
portów 4-ej komisji, dotyczących budżetu Li 
gi, reorganizacji wysokiej dyrekcji sekretarjatu 
i wezwania państw, zalegających w skład- 
kach Członkowskich, do uregulowania zaległo- 
ści. 

Następnie przewodniczący Politis wygłosił 
dłuższe przemówienie, zamykające sesję w któ 
rer1 przedewszystkiem uzasadniał i podkreślał 
skrotność wydatków tegorocznego  Zgroma- 
dzenia. Mówca przypomniał między innemi,— 
że szereg kwestyj jest obecnie rozpatrywany 
osobno, tak że Zgromadzenie nie mogło się 
niemi zazmować. Dlatego też przybrało ono nie 
co moncianny charakter statutowych  posie- 
dzeń zgromadzenia spółki akcyjnej, na któ- 
ryca niema kwestyj, mogących rozbudzić na 
miętności. 

Zkolei Politis zrobił przegląd prac tegorocz 
nego Zgromadzenia, wśród których najważniej 
szą była sprawa reorganizacji sekretarjaiu i 
współpraca prasy w dziele pokoju. — Pozatem 
Zgromadzenie zajmowało się kwestją obywatel 
stwa kobiety zamężnej, różnemi kwestjami spo 
łecznemni, programem przyszłej konierencji go- 
spodarczej itd. Wreszcie Zgromadzenie przyję 

ło nowego członka — Irak. Dalej przeszedi Po 
litis do kwestyj, któremi Zgromadzenie się nie 
zajmowało, a w szczególności do sprawy roz 
brojenia, wyrażając przytem opinię, że trzy e- 
lementy są z tem zagadnieniem Ściśle związa- 
ne. Przedewszystkiem chodzi o rozległość, 
ilość i jakość równości zbrojeń, w myśl pro 
jektu Hoovera, dalej o organizację pokoju na 
takich podstawach, by państwa uzyskaży w 
ogólnej gwarancji ekwiwalenty tych gwaran- 
cyj, których się wyrzekną , wreszcie o zasadę 
równości prawnej, w której trzeba będzie о- 
kreślić rozległość i sposób urzeczywistnienia. 

W konkluzji Politis dał wyraz swej wierze 

w Ligę Narodów i w zwycięstwo rozumu 
nad namiętnościami. 

NOMINACJA P. AVENOLA 

GENEWA PAT. — Bezpośrednio po zakoń- 
czeniu posiedzenia Zgromadzenia zebrała się 
Rada Ligi, aby definitywnie zatwierdzić nomi- 
nację p. Avenola na sekretarza generalnego 
Ligi Narodów, czego nie uczyniła w sobotę, ©- 
czekując na formalną decyzję, zatwierdzającą 
reformę sekretarjatu. Nominacja p. Avenola 
musi być jeszcze zatwierdzona przez Zgroma 
dzenie, co jednak ze względów  procedural- 
nych nie mogło być dokonane, lecz czego do- 
kona nadzwyczajne Zgromadzenie Ligi Naro- 
dów w listopadzie. Pan Avenol przejmie iunk- 
cje sekretarza generalnego Ligi z rąk sir Erica 
Drummonda w czerwcu roku przyszłego. 

Echa zamachu bombowego 
w Glsztynie 

OLSZTYN. PAT. W związku z zama- 
chem bombowym na skład komunisty Ab- 
rahama w Olsztynie aresztowała policja 
przywódcę tamtejszego oddziału szturmo- 
wego pamtji hitlerowskiej Helbinga. W 
związku z innemi zamachami bomhowemt 

urządzonemii swego czasu przez hitlerow- 
ców, zostało aresztowano w: Olsztynie 10 o- 
sób, w Ostrudze i okolicy 7 osobników. 

Zamach bombowy komunistów 
KORDOBA. PAT. Przed domami profe- 

sorów: wydziału medycznego  Alvarenque 
i Wallkera eksplodowały dwie bomby. 1 oso 
ba poniosła śmierć, 6 jest rannych. Wyko- 
manie zamachu przypisują studentom komu 
nistom, 'w związku z czem dokionano szere- 
gu aresztowań. 

  

niowej, Mac Donald zaznaczył, że №етм- 
cy wiedzą doskonale, że Wielka Bryta- 
nja temu się nie sprzeciwiała. Wiedzą 
oni również, że Anglicy pragną szczerze 
skorzystać z tej okazji did utrwalenia 
stosunków jak największego zauiania 
między Niemcami a ich sąsiadami. Win- 
no to być zrobione obecnie w interesie 
całkowitego porozumienia co do dezyde- 
ratów niemieckich we wszystkich pun- 
ktach. Aby się zaś z tem dokładnie za- 
znajomić, niezbędne byłoby przeprowa- 
dzenie wymiany pogłądów między nami 
a niemieckimi mężami stanu. Jedną z do 
minujących cech polityki angielskiej — 
ciągnął Mac Donaid — jest dążenie nie 
do ponownego zbrojenia, a do rozbroje- 

ia. 

Mówca wyraził ubolewanie, że Niem- 
cy po wyrażeniu zgody na konferencję 
4 mocarstw, odmówiły udania się do 
Genewyz powodów trudnych do zrozu- 
mienia. Myślę jednak, — zakończył Mac 
Donald — że nie jest to ich ostatnie sło 
wo. Rząd angielski zmierza nadal do 
swych celów, sądzę więc, że za parę dni 
będę mógł złożyć nową deklarację w iej 
sprawie. 

RKZOSZCY | RKT IIS SS BAN W DIDO ISI D 

NOWY FRANCUSKI ATTACHE WOJSKOWY 
W POLSCE 

  Przybył do Warszawy nowy attache woj- 
skowy Francji w Polsce pułk. d'Arbonneau. 

Podajemy fotografję pułk. d'Arbonneau



-— że chłopi rosyjscy nie mają 

SILVA RERUM 
W komunikacie prasowym (31) cza- 

sopisma Połacy zagranicą została poru- 
szona sprawa polskiego pawilonu na wy 
stawie w Chicago. 

Zbiedniałe i zanarchizowane Chiny prze- 
znaczyły na pawilon chiński na wystawie w 
Chicago, która odbędzie się w 1933 r., aż 400 
tys. dolarów, podczas gdy Polska, mocarstwo 
wo nowoczesna, z odwieczną, zachodnią kul- 
turą, szczycąca się, że w stułetnim dorobku 
ludzkości rola jej była wielka i służba epo- 
kowa, ma być z oliarności grona kupców w 
Chicago uczestniczką wystawy postępu — ko- 
sztem zaledwie 50 tysięcy dolarów. 

Rada Organizacyjna Polaków z Zagra-- 
nicy robi wszelkie starania, aby pawilon pol- 
ski na wystawie chicagowskiej został otwar- 
ty i Polska nie potrzebowała się wstydzić 
znędzniałych Chin. 

Coprawda ilością pieniędzy nie zaw.-- 
sze można mierzyć wartość wystawy, ale 
rzecz jasna, iż musimy dobrze się zapre- 
zentować podczas rywalizacji kulturai- 
nej narodów całego świata. Musimy do- 
wieść, że mamy „olimpijczyków nietyi- 
ko w dziedzinie sportu!... 

  

Gazety warszawskie podały ciekawą 
wiadomość o księgozbiorze Lenina, któ- 
ry się znajduje w bibljotece... bydgo- 
skiej !... 

Książki te pochodzą z czasu pobytu 
Lenina w Zakopanem tuż przed wojną: 

Książki te ofiarował bibljotece bydgoskiej 
Adam — Grzymała-Siedlecki, w którego ręce 
przypadkowo się dostały i który ocalił je od 
zagłady. 

Dzieła rosyjskie, z obfitemi  marginaliami 
Lenina, skreślonemi nerwowo — a jeśli che- 
dzi o wynurzenia  polityczno-socjalne posłów 
do Dumy (kilka tomów sprawozdań: „Gosu- 
darstwiennaja Duma — Stenograliczeskija ot- 
czety"), nawet z pewną  fanatyczną pasją. 
Marginesowych tych uwag (zwłaszcza przy 
rozprawach ekonomicznych) bardzo wiele — 
są prawie na każdej stronie, Więc np. jedno 
z posiedzeń Dumy: „Dawno już zwracano 
na tem miejscu uwagę — mówi poseł Sułtanow 

ziemi, i że 
trzeba im jak najprędzej dać tę ziemię”. Na 
marginesie uwaga Lenina: „Tak, tak — zie- 
mia”, Wiele mówią te wszystkie wy- 
krzykniki,  pytajniki, podkreślenia dwa, trzy 
czasem cztery razy, uwagi — to całe stopnio- 
wanie uczuć, wrażeń, nastrojów, sądów — to 
całe rozprężenie się myśli w jednym  kierun- 
ku — ot... „historja* studjów, które mozolnie 
przeprowadził późniejszy dyktator Rosji, przy- 
gotowując czyn, jaki głęboko zapisał się w jej 
dziejach. 

Przyszły monogralista Lenina może dobę- 
dzie z tych uwag ten i ów szczegół, który mu 
rozświetli niejedno z zagadnień, jakie w ciszy 
góralskiej chaty rozpierały mózg przyszłego 
dyktatora Rosji. 

Marja Janowa  Kasprowiczowa w 
swym ciekawym „Dzienniku* opowiada 
o tem, jak po raz pierwszy zobaczyla 
Lenina. 

Lenin przyszedł podziękować  Ka- 
sprowiczowi za wstawiennictwo przed 
władzami austrjackiemi i pomóc w wy- 
jeździe. 

Przyjaciele naszego poety później 
dokuczali mu, iż to z jego winy nastąpił 
później przewrót bolszewicki w Rosji. 

Lector. 
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Rezultaty wyborów da Senatu we Francji 
Fizjonomja polityczna Senatu nie uiegnie zmianie 

PARYŻ PAT. — Ostateczne rezulta- 
ty wyborów do Senatu przedstawiają się 
jak następuje: 

Na ogólną liczbę 111 mandatów ule- 
gających odnowieniu, wybrano 6 konser 
watystów, -11 republikanów, 26 repubfi 
kanów lewicowych, 18 radykałów, 43 ra 
dykałów społecznych, 6 republikanów - 
socjałistów i jednego socjalistę. 

Republikanie zyskali 1 mandat, rady 
kałowie 2 mandaty, socjalni radykałowie 
4; konserwatyści stracili 1 mandat, repu 
blikanie lewicowi 4, republikanie socjal- 
ni fi socjaliści 1. : 3 

Z ustępujących senatorów wybrano 
ponownie 76. Po raz pierwszy do Sena- 
tu wstępuje 35. 

Naogół partje, znajdujące się w opo- 
zycji potrafiły lepiej, niż ogólnie przewi 
dywano, oprzeć się naporowi ze strony 
lewicy. Tłumaczy się to tem, że odno- 
wienie trzeciej części Senatu odbyło się 
pod znakiem kryzysu zbożowego. jak 
wiadomo, kolegjum, wybierające senato- 
"rów, składa się w przeważnej części z ży 
wiołu rolniczego. Niezadowolenie kół u- 
grarnych odbiło się poważnie na wybo- 
rach. Zwyciężyli wszyscy ci, którzy sta- 
nęli w obronie interesów rolnictwa. Tem 
również tłumaczy się wysoka liczba u- 
stępujących senatorów, którzy stawiając 

ponownie swe kandydatury 
konani. 

Prasa, omawiając wczorajsze wybo- 
ry uzupełniające, zaznacza, iż wybory 
te nie zmienią wydatnie fizjognomii poli- 
tycznej Senatu, niemniej jednak odzna- 
czają sukces rządu  Herriota, ponieważ 
partją, która zyskała w wyborach, jest 
lewica demokratyczna, która będzie sta- 
nowić trzon większości w przyszłym Se 
nacie. 

zostali po- 

Bunt więźniów 
w Ameryce 

MONTGOMERY. PAT. (Stany Zjedn.) 

W ttutejszem więzieniu zbuntowali się wię- 

źmiowie w: liczbie 950. Policja więzienna 

zmuszona była do użycia broni palnej, za- 

bijając jednego więźnia i raniąc 23. 
== 

[57 PRARKENSTE I 
Wystąpi przed audytorjum 

i stworzy sztucznego człowieka, i 
i Jaż wkrótce. Ą 
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Sergjusz Lucco, spekulant „Iotniczej afery" 
NA MARGINESACH JEDNEGO ŚLEDZTWA 

Imię rosyjskie, nazwisko włoskie, urodzony 
w Szwajcarji, w najbardziej niemieckim kanto 
nie. Od lat siedzi w Paryżu, od latę kręci się 
za kulisami wszystkich tych spraw, gdzie po- 
lityka i pieniądz potrzebują wzajemnego kon 
taktu. Komisarz policyjny i minister lotnictwa 
i premjer i dwie obce ambasady i opozycyj- 
ny kandydat na premjera i prezydent Izby—- 
wszędzie Sergjusz Lucco informuje. Wszędzie 
dostarcza. Raz to będą fotograije czeków, a 
raz listy kompromitujące byłych ministrów. 
Lucco dostarczy wszystkiego. 

Proces o przekupstwo we francuskiem mini 
sterstwie zagmatwano (czy nie umiano od- 
gmatwać) tak, że dalej, po 10 dniach śledz- 
twa n i e wie się napewno nic. A raczej nie 
wie się jeszcze wielu rzeczy o roli Lafouta, o 
roli hrabiego de Lubersac. Ci dwaj zanieśli, do 
starczyli ministrowi pisemne dowody przekup- 
stwa, któremu ułegli czy ulec mieli ludzie tacy, 
jak deputowany Renaudel, jak b. min. Dumes 
nil. Ci dwaj siedzą w więzieniu. Zato o Luc- 
co, na kryminalny rachunek  Lucco zapisały 
się obecnie bardzo duxże passywa. W ich 
świetle cała intryga ministerstwa lotnictwa wy 
glądałaby tak: : 

POPYT NA DOWODY. 

Od przeszło dwóch lat zarysował się tam 
wyraźny kontrast interesów między grupą bę- 
dącą u steru Renaudel — Dumesnił, a nie gru 
pą, ale całym szeregiem koteryj, w połowie u- 
rzędniczych, a w połowie politycznych, odsu- 
niętych przez tamtych na bok. Urzędnik La- 
font i hr. de Lubersac, w biernym lecz sta 
łym kontakcie ze sierami łotniczemi  minister- 
jalnemi, stojący, byłi najsilniej zaangażowani 
w tej walce. 

Próby rozgrywki parlamentarnej, która mi- 
nąć musiała w zupełnej dyskrecji kulis, zupeł 
nie zawiodły: ten teren okazał się przynaj- 
mniej chwilowo, zupełnie opanowany kliką Re 
naudel — Dumesnił, Ale walka poszła już na 
zbyt ostro, by móc być zawieszoną do nieokre 
ślonego bliżej terminu, gdy jakaś zmiana w 
konjunkturach / parlamentarnych umożliwi 
szczęśliwszy wynik walki. Wobec tego pozo- 
stał tylko jeden środek działania: niezawodny 
radykalnie pewny... gdy się uda. Środkiem tym 
było skompromitowanie wrogów _ politycznych 
drogą udowodnienia im, że nie mają „czystych 
так“. ` 

Do tego įednak potrzebne byly dowody.— 
Dowody, niezbite dowody. Za ńiezbity dowód 
uchodził dowód pisemny. Jakieś akta, fotogra- 
fje aktów. Ani Lafout, ani inni nie wątpili że 
takie akta egzystują, że ich przeciwnicy są lu 
zie w i n n i, ludzie przeciw którym brak 
jedynej rzeczy — dowodu. 

I wówczas pojawił się Serge Lucco. 

HISTORJA Z FAŁSZYWYM FAUX - PAS 
—BIDET 

Kilkanaście miesięcy temu Lucco, pozosta- 
jący w pewnym dyskretnym stosunku z poli- 

Tajemnica Saida Hikmet Bey'a 
Jeszcze jedna z galerji... pardon — 

z rękopisów niewyświetlonych filmów, 
— sensacyjna afera współczesnego ży- 
cia. Śmierć Saida Hikmet Bey'a, Nieda- 

" wno doniosły o tem depesze, jak rzeko- 
mo zginął b. komandor marynarki turec- 
kiej. Relacje te wydają się niewiarygod- 
ne. Szukano go przecież 6 miesięcy. Czło 
wiek nie szpilka, a tembardziej taki czło 
wiek, jak Hikmet Bey, oficer sztabu oso- 
bistego dwóch ostatnich sułtanów, za- 
stępców Proroka na ziemi, mąż wdowy 
po ostatnim marszałku dworu, ostatnie- 
go Padyszacha i Kalifa, spokrewniony 
z królem Egiptu Fuadem, człowiek po- 
siadający 6 miljonów franków w walizce 
ręcznej?... Nie coś tu musi być nie w 
porządku. 

Jest rzeczą oczywistą i dla bogoboj- 
nych krewnych Saida Hikmet Beya, i 
dla członków ambasady tureckiej w Pa- 
ryżu, jeżeli nie zatracili zupełnie pamię- 
ci Koranu, że wyroki Allaha są tajemni- 
cze i, że co komu w księdze przezna- 
czenia wypisanem jest — to się stać 
musi. Ale dlaczego policja francuska, 
która nie odmawia modlitw z twarzą 
zwróconą do Mekki, dała się tak udobru- 
chać zapewnieniom, że Hikmet zmarł 

w szpitalu warjatów? Że przez sześć 
długich miesięcy zarząd szpitala nie mógł 
ustalić tożsamości? Że w środku naj- 
kulturalniejszego państwa zginął nagle 
bez śladu człowiek, co wiózł 6 miljo- 
nów w walizce ręcznej? — Zaiste, ni:- 
tylko tajemnicze są wyroki przeznacze- 
nia, ale i nici śledztwa europejskiej po- 
licji! Za tą kotarą kryje się wielka tra- 
gedja człowieka, który większość swego przez to obnażył, ale 

życia stąpał po bezcennych dywanach 
pałacu Wezyrów. 

Tragedja jego wiąże się niejako z 
publiczną tragedją emigracji tureckiej. 
Mało o niej wiemy. Przedewszystkicra 
jest mniej liczna, niż naprzykład rosyj- 
ska, bardziej w sobie zamknięta, bar- 
dziej egzotyczna, acz przez to niemniej 
pociągająca. 

W mieszczańsko- bulwarowem poję- 
ciu republikańskiego Zachodu Europy, 
tacy jak Hikmet Bey, jak wielcy arysto- 
kraci tureccy i potentanci starej sułtań- 
skiej tradycji, czy to książęta, czy oiice- 
rowie gwardji, czy duchowni, czy zamoż 
na szlachta — to poprostu szumowiny 
starego Świata, który musiał odejść, a 
któremu żal się jest rozstać z dawnem 
bogactwem, znaczeniem, potęgą. — Być 
może, w szeregach emigracji tureckiej 
jest takich wielu. Ale — gdy nastał Ke- 
mal Pasza, wraz ze swemi nowatorsko- 
karjerowiczowsko - ciasno - nacjonali- 

stycznemi ideami — ludzie ci burzyli 
się też i przeciw niebywałej w dziejach 
amputacji Wielkiego Mocarstwa, Impe- 
rjum, któremu niegdyś nie było rów- 
nego na świecie. — Prawda, że lata ©- 
statnie toczył je robak gangreny państwo 
wej, bezsiły, upadku, chaosu i demora- 
lizacji, ale — czyż człowiek nie leczy ra- 
czej bliskiej osoby, miast dać jej z czy- 
stem sumieniem amputować członki, zo- 
stawić kadłub — ironję dawnego pań- 
stwa  Ottomańskiego,  zniekształciwszy 
nawet głowę. Kemal uniósł wraz z czar- 
czatem kobiet, zasłony pięknej Turcji i 
mahometańskich  tradycyj, nietylko je 

zbezcześcił. To 

  

cją paryską przedstawił jednemu z jej szefów 
komisarzowi Faux Pas Bidet, dokumenty, któ 
reby mogły „zainteresować policję. Odnosiły 
się one do francuskiego lotnictwa. jakby jed 
nak nie było, w dwa dni później nastąpił 
zwrot tych dokumentów: komisarz oświadczył 
że go One „nie interesują". Co się kryło pod 
temi słowami? Czy tylko to, że chodzi o rzee 
czy bez znaczenia dła policji? Czy może o to 
że bystre oko policyjnego szefa zdołało w cią 
gu tych dwóch dni wykryć wątpliwą ich au- 
tentyczność? 

Dość, że dokumenty zwrócono. Ale już po 
paru miesiącach znałazł Lucco bardziej bez-- 
krytycznych nabywców w osobach kliki La- 
fouta i Lubersaca. I wówczas miał miejsce na 
stępujący wypadek: oto w toku pertraktacyj, 
w pewnej kawiarni paryskiej Lucco przedsta- 
wit jakiegoś osobnika Lafoutowi, jako... zna- 
nego komisarza policji Faux Pas Bidet. „Komi 
sarz* oczywiście bardzo chwalił Lucco i wo 
góle przyczynił się do tego, że Lafout et Co 
zawierzyli do reszty oszustowi. Ten ostatni 
zaś postarał się o szybkie „wzbogacenie* swe 
go dossier dokumentów lotniczych. 

— „Ja wcałe nie przedstawiałem go jako 
komisdtza“ — wylgiwa się Lucco. — „To był 
tylko taki przyjaciel, Charles Picherie. I wca 
le nie jest podobny do Faux Pas Bideta*. Ale 
Lafout ma świadka tej sceny niejakiego Portait 
— a sam Picherie skądinąd znany już policji, 
ulotnił się z Paryża, co wcale nie świadczy o 
spokoju jego sumienia. 

Tak sieci śledcze zacieśniają się 48 Luc- 
co. EST, 

  

ESTONJA 

„Samorząd, rolnictwo, spółdzielczość” 
Po pierwszym naszym wywiadzie na 

temat „Co robią posłowie i senatorzy 
wileńskiej grupy regjonalnej Bezpartyj- 
nego Bloku?* odbyliśmy wywiad z p. 
posłem wileńskim pułk. Wędziagolskim. 

Poseł Wędziagolski reprezentuje w 
naszej grupie regjonalnej i w pariamen- 
cie polskim typ bardzo właściwy  Kre- 
som w epoce powojennej: wojskowego i 
rolnika zarazem. I mówi mi na wstępie: 
„moje prace jako posła, to właśnie bar- 
dziej prace na wsi, niż na ulicy wiejski -j. 
"o prace tu. Pan pyta w jakich dziedzi- 
nach? To się właściwie wszystko tak ią- 
czy, tak stanowi jedną całość; sprawy 
rolnicze, samorządowe i spółdzielcze. 

Spółdzielczość wileńska, spółdziel- 
czość rolna, — to może dziś najcięższa, 
wskutek kryzysu, wskutek złych warun- 
ków, dziedzina pracy, Po paru pierw 
wszych latach Polski, w epoce dobrej 
konjunktury, władze nasze zrobiły bar- 
dzo dużo właśnie nad rozwinięciem spół 
dzielczości na wsi wileńskiej. | formalnie 
biorąc rozwinęły. Ale była to spół- 
dzielczość powstała z góry, nie z dołu, 
szła — jak powiedziałem — od wład”, 
nie od szerokich mas ludności. Gdy przy 
szedł kryzys, przyszło załamanie. Brak 
materjalnych zasobów, brak gotówki о- 
brotowej, trudności kredytowe, taniego 
kredytu zwłaszcza, I tu nam  zatrudnio- 
nym w spółdzielczości działaczom, sta- 
nęło jedno zadanie: nie dać spółdzielczo- 
šci wileńskiej zmarnieć. Jak? Wpływem, 
przykładem, perswazją, staraniami zako- 
rzenić w samej już ludności przekonanie, 
że spółdzielczość jest dla niej wielką 
zdobyczą, która im później, tem większe 
wyda owoce. I powoli, powoli praca ta 
postępuje naprzód. Dziś już można stwie: 
dzić jej niewątpliwy niezaprzeczalny re- 
zultat: 

„KRYZYS NIE ZABIJE SPÓŁDZIEI.- 

CZOŚCI NA WSI WILEŃSKIEJ 

Oczywiście, powstrzyma jej rozwój, 
oczywiście unieruchomi ją częściowo, 
ale spółdzielczość to wszystko, choćby 
po wielkich stratach przetrzyma. Co wię 
cej: właśnie dzięki tak rozwijanej pracy: 
czasy „kryzysu gospodarczego” zbiegną 
się co do dat z epoką  ugruntowywania 
ruchu spółdzielczego w naszym kraju. 

Nikt inny jak rolnik, jak poseł rolni- 
czy, z Wileńszczyzny nie może być ba:- 
dziej zainteresowany w rozbudowie sa- 
morządu. I znowu to, co uzyskałem w 
długoletniem doświadczeniu, w codzien- 
nym kontakcie z naszą ludnością, każe 
mi, jak i innym kolegom, dążyć do 
przeprowadzenia, by nowy ustrój samo- 
rządowy naprawdę odpowiadał potrze- 
bom regjonalnym naszego kraju”. 

— A wieś? 
— Wieś, prosźę pana, rolnictwo,     

Cerkiew prawosławna w Petseri. 
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wszystko, co się wyrabia tam z mecze- 
tami, ze świętemi zabytkami przepotęż- 
nej historji ottomańskiej, oburzało do 
głębi reprezentantów imperjalizmu turec- 
kiego, który zczezł w tak bezprzykładny 
sposób. 

Takim właśnie był Said Hikmet Bey. 
Był jednym z nich i bardziej jeszcze: 
stał na czele ruchu, wśród szefów monar 
chistycznej emigracji tureckiej, Zdala od 
smukłych minaretów ojczyzny, myślał o 
tej ojczyźnie nieustannie. Werbował 
stronników, szukał sprzymierzeńców. 

Miał wciąż przed oczyma wizję zdetro- 
nizowanego sułtana na Rivierze i rządy 
republikańskie w znienawidzonej Ango- 
ze. 

Said Hikmet Bey mieszka we Francji. 
Załatwia tu własne sprawy, związane 
z otrzymaniem olbrzymiego spadku. Dzie 
dziczy on razem z kuzynem króla Fuada 
Muktarem Paszą, również byłym gene- 
rałem starej Francji. Spadek złożony był 
w kapitałach i papierach  wartošcio-- 
wych francuskich, — Wprawdzie Hik- 
met Bey był człowiekiem bogatym, ale 
nie udzielał się zbytnio w towarzystwie, 
nie prowadził zbytkownego trybu życia. 
Mieszkał w Paryżu w hotelu Sydney. A 
raczej nie mieszkał: bywał regularnie co 
trzy miesiące w Paryżu i zawsze dlań 
był zarezerwowany numer. Drogi życia 
Hikmeta na emigracji były dosyć tajem- 
nicze. Allah jeden wiedział chyba dokła- 
dnie o wszystkich postępkach byłego 
komandora. Konspiracji tej oczywiście 
wymagał rodzaj pracy — politycznej. 
Wszak obecną Turcję łączą z Francją 
stosunki przyjazne. 

Gdzie była żona Hikmeta? — Ponoć 
pozostała we Francji. Tam przysyłał jej 
Bey regularnie pieniądze. 

15 maja roku bieżącego, Said Hik- 

med Bey powiedział do pana Timmer- 
mansa: : 

— Lubię pański hotel i przyzwy- 
czaiłem się doń. Wyjeżdżam do Lozanny 
na dwa tygodnie i, jeżeli Bóg pozwoli, 
powrócę tu znowu. Numer niech będzie 
zarezerwowany i Allach niech ma cię 
w swojej opiece. 

Właściciel hotelu 
'limmermans, skłonił się nisko, bowiem 
szanował gości, którzy płacą rachunki 
swoje. Hikmet Bey zabrał ze sobą zale- 
dwie małą walizkę i parasol. 

Pan Timmermans ponoć czekał ie 
dwa tygodnie i czekał nawet dłużej, 
ale Hikmet się nie zjawił. Coś go mu- 
siało zatrzymać? — upłynęło jeszcze 6 
tygodni. Do hotelu zjawił się ajent pry- 
watnej linji kolejowej Paryż — Lyon i 
dostarczył walizkę Saida Hikmeta ozna- 
czoną monogramem S. H. — Od tej 
chwili wypadki toczą się w sposób zgo- 
ła nienormalny 1 tajemniczy. Wszystkie 
osoby styczne w dramacie Saida, zdają 
się postępować wbrew rozsądkowi. Dla- 
czego pan Timmermans nie zrobił odra- 
zu wielkiego larum i nie powiadomił 
policji, że walizka powróciła, a jej wła- 
ściciel zginął w niewiadomym kierunku? 
— Nie, on postawił walizkę w  zareje- 
strowanym pokoju i czekał. 

Upłynęły miesiące. Skwarne lato te- 
goroczne miało się już ku końcowi i 
wielki Paryż nabierał pełni tętniącego 
życia, jak przystoi stolicy świata. Wśród 
miljonów, zamieszkujących miasto, 
wśród ludzi wszelkich narodowości i 
wyznań globu ziemskiego, znalazło się 
też 6-ciu takich, którzy zapytali w ho- 
telu „Sydney“ co porabia Said Hikmet 
Bey, b. komandor sułtańskiej floty wo- 
jennej, — Ale i wówczas jeszcze usłuż- 
ny i grzeczny hotelarz nie uderzył na 

„Sydney“, pan 

\ 

średnie, drobne rolnictwo, zwlaszcza 
chłop, żyje, to pan wie, pod obuchem 
kryzysu. Żyje smutnem  przeświadcze- 
niem, że praca rolnicza poczyna się nie- 
mal nie opłacać. że gdy ceny — ргойик- 
tów rolnych spadły o pięćdziesiąt, nie- 
raz i więcej, proceńt w stosunku do sta 
nu rzeczy z przed paru lat, to jednocze- 
śnie ceny produktów przemysłowych w 
porównaniu z niemi, nie poruszyły się 
nieomal z miejsca. 

Obniżka cen kartelowych jest bardzo 
mała. Jeśli chodzi o cukier — to i w naj 
lepszych czasach jego konsumcja u chło- 
pa równolegle do konsumcji herbaty, ka- 
wy, była minimalna. Obniżka cen tego 
towaru przejdzie więc na wsi bez wpły 
wu. Żelazo potaniało zbyt nieznacznie. 
Jedynie obniżka cen naity sprawi na na- 
szej wsi większą ulgę. Oby. te obniżki 
były początkiem akcji na większą skalę. 
któraby umożliwiła chłopu nabywanie 
potrzebnych mu towarów  przemysto- 
wych!.. 

Ale jeśli na wsi jest ciężko i źle, io 
nie trzeba sądzić, by trafiało im do prze- 
konania twierdzenie, że tak jak jest, jest 
winą rządu. Widzi pan, powiaty Wileń- 
szczyzny, to były od lat powiaty o sil- 
nym ruchu emigracyjnym. Emigracja u- 
trzymywała kontakt z krajem. Utrzymu- 
je go i dalej. Z tych listów nasz chłop 
dowiaduje się, że w amerykańskiem El- 
dorado jest gorzej, niż jemu samemu 
w Brasławszczyźnie, czy Święcianach. 
Że i tam jest kryzys. Wiadomości cd 
emigracji francuskiej — jakże różne od 
tych z przed jeszcze lat dwóch! — mó- 
wią im z drugiej strony, że i tam jest 
to samo. Kryzys w jego oczach urasta 
tak do rozmiarów klęsk, którym niespo- 
sób zapobiec. A że jednak we wszystkich 
naszych organizacjach toczy się praca 
nad przeciwdziałaniem jego skutków, to 
on widzi. I do tej pracy, z góry prowa- 
dzonej przez Rząd, ma on tylko głębo- 
kie zaułanie. 

Organizacje rolnicze, w których je- 
stem czynny — ciągnie poseł Wę- 
dziagolski — starają się o jedno jeszcze: 
o przełamywanie psychozy, że rolnictwo 
się nie opłaca, o przekonywanie, że trze- 

    

ba przechodzić do bardziej racjonalnych, 
opłacalnych form gospodarki. Drobny 
rolnik wileński właśnie w toku kryzysu 
uzmysłowił sobie najpełniej konieczność 
zmian Tak np. zahamowanie chwilowe (z. 
racyj oszczędnościowych), komasacji, 
wywołało dziś niezadowolenie. Podczas 
kryzysu unaoczniło się bowiem najlepiej, 
jaką wysokość odporną posiada gospo- 
darstwo o gruntach skomasowanych nad 
gospodarstwem, jak się to mówi „sznu- 
rowein“ o rozwleczonych wąskim  pa- 
sem ziemiach. Sam wakacje zużyłem wia 
śnie do objechania i oglądnięcia tych 
przykładowych gospodarstw, jakie ist- 
nieją w naszych powiatach i z nich za- 
czerpnąć nowe wskazówki lepszego go- 
spodarowania. 

OD ATOMU DO MASY 

Prace tych samych organizacyj rolni- 
czych idą jeszcze w innym kierunku: cho 
dzi o przerobienie całej psychiki drobne- 
go rolnika. 

Był on dotąd atomem, jednostką. Po- 
trzeby gospodarcze skłaniają go do jed- 
noczenia, w pewnych karbach organiza- 
cyjnych, w zwartą wspólnościami inte- 
resów, masę zawodową. I trzeba przy- 
znać proces ten postępuje naprzód. 

Bardzo powoli, bardzo powoli, ale 
przecież mimo fatalnych warunków do- 
konywa się w tem całem dziele, którego 
tylko zarys słaby, mogłem tu panu prze- 
lotnie rzucić, proces cywilizacyjnego (a 
znaczy to: kulturalnego i obywatelskie- 
go) podnoszenia naszego kraju. My w 
tem dziele czynni, jeśli co możemy 
zrobić, to nietylko z tej racji, że ludność 
ma do nas zaufanie, jako do swych kra- 
jan, czy współmieszkańców: to jeszcze 
i dlaczego innego. To dlatego, przede- 
wszystkiem dlatego, że za nami stoi au- 
torytet olbrzymiego na naszej wsi zna- 
czenia: autorytet Marszałka  Piłsudskie- 
go. Tylko w codziennym kontakcie z tą 
naszą wsią, można wyczuć, jak wielka 
jest ta siła. Dzięki niej dokonywuje się 
stały wzrost zainteresowań ludności do 
zagadnień gospodarczych, społecznych, 
stały odpływ dawnego pociągu do polity 
kierskiej demagogji. K. P. 

  

Nowe przepisy © godzinach handlu 
W najbliższych dniach ogłoszone będzie 

wi „Dzienniku Ustaw'' rozporządzenie Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, nowelizujące do- 
tychczasowe przepisy o godzinach handlu. 
Rozporządzenie, które weidzie w życie w 
14 dni po ogłoszeniu, zawiera szereg poważ 
nych zmian, obchodzących najszersze war- 
stwy ludności. 

Nowela przewiduje rozszerzenie godzin 

handlu dla samoiistnych sklepów tytomio= 
wych i opałowych do 12 godzin ma dobę 
(dotychczas 10 godzim), dla: wędlarń, mle- 
czarń i sklepów z pieczywem do 13 godzin 
mą dobę (dotychczas 12). Biura podróży, 
zajmujące się sprzedażą biletów kolejowych 
okrętowych i lotniczych, chociażby ubocz- 
mie sprzedawały: przytem bilety tramwa- 
jowe ii teaftralme, będą mogły być otwarte 

w! dnii powszednie do godzim. 12, a soboty i 
dnii przedświiąteczne do 14 godzim ma dobę. 

Sklepy z owocami, wodą sodową, mine- 
ralną, mapojami chłodzącemi i słodyczami, 
będą mogły handlować wi czasie od 1-go 
maja do 31-g0 paździłeralikia: we wszystkie 
dni w tygodniu od 9 do 23, a w: czasie 
od 1-go listopada do 30-go kwietnia od 9 
do 21 godzimy. 

W. miejscowościach kuracyjnych wszy- 
stiklie sklepy będą mogły być otwarte w 
azasie sezonu od godz, 9 do Ż1-ej, w innych 
zaś miesiącach do godz. 20-tej. 

Nowe nozporządzenie reguluje również 
sprawę sprzedaży ulicznej. Sprzedaż ulicz- 
ma gazet i czasopism, żywych kwiiatów o- 
raz wyrobów tytoniowych będzie mogła od- 
bywać się we wszystkie dni w tygodniu 
(dotychczas tylko 'w dnt powszednie) od 
7 do 23 godziny. Sprzedaż uliczna wszyst- 

alarm, a ograniczył się do wyjaśnień, że 
— nie wie nic. 

Wślad za przyjaciółmi zaginionego 
zjawiło się auto poselstwa tureckiego w 
Paryżu. Wtedy to już policja postawio- 
na została na nogi. Urzędnik poselstwa 
zabrał, w porozumieniu z dyrekcją poli- 
cji, walizkę Hikmeta. — Dziwnie: urzęd 
nik republikańskiej Angory wystąpił ja- 
ko opiekun i naturalny sukcesor ruchc- 
mości przywódcy  dntykemalistycznego 
ruchu i monarchistycznej reakcji turec- 
kiej! Czy miało do tego prawo  posel- 
stwo tureckie? Widocznie miało, 

uzyskało pozwolenie dyrekcji policji, 
Hikmet znikł. 
Tymczasem nietylko policja paryska, 

francuska, ale policja całej Europy po- 
stawiona została na nogi. Azaliż nie ła- 
twiej jest wielbłądowi przejść przez u- 
cho igielne, niźli bogaczowi zniknąć bez 
śladu w sercu Europy?! 

Hikmet Bey pojechał do Szwajcacji, 
rzekomo celem załatwienia z Muktarem 
Paszą spraw spadkowych. Jechał pocią- 
giem w kierunku Lyonu. Wreszcie uda- 
ło się pochwycić nić w miasteczku La- 
roche, odległem o 260 klm. od Lyonu. 
— Przybył do tej marnej mieściny fran- 
cuskiej zaufany sułtana, człowiek, który 
posiadał w walizce 6 miljonów franków. 
Czego tam chciał i czego szukał? 
Pozostało to narazie zagadką. Fakt, że 
przyjechał z dworca taksówką, najął nu- 
mer w hotelu „dworcowym i przesłał 
telegram do jakiejś studentki w Gene- 
wie. Poczem wyszedł z hotelu i nigdy 
doń nie powrócił.. Cóż za dziwna histo- 
rja! — Po kilku dniach do hotelarza za- 
dzwonił telefon. Rozmowa  międzymia- 
stowa: mówi Genewa. — Konsulat tu- 
recki w Genewie zarządził, aby rzeczy 
Hikmeta Beya odesłano. — Tak zeznał 
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kich imnych towarów wykonywana będzie 
wi godzinach otwarcia odpowiednich skle- 

pów. Na zasadzie specjalnych upoważnień 
władz, dopuszczalna będzie we wszystkich 
miastach sprzedaż wyrobów tytoniowych 
w porze mocnej. 

Nowela wprowadza wreszcie poważne 
zmiany w dotychczasowych przepisach o 
handlu w niedzielę i święta. Według no- 
wiego mozporządzenia będą mogły być ot- 
Iwierane w; niedziele i! dni świąteczne w g0- 
dzinaich od 7 do 10 mano sklepy spożywcze, 
mieczarskiie, zajmujące się wyłącznie sprze- 
dażą mleka i nabiału, kwiacarnie oraz jat- | 
ki z mięsem, chociażby w nich spnzedawa- 
nio ubocznie wędliny. Zakłady  fotogra- 
ficzne mogą być otwarte w niedziele i świę 
ta od godz. 13 do 17-tej. Biura podróży 
sprzedające bilety: kiolejowe, tnamawajowe, 
lotnicze i teatralne będą mogły blyć ofttwar- 
te w niedzielę i: święta od 7 do 10-tej, oraz 
od 13 do 17 godz. Za zgodą wiładz admi- 
nistracyjnych będą mogły być otwiarte w 
niedzielę i święta, zakłady pogrzebowe. W 
czasie od 1-go maja do 10-go września mo- 
że być dozwolona w niedziele i! święta hur- 
towa sprzedaż owoców od godz. 6-tej do 
9-tej. W czasie sezonu w miiejscowościach 
kuracyjnych sklepy będą mogły być otwar 
te w: dnii świąt, od 7—10 i od 3—17 godz. 

Sklepy tytłomiowie w miejscowościach li- 
czących poniżej 50 tysięcy mieszkańców, 
mogą być otwarte w niedzielę i święta od 
godz. 8 @0 10 ai w miiejscowościach liczą- 
cych powyżej 50 tysięcy mieszkańców bę- 
dą mogły być czynne wszelkie miejsca 
sprzedaży, znajdujące się iw obrębie dwor- 
ców kolejowych oraz stacje Ibenzymowe. 

hotelarz. Ale policja stwierdziła, że kon- 
sulat turecki w Genewie wogóle nie 
dzwonił i nic o Hikmecie Beyu nie wie- 
dział. Więc kto? Ktoś w każdym razie 
wiedział, gdzie Said Hikmet się znaj- 
duje! 

Nagle, zupełnie nagle i niespodzie- 
wanie jeden z ajentów śledczych zaha- 
czył o szpital warjatów w Brown. Oto 
Hikmet Bey zmarł w tym szpitalu dnia 
15 czerwca roku bieżącego. Na miły 
Bóg, dlaczego, skąd się tam wziął, co 
się stało?! — Zarząd szpitala twierdzi, 
że na jednem z przedmieść Lyonu jakiś 
furjat wywołał zajście. Warjata odpro- 
wadzono do szpitala dnia 10 czerwca. 
Okazał się nim teraz Hikmet Bey. Co się 
działo pomiędzy 20-tym maja i 10 czer 
wca? — tajemnica. Co to była za stu- 
dentka w Genewie? — tajemnica. Kto 
dzwonił do hotelarza? — tajemnica. 

Dawno już policja paryska nie stała 
w obliczu tak ponurej zagadki, zagadki 
zda się nie do rozwikłania. 

Dlaczego do całej tej afery wmiesza 
ło się poselstwo tureckie w Paryżu i za- 
brało walizkę Hikmet Bey'a? — Pary- 
skie gazety twierdzą, że dużo jest bar- 
dzo ciemnych punktów w tej historji. 

Pieniądze i kobieta, spadek, Muk- 
tar Pasza, nieinteresujący się pan Tiia- 
mermans, dawny Konstantynopol i obec 
na Angora, sułtan na Rivierze i posel- 

stwo tureckie w Paryżu i biedny szpi- 
tal warjatów pod Lyonem... Tak, tak, 
ale przecież to nie powieść kryminalna, 
na miłość Boską, nie film amerykański, 
przecież to prawda, to życie — przecież 
tę rzecz trzeba rozwikłać! 

A może to nowa turecka „kutiepow- 
szczyzna“... až. 

3 

*



SŁOWO 

jenvatyjne aregztowanie właśtela firmy Złatkowiz 
wileńskie echa warszawskiego bankructwa 

LONDYN SYGNALIZUJE KROCIOWE 
STRATY, * PRZYSPORZONE PRZEZ 

B-CI ZŁATKOWICZÓW 

WILNO. — Wczoraj rano władze po 
policyjne przeprowadziły nieoczekiwanie 
rewizję w sklepie futer Złatkowicza, kwe 
stjonując znaczną ilość towaru. 

Zajęciu uległy cenne futra wartości 
kilku tysięcy dolarów, oraz różne doku- 

"menty handlowe i książki. 

HISTORJA, JAKICH WIELE 

Przed niedawnym czasem warszaw- 
m tirma futer E. M. S. Złatkowiczów, 

(Miodowa 25) otrzymała z Londynu 
większy tras sport wyrobów  futrzanych, 
przyczem hurtownia londyńska traktowa 
За «а trauzakcję jako komis, zagwaran 
towany iermirewemi wekslami. Chodziłv 
mianowicie o to, że jeśli Złatkowicze wy 
zbędą się futer, uregulują weksle nażych 
miest, natomiast zwrot transportu anułu 
jie automatycznie wystawione zobowią- 
zania. 

Stało się jednak tak, že Londyn nie 
otrzymał powiadomienie o zwrocie towa 
rm 1 czekał ze spokojem wykupienia 
weksli, które — jak się potem wyjaśni 
ło — wydwjąc przez liczne firmy, trafi- 
ły wreszcie do notarjusza i zostały za - 
protestawane. 

NIEPOKOJĄCA WIADOMOŚĆ 

Nie zdążył jeszcze hurtownik'londyń- 
ski porozumieć się ze Złatkowiczem, gdy 
nadeszła z Warszawy wiadomość, ż* 
b-cia Złatkowicze zamierzają ogłosić 
bankructwo. 

Nie czas było ma sprawdzanie, czy 
pogioska jest prawdziwa, i firma wy- 
słata natychmiast do Warszawy swego 

DEDE SET S 

Pierwsze wyniki akcji propa- 

gandowo-odczytowej B. B. *.R. 
„Czarna kawa w Oszmiamie 

Już kilkakrotnie wzmiankowała miej- 
8COWA pDASA 0 wSzczętej ma szerszą skalę 

stały tematy dla kilkudziesięciu odczytów 
ma terenie Wiilna i województwa willeńskie- 
go. W tej chwiili mamy do  zanotowania 
wadomiość o pierwszych owocach tej akcji. 
W wyniiku kilku pracowitych posiedzeń 

Sekcji Kulturalno - Oświatowej pnzy Ra- 
dzie Wojewódzkiej BBWR, omówione zo- 
stały tematy dla kilkiadziiesięciu odczytów 
i ustalomo skład osobowy prelegentów. 

Pierwsze talkie zebramile odbyło się w 
dniu 11 b. m. w Oszmiamie wi tamt. Klubie 
Urzedniczym. 

Obszerna sala Klubu Urzedniezego wy- 
pelnila sie miejscową imteligencją. 

Po tvešciwyem zagajeniu dyr. Liokuciew- 
skiego zabrał głos p. Mieczysław Matusz- 

kiewicz i wygłosił blisko godzinny odczyt 
p. t. „Duma i więź państwowa”. 

Z koleii poseł Dobosz wygłosił referat 
informacyjny o bieżącej sytuacji wewnę- 
trznej w państwile. 

Przy okazji należy wzmiankować, iż je- 
szcze w bieżącym miesiącu, odbędą się 
„Wieczory odczytowo - dyskusyjme" w Głę- 
bokiem, Postawach, i Brasławiu. 

  

Wieczór Szepenawski 
W dniu 16 b. m odbył się w: gimnazjum 

Wiiłeńskiego Towarzystwa Rosyjskiego i p. 
Pośpiiełowej, iklienrowamem wobeanie przez 
p. dlyrektora N. Dugila piękny wieczór 

poświęcon yczci wielkiego genjusza w dzie- 
dzimiie muzylki, Fryderyka Szopena. Na ca- 
łość złożyły. się: słowo wstępne dr. A. Ma- 
ciurzyūskiegio, odezytt p. prof. K. Gałkow- 
skilego. Pierwiszy podkreślił wysoki stopień 
kultury Środowiska, iktóre 'wydało wiesz- 
cza muzyki, a następniie otoczenie na wy- 
chodźtwie — głęboka tęsknota za krajem 
— źródło jego natchnienia. Drugi, znany w 
naszem miieście muzyk, po mistrzowsku z 
głęboką znajomością genjalnego twórcy 
nieśmiertelnych polonezów, mazurków, nok 
turmów, ballad, preludji, etudów i in. za- 
znajomiił obecnych z bogaltą spuścizną Szo- 
pena, jego twórczością, pnzepojoną -głębo- 
kiem ukochaniem |Polski. Podniósł znacze- 
nie jego muzyłki, jako ogólnego dorcbku i 
własności calej ludzkości. Podkreślił epokę 
bogatą w: talenty muzyczne: Szumam, Liszt, 
Wagner i t. d. Odczyt swój zakończył pięk- 
nym wiierszem własnym ku czci Szopena. 

Trzecim punktem zkłolei był śpiew ucze- 
nicy VI klasy gimnazjum im. Puszkina N. 

licki ówiny z towarzyszeniem fomte- 
pianmn, wykonanem przez ucznia tejże kla- 
sy A. Argamakowa. 

Wieczór zakończyła p. Sosnowska, zma- 
komita śpiewaczka w Wiilnie swemi utwv. 

a wykionamemi 'w pięknej formie i sty- 

Całość, utrzymana na bardzo wysolkiim 
stopniu artystycznym, dała prawdziwą u- 

cztę duchową słuchaczom tego wieczoru, 
którzy, mimo ulewy miedzielnej, licznie 
przybyli do gmachu szkolnego 

= 

Klub „Włóczęgów" 
Jedną z niewątpliwie majciekawszych i 

majnuehliwsych jorganizacyj staje się w 

Wilni e „Klub Włóczęgów”. Zwłaszcza dwa ostatmie referaty (0 młodzieży i „pol ityka 
szkolna”) wywołały ożywioną dyskusję. 
Posiedzenia zaszczycili swoją obecnością 

= Woj. icz i kur, Szelągow- 
ski. 

Następne posiedzenija Klubu będą po- 
święcone sprawom ekonomicznym j oświa- 
towym. Debaty podamy w najbliższym 
czasie. 

Sympatyczną cechą Klubu jest to, że 
staje się on: platformą dla wymiany zdań 
ludzi o różnych poglądach nieraz b. skraj- 
mych. Dyskusja w: Klubie jest tedy zawsze 

b. i ciekawa. 
W majbliższym czasie ukaże się również 

„Głos Włóczęgi* orgam Klubu. 
— 0 — 

  

pełnomocnika, zalecając mu jak najener- 
giczniejsze kroki w celu zabezpieczenia 
należnych sum. 

Wysłannik firmy po zorjentowaniu 
się na miejscu w sytuacji, uznał za nie- 
zbędne zwrócić się do władz o pomoc, 
podając przytem, że chodzi tu o straty , 
sięgające 10 tysięcy dolarów. 

DLACZEGO W WILNIE? 

Rewizje u Złatkowicza w Wiinie prze 
prowadzano dlatego, że podał on, iż jest 
jedynie kierownikiem filji wileńskiej, — 
podczas gdy właścicielem jest jego brat, 

  

| GRIFONE 

WTOREK 

pes 18 
Łukasza 
Jutro 

Piotra z Al. 
L 22 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLG- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Ciśnienie średnie 754 

Temperatura najwyższa +10 

"Temperatura Średnia +8 

"Temperatura najniższa +6 

Opad 65 

Wiatr południowy. 

Tendencja: bez zmian 
Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY ?.LM.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Wscnód sieścs g. 6.06 

Zschód siencs & 17.48 

W całym kraju zachmurzenie z przelotnemi 
deszczami. Temperatura bez większych zmian. 21210 

chwilami porywiste wiatry po- 
wschodnie, potem pół 

Umiarkowane, Цаг 
łudniowo - zachodnie i 
nocno - zachodnie. 

  

URZĘDOWA 

zamieszkały w Warszawie. Okoliczność 
ta pozwoliła przedstawicielowi hurtowni 
zażądać zabezpieczenia pretensji i na 
sklepie w Wilnie. 

ARESZTOWANIE ZŁATKOWICZA 

Niezależnie od rewizji i nałożenia 
aresztu na sklep, został aresztowany wła 
ściciel oddziału Z. Złatkowicz. Również 
został zatrzymany w Warszawie jego 
brat. 

Hurtownia oskarża ich o umyślne ban 
kructwo i okoliczność ta pozwala na 
wkroczenie władz. 

  

NIKA 
chodząc z założenia, że płacą wszelkie naież- 

ności narówni z całem miastem, proszą magi 

strat o usunięcie wskazanych braków. 

WOJSKOWA 
— Komisja poborowa.— 19 bm. odbędzie 

się posiedzenie komisji poborowej dla tych 
wszystkich którzy nie mają uregulowanego 
stosunku do wojskowości. 

UNIWERSYTECKA 
— Studjum Doktorskie, Rada Wydziaiu 

Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego w Wilnie komunikuje: 

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa 
W. R. i O.P. z dnia 3 czerwca 1932 roku 
Nr. IV NS—4220— 32 na Wydziale tym utwo- 
rzone zostało Studjum Doktorskie, które ma 
na celu ułatwianie magistrom prawa uzyska- 
nia stopnia doktora praw 

Studja polegają na słuchaniu wykładów, 
czynnym udziale w seminarjach i przygotowa 
niu pracy doktorskiej. Wykłady dla doktoran- 
tów zorganizowane zostały w ten sposób, iżby 
pogłębić oni mogli wiadomości w przedmio- 
tach należących do działu, z którego kandydat 
zamierza się doktoryzować. 

Uczestnicy Studjum  uzupełniejącego dla 
doktorantów korzystać mogą z bibljoteki i za- 
kładów Uniwersyteckich narówni ze stidenta- 
mi Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. 

O przyjęciu kandydata decyduje Rada Wy 

Podania o przyjęcie należy kierować na 
ręce Dziekana Wydziału Prawa i Nauk Spo- 
łecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie naukowe Wil. T-wa Gine- 
— Wyjazd wojewody. — W dniu wczoraj kologicznego odbędzie się dnia 20 b.m. o go- 

szym wojewoda wileński Beczkowicz wyjechał dzinie 20 w 
do Warszawy na zjazd wojewodów, na któ 

sali Kliniki  Položn.-Ginekolo 4. 
USB. (Bogusławska 3) z następującym porząd 

rym będą rozpatrzone sprawy  aministracyjne, kiem dziennym: 
inne. a samorządowe i 1) dr. St. Paszkiewicz — Cesarskie cię- 

— WYJAZD PREZESA WYSZYŃSKIE- cie po usunięciu rogu szczątkowego; 2) dr. A. 
GO. Dnia 18 b. m. prezes Sądu Apelacyj- Waszkiewicz — Przypadek jednostronnej wa- 

mego Wacław! Wyszyński wyjechał do No- 
wogródka w sprawach służbowych. 

MIEJSKA 

— RADA MIEJSKA. Najbliższe posie- 

dy rozwojowej przydatków; 3) dr. G. Gordon 
— przypadek zarośnięcia pochwy po porodzie; 
4) dr. Łopatto — sprawozdanie z działalności 
Oddz. Położn.-Ginekolog, Szpitala Żydowskie- 
go w Wilnie za czas od 1-VIII do 1-X b.r. 

— 11 odczyt z cyklu „Święci Pańscy*, p.t. 
dzenie Rady; Miejskiej ma być wyznaczone „Św. Teresa z Awili* — ks. prof. dr. Pawia 
ma dzień 27 b. m. 

Porządek dzienmy obejmuje 
miezałatwiione ma poprzedniem posiedzeniu 
oraz m. in. sprawa  maistepcy b. lawmika 

Łokuciewskiego. 
Jak już motowaliśmy, endecy mają za- 

miar obsadzić mależne im w magistracie sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 

Nowickiego — odbędzie się w Domu Sodali- 
sprawy cyjnym (ul. Królewska 9, Il p.) we wtorek, 

dnia 18 pażdziernika, o godz. 7 wiecz. Wstęp 
dla członków i zaproszonych gości. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie XXV 
Posiedzenie Naukowe odbędzie się we środę 
dnia 19 października 1932 r. o godz. 20-ej w 

z 
stamowiisikio” ławnika pnzez radnego Fiedo- następującym porządkiem dziennym. 
wowicza. 

— Usprawnienie administracji miejskiej.-— 

W tych dniach ma się odbyć w magistracie Abramowicz 
posiedzenie poświęcone omówieniu sprawy u- wych przy schorzeniach mózgu i 

1) odcztyanie protokułu ostatniego posie- 
dzenia, 2) prof. dr. K. Pelczar: Rola niektó- 
rych tosfatydów w ustroju, 3) doc. dr. J. 

: O niektórych objawach powieko- 
opon móz- 

sprawienia administracji miejskej. Zapoczątko- SOWYCH. 
wane prace idą —- jak wiadomo — w kierun- 

biur oraz uproszcze- ku komasacji urzędów i 

nia biurowości. 

— JEDYNKA I TRÓJKA POWRACAJĄ 
NA STARE TORY. W związku z ukończe- 

- — Z Polskiego Towarzystwa Chemiczne- 
go. Oddział w Wilnie, Dnia 20 października b. 
r. (czwartek) o godz. 19 odbędzie się zebranie 
naukowe, w Sali wykładowej Instytutu im. 
Jędrzeja Śniadeckiego ul. Nowogródzka 22 z 
referatem p. prof. W. Kraszewskiego p.t. „Prze 
mysł Chemiczny po Wojnie". Wstęp wolny. 

miem układania klinkierów ma Zamkowej i 
Wielkiej autobusy Nir. 1 i Nr. 3, począwszy 
od dniia dzisiejszego kursować będą no- 

SZKOLNA 
— Wileński Instytut Pielęgniarek i Wycho- 

malną trasą, z tą tylko zmianą, iż jedynka wawczyń społecznych. (kurs nauki 2-letni) — 
jeździć będziie po prawej stronie skweru na Do Instytutu przyjmowane „są słuchacz 
ul. Wielkiej dokoła ratusza na Hetmańską kształceniem min. 6 kl. gimn. 
it. d 

— RUCH. AUTOBUSÓW DO JEROZO- 
LIMKI. T-wo Miejskiej ii Międzymiastowej 
Komunikacji Autobusowej podaje do pu- 
bliczniej wiadomości, iż mozkład jazdy kur- higjenistki dla zakładó 
autobusu, kursującego do Jerozolimki z dn. (Stacje opieki nad 
19 b. m. ulegnie zmianie jak następuje: 
o 

godz 6.50, 7.50, 15.45, 19.45, 
Odjazd z Jerozolimki 7.20, 8.20, 16.15, 

i 20.15. 
W niedziele i świięta odjazd z Wilna godz. 

10, 16, i 20. 
Odjazd z Jerozolimki 10,30, 16.30 4 20.30 
— OFERTA NA JEŹDNIE CEMENTO- 

WE. Dowiadujemy się, że (Magistrat otrzy- 
mał jeszcze jedną |ofemtę na ułożenie gład- 
kich jeźdni w mieście. 

W dmie powszednie odjazd z Wilna o 

ki z wy 
Wykłady są 
docentów U. 

pedagogów. lr:- 

prowadzone przez profesorów i 
S. B. lekarzy specjalistów i 
stytut posiada trzy wydziały: 

Wydział Higjeniczno - pielęgniarski: przy- 
gotowuje higjenistki i instruktorki dla szkół, 

w higieny społecznej 
matką i dzieckiem) oraz 

pielęgniarki chorych. 
Wydział Gospodarstwa Domowego: daje 

kwalifikacje na nauczycielki, instruktorki go- 
spodarstwa domowego oraz na kierowniczki g 

' spodarcze internatów, kolonij letnich, szpitali 
i innych zakładów społecznych. i o 

Wydział Wychowania Przedszkolnego: — 
kształci wychowawczynie, kierowniczki przed- 
szkoli. Zajęcia praktyczne odbywają się w kli- 
nikach i pracowniach Uniwersytetu S. B. oraz 
instytucjach społecznych m. Wilna. 

Ząpisy są przyjmowane oraz informacje u- 
dzielane codziennie w godzinach 17—19 w sek 
retarjacie Instytutu przy ul. Mickiewicza 22—5 

Tym razem propozycję zgłosił związek tel. 16-02. 
właścicielii cementowni polskich, który go- J 
tów jest ułożyć odcinek jeźdni ma przestnze ternacie. 
mi 160 mtr. zupełnie bezpłatmie, celem za- 
demonstirowamia trwałości materjału. 

Oferta (ta znalazła się na posiedzeniu dujemy się, 

Dla przyjezdnych zapewnione miejsce w In- 

RÓŻNE 
— Wystawa obrazów ]. Horyda. — Dowia 

iż znany malarz Józef Horyd przy magistratu, który zasadniczo przyjął ją do gotowuje Il-gą Wystawę Obrazów w Wilnie wiadomości, zachowując jednak: ostatnie Termin otwarcia nie jest jeszcze ustalony. słowo dla komisji technicznej, jako kom- 
petentnej w tego rodzaju sprawach. 

Komisja techmiczna zbierze się 19 b. m. 

— Teatralna Środa 
godz. 20.30 roz 
tów Polskich 

da Literacka. — Jutro o 
pocznie się w Związku Litera- 

w Wilnie 167 „środa literacka”, 
i wówczas dopiero zapadnie decyzja i pró- poświęcona żywo zwykle obchodzącym publicz bny odcinek jeźdni z kostlki cementowej ność wileńską 
byłby ułożony ma ul. Gdańskiej w najbliż- 
szych tygodniach. Należy dodać, że cena w 
ofercie jest o wiele miższa niż klinkierni 
'w Izbicy. 

— Zapomniana dzielnica. — 
ulicy Trakt Batorego opracowali m: 
prezydenta miasta, 
stan sanitarny tej dzielnicy. 

W pierwszym rzędzie chodzi o wodę, któ 
rej brak daje się bardzo odczuwać. Naprzy- 
kład studnia dla posesyj od numeru 42 do 
znajduje się w odległości 2 kilometrów i 
nadto płaci się za nią 4 zł. miesięcznie. 

Ulica nie posiada wcale chodników 
czas deszczów 
Brak światła elektrycznego dopełnia reszty. 

Zdarzają się tam napady, lecz policja nie 
wystawia w pobliżu posterunku. Petenci wy- 

н i pod mowy i 
jest wprost nie do przebycia. 

sprawom teatralnym. O pla- 
nach teatru polskiego na najbliższą przyszłość 
mówić będą dyr. M. Szpakiewicz i dr. J. Bu 
jański, poczem nastąpi dyskusja. Po przerwie 
druga część „środy* będzie miała charakter 

groteskowy. P. Jadwiga Hryniewiecka przy a- kompanjamencie dr. T. Szeligowskiego odtań- Mieszkańcy czy kilka grotesek tanecznych, a następnie ar 
emorjał dla tyści teatrów miejskich recytować będą odpo- 

w którym przedstawiają wiednie utwory. 
Wstęp dla członków i członków sympaty- 

ków bezpłatny, wprowadzeni goście płacą -1 
złoty. 

— Roczne przygotowawcze lekcje do egza 
14 mima w A.Z.S.P. Artysta dramatu przygoło- 

ро- wuje w przeciągu jednego roku do egzami- 
nów aktorskich w Zw. Artystów Scen Polskich 
praktycznie i teoretycznie, udziela lekcyj wy 

deklamacji grupom oraz oddzielnie 
pp. księżom, adwokatom, nauczycielom. Warun 
ki dogodne; dla niezamożnych ulgi, ponadto 
poprawia zaniedbaną wymowę. Egzamin wsię 
Pny dn. 23 b.m., początek lekcyj 27 b m. 
czwartek. Zgłoszenia kandydatów tylko 0so- 

© dostawę ziemniaków dla wol. 

Komisji do spraw bezrobocia 
Komisja  Międzyministerjalma  zapro- 

jektowała przydzielić do dyspozycji Wo- 
jewódzkiej Komisji do Spraw Bezrobocia 

na tegoroczną akcję pomocy bezrobotniym 
1000 a ziemniaków, licząc po 3,5 złotych za 
q z tem, iż o ile istnieje możliwość zakupu 
po tej cenie w Wilmie to należy to uskute- 
cznić ma miejscu. 

Chcąc uniknąć sprowadzenia tak wiel- $ 
kiej ilości ziemniaków z terenu innych wo 
jewództw co mogłoby ujemnie odbić się 
na miejscowym rynku Wojewódzka Komi- 
sja zwróciła się bezpośrednio do kilkudzie- 
sięciu producentów rolnych z propozycją iż 
podjęcia się dostawy na warunkach usta- 
lonych przez Komisję Międzyministerjalmą. 
Ponieważ jednak pomimo usilnych starań 

ze strony Komisji, dotychczas żadma ofer- 
ta mie wipłymęła, Wojewódzka Komisja czu- 

ła się zmuszona zwrócić się do władz cen- 
tralnych 0 madesłamie do Wiilna marazie 
750 q. 

W związku z powyższem Wojewódzka 
Komsja zwraca się tą drogą do wszystkich 
zainteresowanych osób z prośbą © rychłe 
zgłoszenia swoich ofert na dostawę ziem- 
miaków p ocenie 3,5 zł. za q loco stacja to- 
warowa Wilmo ewentualnie 4 grosze za klg. 
loco skład Komisji. 

  

EMR 
ULUBIONA PASTA DO OBUWIA 
  

biście między godz. 6—7 wieczorem. Adres: 
Stanisław Janowski, Wileńska 11 (mieszkanie 
dr. Schermanna). 

TEATR | MUZYKA 

— Teatr Pohułanka. We wtorek 18 b. m. 
i w środę 19 o godz. 8-ej wiecz. daje ostat- 
nie przedstawienie przemiłej komedji Morstina 
„Dzika pszczoła”, w niezmienionej obsadzie 
premjerowej 

— „Niebieski Ptak* rozwija już swe skrzy 
dła, które kolorowi bajecznemi farbami Wie- 
sław Makojnik — ubiera w sceniczne kształty 
i nadaje tempo życia dr. Ronard Bujański — 
oplata czarem muzyki prof. dyr. Szeligowski — 
prowadzi tanecznym krokiem urocza gwiazda 
baletu warszawskiego prof. Jadwiga  Hrynie- 
wicka. Udział przyjmuje 50 statystów. Szkoła 
dramatyczna, oraz cały zespół artystyczny, któ 
ry przemieni się w fantastyczne postacie. Bo- 
ginki i zwierzęta. Premjera niebawem. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej. 
skich ZASP. w Wilnie — zakańcza swoją wę- 
drówkę z arcywesołą komedją „Szczęście od 
jutra" dziś 18 b.m. w Baranowiczach. Artyści 
Teatru Objazdowegó wracają 19 b.m. do Wil 
na, aby przygotować nową, ciekawą premierę, 
którą obdarzą prowincję. 

— Teatr muzyczny Lutnia — dziś 18-X 
daje jedno z ostatnich przedstawień cieszącej 
się wciąż niesłabnącem powodzeniem operet- 
ki „Wiktorja i jej huzar*. W roli tytułowej wy 
stąpi jak zwykle znakomita artystka Elna Gi- 
stedt, w otoczeniu Świetnego zespołu niezmie- 
nionej obsady premjerowej. — Akademicy ko- 
rzystają z 25 proc. zniżek. 

— Premjera „Księżniczki czardasza” w 
Lutni. — zapowiedziana została na najbliższy 
piątek. „Księżniczkę czardasza” kreować bę- 
dzie Elna Gistedt. Reżyseruje  Wyrwicz-Wi- 
chrowski. Nowe kostjumy! Nowe dekoracje! 

— Koncert Aleksandra Unińskiego urządza 
we czwartek 20 bm. w Sali konserwatorjum 
Wileńskiego na rzecz Wileńskiego Komitetu 
Dni Chopinowskich laureat Il Konkursu Chopi- 
nowskiego w Warszawie w marcu rb. świeżo 
zaszczytnie wyróżniony przez mistrza Paderew 
skiego, jako wykonawca nieśmiertelnych dzieł 
Chopina, znany z pamiętnych występów na 
wiosnę rb. Aleksander Uniński, który wystąpi 
z jedynym recitalem, poświęconym twórczości 
Fryderyka Chopina. * 

Szczegóły w afiszach. Przedsprzedaż bile- 
tów w „Orbisie* (Mickiewicza 1la) od 9 ra- 
no do 7 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS: „Człowiek, którego zabiłem”. 

HOLLYWOOD: „Noce kaukaskie*. 

CASINO: „Błękitna Rapsodja”. 

* STYLOWY—Wyspa grozy. 

PAN — Człowiek - małpa. 

LUX—Hajda trojka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— SAMOBÓJSTWO W HOTELU.— 
Do szpitala Sawicz przywieziono 24-let 
nią Johaanę Adównę, bezrobotną „aktor 
kę* występującą na podwórkach, która 
w zamiarze samobójczym wypiła więk- 
szą ilość esencji octowej. Zamach samo 
bójczy Adówna popełniła w pokojach u- 
meblowanych przy ulicy Kolejowej 5. — 
Stan samobójczyni jest ciężki. 

— KRADZIEŻ W| SYNAGODZE. W 
niedzielę podczas modłów w synagodze głó 
wmej przy, ul. Niemieckiej,  sknadziooo 
obywiatelowi amerykańskiemu Kaganowi 
600 dolarów iii 80 złotych. 

— ZAGINIĘCIA. — Do policji wpłynęły po 
wiadomienia o zaginięciu Weroniki Bójko za- 
mieszkałej przy ul. Witoldowej 26 oraz Ann 
Lejzerowskiej zam. przy ulicy Stefańskiej 21. 
Policja wszczęła poszukiwania. 

— POŚCIG — Do Wilna nadeszła wiado- 
mość, że urzędnik kontraktowy magistratu w 
Łopaczewie Władysław Jurek zbiegł, przy- 
właszczywszy sobie uprzednio z kasy 3300 zł. 
Policja poszukuje defraudanta. 

— KAMIENIEM W GŁOWĘ. — Na ul. Ry 
siej przez nieznanego sprawcę został uderzony 
w głowę Mikulski Jan lat 22 (Żórawia 4), — 
Wskutek uderzenia Mikulski doznał pęknięcia 
błony bębęnkowej lewego ucha. Lekarz 
towia po udzieleniu pomocy odwózł Mikulskie- 
go do szpitała żydowskiego. 

— NIA PAD NA POSTERUNKOWEGO. 
Wczoraj wieczorem przy ul. Wiłoldowej 
czterech pijanych osobników, wyszedłszy z 
piwiami, wszczęly zwadę i bójkę. Posterun 
kowy Januszunis, który usiłował przywo- 
łać ich do porządku, został przez nich na- 
padnięty i pobity. Na alarm Januszumisa 
nadbiegł ionny posterunkowy, przy pomo- 
cy którego udało się napastników: obezwła 
dnić i odprowadzić do kiomisarjatu. 

ZDZISŁAW POGORZELSKI 
Prcfeser. Kced. Gimnazjum Im. T. Czackiego i Dyrekter Kursów 
Maturalnych Im. Komisji Edukacji Narodowej w Wilnie, b. Profeser 
Uniwersytetu, Instytutu Górniczego i Akadem]i Roin. w Petersburgu, 

Opatrzony šw. Sakramentami zmarł dnia 15. X. w wieku lat 63. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek dnia 18 piździesnika 

o godz. 10 ej rano, poczem nastąpi 

o tych smutnych obrzędach 

eksportacja zwłok na cmentarz Rossa, 

Dotknięci bolesną stratą C:cigcdnego i Drogiego Kolegi zawisdami:ją 

Dyrektor i Rada Pedzgogiczna 

  

Gimnazjum im. T. Czackiego 

Restauracja kościoła w Michaliszkach 
Kto pnzejeżdżał traktem Batorego nad 

Narocz, pamięta dobrze zabytkowy kościół 
w. Michaliszkach, ufundowany w początku 
XVII wieku przez Jana Cyprjama Brzostow 
skiego. 

Cenne stiukowe ołtarze i stiukowe ob- 
razy ma ścianach odnowione zostały przea 
kilkudziesięciu laty w barbamzyński sposób. 

— stiukii pomalowano olejną farbą, Obec- 

mie dzięk i energji i zapobiegliwości ks. 
proboszcza Jana Zytikiewiicza, rozpoczęto 
odczyszczanie stiuków, kitórych subtelny 
rysunek wyłaniać się zaczyna z pod warstw 
olejnej farby. 

Odczyszezono już i zakonserwowano о- 
braz św. Amtoniego oraz zbadano ołtarz 
św. Augustyna i ołtarz Nliepokalanego iPo- 
częcia Najświętszej M. P.. W medaljomach 

obu tych ołtarzy odnaleziono pierwotne 
malowidła ściennie, przedsitawiające w oł- 
tarzu św. Augustyna popiersia 7 świętych 
augustjańskich, a w oltamzu Niepokalanego 
Poczęcia — symblole litanji do Matki 
Boskiej . 

Można mieć nadzieję, że tak dobnze za- 
początkowane prace konserwacyjne uda 
się ks. Żytkiewiczowi doprowadzić w roku 
przyszłym do końca. Należy tego sobie jak 
majbandziej życzyć, pomieważ kościół w 
Michaliszkach stanowi jakby prowincejonal 
my odpowiednik (kiościoła św. Piotra i Pa- 

wia w Wilnie, ze względu ma bogato deko 
rowane stiukiowo wnętrza, a prócz tego, 
położomy jest ma ożywionym szlaku tury- 

stycznym, 

    

Ruch graniczny z Kewnem 
WILNO. — Mimo zakończenia robót pol- 

nych ruch na granicy polsko-litewskiej na pod- 
stawie przepustek rolnych jeszcze trwa, —bo 

wiem przekracza linję codziennie około 200— 
250 rolników. Zamknięcie ruchu nastąpi w koń 
cu bm. 

  

ragizny finał zatargn 0 kobietę 
Zbrednia na zaułku Warszawskim 

WILNO. — Wczoraj wieczorem koło 
domu nr. 6 przy zaułku Warszawskim 
(teren 2 kom. p. p.) został zasztyletowa 
ny 28-letni Benjamin Szlozberg, zamiesz 
kały przy ul. Kwaszelnej 31, syn zamoż- 
nej kupieckiej rodziny. 

Szlozberg napadnięty znienacka о- 
trzymał głęboki cios w okolicę serca, co 
spowodowało natychmiastowy zgon. 

Zaalarmowany natychmiast komisa- 
rjat już po wstępnem śledztwie zdołał u- 
stalić, że tłem zabójstwa był zatarg © 
kobietę. 

Pewna dziewczyna, chrześcijanka, u- 
trzymująca doniedawna bliższe stosunki 
zę Szlozbergiem zamieszkiwała przy za- 
ułku Warszawskim, tnając za sublokato 

ra niejakiego Władysława Preńskiego. 
Szłozberg, mimo, że zerwał z przy- 

jaciółką, niezbyt przychylnie odnosił się 
do jej sublokatora, mając pewne podej- 
rzenia co do jego osoby. 

Właśnie wczoraj Szlozberg miał zaj- 
ście z Preńskim, które narazie zostało 
zlikwidowane. Preński urażony słowami 
przeciwnika, jak widać, tylko pozornie 
dał się ułagodzić, szykując jednak ze- 
mstę. aj 

Gdy po godzinie Szlozberg opuszczał 
mieszkanie, napadł go i jednem uderze 
niem noża zabił na tniejsci, { 

Preńskiego 1 jeszcze jednego osobni 
ka, jako podejrzanego o współudział, — 
aresztowano. z 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„CZŁOWIEK, KTÓREGO ŻABIŁEM* 

„HELIOS“ = 
Film jest sztuką. Sztuką, która ma po- 

tężne Środki, która opanowuje świiat. i pod 
bija masy. 

„Człowiek, którego zabiłem” jest czoło- 
wym filmem, ostatnim wyrazem techniki 
kinowej i miezapomnianym w swej mocy 
obmazem. * 

Tutaj 'w harmonijną całość łączy się i 
tneść i forma. Pochłamia widza, wzrusza 

do głębi, mie pozastawiając @01 jednej 
skazy estetycznej: do reszty kończąc za- 
gramy akord napięcia uczuciowego, 

Treść osnul režyser Ernest Lubitsch na 
sztuce teatralnej Maurice'a Rostanda. Ani 
trochę jednak miema w obnazie teatru, eo 
z jednej stromy jest zasługą miistrzow- 
skliej ręki meżysera, z drugiej zaś scenarzy 
sty E. Vajdy. ` 

Dobry scenarjusz, doskonala reżyserja 
ii precyzyjne wykonanie  techniiczne daje 
'w sumiie to, eo podziwiać możemy na ek- 
manie „Heliosu“. 

Młody: Francuz zabija w bitwie młodego 
Niemca. Wojna się skończyła, lecz sumienie 
dręczy Francuza. 

Czy miał prawio ziabiić ? Moralność ludz- 
ka powiada, że tak. Tłumaczy go obowią- 
zek. Ale dusza nie zaznaje spokoju. Jedzie 
wiięe Paul do miasteczka niemieckiego, od- 
najduje rodziców: zabitego Waltera i.... 

Tutaj właśnie zaczyna się subtelńy. dra- 
malt skołatanych i pragnących szczęścia. u. 
serce ludzikich. 

Trzeba: zobaczyć to, by czuć i mozumieć 
splot uczuć, wiążących staruszków rodzi- 
ców Waltera, jego narzeczoną i Paula. 

Fillm Lubitscha pnzemówił tym niepo- 
wtarzalnym w jakikolwiek inny sposób ję- 
zyskiem kinowym. Otworzył przed widzem 
głębię serc ludzkich i zetknął w skrócie ol- 
brzymiią gamę wzruszeń. 

Niebanalną fabułę, utrzymaną w grani- 
cach dalekich od: patosu i moralizowania, 
umiiał neżyjser oprawić w najczystszej wody 
filmowe ujęcie. 

Już od. pierwszych zdjęć, knzyczących 
y kontrastem rzeczywistości, i dążeń ludz- 

kich widz mastawiony jest ma najczulszą 
nutę. 

Dość wojny... pokój to szczęście... i ki 
kut inwalidy, zimny błysk szabel, brzęk o- 
stróg ii gładki refleks rewolwerów. Montaż 
jest tak wyrazisty, że idea pacyfistyczna 
filmu marzuca się z bezwzględną mocą. 
Film wzrusza i porywa, drażni: i łagodzi... 

Chciałoby się podpatrzyć jak reżyser 
tworzył swój film, by zapamiętać i nauczyć 
się tego języka cieniów: z (taśmy filmowej. 

Wykonanie aktorskie stoi ma majwyż- 
szym poziomie. Wybijający się charakte- 
rystyczny alkttor |amerykańskii Philips Hol- 
mer wczuł się w postać przewrażliwionego 

Droga do Rosji 
Na stacji! w: Stołpeach zatrzymała poli- 

cja trzech chłopców, pnzybyłyeh z Warsza- 
wy. Byli to uczniowie jednego z tamtej- 
szych gimnazjów. Palkowali się bez bile- 
tów i paszportów. do ekspresu ma. Niego- 
rełoje. 

— Czytaliśmy — rzekli — reportaż © 
Rosji Słonimskiego, (teraz czytamy repor- 
taż Janty Połczyńskiego od Magnitorgors- 
ka do Taszkientu. iPragniemy przekonać 
się naocznie, co się w Rosji dzieje. 

Mlłodzieńcom wytłumaczono, że złą wy- 
obrali dnogę. Do Rosji można się dostė 
albo za pośrednictwem jednego takiego, 
który, mieszka przy Lidzkim zaułku w 
Wilnie i przeszwareuje za: dolary; albo za 
paszportem i z dolarami (w kieszeni. 

Pierwszy sposób jest kosztowny i ryzy- 
kowmy: można stnacić dolary i zamiast do 
Rosji dostać się gdzieindziej. Drugi spo- 
sób jest również kosztowny i ryzykowny: 
trzeba mieć dużo dolarów, aby wytnzymać 
w Rosji, a i wniej nówinież można się do- 
stać gdzieindziej. 

Chłopcy dalii się z łatwością przekonać 
i grzecznie wrócilii do Warszawy. 

— 0 — 

Niebezpieczne Związki 
Franciszek Stążowski (Kijowska 27) 

jest prezesem związków zawodowych PPS. 
Władysław Czerniakow  (Archanielska 

56) jest zawodowym złodziejem. Ozy mo- 
że zachodzić jaki związek pomiędzy jed- 

nym a drugim? Wiydaje się, że nie, gdyż 
niema dotychczas związku zawodowego zło 
dziejów. 

A jednak nazwiska tych dwóch ludzi 
związały się przypadkowo wczoraj w proto- 
kule policyjnym. Czernialkiow: bowiem do- 
stał się do mieszkania Stążowskiego, zabrał 
mu całą garderobę, związał ją w tłumok i 
uniósł. 

: Rozwiązaniem sytuacji zajęła się poli- 
cja. 

VSS T RARRRNASIS PORCIE PERERETRK 

neurasteniika Paula również dobrze, jak 
Nancy Camńol w rolę gołębiej nanzeczonej 
Waltera. Koncert gry daje mistrz ekranów 
amerykańskich Lionel Banrymoore, które- 
go kreacja (ojciec Walltena) dlugo zosta- 
mlie 'w pamięci. 

Postacie drugoplanowe są niemal por- 
tretowe. 

Tło — niemieckie miasteczko prowin- 
cjonailne, ujęte jest w: świetnym montażu 
wzrokowo - dźwiękowym, który sam dla 
siebie stamowii: arcydzieło. 

Film policzyć mależy do majbardziej u- 
danych i zasługujących na obejrzenie za- 
rowno ze względu ma! nieprzeciętne wazfto- 
ści tematyczne, jak [il staramme opracowanie 
Takie obrazy: długo się pamięta. Tad. C. 

PERON MO BCH GRAB GPTRADEDTD ВЕ 2 CP DTP EB GR GB CD OB GB ED DRE GRCZY 
NOWOZAŁOŻOR: Kcedukacyjna 4-ro letnia SZKBGŁA HANDLOWA P 

Wileńskie Tow, Ros. i L. Pośpiełowej w języku wykładowym psiskim 
dla wszystkich wyzaań J 

przyjmuje zapisy na kurs |-szy z du. 10 października r. b. w kencelarji Ros. Gimn. 
im. A, Puszkina od 8 — 13ej i 17 — 19. Mickiewicza 73, - DYREKCJA



grodžiej/ka 
— Z DNI SZOPENOWSKICH. W dniu 

wczorajszym 'w Kościele Farmym została 

odprawiona Msza św. za spokój duszy Ś. 

p. Firydery(ka, Szopena. 
W czasie Mszy św. pieśni! żałobne od- 

śpiewali p. Ottowicz - Stańska i Amdre- 

Komitet: zwrócił się do społeczeństwa 

wyznań nie katolickich z pnośbą o mabożeń 
stwa żałobne za spokój duszy Ś. p. F. Sz0- 

pena, w związku z 83 nocznicą Jego śmier- 

ci. 

— WYNIKI ZBIÓRKI NA ŻŁOBEK 
POLSK. T-WA DOBROCZYNNOŚCI. Os- 
atnia zbiórka ma Żłobek Polsk. T-wa Dobrio- 
czynmości w Grodnie, przyniosła 168 zł, 63 

gr. 
— WALNE ZEBRANIE T-WA LITE- 

RATURY I SZTUKI. 'W dniu wczorajszym 
odbylo się walne zebranie T-wa Przyjaciół 
Literatury i Sztuki w. Grodnie. Piorząde 
dek dzienny obejmował m. im. wybory mo- 
wych władz T-wat 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dziś we 
wtorek о giodz. 20.15 premjera komedji 
Kiedrzyńskiego p. t. „Życie jest skompliko- 
mainė“. 

W przedstawieniu biorą udział pp. Us- 
tawbowska, Miilenowa, IPasniewskia, Opaliń- 
ski, Smoczyński, Ed. Dąbrowski i W. Dą- 
binawskii w rolach głównych. 

— DOBROCZYNNE HARACZE. Od 
pewnego czasu zalkorzenił się u nas zwy- 
czaj, że różne T-wa, skąd inąd bardzo go- 
dne poparcia, urządzają w. niedzielę po po- 

łudniu dancing 'w cuklierni „Kotowskiego““. 
Przeciw zbieraniu funduszów na różne 

szlachetne cele przez damcingi nie mamy 
zastrzeżeń, ale wybór lokalu jest ze wszech 
miar nieodpowiedni. 

Cukiernia „Kotowskiego" jest jedynym 
lokalem, gdzie można spędzić kilka godzin 
ma lekturze dzienników, względnie słucha- 
miu muzyki, więc obkładamie (hanaczem 
wszystkich tańczących i niie tańczących 
pomimo ich woli, pnzez pobieranie opłaty 
za wstęp do lokalu, jest niesłuszne. 

Griodno posiada kilka innych sal balo- 
wych, w których te imprezy można urzą- 
dzać bez wywoływania _miezadowolenia 
wśród rzesz amatorów czarnej kawy i lek- 
tumy. ‚ 

| "KINA P.T. K. TEL. 214 
(AST TEE TPK VATTER 
„Początki seansów: 18.15, 20.15 1 22.15 

Oźwiękowiec 
Kino „POLONIA 

Pocztowa 4 
Przebój nad przeboje! 

Urocza AKNA BELLA i ulubiony pio- 
senkarz wszystkich stolic świata 

ALBERT PREJEAN będą czarować Was 
w piękcym, wzruszającym f.lmie dźwię: 

kowym p. t. 

Obława w Paryżu 
Najnowsze i najpiękniejsze dzieło 

Carmine galisne. 
wstęp od 80 gr. 

Dźwiękowiaz 

Kino „A POL L 0" 
Dominik. 26. . 

Przebój sezonu. Najnowsze 
zrcydzieło . ОЕ MAY'A 

100 proc. džwiekowiec p. t 

JEJ EKSCELENCJA 
MiŁoŚĆ 

W roli głównej nowa gwiazda Francji 

ANNA BELLA 
Popułarne picsenki najmodniejszego 
komp zyt. Paryża Waltera Jurmana: 
Foxtroti; „Czy znasz mój rytm", wałc: 
„O tobie myślę całą noc". Tango: „Ty 

nit jestes pierwsza”, 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Dziś! 

  

Dziś 
BETTY COMPSON, RYSZARD 
BARTHELMES i LORETTA 
YOUNG w dramacie, ilustrującym 

dzisje upadłej dziewczyny 

KOBIETA I ŻYWIOŁ 
(Korsarz mórz połudn.) 

WSTĘP OD 49 GR. 

     

   
     
     

      

     

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID* 
GRODNO, Bręgidzka 2. 

i) 

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO 
— Zanim Donald zdążył się zbliżyć, 

— ciągnął dalej Piterkin, zgarbiony sta- 
rzec, który stał koło kanapy krzyknął coś 
o ataku serca i lekarstwie w buteleczce 
z czerwoną etykietką. Donald stracił kil- 
ka minut na poszukiwania, które nie da- 
ły rezultatu. Przez ten czas morderca 
schował się. Gdy Donałd zwrócił się 
znów w tym kierunku, nie ujrzał już ni- 
kogo. Podbiegł więc do kanapy i zna- 
lazł stryja, leżącego na podłodze. Natu- 
ralnie, pierwszą jego myślą było wezwać 
doktora. Nie przyszło mu nawet do gto- 
wy szukać mordercy. Sądzę, że każdy z 
nas postąpiłby tak samo na jego miej- 
scu... Jasnem jest, że morderstwa dok - 
nano w ten sposób, by wszystkie podzi- 
rzenia padły na Donalda, Ale to nie wszy 
stko... Wort postarał się o to, by zezna- 
nia Donalda wydawały się zupełnie nie- 
prawdopodobne: podczas, gdy Donald 
wołał na schodach Grodiego, Wort za- 
grał kilka taktów z „Kulawego djabła". 

  
Początek seansów 

© g. 615, — 8, — 18, 

Dziś! Potężne arcydzieło dźwiękowe 100 proc. wersja 

Bracia Karamazow 
w-g powieści Dostojewskiego 

w roi. gł. FRITZ KORTNER I ANNĄ STEN 

  

— PRZEJECHANY PRZEZ WÓZ. Pi- 
licę Stefana (Orla 13) przejechał "wóz, 
powożony przez Bobijea: Konstantego, zam 
przy ul. Orlej mr. 19, 

Ulica Orla jest na peryferjach miasta 
cichą i spokojną uliczką, więc doprawdy, 

trudno jest zmozumieć, jak mógł tam na- 
stąpić podobny wypadek. 

— KRADZIEŻ W RESTAURACJI. W 
restauracji Fejdorowicza, mieszczącej się 

przy Rynku Siennym, Orłowska Fugenja, 
zam. 'pirzy ul. Bonifraterskiej 7, sknadła z 
kieszeni kamizelki 20 zł. Józefowi Witkie- 

wiezowii, zamieszkałemu przy ul. Jagelloń- 
skej nir. 44, 

— TAJEMNICZE NAJSŚCIE NA MIE- 
SZKANIE. Do mieszkania Skrobeckiego 
Aleksego zamiieszkałego przy ul. Domini- 
kańskiej Nr. 1, wtargnęli dwaj mieznani 
przez niego osobnicy i pobili go dość do- 
tkibiwie. 

Powody: najścia są dość tajemnicze, bo 
poszkkodowiamy napastników nie zna i nie 

wie za co go pobiii. 

  

— WYJAZD P. WOJEWODY SWIDER- 
SKIEGO DO WARSZAWY. W. dniu 16 b. 
m. p. wojewjoda Stefan Świderski wyjechał 
w! sprawach służbowych do Warszawy. Po- 
byt p. wojewody w Wanszawie potrwa kil- 
ika dmi. 

— Wyjazd pana wojewody Świderskiego 
do Korelicz. W dniu 15 m.b. p. wojewoda Świ 
derski udał się w towarzystwie p.p. naczelni- 
ka K. Rolewicza i insp. Wójcika na inspek- 
cję do miasteczka Korelicze, pow. Nowogródz- 
kiego. Po powitaniu przez wójta gminy na cze 
le rady gminnej, oraz przedstawicieli organi- 
zacyj społecznych p. wojewoda zwiedził urząd 
gminy, posterunek P. P., szkołę powszechną, 
tudzież miejscowe Świątynie wszystkich wy- 
znań. Z przedstawicielami samorządu gminne- 
go i organizacyj społecznych p. wojewoda po 
ruszał sprawy gospodarcze i społeczno-kultu- 
ralne, interesując się działalnością każdej in- 
stytucji i organizacji społecznej. Tegoż dnia 
wieczorem p. wojewoda powrócił do Nowo- 
gródka. 

— Zebranie Grupy Regjonalnej Posłów 1 
Senatorów Ziemi Nowogródzkiej w Nowogród 
ku. W dniu 14 b.m. w lokalu Wojewódzkiego 
Sekretarjatu BBWR w Nowogródku, odbyło 
się zebranie Grupy Regjonalnej posłów i sce- 
natorów Ziemi Nowogródzkiej, które zaszczy- 
cił swą obecnością wojewoda nowogródzki p. 
Stefan Świderski. 

Na tem zebraniu p. senator Konstanty 
Rdułtowski wygłosił reierat o współpracy ot- 
ganów BBWR z czynnikami administracji put 
stwowej, p. senator Olgierd Jeleński, referat o 
sprawach samorządowych i niedomaganiach 
w PZUW, poseł jerzy Gorzkowski poruszył w 
dłuższem przemówieniu sprawę pogłosek o za- 
mierzonej likwidacji województwa Nowogródz 
kiego, wypowiadając się imieniem Grupy Re- 
gjonalnej przeciw ew. zamierzeniom parcela- 
cji województwa. 

Na poruszone tematy w dłuższem — ргхе- 
mówieniu odpowiedział p. wojewoda Świde: 
ski, podkreślając wagę współpracy władz ad- 
ministracyjnych z czynnikiem obywatelskim. 

Obszerniejsze sprawozdanie podamy 
najbliższymm numerze. 

— Zebranie oddziału Zw. Strzeleckiego w 
Nowogródku. W dniu 14 b.m. odbyło się pod 
przewodnictwem prezesa p. S$. Osińskiego 
zwyczajne zebranie zarządu miejscowego Od- 
działu Związku Strzeleckiego w Nowogródku. 
Omawiano sprawy gospodarcze Oddziału, oraz 
sprawy kulturalno-oświatowe. 

— Odczyt samorządowy posła Į. Gorzkow 
skiego. W dniu 15 b.m: w salonach Ogniska, 
odbył się w Nowogródku odczyt p. posła Je- 
rzego Gorzkowskiego w sprawach samorządu- 
wych, w związku z projektem nowej ustawy 
samorządowej. 

Odczyt zgromadził licznie miejscowych 
działaczy samorządowych, oraz wywołał oży- 
wioną dyskusję. Przedmówcy ogólnie wypo- 
wiadali się za celowością wprowadzenia pro- 
jektu ustawy. 

AAALAAAAKASAAAAAAAAAAAA LLA AAA AAA SA AAS | 

Największą i najbezpiecz= 
niejszą zbiernicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
GSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

  

vw” 

     wstęp 6d 75 ar. 
   

francuska p. t. 

  

ZAGADKI 
Donald słuchał z uwagą opowiadania 

Piterkina. Każdy fakt, który się zdarzył 
owej strasznej nocy, stawał mu żywo w 
pamięci. Ale teraz wszystko widział w 
innem świetle... 

Mott westchnął: 

— To bardzo ciekawe, drogi panie, 
ale gdzież są dowody — przecież to tyl- 
ko hipotezy! 

— Jedyne, które odtwarzają prawdzi 
wie sytuację, sir! 

— A napad na miss Westchott czem 
pan tłumaczy? 

Było to powtórzeniem tego samego 
manewru. Ale główną rolę tym razem о- 
degrał nie Wort, a Badgar Li. Nieoczek'- 
wany napad oszołomił miss  Westco*t. 
Na widok Badgara Li, była pewna, że 
to Donald zbliża się do niej. Ten krok 
miał na celu ostateczne skompromitow 1- 
nie Donalda. Na szczęście Donald zdą- 
żył na czas z ratunkiem, a ja akurat by- 
łem w przedpokoju, kiedy Li wybiegł z 

w 

  
   

  

BEAR ZY = 

SŁOWO 

Cha 
— ZAKOŃCZENIE TYGODNIA ЭТЕЙЕ 

LECKIEGO. W dniu 16 b. m. odbyło się 

w Baranowiczach uroczyste zakończenie 

Tygodnia Propagandy Związku Strzeleckie 

go. W dniu tym odprawione zostały na- 

pożeństwia we wszystkich ikościołach i cer- 

cerkwiach z okolicznościowemi kazaniami, 

z udziałem przedstawicieli władz miejsco- 

wych, wojska i całego społeczeństwa. 

W obszernej sali: kino - teatru „Apolilo“ 

odbyła się akademja, na której o historji 

i ideologji Związku Strzeleckiego przema- 

wiali kolejno starosta bairanowicki Neuge- 

bauer, burmistrz m. Baranowicz M. Jar- 

mulski i przedstawiciele Ziwiiązku Strzelec- 

kiego dr. Sroka. Drugą część akademji му- 

pełniły delklamacje i śpiewy chóralne strzel 

ców i Istrzelczyń, lonaz koncert orkiestry 78 

p. p. Tydzień rozpoczęty został również uro 

czyście w połączeniu z zawodami stnzelec- 

kiemi „Dziesięć strzałów ku chwiale Ojczy- 

any“. 

= ZAMKNIĘCIE KURSU KOMEN- 

DANTEK ŻEŃSKICH ODDZ. SAMARY- 

TAŃSKO - POŻARNICZYCH. W dniu 16 

b. m. odbyło się tutaj zakończenie 2-ty- 

godniowego kursu, zorganizowanego przez 

Wojewódzki Związek Straży Pożarmych w 

Baranowiczach dla komendantek żeńskich 

oddziałów samarytańsko - pożałrniczych na 

terenie wojewńdztwia mowogródzikego. 

Kurs ukończyło: z doskonałym wynikiem 

12 kandydatek, wekrutujących się przeważ- 

nie z grona nauczycielskiego. Przy egzami- 

mie był obecny osobiście przedstawiciel 

rządu w osobie starosty baranowickiego J. 

Neugebauera i instruktora wojewódzkiego 

St. Drożdżeńskiego. Świadectwa z ukończe 

nia kursu kandydatkom wręczył p. staro- 

sta Neugebauer, wyglaszając przedtem 

przemówienie, w którem podkreślił doniio- 

słe zadania jakie od tej chwili absolwentki 

na siebie przyjmuja. 
— ZAOPATRZYŁA SIĘ NA ZIMĘ. 

Niejaka Reszkowa Eugenja zam. przy ul. 

Rynkowej Nr. 156 zameldowała Komisarja- 

towo IP. P., že w maju oddała na przecho- 

wanie palto zimowe Parapurowej Bronisła- 

we. 

  

Kiedy nadchodzi ziimia i Reszkowa po- 

szła odebirać palto, Parapurowa zwrócić ga 

miie chce, stąd i skarga do Komisarjatu, a 

jak tam naprawdę jest wyjaśni: dochodzie- 

nie. 

— „KTO SIĘ LUBI, TEN SIĘ CZUBI" 

Tak mówi przysłowie i tak dotychczas 

rozumowały kobiety wiejskie, swego zda- 

miia jest jednak: Koćko Nadzieja z Nowej - 

Myszy, która pobita przez swego ! 

Pietruszko Jama ma dnodze z Baranowicz 

do Nowej - Myszy zameldowała: Komisar- 

jatowi P. P., a ten sprawę skierował do Są- 

du. 

"ŽABAIGIE | 
we wszystkich apteksch I 

składach apiecznych znanege 
środks od odcisków 

SPORT 
ZAWODY STRZELECKIE 

W niedzielę na strzelnicy małokalibro- 

wej Ośrodka W. F. ((Pióromoniti) odbyły się 

zawody strzeleckie zorganizowane przez W 

KS 5 p. p. Leg. 

Do walki: o nagrodę pirzechodnią ufun- 

dowaną przez organizatorów stanęło pięć 

zespołów: dwa z lp. p. Leg. i po jednym 

6 p. p. Leg., 3 p. sap. i Zw. Strzelecki, 
Zwyciężył zespół 5p. p. Leg. w składzie 

kpt. Kosiński, chor. Kuchanski, chor. So- 

kulski, sierż. Ruciński, plut. Błażewicz i 

plut Michniewicz uzyskując 1640 pkt. ma 

1800 możliwych i zdobywając nagrodę na 

własność. 
Drugie miejsce zajął zespół saperów. (t) 

Ofiary 
Bezimiennie. dla „P% zł. 2. 
Bezimiennie dla „S.J“ 2 zł. 
E.-dla Sd 
Zamiast kwiatów na trumnę św p. Zdzi- 

sława Pogorzelskiego: 
Z. Abramowiczówna zł. 5 — na rodzinę 

b. nauczyciela Stefana J. 
J. Abramowiczowa zł. 5 — na staruszkę 

ociemniałą. 
— Oiiara na pomnik Montwiłła. — Prezes 

zarządu Wileńskiego Urzędu Ziemskiego Aie- 

  

ksander Meysztowicz składa 100 :ł. 

Członkowie zarządu W. B. Z.: 

Bechwic Stanisław 100 zł. 

Hr. Plater Marjan 100 zł. 

Szachno Bohdan 100 zł. 

Świątecki Kazimierz 100 zł. 

: Raze m: 500 21. 

  

bibljoteki. Udało mi się go złapać. 
Oczy Donalda i Glorji spotkały się. 

Panienka uśmiechnęła się nieśmiało, jak 

by chciała przeprosić. Donald starał się 

spojrzeniem dodać jej otuchy. 

Minęło już kilka godzin od początkii 

zebrania. Świece dopalały się zwolna. 

Cienie zgęszczały się po kątach, ale duza 

bibljoteka straciła swój ponury i niepo- 

kojący charakter. Tajemnica jej została 

zdradzona! 
— Brawo Piterkin! — rozległ się głos 

Millikena. — Ale brakuje jeszcze pewne 

go szczegółu: głos Stegtona. Było to dla 

mnie wielką przeszkodą w poszukiwa- 

niach... 
— Co do tego, ja będę mógł dać pa- 

nom wyjaśnienie, — wtrącił Pagan. — 

Wort był kiedyś moim sekretarzem. Cią 
głe wezwania telefoniczne przeszkadzały 
mi bardzo w pracy. Nie mogłem odma- 
wiać rozmowy — telefonicznej. Wtedy 

Wort wpadł na pomysł udawania mego 

głosu. Po kilku dniach próby, doszedł 
do zupełnego podobieństwa. Widocznie 

skorzystał ze swego talentu rozmawia- 

jąc ze swymi podwładnymi. 
Milliken zwrócił się do Piterkina: 

— Jaką drogą pan się wmieszał do 

  

DZWIĘKOWE KINO 

G/IN© 
Wielka 47, tel. 15-41 

С 
Najbardziej miła para kochanków, niezapomnisnych bohaterów filmów „Wschód Słończ* i „Siódme nieka“ 

JEANET GAYNQOR I CHARLES FARRELL 
w prześlicznym 100 proc. dźwiękowcn p, t 

BŁĘKITRA RAB$SODJA 
Spiewy i tańce rosyjskie. 

Nad program; Urozmaicone dodatki dźwiękowe Ceny od 25 gr. Pocz. o g. 4, €, 8 i 10.15 w święta od 2eį 

  

Rewelacja dnia!!! Film niezwykłej wartości artystycznej. Film, który poruszył cały Świst. 

Dźwiękowe 

z W-g powieści Rastanda. Wspaniała 
HELIOS realizacja genjalnego mistrza 

To film, który wstrząsnął sumieni:m Świata. 

Ernesta Lubicza. 
urocza NANCY CARROLL, słynny amant 

Kas. Lionel 
PHiLIPS HOLMES 

CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEĄ 
BARYMORE, 

To film, o którym mówić będzie całe Wiine. 
Uwega! Film ten niema nic wspólnego z cbrazem „Człowiek ktćry zabił*, który był demonstrowany w jednem z kim 

wileńskich. Nad progr.: Atrakc. dźwiek. Na 1 seans ceny zniżcne. Pocz sesns. 4,6,8i10.20, w sob. i niedz, o Z-eį 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 47, tel. 5-28 

34.000 osób film ten oglądało 
Ostatnie dwa dni SGZŁOWIEŃ - AĄŁBPA 

Z powodn wysokiej wzrtości artystycznej filmu wejście na widownię tylko ns początki sesrsów: 4,6 8110.15 
ANONS: Wkrótce bawić nas będą w najweselszym filmie, niezrównani komicy FLIP i FLAP. 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11   
Szczepienia przeciwbłoniczne 

(dyfterytyczne) 
Znajdujemy się obecnie w okresie nasile- 

nia błonicy (dyfterytu) i to w formie przy- 
padków ciężkich, często powikłanych płonicą 
(szkarlatyną). Ten fakt szczególnie winien się 
przyczynić do baczniejszego zwrócenia naszej 
uwagi na szczepienia, mogące zapobiec sze- 
rzeniu się tej ciężkiej choroby. Zapoczątkowa- 
ne w maju roku przeszłego przez Komitet 
Szczepień przeciwbłoniczych przy Wydziale 
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie 
szczepienia anoksyną błoniczą, objęły dotych- 
czas 25 zakładów opiekuńczych, 2 przedszko- 
la, 2 szkoły ćwiczeń, 28 szkół publicznych po- 
wszechnych polskich, 2 żydowskie, oraz 9 
szkół prywatnych żydowskich. Specjalna ko- 
lumna szczepienna wykonała w tym czasie 
przeszło 10 tysięcy zadań dzieci na t. zw. od- 
czyn Schicka, pozwalający stwierdzić, które 
dzieci są wrażliwe na tę chorobę. Mimo, że ba- 
daniu poddano dzieci wszystkich oddziałów t.j. 
do lat 15-tu, 52 proc. dzieci okazało się wra- 
žiiwych na błonicę. Wśród dzieci żydowskich 
wrażliwość ta jest jeszcze większa (60 proc.) 
Z tego wynika, że przeszło połowa dziatwy 
szkół powszechnych może z łatwością zachoro 
wać na błonicę. Wśród dzieci młodszych ilość 
wrażliwych jest niezwykle wysoka, sięga bo- 
wiem 80 proc. jeśli przyjmiemy, że w okre- 
sie najmłodszym błonica jest najgrožniejszą,, 
dając często formę t. zw. dławca  (krupu), 
wówczas stanie się jasnem, że już powyżej 
jednego roku życia dziecka, winniśmy je pod- 
dać szczepieniu ochronnemu. Polega ono na 
trzykrotnem zastrzyknięciu podskórnie anatok- 
syny błoniczej. Dotychczas w Wilnie zaszcze- 
piono tą metodą około 6-ciu tysięcy dzieci 
przyczem poza objawami w miejscu wprowa- 
dzenia szczepionki w postaci zaczerwienienia i 
niekiedy obrzęku, oraz nieznacznego podniesie 
nia się ciepłoty ciała, żadnych innych powikłań 
nie stwierdzono. Szczególnie dobrze znoszące- 
mi szczepienia okazały się dzieci młodsze, gdyż 
najczęściej nie stwierdzono u nich żadnych 
objawów poszczepiennych. Dane te wyraźnie 
podkreślają kierownicy stacyj opieki nad mat 
ką i dzieckiem, którzy szczepili dzieci stacyj- 
ne. jeśli uwzględnimy, że w roku bieżącym 
na 154 zapadnięć na dyfteryt tylko jeden przy 
padek zachorowania zdarzył się u dziecka 
szczepionego i to tylko dwukrotnie, wówczas 
uznamy, że szczepienia winny się stać naka- 
zem dla rodziców, gdyż pominięcie ich może 
spowodować zapadnięcie dzieci na bardzo grož 
ną chorobę, często kończącą się Śmiercią. 

W obecnym roku szkolnym szczepienia są 
nadal prowadzone wśród nieszczepionych do- 
tychczas szkół powszechnych, oraz pierwszych 
oddziałów wszystkich szkół, ponadto na pun- 
ktach szczepiennych dla dzieci w wieku przed- 
szkolnym, Szczepienia są bezpłatne. 

Rodzice! Obowiązkiem waszym jest za- 
troszczyć się o los waszych najmłodszych 
dzieci i zabezpieczyć je już od drugiego roku 
życia przed tą straszną chorobą. 

Szczepienia odbywają się codziennie 1) 
w Klinice Dziecięcej USB na Antokolu (Szpi- 
tal Wojskowy) w godzinach od 11 do 12-tej, 
2) Miejskim Ośrodku Zdrowia, Wielka 46 w 
godzinach od 13 do 14-tej. 3) w  Ambulato- 
rium Towarzystwa „TOZ* Wielka Poliulanka 
21 w godzinach od 13-tej do 14-tej prócz piąt 
ków. 

   

  

  
Ruch charakterystyczny — Nr. 10. Zeszyt 

poświęcony zagadnieniu walki ze złą literatu- 
rą. St. Krokowski daje ciekawy artykuł pt. 
„U źródeł złej literatury". J. Chmara pisze o 
„Miłości i sprawiedliwości w życiu społecz- 
nem“. Artykuły Brata Cezarego — „Śladami 
Tantala“, Br. Lebekoweį — „Na bezdrożach”, 
J. Honzawej — „Imponujący dorobek niemie- 
cki* oraz kronika krajowa i dział wychowaw- 
czy — składają się na całość zeszytu. 
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Wobec kolosalnego powodzenia i na żądanie Sz. Publiczności jeszcze TYLKO K.LKA UNI. 

NAJDA TROJKA z Oigą Czechswą 
Kto jeszcze nie widział niech śpieszy nirzećl!! — Peczątek » godz. 4ej 

Drzewo opałowe, 

ta EC. 

w Wilnie, ul. Tartaki 28, 

O
 

М
А
Н
Н
 

ННИ
ИУ$

. 

: RYB kKarpła, Okonio- 

A pstrąga, Sandacza, 

t 7 Kraczki lina zislonego 

i przy jesiennych odłowach 

sprzedaje pe censchzniżonych 

Administracja maj. ORWIDÓW 
poczta, st. kol., tel. BEZDANY 

teleton Nr. 3 х 

'Б Н Е Н ЧЕ Ч < ЧЕ Н Ч ЧЕ АН Ч ЧЕЛ WZW 
CEC LIESIJS TTT 

Podrėž samo!etem 
da CI mac cwdnych wrażeń! 

Informacje i bi 
lety: w biurach 
PBL LOTE 
w większych biu 
rach podróży i 
u portjerów więk- 

szych hoteli. 

Port lotniczy: Porubanek, tel. 80. i 

  

  

  

JEDNORAZOWE 
маТА 2 

PRZYNOSI 
KA 

_ 

  

sosnowe | olszowe, oraz węgiei 
górnośląski 

SKŁAD DRZEWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 

Dostarcza również dla urzędów i instytucji. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

10 V KA O A A 

„CJ A i O 

brzezowe, 

  

A 

tel. 751. 

  

БЕЕБЕЕОЛИЧЕННН 
Lekarze 

НЕНЕ DESI 
  

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor.skėrne, wenerycz - 
ne, narządów  moczo- 
wych, od 9 do 1, 5 — 

8 wiecz. 
DOKTOR 

ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne, 
narządów . moczowych 
od 12 — 2i od 4—6 

ul. Mickiewicza 22 

  

Kupua 
{ SPRZEDAŽ 

RTTPYPTWYTYWYW YNA 

i BZEAŁK I 
„ziemi ogrodniczo - let- 
j niskowo - budowlane 
na' przedmieściu i м° 
pobliżu Wilna sprzeda- 
je Pierwsza  Wileńska* 
Spółka Parcelacyjna — 
ul. Mickiewicza. 4 telef. 
5-45. 

lokemobile 35 koni — 
Kazimi*rz Meckiewicz 

Połuknia k-Wilna 

Etola sobolowa 
pizkna na sprzedaż — 
cglądzć od 2 — 4 
Qrzeszkowej 11-b m. 15 

Lokale 
PFFOTYTYWYTTYYTYTTYY 

  

  

POTRZEBNE 
MIESZKANIE 
4 poscjowe 1 wygo- 
dami, nie na parterze, 
wśródmieś iu, w cenie 
do 100 :ł miesięcznie 

Łsskawe zgłoszenia do 
  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze| 

Wino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
zotiecą kosnerwuje, doskonali, odświaża, i- 

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 

twarzy. Masaż ciała, elektryczny, WYSZCZE- 

plający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhła. Wypadanie włosów, lupież. 13 
dywidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki  +2- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—%. 

w.Z.P 

JT redzkcji dla W. 

MIESZKANIA 
do wynaejęcia z 613 
pok. z wygodami ulica 
Jakóba Jasińskiego Ne7 

MIESZKANIE 
3 pokojowe do wyna: 
jęci:» — ul. A'tyleryjska 
Nr. 2 m. 2 

DWA 
MIESZKANIA 

11 3 - pokojowe, od- 
remontowane z wygo 
dami dla solidnych lo- 
katorów do wynajęcia. 
Ignacego 8. 

  

  

== — — — — 
  

DQ WYNAJĘCIA 
mieszkania: 3, 5 pokoi, 
przedpokój, kuchnia. — 
Kaiwaryjska 27. 

POKÓJ 
umebiowany do wyss- 
jęcia dla kulturalnej c- 
soby. Dąbrowskiege :2 
m. 3 

  

4 pokojowe 
mieszkanie z wygodami 
do wynejlcia. Wiłto- 
mierska 5:4. 

A AAA Ai dili 

POSZUKUJĄ 
PRACY 
ААА 

AGRONOM 
dyplomowany, zmzja - 
mość wszystkich dzia-" 
łów gospodarki  rałnej 
praktyczna, - 
nia praktyka, deskona- 
łe rekomendacje. Łask. 
zgł. w Adm. „Słewa”; 

Młoda osoba 
poszukuje pracy jako 
gospodyni do samoć: 
nych Posiada referen- 
cje Zgadza sę na wy- 
jazd. Łaskawe oferty 
do Administracji dla 
M. NĄ 

INTELIGENTNA 
panienka poszukuje za- 
jęcia zanianię, przyjmie 
i na wyjazd. Bszylień- 
ska Nr. 4 m. 26. Gin- 

tytło 

     

  

ENER WRA 
Rožinė 
STS EI 

Dzierżawa 
Oddaje się w dzierżswę 
od 1 kwietnia 1933 r. 
majątek Gslin o 18 ki. 
od Wilna Ornej zdre- 
nowanej ziemi 75 dzie 
sięcin i łąk około 30 
dziesięcina w tem sześć 
zmeljorowanych. Oferty 
listowie zgłss'ać pod 
adresem: Wilno, S-fo 
Jerski zaułek 5 m.4 
4%ęcławewicz Osobiście 
rozmówić się w majątku 
Gslin. Komunikacja z 
Wiłoem autobusowa w 
kierusku Mejszagoły. 

H:f:  erażka 
Hatciarka 15 lat peqau 
hafciarskiej— przyjszan 

e roboty hałcyę 
iaty, kolorowy, merež- 

ks ręczna, różne wzory, 
haft sztandarów i cho- 
rągwi, złotem i srebrem 
wykonsnie b. starsune 
j ukuratne ceny więcej 
niż przystępne.  Lite- 
racki 11 m. 5. Jadwiga 
Błuś 

  

   

OSOBA 
INTELIGENTNA 

ślepa i schorowanz — 
najzupełniej opuSZCZ0= 
na żyjąca Н о х 
łaski uczciwej sługi, 

* która ją ze skromnego 
swego zarobkt mirzy- 
muje, dziš wota o po- 
moc. — Prosię e skła- 
danie otiar pod Hterą 
P. ćo Redakcji „Siowa“ 

      

całej tej historji? 
Piterkin spojrzał na Grylinga, 

skinął głową. 
— Mr. Gryling dawno już chciał ku- 

pić „Tajemniczy Dom'*. Gdy zjawił się 
naglę w Londynie Mr. Chadmor, Gryling 
chciał koniecznie dowiedzieć się dwu 
rzeczy: czy jest on rzeczywiście prawdzi 
wym spadkobiercą Chadmorów i, jakim 

sposobem można będzie porozumieć się 

z nim, co do kupna domu. Mr. Gryling 

wiedział oczywiście, że należę do „pta- 

ków nocnych'*. Wiedział także, że lubię 

bawić się w detektywa i, że można mi 
zaufać. Więc kiedy Donald Chadmor po- 
trzebował lokaja, Mr. Gryling poprosił 
mnie, żebym mu dopomógł. Być może 
-— dodał skromnie Piterkin, — zasze- 
dłem za dalej, niż Mr. Gryling mógł się 
spodziewać, ale gdy zacznę coś, trudno 
mi się zatrźymać! 

Donald sposępniał: oderwany przez 
Glorję guzik pozostawał nadal niewyja- 
śnioną tajemnicą! 

Mott spojrzał na zegarek i szepnął 
coś do Millikena, wskazując wzrokiem 

Worta. 
Znów. zabrał głos Pagan: 
— Wyjaśniliśmy już wszystko pra- 

który 

  

ZARA DAS ASS 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“. 

  

nieszczęsny wie, prócz tego, gdzie jest 
brylant! 3 

Wszyscy mimowoli spojrzeli na po- 

piersie Amicusa. Złośliwy „śmiech Wor- 

ta przerwał ciszę. Zbrodniarz wyjął z 

kieszeni zmięty karteluszek i podał go 

Donaldowi. Ten spojrzał ze zdziwieniem 
na mordercę. 

— Bierz pan! — śmiał się złośliw:? 
Wort, — ja już tego nie potrzebuję! Nie 
na wiele może się to komu przydać! Zło 

śliwy żart Amicusa i nic więcej! х 

Donald rozwinął pożółkłą kartkę, kil 

ka zamazanych, nawpół zatartych wier- 

SZy... 
> Ach, wskazówki, dotyczące bry- 

lanta! — krzyknął. — Wskazówki, któ- 

re mój dziad dał swemu mordercy? 

Wort ukłonił się ironicznie. 

— Te wskazówki nie są nic warte! 

To był żart. Życzę powodzenia! 
Ręka Donalda drżała, gdy składał kar 

tkę. 
ZE Wort, proszę mi powiedzieć, jaką 

drogą ta kartka dostała się do pana? -- 
zapytał zmienionym głosem Pagan. 

Wort nie odpowiedział: 
— Rozumiem! — krzyknął Pagan... 

— Mordercą Amicusa był również Wort! 

Więc dzisiaj wykryci zostali dwaj zbrad 
niarze!... jeden z nich żył przed stu laty! 

Wśród ogólnego 
wstał i 

milczenia, Pagan 
rzekł uroczyście: 

— Przekleństwo zostało zdjęte z „Ta 

jemniczego Domu*. 
się już rozejść! | 

Wszyscy wstali. 

Panowie -możenty 

Poprzez stół, czy 

Donalda spotkały się ze wzrokiem Gia- 

г!. Wyczytał w jej oczach szczęście # 

miłość. 

ROZDZIAŁ XXX! 

KLUCZ 

Ciężkie portjery, pełne kurzu i moli 

zostały zdjęte z okien i drzwi na rozkaz 

Donalda. jesienne słońce mogło teraz 

bez przeszkody ślizgać się po bibijote- 

ce Chadmorów. Promienie 

mrokiem i ozłacały 

wałczyły Z 

loki Głorji. 

-— Duchy zniknęły, dzięki słońcu i 

tobie, — żartował Donald. 

— Tak, dzięki słońcu... — powtórzy- 

ła zamyślona. 
Stała przy fortepianie, patrząc na gło 

wę Amicusa, to znów pochyłając się nad 

wyżółkłym skrawkiem papieru: 

(D. C. N.) 

    

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyūski


