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ŻYROWICE ŁASK KRYNICE 
NA ŚWIAT CAŁY WYLAŁY... 

  

19 września 1730 roku odbyła się w 
Żyrowicach uroczysta koronącja cudow- 
nego obrazu Najświętszej Panny, znaj- 
dującego się w kościele przy klaszto- 
rze OO. B j 

MO zyščie  obehodzono 

200-ą rocznicę tego pamiętnego w dzie- 
jach katolickich Żyrowie zdarzenia. Od 

tego czasu, eoroczni w pierwszą nie- 
dzielę po 19 w. a „odbywa się w 
Żyrowicach u enie pamiętnej uroczy 

stości. W związku z tem podajemy о- 
becnie parę fragmentów z dzieła ks. 1. 
Rardiego, poświęconego « om ceudow- 
nego obrazu N. M. P. Żyrowiekiej, — 
po włosku: Madonny del Pascolo. 

    

     

   

  

   

  

  

  

Tego się też nie godzi zamilczeć iż 'en 
Obraz ludziom dwornie ciekawym, zwłaszcza 

Schyzmatykom y Heretykom, albo y Katoli- 
kom w śmiertelnym grzechu  zostaiącym. wi- 
dzieć się iaki iest w sobie nie d 

kryształ, za którym zawsze zos 

     

  

że iakoby czem był zasłoniony, ę 

zgoła nie daie, czegośmy w wielu doświad- 

czyli. 
Ludziom zaś Katholiekim dobrego sumnie- 

nia y przez spowiedź omytego, osobliwie po 
Kommuniey Świętey, dziwnie pięknym y we- 
sołym się pokazuje. 

Oprawa tego Obrazn.iest szczere złoto, w 

koło niego opereulum, w którym 
kryształ iest wprawiony w ieden. rząd diamen- 

  

Pastuszkowie przy drzewie. 

Relacya historyczna o zjawieniu Cudowne- 

go Obrazu Najświętszey PANNY Żyrowickiey 
Nazwanego po Włosku DEL PASCOLO cd 
Żyru w Rzymie przy Górach w Rezydencyi 
Ww. 00. Bazylianów Ruskiego Narodu pod 
Rządem na ten czas Wielebnego Oyca BENE- 
DYKTA TURLEWICZA tegoż Zakonu Pro- 
kuratora Generalnego y Rektora. Oraz z 
przyłączeniem Historyi  Żyrowickiey przez 
JMci X. Kanonika IZYDORA NARDEGO po 
Włosku wydana Roku 1721. Teraz po Polsku 
przetłumaczona przez X. Ignacego Kulczyń - 
skiego Z.S.B.W. Świętey Theologii Doktora. 
Za pozwoleniem Starszych do Druku Podana 
w Supraślu WW. OO. Bazylianów Roku Pań- 

-. skiego 1728. A teraz powtore PRZEDRUKO- 
WANA w Wilnie w Drukarni Akadem. Soc. 
JEZU Roku Pańskiego 1738. 

= > ч > ias 5 
Przedwieczna mądrość Boska, wzniecając 

w sercach katolickich żarliwość Nabożeństwa 
ku Naświętszey Matce Syna swego, tak wiele 

obrazów Jey po całym świecie Chrzešcianskim' 
wielkiemi Cndami wsławiła y sławi. Osobliwie 
iednak w naszey Koronie Polskiey y W. X. 

Litewskim ledwo policzone Obrazy teyże Mat- 
ki Bożey Cudami y faworami Boskiem у 

Ale iako w Koronie Polskiey naydawni 
y naystawnicyszy iest . Obraz Częstochowski, 
tak w Litwie Obraz Żyrowieki z dawnych lat 
dziwnie ziawiony y wielkiemi Cudami od Pa- 
na Boga wsławiony iest.... 

  

     

Ten Obraz iest na Kamieniu (iako niektó- 

rzy rozumieją) na Jaspisie wyryty, światło 

szarawey figury, około podługowate, iako na 

prawdziwym wizerunku widzieć się daie. O- 

soba na nim wyryta iest Przeczystey Matki 

Bożey od Głowy iakoby po biodra, a na ręce 

prawey Dzieciątko P. Chrystus JEZUS zu- 

pełnie wyrażony, w koło tego Obrazu po sa- 

mych brzegach wyrażone są Ruskie litery, Za- 

mykaiące w sobie słowa Hymnu Cerkiewnego 

od S. Chryzostoma w Liturgiey albo Mszy 
św. położonego: „C zestnieyszuju 
Cheruwim y sławnieyszu- 
ju bez razsużdenia Sera- 

fim bez istlenia Bo ha 
Słowo ro ż ds z u ju. Co po Pol- 

sku tak się wykłada: „Poceze st - 

nieysza nad Cherubiny y 

Chwa lebnieysza zapraw- 

dę bez porównania nad 

Serafiny któraś bez sk a- 

ży porodziła Boga Słowne. 
Ten tak opisany Obrazek od dawności iro 

chę pociemniał, od częstego dotykania y ca- 

łowania po części się wygładził. Długo bowiem 

u świeckich kapłanów bez szkła, za którym 

teraz iest, zostawał y każdemu do pocalowa- 
nia y pocierania był pozwolony. 

Miewa też sam przez się podczas dziwnie 
wdzięczny zapach, nakształ,  cudzoziemskich 

perfumów, choć nigdy takiemi wonnościami 

nie bywa namazany, albo perfumowany, iako 
osobliwie tego doznał Nayiasn.: Jan III Król 
Jegomość, iako sam wielom powiadał. 

; ezcił po dwakroć 

tami sadzone, a na wierzchu Koroneczka, tak 
że diamentami sadzona. Insze drogie kleyno- 
ty y perły zdobią cały Ołtarz, w którym wpra 
wiony iest Obrazek. 

Do tego mieyseca S. zdawna Nabożeństwo 
zawzięli wszyscy Panowie, Senatorowie, tak 
Koronni, iako y Litewscy, osobliwie zaś byli 

Dobrodzieye w Koronie, od których znaczna 
co rok dochodziła iałmużna pewna: iako ś.p. 
od Pana Ossolińskiego Kanełerza Koronnego, 
Panów Daniłowiczów,  Podskarbiego W. y 
Krayczego drugiego, Pana Kazanowskiego y 
Pana Opalińskiego Marszałków Koronnych y 
inszych Dobrodzieiów Mieysca tego; w W. X. 
Litewskiem Dobrodzieie y Patronowie byli: 
naywiększy z Domu Sapieżyńskiego, iako to 

Wielki Leo y potym syn iego Podkanelerzy 
W. X. Lit., a po nich teraźnieysi Ich-Mość. 
Podskarbi W. X. Lit. y nieboszczyk P. Koniu- 
szy, a w głowach nieśmiertelney pamięci god- 
ny Alexander Połubiński Wielki Marszałek 

W. X. L., który sumptem nie małym wielki 

ołtarz wystawił. 
Uwenerowali też ten Cudowny Obraz byt- 

nosią swoyą y Monarchowie nasi Polscy, iako 
Nayaśnieyszy Władysław IV z Ceeylią Rena- 
tą Królestwo Polskie R. 1644, stycznia 9. U 

Nayiaśnieyszy źmi 
Miał żądzę wielką nawiedzić y 
Michał, ale śmierć prętka zakroczj 

Nawiedził też i osobliwym Nabożeństwem 
ił niezwyciężony Król IMć JAN II z 

Nayiaśnieyszym Synem swoim Jakubem Kró- 
lewicem, Roku 1688 dnia 27 Aprila. Oddaią 
co dzień vo ta swoie Xiążęta y Xiężny, 
Biskupi y Senatorowie, iedni za doznane Do- 
brodzieystwa Boskie dziękuiąc Mayestatowi 
Boskiemu, drudzy w utrapieniach różnych y 
potrzebach swoich dusznych y cielesnych ucie- 
ezki pewney y skuteczney Matki miłosierdzia, 
a wszyscy obfite łaski Boskie y pociechę przy 
tym Obrazie zawsze odbieraią o czym po dwa- 
kroć iuż Książki są wydane. 

Kamień też, na którym po zgorzeniu Cer- 
kwi iest znaleziony Obraz, eaudami BÓG wsła- 

wit y slawi. A naprzód z relaeyi pewnych y 

godnych wiary ludzi, nieomylna prawda iest, 

iż po znalezieniu na nim Obrazu, gdy dziatki 
Pannę siedzącą widzieli, bardzo dobrze wyra- 
żona była ręka prawa Panny Nayś.: dłoń y 
palce, także y siedzenie, właśnie iakoby na 
miętkim wosku, na kamieniu wyrażone, a wy- 
żey siedzenia wypukłość, która y teraz zosta- 
ie y inszy dzwięk, gdy tam uderza, z siebie 
wydaie. Insze zaś znaki, tak ręki, iako y sie- 
dzenia częścią częstym tłuczeniem na lekar- 
stwa różnym ludziom, zwłaszcza kiedy kamień 

nie ogrodzony, wygładzono, częścią te miey- 
sca w Ołtarz wmurowano. Z doświadczenia 
bowiem ten Kamień na wszelkie febry y go- 
rączki, także na insze choroby, osobliwie ied- 
nak ciężarnym Niewiastom, maiącym go przy 
sobie, do lekkiego porodzenia pomaga. Ztąd 
ludzie Kamień ten w wielkiey maią uezciwoś- 
ci, z czego się ieden kalwin Krzysztof Holen- 
der, dotykając 'się ręką naśmiewał, natych- 

        

    

      

  

miast ręka zdrętwiała y ból ciężki wstąpił, a 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
KLECK — Sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

OSZMIANA —- 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski - 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — K 

ST. ŚWI 

WARSZAWA 

J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. sięgarnia 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

— M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 1. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte ny. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 
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Przerwa © paryskich obradach Francji i Angljl TELEGRAMY 
Minister Spraw Zagranicznych Polski odjechał wczoraj do Paryża 

PARYŻ PAT. — Przerwa w obradach 2a- 
ryskich komentowana jest przez prasę jako 
zadatek osiągnięcia pomyślnych rezultatów. Z 

ik żywem zainteresowaniem oczekują tu powro- 

+ tu z Londynu podsekretarza stanu Edena, któ 

ię ry odleciał tam dziś w południe, przywiązując 
do jego raportu wielką wagę. Od decyzyj lon 

dyńskich zależeć będzie termin wznowienia 
rozmów francusko - angielskich. Gdyby doszło 

do zbliżenia zapatrywań obu mocarstw, czego 
zresztą oczekują optymiści, prasa przypuszcza 

że jeszcze przed końcem roku bieżącego, po- 
mimo opozycji Niemiec, dojść może do 90d- 

pisania konwencji w Genewie. 
Jaka będzie odpowiedź Londynu, którą 

przywiezie gabinetowi francuskiemu podsek- 

retarz Eden, trudno przesądzać. — Niemniej 
dzienniki francuskie podzielają optymizm sier 

urzędowych, że odpowiedź ta będzie pomyśl- 
na. Ogólnie przypuszczają tu, że obrady an- 

gielsko - francuskie będą wznowione dopiero 
we czwartek po południu lub wieczorem. 

RÓŻNICE TEZ 

PARYŻ PAT. — Dzisiejszy „Journal des 

Debats'' omawiając różnicę między tezami an 
gielską i francuską co do rozbrojenia, pod- 
kreśla, że tylko stała i automatyczna kon- 

trola może dać pewne rezultaty. Sporadyczne 

próby kontroli byłyby zupełnie iluzoryczne, 

co wyraźnie stwierdziły komisje międzyaljań- 
ckie, kontrolujące zbrojenia Niemiec, w myśl 

przepisów, wynikających z traktatu wersal- 
skiego. Byłoby naiwnością przypuszczać, że 

Niemcy zechcą dziś wykazać więcej dobrej 

woli, aniżeli dawniej. Rzesza zrobiła zresztą 
wszystko, aby pozbawić Francję iluzyj. Świad 
czy o tem chociażby incydent że szatndarem 
w Kehl. Francja może więc przystąpić do roz 
brojenia tylko w tym wypadku, jeśli kontrola 

będzie istotnie poważna i skuteczna. 
Armja francuska jest na służbie pokoju. 

Wszystko to, co ma na celu zmniejszenie jej 

siły bez gwarancyj przeciwko zbrojeniom Rze 

szy, należy interpretować jako zapowiedź chę- 

ci wojny państwa, które jedynie perspektywa 
wielkiego ryzyka może powstrzymać od woj- 

ny. 

NIEKORZYSTNY BILANS ROZMÓW 

PARYŻ PAT. — Zdaniem „Journal des 
Debats“', bilans wczorajszych rozmów w Pa- 

ryżu nie jest zbyt korzystny. Wbrew przypu- 

szczeniu, nie doszło do stanu zbliżenia pogłą- 
dów Francji i Anglji. Nastąpiło tylko zupeł- 
ne wyświetlenie sytuacji. W depeszy z Lon- 

dynu dziennik twierdzi, że po zapoznaniu de 
legacji angielskiej przez Paul - Boncoura z 

naruszeniem klauzul rozbrojeniowych trakta- 
tu wersalskiego przez Niemcy podsekretarz 

stanu Eden miał oświadczyć, że w tych wa- 
runkach rząd angielski pozostawia Francji 
przedsięwzięcie oapowiednich kroków na wła- 
sną rękę. 

SrANOWISKO AMERYKI 

PARYŻ PAT. — Wizyta Normana Davi- 
sa u ministra Paul - Boncoura odbyła się we 
wtorek po południu. Według zapewnień kół 
poinformowanych, francuski minister spraw 

zagranicznych. zapoznał szczegółowo nadzwy- 
czajnego ambasadora Stanów Zjednoczonych. 

z przepisąmi rozmów francusko - angielskich. 
Bezpośrednio potem Norman Davis udał się 
do ministerstwa wojny na rozmowę z premje- 

rem Daladier. W czasie audjencji wręczył on 
orędzie prezydenta Roosevelta. Norman Davis 
zabawi w Paryżu jeszcze kilka dni, co pozwo- 
li mu wziąć udział w obradach angielsko - 
francuskich po powrocie z Londynu podsek- 
retarza stanu Edena. 

  

Dziś start sowiecki do strato- 
sfery 

MOSKWA. PAT. Na centrałnem lotnisku 
wojskowem w Moskwie, odbywają się ostat- 

‚у nie przygotowania do mającego nastąpić w dniu 
20 b.m. o świcie startu do stratosiery. Ostatnio 
sygnalizowano lepszą pogodę, jakkolwiek brak 
jeszcze dostatecznie sprzyjających warunków 
atmosierycznych. O godz. 21 wypuszczono t. 
zw, radjosondę, która osiągnęła wysokość 9 
tysięcy metrów. Rozpoczęto już napełnianie 
powłoki balonu tlenem. 

WARSZAWA PAT. — Minister spraw 
zagrańicznych Beck wyjechał we wtorek 
o godz. 12.35 do Paryża, żegnany na 
dworcu przez podsekretarzy stanu Lech- 
nickiego i Szembeka, ambasadora Pat- 
ka, dyrektora protokułu Romera, komisa- 
rza na m. stoł. Warszawę Jaroszewicza, 
gen. Burhardt - Bukackiego, naczelnika 
dep. pras. MSZ Przesmyckiego. P. mini- 
strowi towarzyszą szei gabinetu Dębicki 
i sekretarz. osob. Frydrych. 
PARYŻ PAT. — Dzienniki zamieszcza 

ją forograiję ministra Becka, podkreśla- 
jąc, że jest on jedynym z tych bezpośred 
nich współpracowników _ Marszałka Pił- 
sudskiego, który najwierniej oddaje my- 
Śli wielkiego męża stanu Polski, szczegól 
mie w dziedzinie polityki zagranicznej.— 
Jednocześnie prasa zapowiada na jutro 
wizyty ministra Becka zarówno u mini- 

  

Wizyta premiera 
WARSZAWA PAT. — Dnia 21 bm. 

wieczorem udaje się do Gdańska prezes 
Rady Ministrów Janusz jędrzejewicz. Wi- 
zyta ta, która potrwa jeden dzień, jest od 
wzajemnieniem się za oficjałną wizytę, 

stra Paul - Boncoura, jak i u premjera 
Daladier. O godzinie 8-ej wieczorem mi- 
nister polski podejmowany będzie obia- 
dem na Quai d'Orsay. We czwartek o go 
dzanie 11.30 minister Beck w otoczeniu 
ambasadora Rzeczypospolitej i człon- 
ków ambasady złoży uroczyście wieniec 
na grobie Nieznanego Żołnierza. Tegoż 
dnia po południu prezydent Francji Le- 
brun przyjmie ministra Becka w Ram- 
bouilłet. Wieczorem minister Beck odje- 
dzie do Genewy. 

Podróz do Paryża ministra spraw za- 
granicznych Polski Becka celem wzięcia 
udziału w naradach rozbrojeniowych z 
rządem francuskim, podkreślana — jest 
przez całą prasę angielską, jako ważny i 
cnarakterystyczny fakt dla nowego stano- 
wiska, zajętego przez Francję. 

    

Polski w Gdańsku 
złożoną w początku rb. rządowi polskie- 
mu przez obejmującego wówczas urzędo 
wanie prezydenta Senatu gdańskiego Ra- 
uschninga. 

  

Jakie uprawnienia będą przysługiwały Polakom w Gdańsku 
WARSZAWA, (tel. wł.). Układ podpisany 

onegdaj pomiędzy Polską a Gdańskiem dotyczą- 
cy uprawnień Polaków na terenie w. miasta 
Gdańska, przewiduje m, in. że dla założenia 
szkoły połskiej wystarczać będzie złożenie po- 
dania przez 40 opiekunów dzieci w wieku szkol. 

nym. Likwidacja szkoły będzie mogła nastąpić 
tylko w tym wypadku, o ile na terenie danej 
gminy nie będzie 40 dzieci w wieku szkolnym. 
Pozatem układ postanawia, że władze wołnego 
miasta Gdańska uznają świadectwa i dyplomy 
polskich szkół wyższych. 

Przed zjazdem w Sinala 
PARYŻ PAT. — Prasa popołudniowa do- 

nosi ze źródeł jugosłowiańskich, że w zjeździe 
który ma się odbyć w Sinaja 25 września, 
weżmie udział, prócz króla Jugosławji Alek- 
sandra i króla Rumunji Karola, prawdopo- 

bodnie również król bułgarski Borys. Trzej 

władcy mają w czasie zjazdu omówić możli - 
wość politycznego zbliżenia zainteresowanych 
państw. Do rozmów monarchów, które zbiega 
ją się z konferencją ministrów spraw zagra- 
nicznych Małej Ententy, koła polityczne przy 

wiązują dużą wagę. 

Protest ambasadora sowieckiego w Berlinie. 
MOSKWA PAT.— Z Berlina donoszą 

o najściu bojowców hitlerowskich na 
klub tamtejszej kolonji sowieckiej, w któ 
rym właśnie odbywało się zebranie z u- 
działem ambasadora ZSRR Chinczuka.— 
Bojowcy zachowywali się wyzywająco i 

nie opuszczali wzmiankowanego klubu.. 
Opuścili lokal dopiero na skutek energi- 
cznej postawy członków ambasady sowie 
ckiej. Ambasador  Chinczuk zgłosił u 
wiadz niemieckich protest. 

Napad bandytów na Charbin 
CHARBIN. PAT. —  Północno-zachodnia 

część miasta zajęta została przez bandę rabu- 
siów, którzy obrabowali wiele sklepów i spa- 

  

fili kilka domów. Bandyci po długotrwałej wal- 
ce zostali z miasta wyparci, Bandyci uprowa- 
dzili ze sobą 15 kupców. 

  

Sensacyjny proces w Sanoku 
SANOK PAT. — Wczorajszy i dzisiej- 

szy dzień w procesie o zabójstwo ś. p. Jana 
Chudzika wypełniły zeznania oskarżonych 
Jajki i Stankiewicza. 

Zeznania Jajki nie wniosły naogół nie 
nowego. Oskarżony utrzymuje, że nie chciał 

umyślnie zabić Owoca, ani też zranić go, a 
Chudzik padł ofiarą przypadkowo i nieumy- 
ślnie. Zamachu dokonał pod presją ze strony 
Stankiewicza, który miał mówić, że działał w 
imieniu starosty i komisarza Drewińskiego. 
według zeznań Jajki, Stankiewicz miał go па 
mawać do wykonania zamachu już od stycz- 
nia. W tym celu dał mu swój służbowy re- 
wolwer, a później miał mu pożyczyć 20 zł. 
na kupno dubeltówki oraz dał mu dwa nabo- 
je i śrut. Termin zamachu miał być wyzna- 

czony przez Stankiewicza. Był on kilkakrot- 
nie odraczany. Oskarżony Jajko wzdragać się 
miał przed dokonaniem tego czynu. Stankie- 

wicz straszył Jajkę, że wyleci z posady, je- 

nie pierwey ręka zdrowa została, aż w kilka 
dni świecę do Ołtarza przyniósł y Katolikiem 

zostać obiecował, co aż przed śmiercią za po- 
kazaniem się Nayświętszey Panny ziścił y u 
tego Kamienia pod gradusami się położyć kua- 
zał. 

Gruszka zaś ona, na którey się Obraz zia- 
wił, zaraz z początku za Świątość y także za- 

lekarstwo na różne choroby od ludzi naboż- 
nych iest rozbierana, Zakonowi nie zostało 
się, — tylko iey korzenie, tak iednak łask 
Boskich ludzie, naskrobawszy proszku z niey 
y wypiwszy doznawali, że żyd ieden Doktor, 
niewiedzieć iako tey gruszki dostawszy, na 
różne choroby leczył. Czego ja,, co piszę, ie- 
stem świadkiem, podezas pierwszey Moskiew- 
szezyzny X. Korsak Chorążyc zda mi się Po- 
locki, Jezuita, na suchoty chory, tą gruszką 
lat kilka ratował się, nie wiedząc, co iest za 
drzewo takowey mocy. Ten gdy do Żyrowie 
przyiachawszy, czas niemały mieszkał y to 
drzewo gruszkowe ukazał, poznali Oycowie, że 
to gruszki Żyrowickiey, czemu y on zaraz u- 
wierzył: powiadaiąc, że żydowi Doktorowi za 
mały szmatek dał kilka talarów bitych. Były 
relikwie choć małe tey gruszki w Zakrystyi 
Żyrowickiey w wielkiey uczciwości chowane 
do tych czas, ale dobrodziejom się przysługu- 

iąe, nie nie zostało... 
Cudowny obraz 

  

N. M. P. Żyrowie- 

kiey, znajduje się obecnie w posiadaniu 
prawosławnych, którzy po likwidacji u- 
nji, przejęli klasztor bazyljański i 
świątynie żyrowickie. Nie jest jednak 
rzeczą całkiem pewną, że w cerkwi ży- 
rowiekiej znajduje się. oryginał eudow- 
nego obrazu: krążą legendy o wywie- 
zieniu cudownego obrazu i pozostawte- 

niu kopji. Jedno jest pewne, że kopję 
obrazu żyrowickiego istniały: sam oie- 
maszko w r. 1851 ofiarował taka kopje 

soborowi Mikołajewskiemu (kościół św. 
Kazimierza) w Wilnie. 

Zastanawia fakt nienotowania w Ży- 
rowicach po likwidacji  unji żadnych 
cudów, które niegdyś tak rozsławiały 
Żyrowice. Wygląd obrazu nie zupełnie 
się zgadza z opisem, — rysunek jest 
prawie niewidoczny (Może dlatego, że 
na obraz patrzyły oczy heretyków i 
grzeszników ?). 

Kamień, na którym, podług legendy, 
siedziała Najświętsza Panna, znajduje 
się w nieczynnej kaplicy prawosławaej, 
przy cerkwi. Podczas remontu kaplicy 
w r. 1850, przy ustawianiu w niej iko- 
nostasu, kamień został wyjęty z pod 
ołtarza, gdzie się znajdował, i prze- 
niesiony na stronę, leży przy prawej 
ścianie cerkwi. 

  

żeli nie wykona zamachu na Owoca. 

Stankiewicz w swych zeznaniach dzisiej- 
szych zaprzecza kategorycznie, jakoby miał na 
mawiać Jajkę do zabójstwa Owoca i twier- 
dzi, że tego rzekomo życzył sobie starosta i 
komisarz Drewiński. | 

Po przerwie obiadowej trwały w dalszym 

ciągu zeznania oskarżonego Stankiewicza, któ 
ry stwierdza, że miał polecenie inwigilowania 
Owoca. Komisarz Drewiński mówił mu rzeko 
mo, że z Owocem ma ciągłe kłopoty i że do- 
brzeby było jakoś go unieszkodliwić. Stankie- 
wicz zwierzał się z tem Jajce w czasie rozmo 
wy, prowadzonej w szynku, Jajko wyraził 
wtedy chęć rozprawienia się z Owocem, ie 
mówił jednak о zabójstwie i tego Stankie- 
wicz nie miał na myśli. Chodziło mu tylko — 
jak twierdzi — o „unieszkodliwienie''. 

O tem, że Jajko nosił się z zamiarem zabi 

cia Owoca, mówił, jakoby w swoim czasie ko- 
misarzowi Drewińskiemu. Wobec tego, że ze- 
znania jego w wielu punktach różnią się za- 
sadniczo ой zeznań Jajki, przewodniczący za- 

rządza konfrontację obu oskarżonych. 

Konfrontacja nie przyczynia się do wy- 
świetlenia sprawy. Jajko dalej twierdzi pod- 
czas konfrontacji, że był namawiany przez 

Stankiewicza do dokonania zabójstwa. Między 
oskarżonymi wywiązuje się dłuższy dialog, — 
przyczem mówią do siebie po imieniu. 

Po konfrontacji przewodniczący zarządził 

przerwę. 
Po przerwie sąd przystąpił do przesłucha 

nia ostatniego oskarżone| komisarza Dre- 

wińskiego, b. komendanta PB. P. w Brzozowie. 

Kom. Drewiński w sposób kategoryczny 
nie przyznaje się do winy, twierdząc z nacis- 
kiem, że przypisywane mu przez Stankiewi- 
cza zarzuty i powiedzenia powstały tylko z 
tego powodu, że Stankiewicz czuje do niego 

urazę. 
O zamiarze zastrzelenia Owoca nigdy nie 

słyszał i Stankiewicz nigdy z nim o tem nie 

rozmawiał. 
Ze względu na zupełną sprzeczność w ze- 

znaniach kom. Drewińskiego i Stankiewicza 
przewodniczący zarządził konfrontację. Stau- 
kiewicz podtrzymywał swe zeznania, złożone 
na rozprawie, a komisarz Drewiński tym ze- 
znaniom Stankiewicza w dalszym ciągu kate- 
gorycznie zaprzeczał, zaznaczając że Stankie- 

wicz oskarża go tylko z zemsty. — 

ZGON WETERANA 

ŁÓDŹ PAT. — Wczoraj zmarł w Pabj 

each ostatni na terenie powiatu łaskiego we 

teran 1863 r. Roch Ochman. W posiadaniu je- 

go znajdował się sztandar powstańczy z roku 

1863. Ochman przekazał go przed śmiercią hui“ 
ceowi harcerstwa polskiego w Pabjanicach. 

NIEZWYKŁY JUBILEUSZ 100-LETNIEGO 
STARCA . 

GRUDZIĄDZ PAT. — Mieszkaniec Gru- 

dziądza Mateusz Kankowski obchodził setną 

rocznicę swych urodzin. Kankowski mimo sw? 
go wieku czuje się znakomicie, Urodził się 13 
września 1833 roku we wsi Grudzie pod Gru- 
dziądzem. Brał on udział w powstaniu 1863. 

roku oraz w wojnach 1864, 1866 i 1870 — 

1871 roku. Sędziwy jubilat posiada 6 dzieci, 
39 wnuków, 29 prawnuków i 4 praprawna- 

ków. = 7 
Z okazji tak rzadkiego jųbileuszu Kankow 

ski otrzymał od ks. biskupa Okoniewskieza 
specjalne błogosławieństwo. 

„DAL'* PŁYNIE W DAL 

WARSZAWA PAT — Przed kilku tygod- 
niami prasa krajowa i zagraniczna przynio»- 
sła wzmianki o 5 polskich żeglarzach: Bohc- 

moleu, Witkowskim i Świechowskim, którzy 

płyną przez Atlantyk na małym jachcie żaglo 
wym „Dal'* i dotarli do wysp Beranudzki:ch. 

Obecnie nadeszła wiadomość od Bohomolea, 

że „Dal'* w podróży przez Ocean spotkała sę 

z szaloną burzą. Żeglarze zdołali dot 
nak do wysp Bermudzkich, mimo iż 
huraganu postradali maszt, zwaliła s 

dówka i uległ złamaniu ster. Przy 
skich żegiarzy wywołało na wyspach ВБ 

kich sensację. Jacht po naprawienia uszko- 
dzeń płynie z wysp Bermudzkich i ma byś 
już niedaleko kontynentu amerykanski za, 

WYKONANIE WYROKU ŚMIERCI 

ŻÓŁKIEW PAT. — Pan Prezydent nie 
skrzystał z prawa łaski w stosunku do skaza- 

nego wczoraj na Śmierć za morderstwo wy- 
rokiem sądu doraźnego Żółtańskiego. Wy. k 
wykonano dziś przed południem. 

POLSKA I CHINY 

NOWY YORK PAT. — „Nowy Świat' о- 
głasza wywiad z doktorem Li, nowomianowa- 
nym posłem chińskim w Polsce. Dr. Li oświad 
czył, że Chiny liczą na import z Polski. Chi- 
ny są jednem z pierwszych państw, które u- 
znały niepodległość Polski i zawarły z nią 
traktat. Poseł Li uważa się za wielkiego przy 

jaeiela Polski. 

Kto wygrał? 
GŁÓWNIEJSZE WYGRANE 

WARSZAWA PAT. — Główniejsze wygra 

ne Loterji Państwowej w dn. 19 bm. : 
100000 zł. — 139669. 

    

  

     

  

   
   

  

  

    

50000 — 52888. 
15000 — 14573, 77821, 84841, 13 
10000 — 

  

7229, 62814, 67785, 8236 

Proces Gorgonowej w 
Sądzie Najwyższym 
'W piątek dnia 22 września Sąd Najwyż- 

szy przystąpił do rozpatrywania skargi ka- 

sacyjnej Rity Gorgonowej, skazanej przez 

Sąd Przysięgłych w Krakowie na 8 lat wię- 

zienia za zabójstwo Ś. p. Lusi Zarembianki. 
Rozprawa będzie miała charakter czysto for- 
malny i ograniczy się tylka do referatu spra- 
wy i polemiki między obrońcami i prokura- 

torem w sprawie  niedopatrzeń formalnych, 

jakie miały miejsce w toku procesu przed 

Sądem Przysięgłych. Łaknącym taniej sen- 
sacji wielki zawód sprawi nieobecność oskar- 
żonej na rozprawie, gdyż zgodnie z przepi- 

sami stawiennictwo jej w Sądzie Najwyż- 

szym jest zbędne. 

" Rozprawa trwać będzie jeden dzień, a 

co najwyżej przez dwa dni, o ile wszyscy 
trzej obrońcy wystąpią z przemówieniami, 
co nie jest jeszcze ustalone. 

Książe Walji w Paryżu 
Zdarzają się książęta, którzy nie mają 

innych pragnień, jak zapomnieć na kilka cho- 
ciażby dni o ciążących im dostojeństwach i 
zaszczytach. Do takich należy książę Wałji. 

Właśnie odbywał on incognito podróż po 
Francji. Pokazywano go sobie z ciekawością, 
jak zażywał rozkoszy na plaży w Biarritz 
niczem zwykły śmiertelnik. 

Potem przyjechał do Paryża. Agenci po- 
licyjni, których obowiązkiem jest czuwanie 
nad bezpieczeństwem księcia, mieli wygląd 
tak niewinny, że nikt się w nich agentów nie 
domyślił, nawet sam książę. 

Wysiadłszy z wagonu, następca tronu 
Wielkiej Brytanji zajął się sam swoim baga- 
żem. Z walizką w ręku, z papierosem w 26- 

bach, wszedł na ruchome schody, aby wydo- 
stać się na ulicę. Zwykła taksówka odwiozła 
go do hotelu przy ul. Rivoli, gdzie spędził 
kilka dni. 3 

Książę spacerował po ulicach i placach 
Paryża, zatrzymywał się przed witrynami 
wielkich magazynów, zaglądał do skromnych 
restauracyj, i nikt z przechodniów nie przy- 
puszczał, że razem z nim kroczy ulicą syn 
króla angielskiego 

I tylko jeden szczegół mógł zwracać uwa- 
gę: czerwony goździk w butonierce księcia. 
Być może, że ten goździk stanie się modny w 

Paryżu. : 4 EL. 
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HOLANDJA W WILNIE — PROF. MORELOW. 
SKI W SZTOKHOLMIE. 

W Warszawie niedawno odbył się mię- 
dzynarodowy kongres historyków. W Sztok- 
holmie odbył się międzynarodowy kongres 
historyków sztuki. 

Gazeta Polska (259) informuje: 

W roku 1930, XII Międzynarodowy Kon- 
gres Historji Sztuki w Brukseli polecił komi- 
tetowi narodowemu szwedzkiemu  zorganizo- 
wanie na rok 1938 w Sztokholmie XIII-go 
Międzynarodowego Kongresu. Czwartego 

września b. r., zaraz po Kongresie Historyxów 
w Warszawie, stolica Szwecji, odświętnie 

przybrana we flagi biorących udział naro- 
dów całego świata, przyjmowała z entuzjaz- 

mem swych wybitnych gości i przedstawicieli 
tylu różnych krajów i ras, lecz jednej wspól- 
nej myśli: Poszukiwania Piękna. Komitet pra- 
cował pilnie przez parę miesięcy.  Najbar- 
dziej znani i cenieni szwedzcy historycy sztu- 
ki, na których czele stoi Następca Tronu, złą- 

czyli swoje siły i pomysły, żeby jaknajlepiej 

wypełnić trzydniowy program pobytu  kon- 
gresistów w Sztokholmie. 

Jednocześnie została zorganizowana wielka 
i niezmiernie efektowna wystawa. 

Nieprzebrane skarby, dotychczas nigdy 

lub rzadko pokazywane, były tym razem spe- 

cjalnie wystawione. Jak np. wystawa insy- 
gnji królewskich, wystawa wykopalisk z Cy- 

_ pru, wynik imponującej pracy kilku młodych: 
szwedów, którzy spędzili na tej wyspie trzy 
lata bez przerwy, robiąc tam rewelacyjne 

odkrycia ż czasów przedhistorycznych; Hal- 
wyl'skie muzeum jeszcze nie otwarte dla pu- 

bliczności z powodu niewykończenia katalo- 

gu, który jednak już posiada kilkadziesiąt 
tomów, oraz swieżo odnowione foyer teatrzy- 
ku w Drohnigholm . W samym zaś teatrze, 
tym klejnocie XVAII-go -wieku, zupełnie za- 

pomnianym i dlatego zakonserwowanym przez 
dwa wieki, urządzone było stylowe przedsta- 
wienie. 

Otwarcie Kongresu odbyło się w hallu, 
Północnego Muzeum. U stóp posągu Gustawa 
Wazy, Następca Tronu miał serdeczną powi- 
talną przemowę po której przedstawiciele 

każdego kraju krótko przemawiali, m. in. pro- 
fesor Tatarkiewicz z Warszawy. 

Kongres historyków sztuki, jak każdy 
międzynarodowy kongres, nie miał litości dla 
uczestników, których zmuszał do forsownej 

pracy słuchania niezliczonej ilości  wieloję 

zycznych referatów i których bawił pokazy- 

waniem eoraz to innych zabytków i muzeów. 

W godzinach rannych korytarze Riks- 
dagu zmieniły się w prawdziwą wieżę Babel, 
gdzie, uczeni biegali z jednej konferencji na 
drugą, upajając się sztuką w świetle historji 
i naodwrót. Te kwestje tak interesujące sa- 
me przez się wykładane były przez takich pre- 
legentów, jak np. Carles Dieehl, Paul Vitry, 
Pierre Lavedan, Sir Eric Maclagan, L. van 

Puywelde, aby tylko wymienić największe 
sławy. 

Popołudnia poświęcone były wystawom 
i muzeom, a wieczory — życiu towarzyskie- 
mu, które tym razem nie miało charakteru 
zwykłej pustoty, gdyż przeważnie  poświę- 

cano je sztuce. Dla oszczędzenia czasu 

pomysłowy komitet połączył każdy wieczór 

ze zwiedzeniem nowego pałacu sztuki. Tak 
więc powitanie odbyło się w Muzeum  Na- 
rodowem, gdzie zagraniczni goście mogli po- 

dziwiać piękne zbiory Chardin'a i Boucher'a 
słuchając muzyki Mozarta, lub dzieła Pi- 
caso- przy dźwiękach Debussi'ego. Na dru- 
gi wieczór uczestnicy kongresu zaproszeni 
byli na zamek. W nieobecności Króla, Na- 
stępca Tronu i ks. Eugenjusz przyjmowali 

gości, ściskając rękę przeszło 200 osób, 
którzy rozproszeni po całym zamku, podzi- 
wiali zbiory wszelkiego rodzaju. Trzeci wie- 
czór poświęcony był dwudziestemu  wieko- 
wi, albowiem odbył się w feerycznych salach 
Ratusza, arcydziele nowoczesnej architektu- 
ry, gdzie miasto Sztokholm wydało bal z ko- 
lacją. 

Wśród uczestników kongresu nie brak- 
ło Polaków, — wśród referatów — polskich 
rozpraw. Wilno było reprezentowane przeż 
bardzo ruchliwego i elokwentnego prof. M. 
Morelowskiego. 

W ostatnim dniu Kongresu Polska wy- 
sunęła się na widownię, gdyż głos zabierało 
pięcu polaków. Już dnia poprzedniego prof. 
Treter podniósł narodowy charakter ma- 
larstwa impresjonistycznego w Polsce. Teraz 
wypadła kolej na prof. Wł. Tatarkiewicza, 

który pięknym językiem wykładał o renesan- 

sie XVIII wieku. P. J. Starzyński o Janie So 

bieskim, jako mecenasie sztuki, p. Święcicki 
omawiał starożytną sztukę ukraińską, a pro- 
fesor Morelowski — ślady wpływów  Holan- 
dji w architekturze wileńskiej. Ta ostatnia 
konferencja wywołała ciekawe dyskusje i 
spowodowała propozycję profesora van 

Puyvelde, prezesa tej sekcji, utworzenia ko- 

  

° $Н МА RERUM Z pobytu Marszałka Piłsudskiego 
w Zaleszczykach 

Kpt. Mieczysław Lepecki adjutant Mar- 

szałką Piłsudskiego opowiada na łamach 
„Kur. Porannego'' o pobycie Marszałka w Za- 
leszczykach. 

Serję gości w Zaleszczykach rozpoczął 

wojewoda lwowski, Belina - Prażmowski. Przy- 

jechał w ubiegły czwartek i jeszcze tego sa- 

mego dnia został przyjęty w cichej willi nad 

Dniestrem. Marszałek Piłsudski rozmawiał 
długo z dawnym dowódcą kawalerji legjono- 

wej, najpierw na cienistej werandzie, a póź- 
nej w swoim gabinecie w willi. 

Następnego dnia zawitał do Zaleszczyk 

minister spraw zagranicznych Józef Beck 

ze swoim bliskim współpracownikiem  dyrek- 
torem Sewerynem Sokołowskim i sekretarzem 

Frydrychem. Marszałek Piłsudski przyjął 

go w ciągu doby dwukrotnie. Minister pó- 

žniej opowiadał, że po załatwieniu spraw 
urzędowych rozmowa z Marszałkiem zeszła 

oczywiście, na Zaleszczyki i pobyt w nich. 

Marszałek Piłsudski wówczas powiedział: 

— Tutaj jest tak cicho i spokojnie, że 

wprost wydaje się to nieprawdopodobne. Tu- 

taj nawet koguty nie pieją, nawet psy nie 

szczekają w nocy. 

Istotnie, willa Marszałka Piłsudskiego 
położona jest w miejscu zasłoniętem, odgro- 

dzonem od wszelkich hałasów i niepokojów. 

Bronią tym intruzom wstępu do niej wyso- 

kie drzewa parku i wysoki nasyp, prowadzący 

do zburzonego podczas wojny mostu na Dnie- 

strze. Jedynym odgłosem, dochodzącym do 

ogrodu Marszałka. Piłsudskiego jest  stłu- 

miony odległością turkot wozów, jadących 

szosą na rumuńskim brzegu. Ciszy i spokoju, 

tych nieodzownych warunków wypoczynku, w 

Zaleszczykach nie brakuje, a w szczególności 

nie brakuje ich w willi, zajmowanej przez 

Marszałka Piłsudskiego. 
W kilka godzin po odjeździe ministra 

Becka do Warszawy, przyjechał samochodem 

szef sztabu głównego generał Janusz . Gą- 

siorowski,  bawiący w Małopolsce Wschod- 
niej na manewrach. Następnego dnia po wi- 

zycie w willi nad Dniestrem, generał opu- 

ścił Zaleszczyki. 

Ostatnie dni mieliśmy w Zaleszczykach 

pogodne i ciepłe. W słońcu termometr wska- 
zywał 46 stopni Celsjusza, a nawet były chwi- 

Sztandary harcerskie przed grobem Nieznanego Żołnierza 

  

W ub: niedzielę odbył się w stolicy „Dzień 

Harcerstwa Warszawy**, urządzony przez od- 

dział warszawski ZHP. 

Po mszy polowej ha Piacu Józefa Piłsnd- 

skiego złożoao wieniec ua grobie Nieznane:+so 

  

  

le, gdy słupek rtęci zbliżał się ku 50 stopni. 

Cudowny jar dniestrowy roztoczył przed na- 

mi wszystkie swoje uroki: słońce, gorąco, 

brak duszności, i wiatru, no i cudowny błękit 
nieba. 

Marszałek Piłsudski korzystał z tych pięk- 

nych dni pełną dłonią. Codziennie udawał 
się do parku, spacerując po cienistych  ale- 

jach, gdzie stawały do konkursu piękności: 

zieleń drzew, złote plamy słońca i szum wiel- 

kiej rzeki Dniestru. A potem na ocienionej 

winogradem  weramdzie, czytywał gazety 

i przywiezione ze sobą książki. Dla człowie- 
ka zmuszonego do mieszkania w mieście, mo- 

żność przesiadywania na świeżem powietrzu 

stanowi prawdziwą przyjemność,  niewątpli- 

wie stanowi ona ją również i dla Marszał- 
ka Piłsudskiego. Tem lepiej, gdy do niej 

przyłączy się spokój i cisza, gdy powietrza 

nie przecinają nawet tak zgodne z naturą od- 
głosy, jak pianie koguta i szczekanie psów. 

  

SŁUWU 

Otwarcie przedszkola Rodziny Urzędniczej 

  

W poniedziałek odbyło się w obecności p.Januszowej Jędrzejewiczowej (1) i wiceministra 
WR i O.P. ks. Żongołłowicza (2) poświęcenienowego „Przedszkola Rodziny  Urzędniczej” 
przy ul, Wyspiańskiego 9 na Żoliborzu. Poświęcenia dokonał ks, prałat Ugniewski. 

ARRAS ET   

Proces 0 zamordowanie Ś. p. Tadeusza Fołówki 
SAMBOR. PAT. Rozprawa przeciwko oskar- 

žonym Bunijowi, Motyce i Baranowskiemu © 
udział w morderstwie na osobie ś.p. Tadeu- 
sza Hołówki, rozpoczęła się we wtorek o godz. 
9.15. * 

Już przed rozpoczęciem rozprawy salę Są- 
du Okręgowego w Samborze wypełniła liczna 
publiczność. Na ławie prasowej zasiedli dzienni- 
karze. 

Gdy oskarżonych wprowadzono na salę, 
adw. Szuchiewicz zbliżył się do oskarżonego 
Bunja i chciał zamienić z nim kilka słów. Ko- 
mendant eskorty przerwał powyższą rozmowę, 

Przewodniczy rozprawie wiceprezes Won- 
drausch, w trybunale zasiadają sędziowie Ku- 
czera i Kuprowski, oraz sędzia zapasowy Chrzą 
szczewski. Oskarżenie wnosi prokurator Mi- 
traszewski, Przewodniczący oznajmił, że zgło 
sili się dotąd obrońcy osk. Bunja adw. Szuchie- 
wicz i Bogucki, osk. Motyki — Iimicikiewies, 
oraz osk. Baranowskiego — Kreutenauer. W 
imieniu powództwa cywilnego występuje adw. 
Szurlej. Przeciwko zgłoszonemu  powództwu 
protestu nie złożono. 

Adwokat Szuchiewicz zwrócił się z prote- 
stem do przewodniczącego i kierownika eskor- 

Żołnierza, poczem po defiladzie odbyły 12 na 

stadjonie hippiecznym pokazy. 

Na zdjęciu sztandary harcerskie, pochyło- 

  

ne przed grobem Nieznanego Żoinietza, pad- 

czas składania wieńca. 

  

SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH W WILNIE 
przy INSTYTUCIE NAUKOWO-BADAWCZYM EUROPY WSCHODNIEJ 

z prawami wyższych uczelni. Arsenaiska 8, tel. 16 27, 
Kurs naaki t:zyletui. Słachaczów zwyczajnych obowiązuje matura szkółogólnokształcących, 
Przyjęcia (tylko osobiście) w dniach: 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 września 
oraz 2, 3 t 4 października r. b. w godz. 10—12 I 16—18. Początek wykładów 2 paź- 

  

mitetu dla rysowania atlasów artystycznych, 
wykazujących wpływy różnorodnych krajów 
na różne epoki. Projekt ten został  jedno- 

głośnie przyjęty i był bezwzględnie jed- 
ną z najbardziej ważnych decyzji powzię- 
tych podczas całego kongresu. 

Jak tam jest w rzeczywistości z tą Ho- 

JAK SIĘ TA KOBIETA MĘCZY 
Kim jest Irena Krzywieka? — Literatką, 

powieściopisarką i moralistką. Jako kobieta 

uświadomiona i postępowa, porusza sans g6- 

ne skomplikowane i drażliwe zagadnienia ży- 

cia, zdobywając szeroki rozgłos, i dlatego za- 
wistni koledzy po piórze nazywają ją w war- 
szawskim Ipsie Madame Sańs (Gėnie., 

Irena Krzywieka ma synka Piotrusia, kto 
ry jest jej wieczną zgryzotą ; mniej więcej ta- 

ką samą, jak popułarny w Wilnie Zygmuś, 
przyczyniający wiele zmartwień swojej mamu- 
si — również powieściopisarce — pani Niuś- 
ce, Jak pani Niuśka wciąż pisze o Zygmusiu, 
tak Irena Krzywicka o Piotrusiu. Piotruś to 

ładny chłopczyk, o dużych myślących  ocz- 
kach, patrzących z ciekawością na wielki nie- 
znany świat. Podobny jest bardzo do mamusi: 
tak przynajmniej można sądzić z wdzięcznej 

totki, którą kiedyś umieściły „Wiadomości 
Literackie'*. < 

Irena Krzywieka podzieliła życie swoje po 
między Piotrusia i literaturę. Wychowuje i 
kształci synka, i o każdym jego kroku, o 
każdym postępie w wychowaniu, jak również 
o każdem swojem przeżyciu matczynem pisze 
i pisze w długich artykułach. Trwa w prze- 
konaniu, że niema na Świecie rzeczy ważniej- 
szych; że Piotruś stanowi doniosły problemat, 

ona zaś jest apostołką i bojowniczką no- 

wych prawd, męczeńską konkwistadorką, żeg- 

lującą po mare tenebrarum. 

  

Pierwsze stadjum jej apostolskiej pracy 

polegało — jakby to powiedzieć? — na uświa- 

domieniu płciowem Piotrusia, Opowiadała dłu 

go i szeroko w „Wiadomościach Literaekich'*, 
ile Z tem trudu i mozołu, jak to i owo... 

Klnęła się Havelock Kllisem, Freudem i Ро- 
relem: pootwierała wszystkie drzwi otwarte. 
Wreszcie skończyła. Piotruś został uświado- 

miony. Zdawałoby się — spokój. Ale nie. 
Prawdę mówi żydowskie przysłowie: małe 
dzieci, mały kłopot; większe dzieci, większy 
kłopot. Piotrusia oddała mamusia do szkoły. 
1 teraz rozpoczęły się jaż nie zmartwienia, ale 

prawdziwa gehenna Ireny Krzywickiej. Przy- 

patrzmy się tej gehennie: kto chce, ze współ- 
czuciem, a kto przewrotny — z dziką satys- 

fakcją. 

Nowem zagadnieniem wychowawe; 
re zwaliło się ciężarem  niedoznies ал 

biedną kobietę, jest pacyfistyczne uksztal+>- 
nie charakteru Piotrusia. Dowiadujemy się o 
tem z numeru 39-go „Wiadomości 
kich'*. 

— Teraz — pisze z rozpaczą Irena Krzy- 
wicka — staję bezradna. Jak postępować z 
synkiem? Co mu mówić? Jaki wyrabiać w 
nim stosunek do wojny? Ach, nie wiem, nie 
wiem! — 

m, któ 

  

    

  

Literac- 

I cierpi niezmiernie. Bo Irena Krzywicka 

jest pacyfistką do szpiku kości. Nienawidzi 
krwi, mordu i wszelakich jego narzędzi. Tym 

  

dziernika o godr. 17 ej. 

landją w Wilnie, to tylko Pan Bóg (no i dr. 
Morelowski) raczy wiedzieć ale zawsze przy- 

jemnie jest usłyszeć, że o Wilnie się mówi na 

kongresie i że referat łączący Wilno z Holandją 
Musial zrobić wielkie wra- 

Lector 

   

czagem szkoła już od pierwszej klasy wycho- 

wuje Piotrusia militarnie. Co ma począć jed- 

na kobieta wobec całej szkoły, wobec całego 

urzędowego systemu pedagogicznego? Powie 
ktoś: odbierz pani syna z gimnazjum, trzy- 
maj go w domu i nie męcz się. Ba! Ale ma- 
tura? Jak poradzi sobie w życiu chłopiec bez 
matury? Rozterka szarpie serce matki: posy- 

łać do szkoły — źle, nie posyłać — źle. Co 
począć? Co począć? Gdyby się można wyrzec 
dzieci, nie rodzić ich wcale? Miałoby się spo” 
kój ma całe życie. Ale czy to podobna? 
Światby przestał istnieć, i nas samych nie 

byłoby na świecie. Więc zmienić świat? Prze- 
budować go od posad, pchnąć na nowe tory, 
zrobić tak, by szezęście i miłość panowały 
niepodzielnie?—Zapewne. Świat jednak tak 
trudno zmienić. I czy samotna kobieta, cier- 
piąca za miljony, miotana pacyfizmem, podo- 

la tej tytaniecznej pracy? Nie. To ponad jej 

siły. Więc męczy się i męczy w zaklętem ko- 
le straszliwych, kosmicznych wątpliwości. 

о.. 

Istotnie. Posłuchajmy, jak przedstawia się 
wychowanie chłopca. Już w niemowlęctwie 
chłopezyk otrzymuje zabawki. Mają one jedy- 
ny eel: 

belki, fuzyjki, armatki, żołnierzyki. Jakże bo- 
lesny jest widok smarkacza, który nie zdaje 
sobie sprawy te w; kie pit-paf są pre- 

ludjam do p złych i mordów. „Mniej 

sza zresztą o zabawki; zbliża się czas książ- 

ki'*. W książkach bezustanne opisy rzezi, pod 
stępów, gwałtów, i inne „sadystyczne numer- 

  

   

       

aprawianie do wojny. Nie, tylko sza 

ty, który przerwał mu rozmowę z osk, Bunjem, Biłas, według oskarżonego, dokonał dlate 
wobec czego przewodniczący zwrócił uwagę go morderstwa, ponieważ organizacja wydała 
przodownikowi, dowodzącemu eskortą. taki rozkaz, gdyż Hołówko — według niej — 

$ miał być inicjatorem pacyfikacji w Małopolsce. Z 
o godz. 9.45 przewodniczący rozpoczął = dalszych zeznań Bunija wynika, że należał on 

czytywanie aktu oskarżenia. Wszyscy trzei v0d- do U.O.N., bądź do U.0.W. 'Opowia da #6 

ORA ZZA 27, RZ ZZSE A Odził w oslilad „płk, miańówkk Bilas 
który przewiduje karę więzienia na czas nie krót wyzimierz, Biłas Wasyl, Danyłyszyn Mo- 
szy od lat 5-ciu, lab dożywotnią albo karę tyka, wreszcie sam Bunij. Po przedstawieniu о- 
śmierci, Pozatem akt oskarżenia obwinia Bunja -a,; nemu zeznań, złożonych 'w śledztwie, Bu- 
i. Baranowskiego o to, że należeli do tajnej or- „powiada, że rozkaz dokonania morder. 
ganizacji ukraińskich nacjonalistów, przygoto. ма dostał Hnac, rejonowy komendant U.0.W. 
wujących zbrojne powstanie przeciwko Polsce, w "Tustanowiczach, zdaje się drogą _ telegrafi. 
czyli © czyn, przewidziany art. 97 K.K, zi: A 

Po przerwie sąd przystąpił do przesłucha- 75" 
nia oskarżonego Bunja. DLACZEGO Ś.P. T. HOŁÓWKO NIE ZAMY - 

KAŁ DRZWI. 
PRZYSIĘGA NA REWOLWER Z kolei prokurator zadaje pytania, do 

Przewodniczący zapytuje oskarżonego, czy tyczące szczegółów rozmowy Bunija z Motyką, 
przyznaje się do winy. Bunij odpowiada po u- w czasie której Bunij zakomunikował o przyjeź- 
kraińsku, że do czynu przyznaje się, a do wi- dzie Hołówki. Prokurator zapytuje, czy poseł 
ny nie poczuwa się. „  Hołówko zamykał drzwi w swym pokoju. Na 

Dalej Bunij zeznaje, w jaki sposób znalazłto oskarżony Odpowiada, że drzwi były zawsze 
się w organizacji. Twierdzi on, że wraz z Mo. Otwarte. : R" 
tyką i Wasylem Biłasem należał do Płasta i _ —- Czy oskarżony mówił o tem? 
Stąd zna ich dobrze. Kiedy Motyka tworzył w _ Oskarżony odpowiada, że nie. Przewodni- 
Truskawcu „piatkę“, on, mając doń zauianie, CZący stwierdza, że jednak wszyscy o tem wie- 
dał się wciągnąć do pracy. Przysięgę odbierał dzieli. Hołówko sam przecie mówił: „Poco bę- 
Motyka. Było to mniej więcej na początku de zamykał, przecież mieszkam między ludźmi 

1931 albo w końcu 1930 r. Przysięga ta odby. porządnymi”, = W dalszym ciągu zeznań pro- 
wała się w specjalnych warunkach, w pokoju kurator prosi o stwierdzenie na podstawie pro- 
zasłoniętym, przysięgano wobec rewolweru tokułu zeznań, że oskarżony przyznał się do u- 
Bunij oświadcza, że był to rewolwer systemu dzielenia pomocy z całą świadomością, 
„browning”, nałeżący do Biłasa. Już latem te- W tem miejscu prokurator mówi: „Pierw- 
goż roku Bunij służył w pensjonacie. Do cza-szemi słowami oskarżonego były: „Przyznaję 
su przybycia do pensjonatu posła Hotłówki, niesię do czynu, do winy się nie poczuwam“. Co 
brał żadnego czynnego udziału w organizacji ito znaczy?* 
do żadnych prac nie był używany. Oskarżony odpowiada, że nie wiedział, że 

WIEŚĆ 0 ZABÓJSTWIE. > So EE Ina: Pope: morderstwa na Osobie posła Hołówki. 

23% Sa = ma m awk © żę SPRZECZNE ZEZNANIA MOTYKI 
tę pz = Na tem przewodniczący zarządza przerwę. 

łezem w pobliżu domu _kooperatywy.  BRas „0 ktirei sedi. do pZRÓGEA alla ART 
wówczas zakomunikował Bunijowi, że otrzymał > я ż i O s Si-3 giego oskarżonego Motyki, Oskarżony „do winy 
od organizacji rozkaz zabicia Hołówki i że roz- się nie przyznaje. Opowiada dalej o swej rozmo- 
kaz ten wykona w dniu 29 sierpnia o godz. Sw z Burijem. Motyka wobec pytań 
wieczorem. ; н че niczącego miesza się i stale zeznania jego sto- 

Bilas polecit Bunijowį udač sie zaraz PO ją w sprzecznošci z zeznaniami, które złożył po 
spotkaniu do kuchni. Przyszedłszy do kuchni, io na śledztwie. Kiedy po morderstwie 
Bunij zasiadł do kolacji, po kilku zaś minutach Motyka spotkał Biłasa, ten powiedział mu, że 
przybiegła służąca z pensjonatu, mówiąc, że p0- wraz z Danyłyszynem zabił Hołówkę. Oskarżo- 
seł Hołówko został zabity. Oskarżony zeznaje, ny Motyka zeznaje, że Biłas wyraźnie mu po- 
że usłyszawszy tę wiadomość wybiegł z kuchni wiedział, iż właśnie On z Danyłyszynem otrzy- 
do pensjonatu. W drodze jednak otrzymał Odmali rozkaz wykonania zamachu. Dalej oskar- 
kogoś polecenie, aby pobiegł po lekarza. W żony opowiada o przebiegu morderstwa na pod- 
pensjonacie było już dużo ludzi. Bunij wszedłstawie słów  Biłasa. Na zapytanie, jaki był 
do pokoju pos. Hołówki. Leżał on na łóżku wskład „piątki”, Motyka nie chciał udzielić kon- 
pozycji półleżącej, nakryty kołdrą. Wkrótce po-kretnej odpowiedzi. Plącze się, potem zezna- 
tem Bunij został aresztowany. W areszcie Sie- je, że zna tylko 2-ch członków piątki, a następ. 
dział w jednej celi z Biłasem. nie opowiada, że zna trzech. Według zeznań 

Motyki Biłas polecił mru, by na wypadek aresz- 
NA JEDNEJ PRYCZY Z MORDERCĄ Siam wprowadzał władze w błąd. Wykony- 

Bunij leżał na jednej pryczy obok Biłasa, wując powyższe polecenie, po czasowem aresz 
który po cichu opowiadał inu szczegóły zabój.towaniu w czerwcu 1932 roku złożył komisa- 
stwa. W dalszym ciągu swycn zeznań  Bunij rzowi Bilewiczowi przyrzeczenie iniormow. 
opowiada na podstawie relacyj Biłasa, że poseł i opowiedział mu, według własnego ok: 
Hołówko po pierwszym strzale skrzywił się bo- „bajeczki*, Po zwolnieniu zakomunikował Biła- 
leśnie, co wywarło wrażenie na mordercy. Po sowi, że zdołał już wywiązać się z poleconego 
dokonaniu morderstwa Biłas ze swym towarzy- mu zadania, na co Biłas polecił mu nadał utrzy- 
szem zbiegł po schodach — jak twic'dzi Bunij mywać w błędzie policję. 
— półprzytomny. - Rozprawę odroczono do jutra, 

Bunt w więzieniu woronowskiem 
BYDGUŚŻCZ. PAT. — We wtorek rano w gumowych. Odłamkami cegieł zranionych zosta_ 

więzieniu kariem w Woronowie pod Bydgo- 10 S-iu posterunhtwycn w tem 2-ch ciężko. 

szczą wybuchł bunt więźniów w jednem ze Bunt powstał rzekomo z powodu nieuwzględ- 

skrzydeł grrachu, Zbuntowani więźniowie w nienia przez zarząd więzienia żądań więźniów, 

fczbie okcło 60 zabarykadowali się w dwóch idacych w kieunku polepszenia strawy i przy 

salach, demolując wewnętrzne urządzenia, oraz działu cieplej b.elizny. 

obrzucując straż więzienaą odłamkami cegieł, W Woronowie odsiadują karę przestępcy 

Wezwany na pomoc oddziai policjj w Bydgo- skazani na długoletnie ciężkie więzienie, 

szczy bunt ušmierzyl, używając. jedynie pałek — 

  

Odwróci Piotruś ze wstrętem i 
karty i znowu przeczyta: 

„I posłało tam zgromadzenie  lzraelitów 

dwanaście tysięcy mężów walecznych, rozkaza 

jąc im: idźcie a pobijeie obywatele Jabes 

laad ostrzem miecza, i niewiasty, i dzieci'*. 

Skolei dowie się o różnych Filistynach, 
Ammonitach, Amalekitach, Sychemitach, Mo- 

abitach — wszystko wyrżnięte, wypalone, wy: 
tępione. 

Przybieży Piotruś do matki. Cóż ona mu 

powie? Zmienić świat? Gorzka to ironja. 
Potem przyjdzie Asyrja, Babilon, Egipt, 

Persja, Grecja, Rzym. Boże, co za okrucień- 
stwa, jakaż  „gloryfikacja zabójstwa. A 
średniowiecze? A. czasy nowożytne? Zacznie 
Piotruś studjować literaturę powszechną 

Znów męka. Jakże mu dać do ręki Mahabha- 
ratę albo Ramayanę, Szach-Name, Iljadę, O- 

dysseję, Eneidę? Wojna, mord i pożoga. Ni- 

belungi i Roland, król Artus czy Eddy 

wszędzie to samo. Dante i Ariosto, Tasso i 

ki**. Czerwonoskórzy, skalpowanie, bunieran- 
gi, tomahawki. Potem przychodzi „Trylogja'*. 

Wpbijanie na pal, wyrywanie języków, wykłu- 

wanie oczu. Potworna, krew w żyłach mrożą- 
ca nauka okrucieństwa. fo samo „Yao va- 

dis**. Sadyzm first elass. A histocja? Tu Bo- 
lesław Chrobry, tam Jan III, gdzieindziej N; 
poleon. „Czy można mówić z entuzjazme 

dawnem rycerstwie? Jak nie powiedzieć, czem 

był chłop w owych czasach?'*. 
Ostatecznie, możnaby wykazać synkowi, że 

cała historja jest bujdą. Ale w ten sposób na- 

razi go się na konflikt z kolegami i szkołą. 
A. jeżeli, broń Boże, dostanie dwóję? n po- 

— Męka. . 

z rozpaczą 

    

  

    

° * * 

Irena Krzywicka w swoim artykule pacy- 

fistyczno - wychowawczym zajmuje się tylko 

Sienkiewiczem i Bolesławem Chrobrym, to 
znaczy literaturą i historją Polski. Zrozumia- 
łe: Piotruś chodzi do polskiej szkoły i uczy 

się mały męczennik, że historję i literaturę BE R „z R 
ojezystą wypełniają sadystyczne gwałty. Ale co Szekspir, (Goethe i Vietor Hugo, Puszkin i 

będzie wówczas, gdy Piotruś przystąpi do hi- Cervantes, Wojna i_ pokój Tołstoja, TŻSDOO 
storji i literatury powszechnej? Zacznie, po © Z Remarque EE tknąć, są- 
wiedziny, od starożytnego Wschodu, od Izrae- €ZY 56 jad, który pioże zatruć: duszę Piotru- 
la. Weźmie, powiedzmy, księgę Exodus, roz Si%, nim się Piotruś obejrzy, nim zdoła zająć 

dział XXXVII i przeczyta: wobec literatury krytyczne stanowisko. 

„Rzekł Mojżesz: Tak mówi Pan, Bóg Izra- 

elski. Przypasz każdy miecz swój do biodry 
swojej; przychodźcie a wracajcie się od bra- 

  

   

   

Co począć, na miłość boską, eo począć? 
Jak ukrócić męki serca matczynego? I oto 
świta Irenie Krzywiekiej idea: „jedyne co po 

   

my do bramy w obozie, a zabijajcie każdy bra- 
ta swego, i każdy przyjaciela swego, i 

dy bliźniego swego''. ы 
Кай- 

zostaje nam, rodzicom, to jakoś się porozu- 

mieć i stworzyć nowy ośrodek wychowania 

dziecka, nowy typ szkoły, w której nasz syn 

W WiRZE STOLICY. 
PODRÓŻE KSZTAŁCĄ 

Dobry piłkarz to każdego głobtrotera za- 
kasuje. Lubię rozmawiać z Józkiem asem Cra- 
covi, 18-krotnym reprezentantem Polski. — 

Gdzie on nie był — mój Boże! Zna Europę jak 

ja ulicę Baksztę. 

— W Paryżu byłeś? 

—A jakże, jadąc do 
roku przejeżdzaliśmy. 

— No i co? 

— Deszcz padał. Siedzieliśmy cały dzień 
w hotelu i łupili w ferbla. Gintel miał szalo- 
ną venę — obębnił nas do ostatniego franka, 

— Więc nic nie widziałeś? 
— A nie, skończyliśmy o 10-tej 

trzeba już było na kolej. 
—No a Hiszpanja? 

— Dobry kraj. Dostawaliśmy duże diety, — 
odbiliśmy w pesetach wszystko od Gintla,— 
Jest tam taka” narodowa potrawa —risoto czy 

rigoleto — kawałki mięsa, drobiu, grzybów, sera 
—świetna m. 

— Cóż jeszcze? 
— Nic. Najlepiej udało mi się tournee do 

Szwecji i Norwegji, graliśmy cały czas w 66 — 

po 10 zł. Jestem mistrzem od 66, porywał się na 
mnie i Martyna, i Seichter, i Kotlarczyki — 

wszystkim po nosie. Wygrałem w jednym 

Sztokholmie 350 z. 
— Kraj ci się podobał? 

— Ludzie nudni, w Rumunji weseli. Ledwo 
żeśmy przyjechali do Bukaresztu — jacyś Rumu 

ni zaproponowali chemin de fera. Lu! Dwa 

dni się żyłowaliśmy — z przerwą na mecz tyl- 
ko ( remis I:l ) —i co? ostatecznie przegrałem 

150 lei — jakieś 7 zł., taki drobiazg, ale co by- 

ło emocji. 
— Jakąż stolicę znasz najlepiej? 

— Kopenhagę naturalnie. Staliśmy w hote- 

lu z tarasem na dachu. Tam graliśmy cały 

dzień w bridża. Co rozłożą karty, jeśli rozgryw 

ka nieciekawa, to rozglądam się — śliczny 

widok, całe miasto jak na dłoni... 

— A gdzie byłeś najwięcej razy? 
— W Wiedniu. W uszłym tygodniu by- 

łem tam po raz szósty. Przegraliśmy też O :-6 

z.tym djabelskim Rapidem. 
—Widziałeś co$ z uroczystości ku czci So- 

bieskiego? 

— Eeeee, zauważyłem, że ulice były udeko- 
rowane polskiemi flagami, ale nic pozatem; w 
Wiedniu zawsze lecę do Prateru, i teraz zacią- 
gnąłem tam całą drużynę, młodzicy — pierw- 

szy raz byli w Wiedniu, dziwili się każdej ka- 

ruzeli, beczce, kolejce. Swoją drogą „kolejka 

duchów* — robi wielkie wrażenie. 
— Więc dobry był ten wyjazd? 
— Do chrzanu, tak zdziadziała ta Craco- 

via, że drożej jak po złotaku nie chcą grać w 
66. — Co to za kusz... 

— A trenujesz dużo teraz? 
— Tak, chcę dojść do dobrej formy, by 

mnie wzięli do reprezentacji. Nasza reprezenta- 

cja ma jechać do Egiptu, Palestyny, Grecji... 
Pojechaliby: Nawrot, Martyna, Pazurek — a 

to partnerzy pierwszorzędni! Nie boją się przy- 

zwoitego kuszu. Pociągiem, morzem — podróż 

trwa podobno z 5 dni — to się nagramy w re- 

mi, ha-! В Karol. 

PPAZAS T T BEE2DNNI RINKOS TAI SERA 

Kardynał Verdier © 
wrażeniach wiedeńskich 

Kardynał Verdier powrócił do Paryża pr 
uroczystościach wiedeńskich. Jakie odniósł 
wrażenia? Oto odpowiedź kardynała na to py 

tanie, zadane mu przez przedstawicieli agen- 

cji Havasa: . 
— Moje wrażenia? Trudno mi je wypowie 

dzieć. Uroczystości były wspaniałe. Słyszałem 
w Wiedniu powtarzane zdanie: „my wiedeń- 

czycy wiemy, że nasze miasto i Paryż są naj 
piękniejszemi miastami na świecie''. Myślę, 
że to prawda. 

Dwie ceremonje, które odbyły się w_Schón- 
brunnie i na Heldenplatz, odznaczały się do- 
stojeństwem i wspaniałością. Tłum wiedeński 
jest uśmiechnięty i ujmujący. Nie mylę się 

chyba, twierdząc, że zachodzi duże powinowac 
two duchowe pomiędzy wiedeńczykami a pa- 

ryżanami. Piękno obydwu miast jest zapew- 
ne tego przyczyną. 

Wyczuwałem jednak w Wiedniu coś w ro 

dzaju melancholji. Gdzie jej źródła? Może w 

tem, że niegdyś było to miasto stolicą potęż- 
nego cesarstwa, a dziś jest stolicą małego, 
sześciomiljonowego narodu. 

Austrja walczy obecnie z licznemi trudnoś 
ciami materjalnemi. Wielkość Wiednia i te 
trudności stanowią bolesny kontrast. 

Mimo to, wyczuwa się, że Wiedeń ma swo 

ją misję do spełnienia. Z jednej strony po- 
winien być ogniskiem sztuki, literatury i nau 

ki, z drugiej zaś, ze względu na swoją religij 
ność, powinien stać się ośrodkiem twórczego 
życia katolickiego. Niech mu w tem Bóg do- 
pomoże. El. 

Hiszpanji w 23-m 

wieczór 

  

od. - 

  

  

JESTEŚMY ŻA BIEDNI BY KUPOWA6 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

czy córka nie byliby tak straszliwie osajet- 
nieni jak w „normalnej““, szyderezej albo wro 

giej klasie'*. Zgoda. Można się „jakość poro- 

zamieć i założyć szkołę. Tylko... co wykłarl:- 
noby w tej szkole? [Irena Krzywieka czuje; 

że taka szkoła stałaby się źródłem nowych 

cierpień, — albowiem „dałaby dzieciom pocza 

cie zupełnie innej rzeczywistości, niż ta, w 
której naprawdę żyją, t choć wypuszezałabv 
spewnością doskonałych ludzi, przecie zure!- 
nie nieprzystozowanych do walk i wymag> < 
dzisiejszego świata**. Jakżeby poszedł w życie 
Pictruś, ukończywczy taką szkołę? Na to py- 
tanie nie znajduję odpowiedzi w mieczeńskim 

artykule Treny Krzywiekiej. Przypuszezam je- 

dnak, że Piotruś byłby wówezas kompletnym 

ignorantem. 

wo. 

Artykuł Ireny Krzywickiej wije się z bó- 
lu i tysiącznych wątpliwości. A przecie po- 

wstały one wyłącznie na tle zabawek dziecię- 
cych, Trylogji i Bolesława Chrobrego. Wy- 

kazałem powyżej, jak ten ból spotęgować mo- 

że historja i literatura powszechna. Spró- 

bujmy dodać do tych przedmiotów przyrodo- 
znawstwo i medycynę? Jaką otchłań cierpie- 
nia będzie musiała przeżyć matka, jeśli Pio- 
truś obierze sobie zawód lekarza? Wszędzie 
noże, lancety i krew. 

Mam wrażenie, że doszedłem do absurdu. 
Wina to Ireny Krzywickiej. Poco zawraca 
ludziom głowę! Męczenniezka od procesu Gor- 
gonowej. Wysz.



Z NAD NIEMNA 
We wrześniu. 

W autobusie Nowogródek — Lubcz nad 

Niemnem, gromadka «wracających z wycieczki 

do Wilna uczniaków, - rozprawia z zapałem 

® emocjach podróży i cudach na Targach og- 

žadanych. — Na postoju w Niechniewiczach, 

między kościołem i spółdzielnią mleczarsk 

toczy się jak zwykle ożywiona pogadanka pa- 

sażerów z miejscowemi obywatelami, tym ra- 

zem również na temat Targów. — P. Żura- 

wiel, właściciel autobusu i jeden z głównych 

łączników Lubcza ze światem szerokini po- 

średnio a. Wojewódzkim — bezpośrednio, ro- 

zdaje jednym gazety, drugim pacz i, innym 

składa raport z powierzonych sobie mis rj 

przywozi wiadomości od dzieci ze szkół No- 

wogródzkich, od mężów, do żon... Któżby wy- 

liczył wszystkie poselstwa p. Żurawielowi 

codziennie.poruczane, a zawsze sumiennie i 

uprzejmie załatwione. To też na każdym po- 

stoju, wokoło jego autobusu — ruch. 

Za Niehniewiczami uczniaki zaczynają 

em na horyzoncie 

  

Ą, 

    

   

spiewać chórem, a tymezą 

ukazuje się wieżyczka kościołka, na 

zakończona, ale już z daleka wido 

„O, Lubcz już widać'* krzyczą sztubaki, 

urywająe piosenkę w najciekawszem miejscu, 

kiedy to „przepióreczka — latała, kołowała 

koło ogródeczka** — „patrzei i nasz Lubez 

wygłąda jak prawdziwe mia ot, kaplica 

już stoi, taka ładna, z pustaków ; Pro- 

koszez mówił, że z wierzyczki Nowogródek 

widać i że w tym roku już będzie 

nie; a tam eerkiew, a tam tartak i elektro- 

wnia; a tu nowa poczta i szkoła przy cerkwi 

  

     

  

   

ks.   

poświęce- 

    

   

i staeja kolejki wąskotorowej — i Kasa Stef- 

ezyka przy kościele — i gmina i posterunek 

taki ład: Bogaty nasz Lnbez**. 

: Wyfiezając bogactwa swego rodzinnego 

gniazda, nie wymieniliście chłopcy najpięk- 

niejszego jego klejnotu, tego co mu nadaje ten 

szezególny charakter szerokich horyzontów, 

spokoju i harmonji. — Bo Niemen, choć cicho 

płynie i tylko gdzieniegdzie, lekkim pluskiem 

o tratwę, daje znać o sobie, jest tutaj panem. 

Niema sprawy w której nie odegrywałby de- 

eydującej roli. Każdą miejscowość określa się 

tu według tego czy jest „po tej stronie'*, 

ezy „za Niemnem““; ой poziomu i kaprysu 

jego wody zależne są różne czynności: prze- 

pęd bydła, zbiory z pó! i łąk, leżących po 

tamtej stronie, wyprawy po grzyby i jagody 

do lasów zaniemeńskich, awangardy Naliboc- 

kiej puszezy, pędzenie tratew, płynących nie- 

(ustannie, długim wężem, po zakrętach rzeki, 

łowienie ryb, Pranie bielizny, cała najważ- 

niejsza codzienna praca skupia się na jego 

brzegach i na jego falach, nie mówiąc już o 

odświętnych wywczasach, spędzanych na łód- 

kach, w wodzie, lub na plaży. — I nietylko 

ei, co bezpośrednio mają ż Niemnem do czy- 

mienia, ulegają jego wpływowi, lecz i inni, 

pozornie niezėm z nim nie związani, wzorują 

tempo swego życia i swych czynności na tej 

fali, płynącej tak równo, bez pośpiechu, ze 

spokojnem przekonaniem i świadomością, - że 

do przeznaczonego eelu dopłynie się zawsze w 

porę. 
Obecnie, od paru tygodni, Niemen 

tat się szeroko jak morze po przeciwległych 

łąkach i pastwiskach. Nie zdołano nawet 

ściągnąć w porę mostu pływającego przeznaczo 

nego głównie do przepędu codziennego koło 

tysiąca krów z miasteczka i wsi okolicz- 

mych. Most, pod naporem nagromadzonych 

przy nim tratew, przerwał się — i biedne 

krowy, odcięte od swych obór, pasą się odtąd 

smętnie dniem i nocą na wysepkach wśród za- 

łanyeh łąk, oczekując opadnięcia wody i 

przywrócenia komunikacji. Niektóre, bardziej 

przedsiębiorcze, próbowały przedostać się 

wpław do domu i — wciągnięte pod tratwy — 

— przy dużej fali, z trudem zostały wyrato- 

wane. Dyżurujący na. zmianę przy nich pastu- 

szki i gospodynie, zaopatrzone w wiadra z 

pojłem i dojnice na mleko, odbywają dwa razy 

dziennie, tam i z powrotem, dość ryzykowne 

przeprawy łódkami, witani na tamtym br: 

przez zbiegające się na ich spotkanie, stęsk- 

nione Krasule i Podłaski. 

I jeszee jednego swego bogactwa nie wy- 
mieniły Lubczańskie sztubaki: pięknych tra- 

dyeyj historycznych tego zakątka, który już 

za czasów Wielkiego Mindowe, był  siedzi- 

bę pierwszej chrześcijańskiej  djecezji 

Łitwie; później — ogniskiem kultury, 

wyszły najstarsze, obecnie bezcenne i rzadkie 

druki, wydawnietw Kościoła ewangelieko - 

zeformowanego; wreszcie — był w ciągu lat 

„ diugich siedzibą kilka możnych i świetnych 

rodów litewskich: Chreptowiczów,  Gasztoł- 

dów, Kiszków i Radziwiłłów. 

102- 

  

gu 

na 

skąd 

Po przejściu w ręce obce, nastały dla Lub- 

ea tune czasy: w ciągu lat kilkudziesięciu, 
szerokie natury miały tu szerokie do popisów 

połe. Dotychczas pokutują w okolicy legendy 
© ucztach, kosztujących trzydzieści tysięcy 
rubli, © „nocach weneekich'', gdy „Niemen 

się polił*, © tłamnych i hucznych zja- 

zdneh gości, po których puste butelki wywo- 

ziły się furami, a kiedy stangreci wychodzili 

ma zabawę do miasteczka, to w połowie do- 
mów ani jednej szyby eałej nie zostało... 

Teraz we dworze cisza. Zamek — z epoki 

niezbyt dawnej — doszczętnie w czasie wojny 
zniszezony; na sterczących wśród zwalisk, 
wysmukłych, zębatych wieżyczkach,  gniez- 

dżą się bociany i niezliczone stada kawek 

Tyłko u wjazdu dwie potężne baszty Radzi- 
wiłowskie, stoją moene i całe. — Park za- 

zaśnięty i ździezały. — A wokoło — znów no- 
we, zupełnie odmienne życie powstaje: w sie- 
dmiooddziałowej szkole powszechnej w mia- 

steezku uczy się osiemset kilkadziesiąt dzi 
ei; zespół nauczycielski odegrywa dużą i Баг- 

dzo dodatnią rolę w tutejszem życiu społe- 

ezmem i mozolnie, walcząc z wielkiemi trud- 

nościami, uprawia tę zachwaszczoną _ glebę. 

W dniu naprzykład 12-go b. m. odbyłasię w 

szkołe Akademja na uezczenie ro 

sieczy Wiedeńskiej. Kierownik sz 

Korzon, wygłosił przemówienie wstępne, 

którem, bardzo ciekawie i umiejętnie, przepro- 
wadził analogję okoliczności, towarzyszących 
Obronie Wiednia i planu strategicznego Króla 
Jana, z bitwą pod Warszawą w r. 1920,  za- 

zmaczająe przytem, na podstawie historycz- 

mych faktów, jak Polakom, zawsze gotowym 

do obrony wszelkich  ciemiężonych, Gheeni 

  

w 

   

"do 2 miesięcy przy jednaczesnej 

      

о:в 20 Wschód stańce g 5,01 

a> Zschód słońce g. 5,25 

Matensza 
EE 

KOMUNIKAT STACji  METEOROLO- 
GICZNEj USB W WILNIE. 

Z DNIA 19 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 754. 

Temperatura średnia: --8. 
Temperatura najwyższa: +11. 

Temperatura najni Ef 

Opad: 3.5 mm. 

Wiatr: pónoeno - wschodni. 

'Tendencja: wzrost. 

«wagi: pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju przeważnie pochmurno i 

deszcze. Ohłodno. Umiarkowane, chwilami 90- 

rywiste wiatry północno - zachodnie. 

    

  

URZĘDOWA 
— Starosta Grodzki podaje do wiadomości 

że do dnia 31 grudnia 1933 r. dozwolone jest 

na terenie woj. Wileńskiego używanie sieci O 

wymiarach oczek nie mniejszych 15 a 9 mm. 

w kutlu (matni) sieci ciągnionych. + 

Od dnia 1 stycznia 1934 r. užywanie sieci 

o powyższych wymiarach jest wzbronione. — 

Wielkość oczek wszelkiego rodzaju sieci uży- 

wanych do połowu ryb na terenie woj. Wileń- 

skiego w stanie mokrym winna wynosić od po- 

łowy jednego węzła do połowy węzła najbli ższe 

go conajmniej 25 mm. w kutlu (matni) zaś sie- 

ci ciągnionych conajmniej 20 mm. 

Winni nieprzestrzegania powyższego ule- 

gną karze grzywny do 1.000 zł. oraz aresztu 
konfiskacie 

    

narzędzi rybackich. 

—Czas Ochronny dla połowu ryb. — 5а 

rosta Grodzki podaje do wiadomości, że na 

wodach otwartych ząbronione jest dokonywa- 

nie fakiemikolwiek narzędziami połowu nastę- 

pujących gątunków ryb: 

1) łososia w czasie od 1 października do 

31 grudnia, 2) sielawy od 15 października do 

31 grudnia, 3) sieji od 15 października do 31 

grudnia 4) pstrąga strumieniowego i pstrą 

ga źródlanego w czasie od 15 października 

do 31 grudnia. 
Po upływie 5 dni od rozpoczęcia okresu 0- 

chrony wzbronione jest przewożenie, przesy- 

łanie, przenoszenie, kupowanie i wystawianie 

na sprzedaż ryb wymienionych wyżej gatun- 

ków. 
Winni nieprzestrzegania powyższego ule- 

gną karze grzywny do 500 zł. lub aresztu do 

6 tygodni przy jednoczesnej konfiskacie narzę- 

dzi połowu i ryb. 
MIEJSKA. 

— (Czynsz w halach i na rynkach. Han- 

dlarze rynkowi i z hal interwenjowali w magi- 

stracie w sprawie rozłożenia na dłuższe raty 

zaległości z tytułu dzierżawy i podatków. 

— Liczba pojazdów mechanicznych wzro- 

sła. Statystyka urzędowa za ubiegłe półrocze 

wykazuje dla województwa wileńskiego wzrost 

liczby pojazdów mechanicznych o 23 proc. | 

Ogółem na terenie województwa kursuje 

obecnie 485 autowozów. Na zwyżkę wpłynęło 

zwiększenie się liczby motocykli. 

— Autobusy na cmentarz żydowski. W dn. 

24i 29 b.m. od godz. 7 rano będą uruchomio- 

ROCZNE KURSY PIELĘGNOWANIA 

I WYCH2WANIA DZIECI 

egr. od 1925 w Wilnie 

Program obejmuje kurs teoretyczny 

! praktykę w szpitalach, przedszkolach 

iźłobkach. Zapisy są przyjmowsne w lo- 

ksla Rocznych Kur.ów Handlowych pzy ul. 

Adama Mickiewicza 22—5 od godz. 5—7 

wiecz codzień oprócz świąt. Telet:n 16-02 

  

było stale uczucie nienawiści, cechujące lu- 

dzi i narody słabe i słabości swej świadome. 

— Na program Akademji złożyły się pozatem 

deklamacje okolicznościowe dzeci szkolnych, 

gra na klarnecie ucznia VII oddz., bardzo 

piękna muzyka skrzypeowa osadnika, p. De- 

miry, który wykonał piosenki żołnierskie i 

mazurka Chopina, wreszcie chór szkolny. 

Trzeba wiedzieć czem jest praca nad dziećmi 

o obeym języku i zupełnym braku jakiejkol- 

wiek kultury domowej, aby ocenić cały 

trud i zasługę przygotowania podobnej im- 

prezy, a takżę całe jej kulturalne znaczenie, 

o wiele większe w tutejszych warunkach, niż 

w szerszych i bardziej uświadomionych środo- 

wiskach. 

Budowa kapliey katoliekiej w Lubczu za- 

wdzięcza w znacznej mierze swe urzeczywi- 

stnienie, wielkiej ofiarności  nauczycielstwa 

miejscowego i osadników oraz wydatnej po- 

mocy p. Wojewody Nowogródzkiego i zie- 

mian, w szczególności hr. Karola O'Rourke 

ze Wsielubia i p. St. Brochockiego z Weres- 

kowa, wreszcie energji i inicjatywie Komi- 

tetu Budowy, mającego na czele ks. Probosz- 

cza Wachowskiego z Niehniewiecz i p. Wój- 

ta gm. Lubez, Jurczuka. — W chwili obecnej 
główną troską Komitetu jest pokrycie przed 
zimą dachu kapliey dla ochrony, już goto- 
wych murów, od zniszczenia. Z finansami 

jest trudno; źródła się nieco wyczerpały; ale 

Нелу się przedewszystkiem na pomoc Bożą, 

następnie na dalsze przychylne poparcie p. 

Wojewody i dobrych ludzi, a wreszcie od cze- 

góż jest niestrudzona pomysłowość p. J. Ma- 

ciągowskiej, małżonki Kierownika szkoły z 

sąsiednich Delatycz, która, z zespołem tea- 

tralnym przez siebie utworzonym, organizuje 

z powodzeniem przedstawienia i zabawy na 

   

rzecz budowy kaplicy, to w Delatyczach, to 

w Wereskowie, to w Adampolu, nawet aż w 

Nalibokach. 

Tymczasem nabożeństwo odbywa się Taz 

na miesiąc, w pierwszą Niedzielę po pierw- 

szym, w lokalu Gminy, w warunkach i nastro- 
ju żywo przypominających zebrania pierw- 

szych chrześcijan w Rzymskich Katakumbach. 

* A ustóp starego zrujnowanego Zamku 

Lubczańskiego, czekającego na swe dalsze lo- 

sy, Niemen weiąż cicho 'i spokojnie płynie, 

świadomy swego celu, do wielkiego i pięknego 
morza. M. Róm. 

SŁOW 

KRONIKA 
ne wozy od Ratusza do cmentarza żydowskie- 
go. Cena za przejazd — od Ratusza do cmen- 
tarza żydowskiego 30 groszy, od mostu Zarzecz 
nego do cmentarza 20 groszy. 

— Nawigacja na Wiłji. Jeśli pogoda nie po- 
prawi się, nawigacja na Wilji zamknięta zosta 
nie już 1 października. 

W . ciągu lata spławiono do tut. tartaków 
około 800 tratew drzewa. 

— Regulacja brzegów Wilji. Prace nad re- 
gulacją brzegów Wilji koło szpitala św. Jakó- 
ba zostały zakończone. Obecnie nasypy  па- 
brzeżne są odpowiednio umacniane. 

— Wycier kominów. Nadzór kominiarski 
zlustrował w sierpniu 2504 kominy, tak w miesz 
kaniach jak i w zakładach przemysłowych. 

2 SKARBOWA 
— Preparaty zagraniczne bez cła, Władze 

skarbowe udzieliły wileńskiemu komitetowi 
zwalczania raka zezwolenia na sprowadzanie z 
zagranicy bez cła preparatów i -środków nauko- 
wych. 

— W Izbie Skarbowej posad niema. Wobec 
definitywnego przyjęcia od powiatowych zarzą- 
dów miejskich i zarządu m. Wilna agend wy- 
miarowych państwowego podatku od nierucho- 
mości, lokali i placów niezabudowanych, Izba 
Skarbowa w Wilnie podaje do wiadomości, że 
z powodu uzupełnienia etatów osobowych, oraz 
zarządzenia przez Ministerstwo Skarbu znacz- 
nej redukcji personelu — żadnych nowych po- 
dań kandydatów na posady aż do dnia 1 kwiet- 
nia 1934 r. przyjmować nie będzie, nadesłane 
zaś pocztą pozostawi bez załatwienia, Również 
interesantów w sprawach posad ani prezes Izby 
Skarbowej, ani naczelnik wydziału I-go Izby, 

ej podanego terminu przyjmować nie 

KOLEJOWA 
— Zmiany w dyrekcji kołejowej. Naczelnik 

wydziału finansowego dyrekcji kolejowej St. 
Kryszczukajtis przeniesiony został na analogicz- 
ne stanowisko do Lwowa. 

AKADEMICKA. 

—Zebranie organizacyjne koła akademic- 
kiego polsko — jugosłowiańskiego odbędzie się 
dnia 20 bm. o godz. 17-ej w lokalu Akademic- 
kiego Związku Zbliżenia Międzynarodowego 
„Liga“ ul. Sawicz 15. 

Sympatycy zbliżenia polsko — jugosło- 
wiańskiego są proszeni o przybycie na zebranie. 

SZKOLNA 

—8SHELLEY'8S,INSTITY- 
TE. — Zapisy na Kursa: ANGIEL- 
SKIEGO: ELEMENTARNY i średni 
od 1l-ej do 13-ej i od 17-ej do 18-ej. 

ANGLIK udziela lekcyj pfywatnyci:. 
э Zygmuntowska 20 m. 3. 

   

   

    

   

RÓŻNE 
—Przyjazd gimnazjum króla Stefana Bato- 

rego z Warszawy. W uzupełnieniu wiadomości 
o przyjeździe z Warszawy do Wilna gimnazium 
im. Króla Stefana Batorego o czem donosiiiś- 
my wczoraj, dodać należy, że obchód .400-let- 
niej rocznicy urodzin Stefana Batorego zorga- 
nizowany przez młodzież, nie wchodzi w ramy 
ogólnego programu obchodów, które odbędą się 
u nas w Istopadzie. Data obchodu wileńskiego 
jak i program dotychczas nie zostały jeszcze 
definitywnie ustalone, natomiast w Grodnie, u- 
roczystości odbędą się w dniach 11 i 12 [sto- 
pada. Na program ich złoży się wmurowanie 
tablicy pamiątkowej na Zamku, oraz nadanie 
szefostwa Króla Stefana Batorego jednemu z 
pułków piechoty. W uroczystościach tych weżź- 
mie udział delegacja węgierska. 

Powracając do obchodu zorganizowanego 
przez młodzież warszawską, trzeba dodać, że 
prócz zwiedzenia miasta, oraz przedstawienia 
fragmentu Samuela Zborowskiego na. dziedziń- 
cu uniwersyteckim, lub w sali Śniadeckich w 
zależności od pogody, które odegra kółko dra- 
matyczne gimnazjum, odbędzie się jeszcze za- 
bawa szkolna w celu umożliwienia młodzieży 
wileńskiej poznania swych kolegów warszaw- 
skich na gruncie koleżeńsko-towarzyskiem. 

„Goście warszawscy zostaną zakwaterowani 
w gimnazjum im. Zygmunta Augusta (młodzież) 
iw. schronisku Kuratorjum (komitet  rodzi- 
cielski). 

|  — Opłaty sądowe, Od 1 października zosta 
nie wprowadzone w P.K.O. i w urzędach pocz 
towych przyjmowanie opłat sądowych w spra- 
wach cywilnych. Zastosowane do tego będą 
specjalne blankiety. Dla adwokatów i stron bę 
dzie to poważne udogodnienie. 

„— Burzliwe zajście na walnem zebraniu 
Związku Lokatorów. W _ niedzielę wieczorem 
w lokalu „Klubu Myśli Państwowej” odbyło się 
walne zebranie Związku Lokatorów. 

„Posiedzenie otworzył odczytaniem porządku 
dzienego p. Brodzki, prezes ustępującego za- 
rządu poczem, na przewodniczącego zebrania 
wybrany zostaje p.Kowalski. 

Po sprawozdaniu ustępującego zarządu 
przeczytano protokół jednego z urzędników, 
któremu zarząd polecił przejrzenie ksiąg, gdyż 
jak okazało się, komisja rewizyjna związku nic 
nie robiła w kierunku sprawdzenia stanu kasy 
oraz ksiąg. W tym protokóle wskazuje autor 
jego na cały szereg niedociągnięć w rewidowa- 
nych dokumentach, tak naprzykład sumy nie są 
podane słownie, kwity kasowe wytarte i nie 
są opatrzone podpisem prezesa itd. 

Podczas dyskusji na temat fatalnie prowa- 
dzonej gospodarki ustępującego zarządu, do- 
szło do burzliwego zajścia. Gdy jeden z żydów 
zaczął przemawiać w języku żydowskim, obecni 
na sali Polacy zaprotestowali ostro, żądając -a- 
by. wszystkie dyskusje i obrady toczbne były 
w języku polskim. Sekretarz związku zaprotes- 
tował, aby żydowskie przemówienia były tłu- 
maczone na język polski. Większość obecnych 
ra sali Polaków zaprotestowała jednak przeciw 
temu i opuściła salę. Gdy adwokat związku 
mec. Szlossberg i jeszcze kilku członków za- 
rządu domagało się, aby obrady toczone były 
w języku polskim, jako ogólnie rozumianym, 
pewna grupa żydów rzuciła się na nich z pięś- 
ciami, grożąc pobiciem. Na zakończenie obrad 
staremu zarządowi wyrażono votum nieufności 
i przy nieustannym krzyku i hałasie wybrano 
nowy zarząd w osobach pp.: Makowskiego, Ko- 
walskiego, Kiewlicza, Szejmana, Czernotomskie 
go, Rozbickiego, Libermana, Gordona, Stekina 
oraz Dransajko. 

Do „nowego zarządu nikt z ustępującego za- 
rządu nie wszedł, a były prezes p. Brodzki za- 
powiedział, że stworzą oni nowy związek loka- 
torów. (K) 

. — Z Koła 1 p.p. Leg. Niniejszem podaje 
się do wiadomości wszystkich członków Koła 
1 P.p. Leg. że lokal urzędowania obecnie mie- 
ści się przy ul. Dominikańskiej Nr. 8 (Zw. Leg).. 

Równocześnie wzywa się wszystkich człon 
ków do zarejestrowania się i załatwienia wszy 
stkich formalności do dnia 31 października 1933 
roku. Dnie urzędowania: każdy iwtorek i pią- 
tek od godz. 17 do 18. Komenda Koła. 

TEATR I MUZYKA 

— Ostatnie przedstawienie w Teatrze Let- 
nim. Dziś, we środę 20 września o godz. 8 m. 
15 wiecz. Teatr Letni w ogrodzie Bernardyń- 
skim gra po raz ostatni arcyzabawną krotochwi 
lę amerykańską p.t. „„Mąż z loterji“, w doskona- 
łej przeróbce i świetnej interpretacji Mieczysła- 
wa Węgrzyna, z p. M. Grelichowską na czele 
Świetnie zgranego zespołu w osobach p.p.: H. 
Rychłowskiej, M. Szpakiewiczowej, ]. Jasińskiej 
Detkowskiej, M.  Pawłowskiej, M. Węgrzyna, 
J. Kersena, W. Pawłowskiego i St. Skolimow- 
skiego. 

Ceny miejsc o 50 procent zniżone. 
— Występy Olgi Olginy. Zamknięcie se- 

zonu. Dziś ujrzymy po raz ostatni świetną ope- 
retkę Jonesa „Gejsza* z udziałem znakomitej 
artystki opery warszawskiej i scen zagranicz- 
nych Olgi Olginy, w otoczeniu najwybitniej- 
szych sił zespołu z Halmirską, Dembowskim, 
Detkowskim, Szczawińskim i Wyrwicz-Wichrow 
skim na czele. Efektowne tańce i ewolucje sce 
niczne wykona zespół baletowy pod kierowni- 
ctwem W. Morawskiego. Dzisiejsze przedsta- 
wienie zakończy sezon bieżący pracy arty- 
stycznej Teatru Muzycznego „Lutnia*. 

* — Występy Opery Warszawskiej w „Lut- 
ni“, Jak było do przewidzenia, całe kuituranie 
Wilno, skorzysta z niebywałej okazji usłysze- 
nia na naszym terenie najznakomitszych sił 
śpiewaczych stolicy. Repertuar najbliższy za- 
powiada: w czwartek „Hałka”, w piątek „Po- 
lawiacze perel“, w sobotę „Żydówka* w nie- 
dzielę „Rigoletto“. Kasa teatru „Lutnia“ rozpo- 
częła sprzedaż biletów na wszystkie przedsta- 
wienia operowe. 

— Teatr Muzyczny w sezonie przyszłym, 
Władze wojewódzkie udzieliły koncesji spółce 
z ogr. odp. w osobach: p.p. Śmiałowskiego Zbi- 
gniewa, Dembowskiego Kazimierza i Wyrwicz- 
Wichrowskiegó Karola, na prowadzenie w ста 
chu Lutnia przy ul. Mickiewicza Nr. 6 w Wils 
nie Teatru o charakterze muzycznym, według 
następującego programu: 1) Komedja muzycz- 
na, 2) Operetka, 3) Rewja, 4) Widowiska ba- 
letowe, 5) Bajki muzyczno-wokalne dla dzieci 

CO GRAJĄ W KINACHr 

CASINO — Zgubny cezar. 

Helios — Turbina 50.000 — Wstriecznyj. 
PAN — Pocaiunek przed lustrem 

ROXY — Donovan. 

LUX — Czemp. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 
— ZUCHWAŁA KRADZIEŻ NA ULICY. 

Bierezin Gołdzie (Stefańska 13) skradziono z 
torebki 100 złotych w gotówce przy ulicy Jat- 
kowej. Ustalono, że kradzieży dokonała znana 
zawodowa Śłodziejka Mrozinkiewiczówna Wan- 
da (Świerkowa 19), którą z częścią skradzionej 
gotówki zatrzymano. 

— ROWERZYSTA POD AUTOBUSEM. 
Na ulicy Wielkiej autobus firmy „Arbon*, pro- 
wadzony przez szofera, którego nazwiska na- 
razie nie ustalono, najechał na jadącego rowe- 
rem Boszczuk Jana, mieszkańca maj. Glinciszki, 
gminy podbrzeskiej. Wskutek uderzenia Bo. 
szczuk spadł z roweru na bruk i doznał lekkich 
obrażeń Ciała. 

— SKRADZIONE KRZESŁA. Z ogrodu 
po-Bernardyńskiegop z biura elektromonterów 
skradziono trzy krzesła wiedeńskie. Dochodze- 
nie policyjne ustaliło, że kradzieży tej dokonał 
Ładygo Włodzimierz (Raduńska 24), którego 
ze skradzionemi krzesłami zatrzymano, 

— SFAŁSZOWANE CHEMIKALJA. Przy 
ul. Nowogródzkiej 16, ujawniono fabrykę wy- 
robów chemicznych, która posługiwała się zna- 
kiem handlowym (konik) pewnej wytwórni war 
szawskiej. Z powodu tych machinacyj, wspom- 
niana wytwórnia poniosła jakoby bardzo znacz- 
ne straty. 

— WYBRYK ARESZTANTA. Znany zło- 
dziej j. Kostecki będąc u sędziego śledczego u- 
słyszawszy decyzję, że zostanie osadzony na 
Łukiszkach w przystępie furji rzucił się do okna 
i głową począł tłuc szybę. 5 

Obezwładniono go naturalnie odrazu i 
natychmiast odprowadzono do więzienia, 

— TRUJĄCE ZIOŁA. Kolejny wypadek za- 
trucia się ziołami notujemy znowu dzisiaj. Mia- 
nowicie w szpitalu Sawicz ulokowano E. Du- 
bicką lat 22 (Wielka 2), która zatruła się le- 

A sporządzonem z przygodnie nabytych 
ZA0ł. 

  

  

Ъ 
z MEDEKSZOW 

DYTOMIMA ВОАНААОТОМ А 
Opatrzona Šw. Sakramentami zmaita dn'a 19 wrzešnia 1933 r. 

w wieku lat 72, 

Eksportacja z domu żałoby Mickiewicza 1 do kościoła 

Dominikańskiego odbędzie się dnia 20 września o godzinie 6 ej 

wiecz. Nabożeństwo żałobne w tymże kościele we czwartek 

o godz, 9 m. 30, poczem pogrzeb na Cmentarzu Rossa 

ZIEMIANKA ZIEMI 

opatrzona Św. Sakramentami, po 

gu dnia 18 września 1933 r. w majątku Łopuszno, przeżywszy lai 69. 

Nabożeństwo żałobne oraz pogrzeb odbędzie się we 

września w majątku Łopuszno. 

o czem zawiadamia 

Т 
ROMANOWA NARKIEWICZ JODKO 

Córka, $yrowie, Sycowe I Wonki 

NOWOGRÓDZKIEJ 

krótkich cierpieniach zasnęła w Bo- 

21 czwartek 

RODZINA 

  

— Przemyt, Wczoraj nad ranem na ul. Lu- 
dwisarskiej policjant zatrzymał furmankę z Nie- 
menczyna, w której ukryte było 80 klg. pie- 
przu pochodzenia zagranicznego. 

OSZMIANA 
— ZATARG O ŁĄKĘ. Jankowski Michał, 

mieszkaniec wsi Michałkonie, obok m. Oszmia- 
ny zameldował, iż sąsiad jego Jankowski lulian 
usiłował go zabić, strzelając z nielegalnie posia- 
danego rewolweru systemu „Nagan*, lecz chy- 
bit Wówczas Jankowski Michał rzucił się na 
napastnika i w trakcie szamotania się padł 
strzał, raniąc Jankowskiego Juljana w lewą rę- 

kę. Zajście to wywołane zostało sprzeczką o 

wypasanie spornej łąki. ` 

LL LLA оО 

Skazany na 8 

  

Róle reumatyczne 
w stawach i mięśniach, 
neuralgję i bóle głowy z 
powodzeniem uśmierzają 
i usuwają tabletki Togal. 
Togal wstrzymuje nagro- 
madzanie się kwasu mo- 
czowego, zwalczając w 
ten sposób w zarodku te 
niedomagania. Togal nie 
wywiera ubocznego szko- 
dliwego działania: Do na- 

bycia we wszystkich aptekach. Nr. Reg. 1364 

TRACZEGY TWO POREZREBEEA 

   
  

  

lat więzienia 
w Sądzie Apelacyjnym uzyskuje woln ść 

Pewnego lipcowego poranka w ub. r. miesz 
kańcy wsi Juńki w pow. Postawskim  zasko- 
czeni zostali wiadomością, iż w chlewie nieja. 
kiego Aleksandra Sawki, ujawniono wiszące na 

belce zwłoki jego matki Elżbiety Hryńkowej. 

Pierwsza spostrzegła wisielca pasterka, która 
weszła tam rano, celem wypędzenia bydła. 

O wypadku powiadomiono policję. 
Narazie powstało przypuszczenie, że sta- 

ruszka popełniła samobójstwo, z chwiłą jednak 

zbadania zwłok przez lekarza sądowego, na 

szyi jej znaleziono ślady, wskazujące, że zacho- 

dzi tu raczej fakt morderstwa. Hryńkową mu- 
siał ktoś udusić, a dopiero potem celem upozo- 

rowania samobójstwa zwłoki powieszone z0- 

stały w chlewie. 
Syn Hryńkowej — Al. Sawko zbadany 

przez sędziego śledczego zeznał, iż o zabójstwo 
swej matki podejrzewa pasierba jej Mikołaja 
Hryńko, z którym nieboszczka prowadziła spór 

sądowy o ziemię i wygrała, = 
Jednocześnie zostało stwierdzone, iż Hryń- 

ko rzeczywiście odgrażał się macosze a nawet 

groził jej śmiercią. 

W związku z powyższem Hryńko został a- 
resztowany a w mieszkaniu jego przeprowa. 
dzono rewizję, podczas której znaleziono spod- 
nie ze śladami krwi. Plamy owe zbadane w 
Zakładzie Medycyny Sądowej USB wykazały, 
iż są to ślady krwi łudzkiej. 

Sprawę Ohydnego morderstwa rozpatrywał 
po raz pierwszy Sąd Okręgowy w Wilnie i 

skazał Hryńkę na 8 lat więzienia, pomimo, iż 
oskarżony do inkryminowanego mu przestęp- 
stwa nie przyznał, 

Na skutek apelacji wczoraj śmierć Hryńko- 
wej była przedmiotem rozważań Sądu Apeła- 
cyjnego. Bronił oskarżonego adw. Andrejew, 

Oskarżony i tym razem nie przyznał się 

do winy, wyjaśniając, iż w dniu ujawnienia 
zwłok jego macochy, nie był wogółe we wsi, 

co się tyczy owych śladów krwi, to takowe po- 
wstały na spodniach od skaleczenia nogi. Osta- 
tecznie Sąd Apelacyjny po zbadaniu nowych 
świadków i przychylając się do wywodów о- 
brońcy, wyrok poprzedniej instancji uchylił i 

oskarżonego Hryńko zupełnie uniewinnił. 

  

Akcja na rzecz Pożyczki Narodowej 
BIURO INFORMACYJNE DO SPRAW 

POŻYCZKI 
W związku z rozpoczęciem subskrypcji 6 

proc. Pożyczki Narodowej na czas od dnia 18 
września 1933 r. do dnia 8 października tegoż 
roku, uruchomione zostało w gmachu Izby Skar 
bowej.w Wilnie, (ul. W. Pohulanka 10) Biu- 
ro lnformacyjne do spraw Pożyczki Narodowej, 
które udziela zainteresowanym wszelkich odnoś- 
nych informacyj osobiście i telefoniecznie (tele- 
fon Nr. 47). 

"WYKONANIE ROZPORZĄDZENIA 9 
WSTRZYMANIU POTRĄCEŃ ZALICZEK 

NA UPOSAŻENIE URZĘDNIKÓW _ 

Ministerstwo skarbu pismem z dn. 12 
września 1933 roku nr. D. III 15637-(1)-33 

zawiadomiło wszystkie urzędy państwowe, ze 

funkcjonarjuszom państwowym i zawodowym 
wojskowym, którzy zgłoszą subskrypcję na 

6-procentową Pożyczkę Narodową może wła- 
dza asygnująca uposażenie służbowe zmniej- 

szyć względnie wstrzymać na okres czasu ui- 
szczenia rat na pożyczkę, potrącanie rat“spla 

ty zaliczki na uposażenie, przyznanej przed 

terminem subskrypcji. 
Odnośne zarządzenia wydadzą właściwe 

władze naczelne. 
"Treść niniejszego okólnika winna być po- 

dana do wiadomości wszystkich zainteresowa- 
nych funkcjonarjuszów państwowych i zawo 
dowych wojskowych. 

W związku z powyższem podlegają wstrzy 

maniu na okres czasu uiszczania rat na po%y- 

czkę, spłaty rat zaliczek na uposażenie, jeśli 
są równe, bądź niższe od rat z tytułu subskry 
bowanej pożyczki. 

Jeżeli rata z tytułu udzielonej pożyczki na 
uposażenie jest wyższa od raty uiszczonej na 
pożyczkę, różnicę należy potrącić, aby umoż- 
liwić przyznawanie w wypadkach wyjątko- 
wych nowych zaliczek na uposażenie. 

JEŚLI KTO MA NALEŻNOŚCI OD SKAR- 
BU PAŃSTWA — MOŻE JE OTRZYMAĆ 
W OBLIGACJACH POŻYCZKI NARQD. 

Izba Skarbowa komunikuje, że zarządze- 
niem ministra skarbu z dnia 16 bm. osoby, 
pragnące wykorzystać uprawnienie, wynikają- 

O 1-2 O Alm i ТОРАНа 

Żydzi pojadą do Łyngmian 
WILNO. Z okazji żydowskiego Nowego 

Roku przypadającego w bieżącym tygodniu, Ży- 
dzi poczynili starania o uzyskanie zezwolenia na 
pielgrzymkę na cmentarz do Łyngmian. Władze 
nasze odrazu udzieliły pozwolenia, natomiast Ko 
wno narazie było temu przeciwne. Dopiero 
wczoraj nadeszła wiadomość, że władze kowień 

skie postanowiły zgodzić się na pielgrzymkę i 
nie czynić trudności przy prz grani- 
cy. W ten sposób w najbliższą niedzielę uda się 
do Łyngmian kilka tysięcy osób z Wilna i oko- 
ficy, które spotkają się z krewnymi przybyłymi 

z Kowna, 
  

ce z par. 6 rozporządzenia ministra skarbu @ 
dnia 7 IX. 1933 r. o wypuszczeniu 6-procen- 
towej pożyczki wewnętrznej (Dz. U. R. P. 
Nr. 67 poz. 507) t. j. żądać spłaty swych na- 

leżności od skarbu państwa w obligacjach 
6-procentowej Pożyczki Narodowej, winny: 

1) najpóźniej do dnia 4 października 1933 
roku zgłosić się do właściwej władzy asygnu- 
jącej II względnie III instancji o wydanie 

zaświadczeń, opiewających na kwoty, za któ- 

re zainteresowani mają zamiar nabyć obliga- 
cje. 

2) w okresie od 28 września 1933 r. do 7 
października 1933-r. dokonać subskrypcji ob- 
ligacyj 6-procentowej Pożyczki Narodowej w 
kasie jednego z urzędów skarbowych, składa- 

jąc zamiast gotówki wyżej wspomniane za- 
świadczenia. 

Cena obligacyj w takich wypadkach wyno- 

sić będzie zł. 94.80 za 100 nominału, uwzględ 
niając bonifikatę w wysokości 0.5 proc. mie- 
sięcznie przewidzianą w paragrafach 5 i 6 
wyżej powołanego rozporządzenia. 

Zaświadczenia, o których mowa w punkcie 

1), wydawane będą zainteresowanym za ро- 

kwitowaniem tylko na sumy, pokrywające się 

całkowicie z należnościami, przeznaczonemi 

na subskrybowanie Pożyczki Narodowej. 

CECHY WOBEC POŻYCZKI 

W dniu 18 bm. odbyło się w Związku Ce- 

chów zebranie w sprawie subskrypcji pożyczki 

wewnętrznej przy udziale przedstawicieli 

wszystkich cechów. 
Na posiedzeniu zebrani po wysłuchaniu re 

feratów prezesa p. Ślusarskiego i dyr. lzby 
Rzemieślniczej p. Młynarczyka uchwali:i nox- 

„my subskryj cyjne przyjęte już przez ceat.alę 

w Warszawie. Normy te przedstawiają się jak 

następuje: 

1) dla rzemieślników posiadających świa- 

dectwa przemysłowe do £-ej kat. włącznie kwo 

tę odpowiadającą sumie 0.8 proc. od obretu 
ustalonego dla państwowego poiiatku przemy- 
słowego za rok 1932 i 6 proc. dochodu po- 

datkowego ustalonego za rok podatkowy 

1932. 
9) dla rzemieślników posiadających Świa 

dectwa przemysłowe 6-ej kat. w Warszawie i 
I klasy miejscowości — ryczałtowa suma 250 
zł, II i IMI kl. miejscowości -— 200 zł., oraz 
IV kl. miejscowości — 100 zł. 

3) dla rzemieślników posiartejących Świa- 

dectwa przemysłowe 7-ej kat. w Warszawie i 

I kl. miejscowości 150 zł, II i UI kl. —100 

zł, TV kl. — zł 50. 

Powyższe normy jednakowoż — o ile cho- 

dzi o rzemieślników posiadających świadect- 

  

wa przemysłowe 6-ej i 7-ej kat. obowiązują 
o tyle, o ile nie są one niższe od 6 proc. od 
dochodu podatkowego ustalonego na rok po- 
datkowy 1932. O ile są niższe, wówczas nor- 
ma subskrypcyjna wynosi ryczałt podany po 
wyżej. . 

4) dla rzemieślników posiadających świa- 
dectwa przemysłowe  8-ej kat., którzy nie 
mieli na rok 1932 ustalonego dochodu podat- 
kowego w miarę możności 50 zł. O ile jedna- 
kowoż rzemieślnicy ci mieli ustalony na rok 
podatkowy 1932 dochód podatkowy, przekra- 
czający kwotę 1500 zł., wówczas normę sub- 
skrypcyjną stanowić będzie dla nich kwota, 
wynikająca z obliczeń 6 proc. od tego docho- 
du. Normy powyższe zostały ustalone przy 
wszechstronnem uwzględnieniu obecnej sytua- 
cji gospoaarczej rzemiosła, oraz przy zachowa 
niu proporcyj ze świadczeniami przemysłu i 
kupiectwa. г 

Stronę informacyjno - instrukcyjną przy- 
jęła na siebie Izba Rzemieślnicza, która już 

wysłała odezwy do wszystkich cechów i in- 
strukcje na powiaty w celu utworzenia komi- 
tetów rzemieślniczych powiatowych. Do prac 
technicznych uaział swój zgłosiło Zrzeszenie 
Młodz. Rzem. i Przem. i nowopowstająca 
Organizacja Młodzieży Pracującej. 

— ZARZĄD WOJEWÓDZKI LEGJI INWA- 
LIDÓW WOJENNYCH WOJSK POLSKICH IM. 
GEN. j. SOWIŃSKIEGO wydał odezwę wzy- 

— „Oddajemy Państwu do dyspozycji — 
głosi odezwa — część naszych skromnych za- 
robków czy rent — nagrodą niech będzie duma 
udziału w dalszej pracy nad jego budowaniem i 

umacnianiem widocznie 

mądrem i przewidującem, skoro pozwala nam 
ostać się i krzepnąć i rozwijać wtedy, gdy 
starsze i większe potęgi chwieją się i załamu 

Kroczmy nadal na czele tych, dła których 
dobro Państwa, — było, jest i pozostanie na 
zawsze naczelnem prawem”. 

Bliższych informacyj dotyczących podpisy- 
wania Pożyczki Narodowej dła członków Le- 
gii, udziela Sekretarjat Zarządu Wojewódzkie. 
go Legii I. W.W.P. w Wilnie, przy ul. Sierakow- 
skiego 31 — 1 w godz. od 10 — 15-tej. 

* » 

Przedstawiciele wszystkich Związków ko- 

lejowych (z terenu dyrekcji P.K.P. w Wilnie) 
odbyli w dniu 18 b.m. pod przewodnictwem 
dyrektora inż. Falkowskiego przy. udziale na- 
czelników wydziałów konferencję, na której wy 
powiedzieli się ża subskrybowaniem pożyczki 
narodowej.. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tejj



  

Akcji 
Ę (Ciąg dalszy) 

ARCJA ZARZĄDU ZW. NAUCZ POLSK. 
UKk. WIL. NA RZECZ POŻYCZKI NAROD. 

Zarząd Okręgu Wileńskiego Związku Na- 
uczycielstwa Polskiego na swem plenarnem po 

siedzeniu w dn. 17 września 1933 r. jednomyśl 

nie uchwalił subskrybować pożyczkę narodo- 

wą z funduszów własnych Okręgu Wileńskie 

go jako jednostki organizacyjnej na kwotę 

2000 zł. (dwa tysiące złotych) oraz wezwać 

wszystkie komórki organizacyjne z terenu O- 
kręgu ZNP Wileńskiego do nabycia obligacyj 

pożyczki w miarę ich finansowych możliwo- 
ści. 

ZARZĄDY POCZT, TELEGR. I TELEF, 
ZW. PRAC. TELETECHN. I ZW. NIŻSZ. 
PRAC. POUZT., TELEGR. I TELEFONÓW 

uchwaliły zobowiązać wszystkich swych czlon 

ków, niezależnie od charakteru służbowego i 

zajmowanych stanowisk, do subskrybowania 
Pożyczki Narodowej w sposób następujący: 

1) Pracownicy pobierający uposażenie od 

6-go st. sł. w górę winni subskrybować Poży- 

czkę w wysokości 100 proc. uposażenia miesię 
cznego; 

2) Pracownicy pobierający uposażenie po 

wyżej 130 zł. do 7-go st. sł. włącznie winni 
subskrybować Pożyczkę Narodowa do wysoko 

ści 75- proc. miesięcznego uposażenia. 

3) Pracownicy pobierający uposażenie od 
100 do 130 zł. winni subskrybować przynaj- 

mniej jedną.. obligację Pożyczki Narodowej 
wartości nominalnej 50 zł. 

4) Pracownicy otrzymujący uposażenie do 

100 zł., mogą być zwolnieni od obowiązku na- 

bywania Pożyczki Narodowej, o ile sami nie 
wyrażą chęci dobrowolnego nabycia pożyczki. 

Analogiczną uchwałę powziął zarżąd okrę- 
gowy Stowarzyszenia Urzędników Skarbo- 
wych. 

* * * 

Zarząd Samopomocy Młodzieży Szkolnej 
kydowskiego gimnazjum Towarzystwa Peda- 
gogów w Wilnie, uchwalił imieniem samorządu 
uczniów, zakupić dwie obligacje pożyczki na- 
rodowej na kwotę 100 zł. 

.а о# 

Zarząd Stowarzyszenia  Urzędników  Są- 
dowych w Wiłnie na posiedzeniu w dniu 18 b. 
m., uważając subskrypcję pożyczki narodowej 
za obowiązek każdego obywatela, któremu na 
sercu leży dobro państwa, zwraca się z gorą- 
cem wezwaniem do członków Stowarzyszenia 
jak i kolegów niezrzeszonych do wzięcia gre- 
mjalregc uaziału w subskrypcji pożyczki naro- 
dowej w wysokości 75 procen jednomiesięczne- 
go uposażenia. 

Wiieńsko-Trocki powiatowy 
Komitet Pożyczki Narodowej 

Dnia 18 b. m. w lokalu Sejmiku Powiato- 
wego Wileńsko - Trockiego odbyło się organi- 

zacyjne zebranie Wileńsko - Trockiego Po- 

wiatowego Komitetu Pożyczki Narodowej 
na które licznie przybyli przedstawiciele 
miejscowej ludności, organizacyj społecznych, 

zawodowych i gospodarczych, instytucyj pań- 
stwowych i samorządowych, przedstawiciele 

przemysłu i rzemiosła, władz wojskowych i 

KOP. 

Zebranie zagaił Pan Starosta Trameco- 
urt dziękując zebranym za przybycie,  pod- 

kreślając jednocześnie wielkie znaczenie 

dla życia gospodarczego Państwa Pożyczki 
Narodowej i proponując wybór przewodniczą 
cego i prezydjum zebrania. 

Na przewodniczącego przez aklamację 

został wybrany P. Starosta Jerzy Trameco- 

urt, do prezydjum weszli pp. poseł Wędzia- 
golski Bronisław, Falewicz Jan - Marcin. 
Houwald Witold i płk. Thomas D-ca Garni- 
zonu w N. Wilejce, sekretarzem został p. 
Stanisław  Klukowski. 

Następnie na wniosek p. Starosty przed 
rozpoczęciem omawiania prac technicznych 
związanych z propagandą i subskrypcją Po- 
życzki Narodowej na terenie powiatu, zebrani 
ukonstytuowali się jako Komitet Powiatowy 
i wyłonili z siebie Prezydjum Komitetu w 

składzie następującym: 
Przewodniczący p. Starosta Jerzy  Tra- 

mecourt, I wiceprzewodniczący p. Bronisław 
Wędziagolski, II wiceprzewodniczący p. Zy- 

gmunt Ruszczyc, sekretarz generalny p. 

Stanisław Klukowski, członkowie pp. Edward 
Taurogiński, ks. kpt. Nowak, płk. Thomas. 

Na wniosek p. Bronisława Nowickiego — 

przedstawiciela Koła urzędników  państwo- 
wych Starostwa Wileńsko - Trockiego uch- 
walono następującą rezolucję: 

„W głębokiej trosce o dobro Państwa, 
które widzimy w chwili bieżącej, przedewszy- 
stkiem w utrzymaniu równowagi budżet., my, 
przedstawiciele ludności powiatu Wileńsko - 
Trockiego powołując do życia _ Wileńsko- 
Troeki Powiatowy Komitet Pożyczki Narodo- 
wej deklarujemy się do czynnej pracy dla 
spowodowania jaknajwiększej subskrypcji po- 
życzki z terenu powiatu oraz uchwalamy przy- 
stąpienie reprezentowanych na zebraniu orga- 
nizacyj społecznych, zawodowych i gospodar- 
czych, przedstawicieli rzemiosła, przemysłu 
i rolnietwa, instytucyj państwowych i samo- 
rządowych do subskrypcji na warunkach о- 
kreślonych przez uchwały zrzeszeń central- 
nych wymienionych organizacyj, oraz wzywa- 
my wszystkich mieszkańców powiatu do 
czynnego poparcia prac Komitetu i przystą- 
pienia do subskrypeji Pożyczki — №- 
rodowej w miarę swoich możności materjui- 
nych w zrozumieniu hasła: własnemi siłami do 
lepszego jutra Państwa! *. ‚ 

Po uchwaleniu rezolucji p. Stanisław 
Klukowski zreferował zebranym wytyczne 
prac przygotowawczych, poczynionych na te- 
renie powiatu, oraz szczegółową instrukcję 
wydaną dla członków Komitetu Powiatowego 
pp. Burmistrzów i Wójtów, którzy na tere- 
nie gmin, powołując do pomocy przedstawi- 
cieli miejscowej ludności będą _ prowadzili 
pracę na powierzonych sobie terenach. 

Po referacie wywiązała się ożywiona dy- 
skusją nad wytycznemi pracy w wyniku 
której uchwalono powołać poza delegaturą 
Komitetu Powiatowego na terenie każdej 
gminy straż obywatelską z odpowiedzial- 
nym kierownikiem, któryby prowadził akcję 
propagandową, pomocniczą i kontrolę, oraz 
Upowažniono p. Przewodniczącego i sekreta- 
rza generalnego do podpisania odezw do 
poszczególnych mieszkańców powiatu, wzy- 
wających do subskrypcji pożyczki, 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

  

я Ai. 

Na wniosek p. Polkowskiego Bolesława 
przewstawiciela Wojewódzkiego Komitetu 

Pracowniczego powołano do życia przy Komi- 

tecie Powiatowym następujace sekcje pra- 

cownicze, Pracowników zarządów gmin- 
nych. Pracowników samorządu gminnego. Pra 

cowników państwowych administracji  ogól- 
nej. Pracowników urzędu skarbowego. 

Pracowników Urzędu Ziemskiego. Pracow- 
ników Poczt i telegrafów. Pracowników ko- 

lejowych. Nauczycielstwa, Policji Państwo- 

wej. 

Sekcje pracownicze objęły wszystkich 

pracowników danego resortu pracujących na 

terenie powiatu, zebrani przedstawiciele zgło- 
sili swój akces do tych sekcyj. 

Na zakończenie zebrania po dłuższej dy- 

skusji między innemi zwrócili się do tych 

wszystkich, którzy nie objęci organizacjami 
społecznemi i zawodowemi mogliby się przy- 

czynić do propagandy akcji. 

Należy podkreślić, że według  wiadomo- 

ści nadchodzących z powiatu Pożyczka Na- 
rodowa wywołała duże zainteresowanie miej- 

scowej ludności. 

Od dnia dzisiejszego na terenie pracują 

poszczególne delegatury Komitetu nad pracą 
propagandową zdążając do tego, aby dniem 

największego nasilenia subskrypcji pożyczki 

był dzień 28. IX, r. b. 

Nowogródek 
Rzemiosło Ziemi Nowogródzkiej przystą- 

pi solidarnie do subskrypcji Pożyczki Na- 
rodowej. Po ukonstytuowaniu się Wojewódz 

kiego Obywatelskiego Komitetu Pożyczki Na- 
rodowej, Nowogródzka Izba Rzemieślnicza 

przystąpiła natychmiast do akeji propagan- 
dowej na rzecz pożyczki narodowej . wśród 
rzemiosła okręgu Izby. . 

We wszystkich miastach powiatowych po 
wołuje się Powiatowe Komitety Rzemieślni- 
cze; w Nowogródku "powstaje Komitet Rze- 
mieślniczy Wojewódzki. 

Wspomn. wyżej Komitety mają za zada 

nie poza propagandą, dopilnowanie i ułatwie- 
nie spełnienia przez wszystkich  rzemieślni- 
ków swego obywatelskiego obowiązku wzglę 

dem Państwa. W myśl powziętej uchwały 

zelne Organizacje Rzemieślnicze w 
szawie, przy wszechstronnem uwzględ- 

nieniu obecnej sytuacji gospodarczej rzemio 

sła, jako minimalne normy subskrypeyjne 
przyjęto: 

    

   
    

    

1) dla rzemieślników posiadających świa 
dectwa przemysłowe do V kat. włącznie kwo- 

tę odpowiadającą sumie 0,8 proce. od obrotu 
ustalonego dla państw. podatku  przemysło- 
wego na rok 1932 i 6 proc. dochodu podatko 
wego ustal. na rok podatkowy 1932, 

2) dla rzemieślników posiadających świa 
dectwa przemysłowe 6 kat. III klasy miejs+0 
wości ryczałtowa suma — 200 zł., 

3) dla rzemieślników posiadających świa 
dectwa przemysłowe VII kat. III klasy miej 
seowości — 100 zł., 

Powyższe normy o ile chodzi o rzemieśl 

ników posiadających świadectwa  przemysło 
we VI i VII kat. obowiązują o tyle o ile nie 

są one niższe od 6 proce. od dochodu podatko 
wego ustalonego na rok 1932, 

4) dla rzemieślników posiadających świa 
dectwa przemysłowe VIII kat., którzy nie mie 
li na rok 1932 ustalonego dochodu podatko- 

wego w miarę możności — 50 zł. 

O ile jednakowoż rzemieślnicy ci mieli 

ustalony na rok podatkowy 1932 dochód prze 
kr jący kwotę 100 zł, wówczas  norntę 

subskrypcyjną stanowić będzie dla nich kwo- 

  

   

     

ta wynikająca z obliczeń 6 proc. od dochodu. 
przez Izb. Z posiadanych 

wynika, iż wśród rzemieślni 
wogródzkiego, sprawa pożyczki 
jest b. popularną. 

Zebranie Związku Dziennikarzy i Litera- 
tów woj. Nowogródzkiego.  Onegdaj odby!o 
się w lokalu woj. Sekretarjatu BBWR. w No 
wogródku zebranie Związku Dziennikarzy i 
Literatów województwa Nowogródzkiego. Wo 

bee zdekompletowania Zarządu postanowiono 
przeprowadzić  rekonstrukej,j po dokon4- 
niu której wybrano pp. Romualda Kawalea 
na prezesa, inż. Tadeusza Molińskiego i red. 
Jacka Rolickiego na wiceprezesów, dra Rot- 
kiewicza na sekretarza, Władysława Engmanna 
na skarbnika i redaktorów : Władysława Ab- 
ramowicza oraz -Buszelewicza Abrama na 
członków Zarządu. 

Następnie postanowiono wziąć czynny u- 

dział w Tygodniu Książki Polskiej, który się 
odbędzie w okresie od 26 listopada odo 3 gru- 
dnia 1933 roku. Pozatem postanowiono prze 
znaczyć 25 zł. na uagrodę za najleps: i 
o książce. W konkursie, który w najb 
dniach rozpisany będzie przez Komitet Wy- 
konawczy Tygodnia Książki. Wre 
szcie postanowiono przystąpić do Komitetu 
Pożyczki Narodowej i wydać ulotkę, któraby 
była dołączona do wszystkich pism przycho- 
dzących do Nowogródka. 

“a 

„LIDA. PAT. Sprawa požyczki narodowej 
znajduje żywy oddźwięk w. sferach nauczyciel- 
skich. Świadczą o tem jednomyślne uchwały 
nauczycielstwa rejonów konferencyjnych Lida, 
Lipniszki, i Sobotniki, wypowiadające się za 
gremjalnem subskrybowaniem pożyczki naro- 
dowej. 

wiadomości 
wojew no: 

narodowej 

      

    

HBUYTRA BR m RODE NT TAPUS TOKS 

a na rzecz Pożyczki Narodowej 
Stonim 

Uchwała ogólnego zebrania pracowników 
umysłowych m. Słonima i pow.  słonimskiego 
w sprawie subskrypcji Pożyczki Narodowej. 

Pracownicy umysłowi przedstawiciele Zwią 
zków Zawodowych pracowników umysłowych 
na zebraniu organizacyjnem odbytem w dniu 14 
bm. w celu utworzenia Powiatowego Pracowni- 
czego Komitetu Pożyczki Narodowej manifes- 
tując wobec całego społeczeństwa zrozumienie 
doniosłości aktu otwarcia subskrypcji Pożycz- 
ki Narodowej przez Rząd Rzeczypospolitej w po 
czuciu swych obowiązków obywatelskich jednog 
łośnie postanowili przystąpić do subskrypcji 
pożyczki i w celu zrealizowania tej uchwały wy 
łoniono Powiatowy Pracowniczy Komitet Pażvcz 
ki Narodowej. 

Jako wytyczne dla utworzonego Komite- 
tu, zebranie uchwaliło następujące zasady: 
1) pracownicy umysłowi pobierający wynagro- 
dzenie odpowiadające uposażeniom urzędników 
państwowych do 7 st.sł. włącznie składają sub- 
skrypcję na Pożyczkę Narotową w wysokości 
75 proc. swych jednomiesięcznych  poborów 
brutto. 
2) pracownicy umysłowi pobierający płacę wed 
ług upos. 6 st. sł. i wzwyż — składają subs- 
krypcję pożyczki w wysokości 100 proc. jedno- 
miesięcznej gaży. 

Następnie omówione zostały sprawy realiza 
cji uchwały przez rzesze pracowników umysło- 
wych. 

  

Stołpce 
— Sul ja Pożyczki Państwowej na 

terenie Stołpców. Subskrypcja Pożyczki na tere- 
nie tut. roztacza coraz szersze kręgi. Grono nau- 
jczycielskie miejscowego Giimnazjum w skła- 
dzie 9 osób oświadczyło gotowość wykupienia 
kuponów na sumę 1600 zł. £ 

Gotowość subskrypcji oświadczyły  tak- 
że poszczególne gminy. Gmina Turzecka wy 
kupuje na sumę 1300 zł. 

— Zebranie Komitetu Obywateskiego Po- 
życzki Państwowej. Dnia 15 września odbyło 
się w sali „Reduta* zebranie przedstawicieli 
społeczeństwa stołpeckiego, zainicjowane przez 
starostę p. Kulwiecia, celem bliższego omówie- 
nia Pożyczki Państwowej i zgłoszenia swego 
akcesu. 3 

Na zebranie, odbyte pod przewodnictwem 
p. Starosty, przybyli wszyscy zaproszeni z ducho 
wieństwem wszystkich wyznań na czele. 

Pan starosta poinformował przybyłych o 
celu zwołania Komitetu, o nadzwyczajnej waż- 
ności tego faktu, o tem, że wysokość pokrytej 
pożyczki świadczyć będzie o sile państwa. 

Kierownik Urzędu Skarbowego p. Syta 
wyjaśnił zebranym. poszczególne artykuły po- 
życzki, dokładnie przedstawiając formalną stronę 
tejże. Pan poseł Gorzkowski, zabierając głos w 
dyskusji, raz jeszcze podkreślił wielkie zna- 
czenie Pożyczki, przedstawił zebranym, że 
reakcja wśród społeczeństwa całego jest nad- 
zwyczaj żywa. 

. Zebrani w skupieniu przysłuchiwali się 
wywodom mówców, oświadczając bez różnicy 
przekonań, narodowości i wyznania gotowość 
jaknajdalej idącego poparcia te akcji Rządu. 

Baranowicze 

— Pod znakiem pożyczki narodowej. — 
W dniu 18 września o godz. 18 w gabinecie 
p. starosty odbyło się posiedzenie prezydjum 
komitetu powiatowego pożyczki narodowej, 
na którem rozpatrywano wnioski, co do wy- 
sokości subskrypcji przez pos ególnych płat 
ników, pozatem uchwalono zwrócić się do pra 
cowników umysłowych na terenie powiatu. 

Zainteresowanie pożyczką jest znaczne. 

Komitet pracowników państwowych i 

   

     
   
   

    

sa- 
morządowych wydał odezwę do pracowników * 
i zwołuje na dzień 21 września o godz. 18 
ogólne zgromadzenie urzędników, które odbę 
dzie się w sali kina Apollo. i 

W dniu 20 września odbędzie się zebra- 
nie urzędników Starostwa, Wydziału Powia- 
towego, Zarządu Drogowego, PUPP i szpita- 
la międzykomunalnego do powzięcia odnośnej 
uchwały, co do wysokości subskrypcji pożycz 
ki. 

  

   

ŚWIĘCIANY. PAT. W dniu 18 b.m. odby- 
ło się w Święcianach zebranie przedstawicieli 
organizacyj pracowniczych: Związku polskiego 
nauczycielstwa szkół powszechnych, pracowni- 
ków samorządowych, pocztowych, skarbowych, 
kolejowych i innych. — Na zebraniu tem wy- 
brano powiatowy komitet pracowniczy pożycz- 
ki narodowej uchwalono jednomylśnie wziąć 
gremjalny udzial w subskrypcji pożyczki w 
wysokości 75-ciu procent poborów do VII 
stopnia służb: lub do 400 zł: miesięcznego zarob 
ku, oraz w wysokości 100 proc. od tego stopnia 
wzwyż i powyżej 400 zł. miesięcznych pobo- 
rów. 

Wyszła z druku i jest do nabycia 
we wszystkich księgarniach 

Wyprawa Wileńska 
r. 1919 

we wspomnieniach cywila 
przez ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 

Cena zł. 1. 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 
przy ul. Miekiewicza Nr. 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyję- 
cia chorych ambulatoryjnych przez leka- 
rzy specjalistów w godzinach w dzień od 
9—2 i WIECZOREM 5—7. oraz obłoż- 
nie chorych o każdej porze dnia i nocy.     
  

Jak to było z obrazem Kossaka 
WILNO. w; LK M się sprawa z obrazem 
t jonowanym, jak pisaliśmy 0- 

Obraz okazał się bezsporną własnością wy- 
i abi SERA KORE ZOE 

zie przypuszczał, że jest to ten sam obraz, jaki 
przed laty pozostawił w Rosji. 

Obraz A 
koniu i znajduje posiadaniu wspomnia- 
nego wystawcy od E A) 20. 

SZKÓŁKI PODZAMECKIE 
Franciszka hr. Z 

poczta MACIEJOWICE, woj. LUBELSKIE 

polecają na sezon jesienny PO CENACH ZNACZNIE ZNIŻONYCH 
DRZEWKA | KRZEWY OWOCOWE, OZDOBNE, 

IGLASTE, LIŚCIASTE 

RÓŻE, BZY 
Cennik na żądanie bezpłatnii! 

I is ii ay 

EI DAS ISI ONONIDE NO TI IPO 

AMOYSKIEGO 

   
   

  

       

I BYLINY. 

  

„ugi | Turbina 1000 
Rewelacja sowieckiej prod. „Sojuzkino'* w Leningradzie. Genjalna gra potentatów ros. 

00. 
tytuł „Wstriecznyj 

sceny i 
ekranu. Arcydzieło, które stanowi epokę Film od początku do końca ŚPIEWANY i MÓWIONY PO 
ROSYJSKU. Nad program: Najnowsze atrakcje: Seanse: 4, 6, 8, i 10.20. W dn. św. od godz. 2-ej. 

  

Dziś! 

TMO „Dr. 

Najnowszy film ze „Złotej Serji* Paramountu prod. 1933.34 r. 

‚ Ł£EGUBNY CZAR 
ze złotowłosą MIRIAM HOPKINS bohaterką filmu 

JACKIE LA RUE. — Poemat podwójnej duszy pięknej kobiety i zgubny czar jej zmysłów. 
Jekyll i Mr. Hyde* oraz demonicznym 

Nad program: Najaktualniejsze dodatki Foxa, Pata i inne. 
  

     
    

  

„PAN“ 
Iiustruje najj. 

„2 

   

Ostztnie 2 dni! 

dzieło wielkiej wartości: 

PIERWSZY PRZEBÓJ W SEZONIE 
1933 — 34 r. Po wyjątkowo sukcesowej pre- 
mjerze na ekranach stolic świata wkracza tri 
umfalnie na ekran kina „PAN'' gigantyczne 

POCAŁUNFĘ 
PRZED 

LusT REM 
Według głośnej sztuki Fodora. 

rawiej: piekło życia poniżonego męża (czy wolno zabić wiarołomną żonę?). Nad program: 
Najwspanialsze w tym sezonie konkursowe dodatki 

  

..Francuski film 

Raymonda ae Drewniane Krzyże” 
Tradao o wspanialszy czyn w dziedzinie zwalczania wojny, niż stworzenie takiego filmn. 

(Wyciąg z recenzji prasy stołecznej). 

  

Powitanie i pożegnanie 
PYR. STANISŁAWA PASZKIEWICZA 
Tak się złożyło, że jednego dnia żegnano 

znanego i zasłużonego w Wilnie pedagoga 

na drugi dzień inna szkoła wznosiła na j 
cześć gorące okrzyki, witając nowego dyrek- 

tora. 
Dyrektor gimn. im. J. Lelewela, p. Staai- 

sław Paszkiewicz, opuszczając swe stanowi- 
sko, na którem wykazał się tak nieprzeciętne 
mi zdolnościami organizacyjnemi i pedagogi 
cznemi, był żegnany przez swych wychowan- 
ków dnia 17 bm. Przemówienia przedstawi- 

cielek Rady Pedagogicznej, pań Wróblewskiej 
i Kobylińskiej - Masiejewskiej, przedstawi- 

ciela abiturjentów gimn. p. Zaneckiego, no i 

      

    

   

samego dyr. St. Paszkiewicza, stworzyły ca - 
łość, stwierdzającą, jak serdeczne panowały 

  

stosunki w gimn. im. J. Lelewela i 

ki był autorytet dyrektora. 
Orkiestra, śpiew chóralny okolicznościowej 

pieśni. andar pochyla się przed długolet- 

nim k nikiem, który objął szkołę w okre 
szego niepokoju i zamętu i wy- 

prowadził ją na szeroką drogę... 

A na drugi dzień, 18 bm., inna szkoła — 
ydukacji Naro 

witały dyr. St. Paszkiewicza, jako no- 
swego kierownika. Nie była to uroczys- 
obliczona na efekt, — było to spotkanie 

Dyrektora z nowymi, swoimi uczniami, nie z 
dziećmi, — lecz z dojrzałą młodzieżą, uzupeł- 
niającą swą wiedzę w zakresie gimnazjum. 

Kursy im. Komisji Edukacji Narodowej, 
zorganizowane pod protektoratem Polskiej 

Macierzy Szkolnej, istnieją od r. 1929. Ich er 
ganizatorem i dyrektorem był do październi- 

ka ub. r. Ś. p. prof. Zdzisław Pogorzelski. Po 
jego śmierci kierownietwo czasowo objęła p. 
Wilezyńska, która w tym roku złożyła 
trudne obowiązki w ręce dyr. Paszkiewicza. 

Obejmując swe nowe stanowisko, dyr. St. 

Paszkiewicz w dłuższem przemówieniu, 
conem do sluchaezek i słuchaczy, okr 

stosunek do Kursów i wzywał do inten 
sywnej pracy. Prostem, niewyszukanem, ser- 

decznem przemówieniem nowy dyrektor od- 

razu podbił serca słuchaczy i zdobył ich zau- 
fanie. To też młodzież wzniosła gorące okrzy- 
ki na cześć dyrektora i grona profesorskie- 
go. 

Dyr. St. Paszkiewicz wzniósł okrzyk na 
cześć twórców Komisji Edukacji Narodowej, 
podchwycony przez młodzież. 

Przemówieniem jednego z przyjaciół Kar- 
sów, zakończyła się skromna uroczystość obej 

mowania no placówki szkolnej przez wy- 

trawnego i zasłużonego pedagoga. 
Kursom im. Komisji Edukacji Narodowej 

należy szczerze yć dalszego pięknego roz- 
woju pod tak doświadczonem kierownietwem. 

n. z. 

List do Redakcii 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
przejmie proszę o umieszczenie w po- 

jak wiel 
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U 
czytnem piśmie redagowanem przez Szanowne- 
go pana poniższych kilku słów: 

Odchodząc ze stanowiska Dyrektora Рай- py 
stwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka ]. 
Piłsudskiego w Wilnie z powodu przeniesienia 
na emeryturę — tą drogą przesyłam wyrazy 
wdzięczności tym współpracownikom, oraz 
instytucjom, które okazywały mi pomoc przy 
rozbudowie szkoły, oraz organizacji i rozwoju 
młodej uczelni poczynając od zarania jej istnie- 
nia, a mianowicie: nauczycielom, Stowarzysze- 
niu Techników Polskich w Wilnie, Towarzyst- 
wu Przyjaciół Szkoły Technicznej (Opieka Ro- 
dzicielska), oraz Związkowi Osadników i in- 
nym organizacjom, które młodzież poza murami 
szkoły opieką otaczały. 

ldeą przewodnią dokonywanej pracy było 
tworzenie zastępów młodych fachowców o jak- 
najwyższej kulturze ducha, szlachetnem sercu, 
wytrwałej woli, zdolnych do pracy twórczej. 

Odchodząc życzę, aby te tradycje ugrunto- 
wały się jaknajmocniej i szkoła w przyszłości 
osiągnęła jaknajwyższy poziom tak pod wzglę 
dem moralnego wychowania młodzieży, jak też 
jej fachowego wykształcenia. 

Inż, M. Świdziński. 

° ° Radjo wiieńskie 
ŚRODA, DNIA 20 WRZEŚNIA 1933 r. 

1.00: Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 
por., muzyka, chwilka gospod. 11,58: Czas. 
12.05: Muzyka, 12.25: Przegląd prasy, komun. 
meteor. 12.35: Muzyka. 12.55: Dziennik popołu- 

dniowy. 14.50: Program dzienny. 14.55: Muzy- 
ka popularna (płyty) 15.25: Giełda rolnicza. 
15.35: „Dożynki Stow. Młodz. Polskiej w akcji 
konkurs ów czych* — pogad. 15.45: Skrzyn 
ka P.K.O. 16.00: Koncert symfoniczny (płyty) 
Słowo wstępne prof. M. |ózefowicza, Mozart 

jako symfonista. 17. w): Odczyt aktualny. 17.15: 

Mużyka lekka. 18.15: „Żołnierz — poeta — 

Stefan (iorczyński* (w setną rocznicę zgonu) 

-- odczyt wygłosi H. Mościcki, 18,35: „Recital 
špiewačžy. 1005: Rc-maitošci, 19.10: O požycz 
ce narodowej. 10 r.zegląd „tewski 1920: 

Prograr: ra czwartek. 19.40: Kwadrans literac- 
ki. 20.00: Koncert kameralny. 20.50: Dziennik 
wieczorny 21.00: Ciotka Albinowa mówi. 21.10: 
Muzyka lekka. 2200: Odczyt esperancki, 22.15: 
Muzyka tanetzia. 22.25: Wiadomości sportowe. 

     

  

   

  

22,35: Komimuat meteor. 22.40: dalszy ciąg 
niużyki tas66 nej. 

Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2.   

Kradzież. W nocy na 16 września 1933 
roku nieznani dotychczas sprawcy, po uprzed 

niem oderwaniu kłódki, przedostali się do 
piwnicy właścicielki maj. Sadkowo, gm. dwo- 

rzeckiej Rytwińskiej Jadwigi, d skradli 

na szkodę tejże 110 serów litewskich, ogólnej 

wagi około 220 kl., wart 395 zł. 

Nagły zgon. W dn. 17 września 1933 r. 

na ul. Pieresieka w Nowogródku zmarła na- 
gle Millerowa Fejga, e. Josela i Pesi, lai 66, 

żebraczka, wyznania mojżeszowego, zam. w 

przytułku żydowskim dla starców w Nowo- 
gródku przy ul. II Zaułek Nr. 5. Jak ustalo- 
no, wymieniona cierpieła na chorobę św. Wa 
lentego. 

Usiłowanie zabójstwa. W uzupełnieniu 
meld. syt. z dn. 11 września 1933 r. Nr. 203 
w sprawie usiłowania zabójstwa Wojniły Ba- 
zylego donoszę, że prowadzonem  dochodze- 
niem ustalono, iż we wpomnianem usiłowaniu 
zabójstwa brał udział Wojniło Mikołaj, s. Szy 
mona i Stefanji, kawaler, wyznania prawo: 
wnego, ur. w 1908 r., stały mieszaniec wsi 
Pucewicze, gm. Horodeczno, tut. powiatu, któ 
rego postrzelony Wojniło Bazyli w czasie kon 

trontacji poznał jako tego osobnika, który w 

czasie oddawania strzałów do niego stał za 

Lustaczem Mikołajem i eoś mu dawał. Wojni 
ło Mikołaj wraz z dochodzeniem w dn. i6 

września 1933 r. został przekazany do p. sę- 
dziego Okr. Śledezego w Nowogródku wzglo- 
dem Wojniły zastosowano areszt jako środek 
zapobiegawczy. 

grodfichyka 
— Ze stromego brzegu wpadł z końmi do 

wody i utonął. — W dniu 16 bm. mieszka- 

niec wsi Zarudawa gm. piaseckiej pojechał do 
Niemna napoić konie. Koło wsi Zaniemeńsk 
wpadł ze stromego brzegu na głębinę i uto- 
nął wraz z końmi. Konie woda wyrzuciła na 
wyspę w odległości 1 km. od wypadku, zaś 

zwłok Aleksego Znajducha nie odnaleziono. 

— Kradzieży kieszonkowej usiłował doko- 

nać Perlis Izrael z Wołkowyska — na szko- 
dę Moroza Bysztera, lecz mu się nie udało. 

— Młodociany złodziej. — Raczkowski Jan 
(Bema 12) zameldował o. kradzieży z miesz- 
kania zegarka i bransolety wartości : 
przez bezdomnego 12-letniego Stankiewicza 
Wacława. 

— Zatrzymanie cygana. — Władze poii- 
cyjne zatrzymały cygana Soroczyńskiego Kazi 
mierza zam. we wsi Przysiółce, który posia- 
dał fałszywy dowód tożsamości na konia. 

    

   

      

   
   

  

  

    

  

czewlany gmi- 
przebity został 

nożem w plecy przez Matusewicza Francisz- 

ka. 
Poszkodowanego przewieziono do tut. szpi 

tala miejskiego. 

— Kradzież konia. — W dniu 18 bm. we 
wsi Obnehowo gminy żydomlańskiej tnt. po- 
„wiatu na szkodę Obuchowiczowej Julji doko 

nano kradzieży klaczy wartości 290 zł. Kca- 

dzieży dokonał parobek przyjęty w tym dnia 
na służbę, podający się za Chrzanowskiezo 

Adolfa, zam. w Szezuczyńcu, pow. szezuczyń 
skiego. 

Parobek wyprowadził klacz na pastwisko 
i zbiegł. Władze policyjne zarządziły -posza- 

kiwania. 

— Kradzież gotówki. — Żżydko Konstante 
mu (Pereca 18) skradziono z mieszkania 33 
zł. 50 gr. gotówką. Kradzieży dokonał Jan 
Zdanowicz zam. tamże. 

bawy, we wsi Cz        

  

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

  

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe 

oraz 

węgiel górnośląski 
poleca | 

SKEAD DRZEWA a. 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ui. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 

Dla P. P. Urzędników na raty, 

  

- turalnej rodzinie Boni- 

— Przebity nożem. — W czasie odbywa- — 

MIESZKANIE 

   

potężny w rozmachu i og- s 
romie, rkazuje namupior $ © zm 
ną straszliwość wojnyz SE aS 
kolosalną siłą wyrazu. — Z 

2: B- 

  

Giełda warszawska 
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 

Dewizy i waluty. 

Belgja 124.80 — 124.85 — 125.16 -- 

Gdańsk 173,70 — 174.11 — 173,27. 

Holandja 360.85 — 361,75 

Londyn 27,97 — 28,00 — 

Nowy Jork 5.90 — 5.94 
N. Jork kabel 5.91 — 5 

Paryż 35.00 — 35,01 — 

Praga 26.50 — 26.56 — 26. 
Stokholm 145.00 — 145.75 — 144.25. 
Szwajcarja 173,30 — 173,73 — 172,82 

Włochy 47,18 — 47,45 — 46.89. 
Berlin w obr. pryw. 213.60. 

Tendencja przeważnie słabsza. 

Akcje 

Bank Polski 81,50 — 81. 
+ * 

    

   

    

* 

Dolar w obr. pryw. 5.90. 
Rubel złoty 4.72. 

Pożyczki polskie w N. Jorka 

Dillonowska 72,50. 

Stabilizacyjna 76.50. 

  

    

  

2 POKOJE 
umeblowane słoneczne 

   

z balkonem dla kałtu- 
IKupuo ralnej csoby, Dąbrow- 

i SPRZEDAŻ skiego 12 m. 3. @ 

Sprzed 
szczeniaki 

WLKI OWCZARKI p RIZ - a PORTA 
Wiłkomierska 18—1  SĄCZKOWSKA 
oglądać 2—4 godz. PP: „owróciła do Wilna i 
T SS a wznowiła lekcje jęzę- 

angielskie, 
francuskiego i nie- 
mieckiego oraz zbiore- 
we lekcje wžoskiega -- 

Y Mickiewicza 1 — 19. 

WŁOSKIEGO© 
" uczę najlepszą metedą. 

— Oferty de „Słewa* 

rasowy (b. ładny oka) 
3 lat jasno - orzechow 
SPRZEDAJE SIĘ 

Archan'elska 5 m. 6 

Lokale -------Y 
оее Przyjmę dzieci 

— mm — m — dO OE a mę 
POSZUKUJĘ "eg9— Wie 7—8 

program dra; je ad 
pokoju х М….‘.'Ч 

1 wygod+mi niedaleko Mickiewicza 48 m. 6. 
Uniwersytetn przy knl- Zgłoszenia do 12 rane 

i od 3—5 po poł 
traterska 2 m. 6 

  

SRO R TA MUZYKI 
maa ną: *-lekcyj udzielam _Kex- 

7i 9 - pokojowe  serwatorjam — Wene- 
MIESZKANIA. cja. Oferty do „Sio 

DO WYNAJĘCIA Sai pod 5. К- 
Ofiarna 2. . Jo kas... WA 

POSZUKUJĄ 
5 pokoi z vygodami na PRACY 

piętcze— n). Góra Bon-  TFYVYYWYYTYWYWYYCT: 
fałowa 19 m 3 1 Osoba 

5 - POKOJOWE inteligentna 
MIESZKANIA samotna poszakaje mię 
DO WYNAJĘCIA sca gospodyni. Gospo- 

Jakóba Jasińskiego 5, darstwo wiejskie i do. 
-- mowe zna doskonale.— 

3 - POKOJOWE Wilno, Witofdowa 558 
MIESZKANIA m. 8 (od godz. 8 da 16 

DG WYNAJĘCIA rano i od 7—8 wiecz.) 
Krakowska 51. 

POSZUKUJĘ 

DO WYNAJĘCIA 

  

POKÓJ 'ak ejkołwiek pracy — 
duży z muche'ą ze znam się e: owo nz 
wszelkiemi wygosami gospodaree wiejskie, 
do wynajęcia. Wiwul- znam dobrze kuchaię 
skiego 6 m. 23. Oglądać — mogę samodzielnie 
od 10—12 i 4—6 1 zająć się domem u az 

-- motnych, albo chorych.   

  

T 15 zł. b. dobre Wymagania  skrom „ 

utrzymanie ne, poważne świadest. 

we dworze wiejskim wo i refer. U. Baku: 

saly Gi Radjo so d. 11 m. 5. 
tepian. Informacje Wie = — —— <— — — — 
wulskiego 6-c m. 14 nat 

— wodowa ь 
PAY Wyrabia wodki l 

sprzedaż, Zna się ma 
kachoi, Uczciwa, prz- 
cowita, Nieświeska 16 
m, 8, 6 

TT 
I olszowe, Różne 

— 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkamie 
z całodziennem utrzy- 
maniem 75 zł mies. — 
Opiesa dobra — Pisz 
Metropolitalny 3 m. £. 

W RODZINA 
|| zrednkowanege  urzę- 
JĄ dnika, pozostająca w 

| ostatecznej nędzy, pze- 
Si o pomoc. 

|| T-wo Św. Wineentege.. 
i) Ofiary przyjmuje В. 

в wo dla K. G. 

    

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

HONMKIINEGIE TREN |


