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KRONIKI SEJMOWE Powitanie 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z | 

w pracowni konstytucyjnej 
„Pan marszałek Car prowadził przez 

„te trzy tygodnie nasze obrady z rzad- 

„ko spotykanym  objektywizmem, w at- 

„mosferze całkowitej szczerości, starając 

„Się wyciągnąć z każdego maximum kry- 

„tyki projektu konstytucji, tego projektu, 

„którego sam był referentem i głównym 

„autorem. 

„Pułkownik Sławek ożytwiał nas wszy- 

„stkich, wprowadzając do obrad nutę 

„ideową, zupełnie wyjątkową, wypowia- 

„dając podczas naszych narad te piękne 

„założenia, które mu dały impuls twór- 

„czy w zainicjowaniu nowego ustroju 

„Polski.. 
„Chciałbym za to obu panom podzię- 

„kowač“ 

To są słowa, które w imieniu wszy- 

stkich biorących udział w naradach nad 

nowym projektem konstytucji zwrócił se- 

nator Wojciech Rostworowski do p.p. 

Cara i Sławka. Słów tych dosłownie 

nie notowałem i przytaczam je z pamię- 

ci. Ale podkreślały one istotnie te dwie 
cechy, które przedewszystkiem znamio- 

mowały obrady połączonych senatorskiej 

i poselskiej grup konstytucyjnych Bloku 

Bezpartyjnego. Obrady te toczyły się 
przez trzy ostatnie tygodnie, we wtorki, 

środy, czwiartki, piątki. Zaczęliśmy je w 

dniu 1 września. Skończyliśmy je we 

czwartek 21 września po przedyskutowa- 

niu całego materjału. Obrady te były 
spowodowane wewnętrznym  regulaini- 

nem Bloku, który przewiduje, że każda 

sprawa, inicjowana przez Blok, musi byś 

rozpatrzona przez tak zw. grupy, to jest 

tych posłów i senatorów Bloku, którzy 

w Sejmie należą do odpowiednich komi- 

syj. Sprawę konstytucji rozpatrywali 

więc przez te kilka tygodni posłowie i 

senatorowie Bloku, będący członkami 

komisyj konstytucyjnych Sejmu i Sena- 

tu. Coprawda nie wszyscy członkowie 

komisyj brali udział we wszystkich po- 
siedzeniach, ale naogół frekwencja był” 

wysoka, wynosiła przeważnie 28 osób sa 

przedpołudniowych, a 19 na popołudnio- 

wych zebraniach. Odpowiada to mniej 

więcej cyfrze łącznej członków BB, za-. 

siadających w komisjach  konstytucyj- 

nych. Miejscem zebrań było prywatne 

mieszkanie pułk. Sławka. Członek na- 

szych obrad, prof. Zakrzewski ze Lwowa 

wyraził się, że mieszkanie to stanie się 

tak historyczne, jak pałac Małachow- 

skich, obecnie Raczyńskich, w którego 
komnatach przygotowywano i тейасо- 

wano konstytucję 3 maja. 

. Szeroka opinja publiczna zna z no- 

wego projektu konstytucji tylko niektóre 
jaskrawe jej momenty, mianowicie to, co 

mówił pułk. Sławek o elicie. Ale to jest 
tylko moment. Konstytucja jest zredago- 

wana 'w XIII tytułach i 125 artykułach 

i zawiera dużo nowych instytucyj. Język 

nowej konstytucji jest bardzo piękny, — 

wprost zastanawiająco piękny. Podczas 

obrad dowiedzieliśmy się, że poseł Car 

jest specjalnym znawcą języka prawni- 

czego polskiego pierwszego ćwierćwie- 

cza XIX wieku. Jest to istotnie epoka naj- Z 

piękniejszej polszczyzny, z pośród tych, 

które nie mają już. archaicznego charak- 

teru. Ale wogóle szczęśliwie się stało, że 

nową konstytucję pod względem języko- 

wym układał królewiak, a nie galicjanin. ną 

Sama ustawa konstytucyjna nie wy- 

czerpuje materjalnie tego, co się składa 

na konstytucję. Obok ustawy konstytu- 

cyjnej będą musiały być jednocześnie u- 
chwalone: 1) nowe prawo o zasłużo 

nych; 2) ordynacja wyborcza do Senatu 

i Sejmu; 3) ustawy 0 wyborze Prezy- 
denta; 4) ustawia o trybunale stanu. Bę- 

dą to wszystko ustawy, nie należące for- 

malnie do konstytucji, to znaczy, że cia- 

ła ustawodawcze będą władne je zmie- 

niać w trybie zwykłym, a nie tym, który 

jest przepisany dla zmiany konstytucji, 

lecz materjalnie będą stanowić z konsty- 

tucją jedną całość. Nie wszystkie z tych 
ustaw już są opracowane, autorstwo nie- 

których z nich należeć będzie do posła 

Bohdana Podoskiego. 

Na pierwszem zebraniu ujawniła się 

duża rozbieżność zdań. Zawsze uważam 

za siłę Bloku to, co opozycja stale wy- 

tyka, jako jego słabość, mianowicie ten 

fakt, że wewnątrz Bloku istnieją rozmai- 

te tendencje, różne światopoglądy. Róż- 

nica ich musłała wystąpić podczas dys- 

kusji ogólnej nad projektem konstytucji. 

Pomiędzy przedstawicielem myśli syn- 

dykalistycznej p. Szawleskim, a mną 

była przestrzeń istotnie szeroka. Ale 

w ciągu tej trzytygodniowej — @у- 

skusji doszło do nadzwyczajnego zbii- 

żenia pojęć. Widzę, że w tem miejscu za- 

zety opozycyjne zaczną „rikanować*. A 

jednak to zbliżenie wynikło z tej dyski- 

sji, z tej bardzo ciekawej, a mogę śmiało 

powiedzieć, że całkiem wyjątkowej dys- 

kusji, w której się ludzie naprawdę, 

szczerze przekonywali. To nieprawda, że 

człowiek jest stworzeniem niezdolnem do 

zmienienia zdania pod wpływem argu- 

mentacji. Gdyby tak było, człowieczeń- 

stwo miałoby pewne trudności 'w posu- 

waniu się naprzód. Ale tu nie o to cho- 

dzi, że ten i ów podczas dyskusji zade- 

klarował, że argumenty jego kolegi, z 

którym lojalnie dyskutował, przekonały 

go. Nie cfiodzi nawet o to, że atmosfera 

tej dyskusji była zupełnie specjalna, że 

nie było w niej nietylko np. zacietrzewie- 

nia, lub uporu, lecz nie było nawet tej 

prezumpcji, że twoje zdanie jest czemś 

lepszem od zdania sąsiada, co zawsze 

tak bardzo utrudnia dojście w dyskusji 

do pozytywnych rezultatów. Ale to 

wszystko jeszcze nie daje pełnej odpo- 

wiedzi na. pytanie, . dlaczego dyskusja 

rozpoczęta -pewnem wytknięciem rozmai- 

tych stanowisk i niezgodnych z sobą 

założeń, dała w końcu prawie idealne 

zbliżenie pojęć. Przypuszczam, że chodzi 

o to, że każdy wypowiadający w dysku- 

sji jakiś konstytucyjny program wyraźny 

wychodzi z teorji, z czystej teorji, a zbli-- 

żenie ustaliło się na gruncie rzeczyłwisto- 

b. ści, praktyki, możliwości, na gruncie pa- 

trjotyzmu, który nakazywał w tych wa- 

runkach, które są, i wobec tej rzeczywi- 

stości, która naszą Ojczyznę otacza, szu- 

kać tego rozwiązania, któreby realnie, 

konkretnie dla Ojczyzny było najwygod- 

niejsze. 

Zbliżenie pojęć, o którem wspominam, 

nie oznacza jednak wcale, aby projekt, 

zainicjowany przez pułk. Sławka, opra- 

cowańiy przez min. Cara, został cały bez 

zmian przyjęty. W czasie dyskusji p. Car 

zgodził się na zmiany i to duże. Przy- 
puszczam, że kiedyś a może już niedługo 

będzie można ogłosić pełniejsze sprawo- 

zdanie z tych naszych obrad, niż te, któ- 

re teraz czynię. Protokuł prowadził p. 

Mękarski, ale bardziej szczegółowo, jak 

mi się zdaje, przebieg obrad notowała 

sobie p. posłanka Jaworska. Jedną zmia- 

nę uważam, że mogę podać do wiadomo- 
ści, bo łączy się ona z t*m, co pułk. Sła- 

wek w swojem przeaiówieniu dnia 6 

sierpnia o „kadrze obywatelskiej" powie- 

dział: 

Aby to zagadnienie rozwiązać, wystąpimy 

z zagadnieniem utworzenia „kadry  Obywatel- 
skiej”, czy „łudzi przodujących”, czy „zasłużo- 
nych* i przyznania im, tylko im prawa wybie- 
rania senatorów w liczbie 2/3 składu senatu, 
zachowując 1/3 miejsc dla senatorów powoła- 
nych przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Prawo zaliczania do tej elity przysługiwać 
będzie w przyszłości A Senatowi. Do wybra 
nia pierwszego po zmianie konstytucji Senatu, 
pragniemy powołać jedynie tych, którzy zostali 
już wyróżnieni przez swoją pracę większą, 
dali inni, Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża konw! 
Nepodległości wnieśli swój wysiłek na rzecz 
honoru, na rzecz państwa ponad miarę zwykłe- 
go obowiązku innych, Oni pierwsi Senat wy- 
biorą i pierwszy ten Senat zakwalifikuje innych, 

To przemówienie ujawniło więc jedna 

z podstaw nowego projektu konstytucji. 

Miała powstać kadra obywatelska, pie:- 

wotnie z kawalerów dwóch orderów zło- 

żona, a potem przez Senat innymi oby- 

watelami uzupełniana. Otóż na propozy- 

cję b. ministra posła Kiihna projekt ten o 
tyle uległ zmianie, že kawalerowie Vir- 

tuti Militari i Krzyża Niepodległości no 

wybraniu pierwszego Senatu nie będą 
stanowili nadal kadry obywatelskiej, a 

tylko będą mogli być indywidualnie do 

tej kadry narówni z innymi obywatelami 

przyjmowani. Aby ocenić znaczenie tej 
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premiera Polski w Gdańsku 
URZĘDOWE MOWY NA UROCZY- 

STYM BANKIECIE 

GDAŃSK PAT. — O godzinie 20 premjer 
Jędrzejewicz i p. minister Zarzycki w towa- 

rzzystwie min. Papee i członków świty udali 

się samochodami oddanemi do dyspozycji go- 
ści polskich do Ratusza, na Langgasse, gdzie 

w tradycyjnej sali Czerwonej odbył się ban- 

kiet z udziałem 35 osób. 
Podczas bankietu prezydent Senatu Rau- 

schning wygłosił przemówienie następującej 
treści 

Panie premjerze, panie ministrze, pano- 

wie! W imiemiu Senatu wolnego miasta mam 
zaszczyt serdecznie panów powitać. — Kiedy 
przed kilku tygodniami wybrany wówczas 

świeżo gdański Senat w osobach obydwóch 
prezydentów, składał swą wizytę oficjalną rzą 
dowi polskiemu, wyraził zastępca pana, panie 
premjerze, życzenie ścisłej wzajemnej współ- 
pracy między Polską a w. m. Gdańskiem i 

podkreślił, że wyniki tej pracy będą tem-więk 
sze, im ściślejszą się ona stanie. 

Od tego czasu stosunki polsko - gdańskie 
rozwinęły się w kierunku odpowiadającym te- 
mu życzeniu. Niezwłocznie po naszym powro- 

cie z Warszawy zostały podjęte bezpośrednie 
rokowania między pełnomocnikami obu stron, 
których wynik leży przed nami w postaci kil- 

ku ważnych umów i protokułów. Trudne za- 
gadnienia, które oddawna ciążyły na stosun- 
kach obu stron, znalazły tem samem rozwią- 

z praktyczne, jak się spodziewamy trwa- 
e. 

O duchu, w jakim do tych układów pod- 
chodzono ze strony gdańskiej, świadczy jasno 
sformułowane postanowienie o ochronie pol- 

skiej grupy narodowej w Gdańsku, w ramach 
przyznanych jej przywilejów. Jest to duch 
wzajemnego szacunku i gotowości do współ- 
pracy, zgodnie z wolą utrzymania pokoju. Ja- 
ko szczególnie szczęśliwy omen dla przyszłe- 

go rozwoju naszych stosunków oceniamy fakt 

że bezpośrednio po zawarciu i podpisaniu 
wspomnianych umów rząd polski uznał, że 

nadszedł odpowiedni moment, by na naszą wi- 
zytę, złożoną w Warszawie, tutaj u nas od- 
powiedzieć. 

Podkreśliwszy więzy gospodarcze, łączące 

ściśle Gdańsk z Polską, p. Rauschning zakoń- 
czył słowami: „Ciężki okres wzajemnych sto- 

sunków leży poza nami, mam nadzieję na dłu- 

go, mam nadzieję — na zawsze!''. Wreszcie 
wzniósł toast na cześć premjera Jędrzejewi- 

cza i ministra Zarzyckiego, w których o0so- 
bach powitał naród polski. 

Premjer Jędrzejewicz w odpowiedzi 
świadczył: 

Panie prezydencie, panowie senatorowie, 
panowie! Dziękuję za wyrazy uprzejmego po- 

witania, które pan, panie prezydencie Sena- 
tu, zechciał skierować do mnie jako do szefa 
rządu polskiego. Cieszę się, że razem z panem 
mogę w dniu dzisiejszym zaznaczyć nowy e- 

tap na drodze zbliżenia polsko - gdańskiego. 
Gdańsk jest prastarem miastem portowem, o 

równie wielkiej tradycji handlowej, jaki zna 
nem ze swego zamiłowania do pielęgnowania 
kultury i sztuki. Stosunek jego do Polski da 
tuje się nie od wczoraj. Przechodził on różne 
koleje, trwał jednak niezmiennie po przez 
wieki, Nawet oddzielenie Gdańska od większo 
ści ziem polskich kordonem granicznym nie 
mogło całkowicie zerwać więzów  gospodar- 
czych, łączących port gdański z polskiem za- 

„Jal 
Poczucie wspólnoty interesów powinno nam 

przyświecać w naszej pracy. Przystąpiliśmy 
do niej wchwili największego pogłębienia о- 
gólno - światowego kryzysu gospodarczego, t. 

zn. w chwili ciężkiej. Tem trwalsze winny być 
wyniki tej w tak ciężkich warunkach dokona- 
nej pracy. Szereg bardzo trudnych zagadnień 

znalazło już swe rozwiązanie w zawartych 

przy życzliwym współudziale obecnego tu wy- 
sokiego komisarza Ligi Narodów. Wola Gdań- 
ska największego zbliżenia do Polski, wola 
Polski zapewnienia Gdańskowi największego 
rozkwitu,— winny nadal panować w naszych 
stosunkach. 

Premjer zakończył wzniesieniem toastu na 

zdrowie prezydenta Senatu, senatorów oraz 

za pomyślność i rozwój wolnego miasta, 

Posiedzenie Rady Banku 
Akceptacyjnego 

„ WARSZAWA. (tel, wł.) 21 b.m. odbyło się 
Rady Banku Akceptacyjnego, na 

którem skonirontowano opinje rolnictwa 0 do- 
tychczasowym rozwoju konwersji krótkotermi- 
nowych kredytów rolniczych. Jak się okazuje, 
dotąd żadna instytucja wierzycielska nie zdo- 

jednego układu 
. Z wszystkich instytucyj kredy- 

towych najbardziej zaawansowany pod wzgię- 
dem przygotowań do układów jest Państwowy 

Bank Rołny chociaż i on nie potrafił usunąć 
trudności, jakie nasuwają się poszczególnym 
jego oddziałom. Ogólnie ze sprawozdań ото- 
wionych na posiedzeniu odnosi się wrażenie, że 
nastąpiło zbliżenie opinji rolnictwa i władz Ban 
ku Akceptacyjnego. 

DEN LZ WEEORECOZUROCRK WERE ANY OS 

zmiany, trzeba znać sam statut kadry о- 

bywatelskiej, który został ustalony, cho- 

ciaż nad samą nazwą jeszcze dalsze i0- 

czyć się będą dyskusje. Ujawnianie pro- 

jektów konstytucyjnych dlatego jest о- 

becnie niemożliwe, że decyzje grup kon- 

stytucyjnych powzięte podczas ostatnich 

obrad według klubowego regulaminu, nie 

są wiążące dla prezydjum Bloku i саК- 

go Bloku. Cat. 
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— GDAŃSK PAT. — W piątek punktu- 
alnie o godz. 9-ej przybył na dworzec w 
Gdańsku specjalny pociąg, wiozący p. 
prezesa Rady Ministrów  Jędrzejewicza, 
ministra przemysłu i handłu Zarzyckie- 
go, naczelnika wydziału prasowego w 
prezydjum Rady Ministrów Święcickiego, 
i innych. Na granicy gdańskiej na sta- 
cji Hohenstein witał gości przedstawiciel 
senatu radca dr. Blume. Na peronie dwor 
ca gdańskiego zebrali się na powitanie 
senatorowie: dr. Kluck, senator dr. Wier 
ciński - Kaiser, sen. Batzer oraz inni wyż 
si urzędnicy senatu, tudzież polscy urzęd- 
nicy biura komisarza generalnego, kiero- 
wnicy urzędów i inne osoby z minist- 
rem Papee na czele. Zebrała się również 
znaczna ilość publiczności, która wznosi 
ła okrzyki: „Niech żyje Polska!“ 

Goście polscy weszli do salonów re- 
cepcyjnych, gdzie minister Papee przed- 
stawił panu premjerowi szefów urzędów 
gdańskich oraz inne osoby. 

O godz. 10-ej p. premier Jędrzejewicz 
oraz minister przemysłu i handlu Zarzy- 
cki udali się do gmachu senatu, przed któ 
rym ustawiona była kompanja honorowa 
Schupo. Po przejściu przed frontem kom- 
panji honorowej, która sprezentowała 
broń, p. premier z ministrem przemysłu 
i handlu złożyłi wizytę prezydentowi 
senatu gdańskiego Rauschningowi. 

Następnie p. premjer wraz z minist- 
rem Zarzyckim odjechał do komisarza 
generalnego Rzeczypospolitej p. Papee. 

  

OFICJALNE WIZYTY 

GDANSK PAT. — Po wizycie prezy- 
denta senatu Rauschninga i wiceprezy- 
denta Greisera odwiedzili p. premjera ję 
drzejewicza i ministra Zarzyckiego wy- 
soki komisarz Ligi Narodów Rosting oraz 
prezydent Rady Portu Benziger. 

Następnie złożyli premjerowi wizytę 
konsulowie państw obcych w Gdańsku, 
w imieniu których wygłosił przemowie- 
nie generalny konsul belgijski Walcke, 
podkreślając, że większość konsulów, po 
dobnie jak i on sam, obejmuje swą pra- 
cą także teren Gdyni. W ten sposób re- 
prezentują oni szerokie interesy obce w 
Polsce, rozciągając swą działalność rów 
nież na Pomorze. Pan Walcke wyraził da 
lej radość, że konsulowie mogą powitać 
w Gdańsku przedstawiciela potężnej 
Polski, która po latach odrodziła się, by 
zająć w historji należne jej stanowisko 
wielkiego mocarstwa. Pan premier podzię 
kował konsulom za ich przybycie. 

O godz. 13,30 odbyło się śniadanie w 
ścisłem gronie u komisarza generalnego 
Rzeczypospolitej. 

DZIENNIKARZE WARSZAWSCY 
W GDAŃSKU 

GDAŃSK. PAT. W piątek o godz. 7 rano 
przybyła pociągiem  pośpiesznym z Warszawy 

wycieczka 14-tu dziennikarzy polskich oraz pię 

ciu korespondentów pism i agencyj zagranicz- 
nych. Na dworcu wycieczkę powitał prezes 
gdańskiego syndykatu dziennikarzy niemieckich 
p. Zarske w mundurze S. A. oraz p. Tarnowski, 
referent prasowy Komisarjatu Generalnego R.P. 

graniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
DELEGACJA ZW. INWALIDÓW U MIN. ZA- 

WADZKIEGO. 
WARSZAWA. (tel. wł.). 20-go b.m. Min.G 

Skarbu Zawadzki przyjął delegację Zw. Inwali. 
dów Wojskowych R. P., która interwenjowała w 
sprawie zaniechania zniesienia koncesjonowanej 
sprzedaży wyrobów tytuniowych. P. minister 
przyrzekł sprawę rozpatrzeć. 

POWRÓT PARLAMENTARZYSTÓW POL. 
SKICH Z JUGOSŁAWII. 

WARSZAWA. (tel. wł.), W dniu wczoraj- 
szym powróciła do Warszawy po 9-dniowym 
pobycie w Jugosławji wycieczka polskich parla- 
mentarzystów. 

KONCESJE NA SPRZEDAŻ WÓDKI NIE 

BĘDĄ ZNIESIONE 

WARSZAWA. (tel. wł.). Dowiadujemy się 
ze sfer miarodajnych, że pogłoski o zamierzo- 
nem jakoby zniesieniu koncesyj na sprzedaż 
monopolowych wyrobów alkoholowych, nie od- 
powiadają prawdzie, 4 

ZDOBYWCY PUHARU GORDON - 
BENNETTA 

MONTREAL PAT. — Wczoraj rano do 
Montrealu przybyli kpt. Hynek i por. Bn- 
rzyński. Przywieźli óni ze sobą balon, na któ 
rym odnieśli zwycięstwo w zawodach o pu- 

har Gordon - Bennetta. Wieczorem kolonja 
polska zgotowała zwycięzcom entuzjastyczne 
przyjęcie w Domu Polskim. 

PRZEGRANA POLSKI Z CZECHO- 
SŁOWACJĄ 

PRAGA PAT. — W piątek rozpoczęło się 
w Pradze międzypaństwowe spotkanie teniso- | 
we Polska — Czechosłowacja. Po pierwszym 

dniu prowadzą Czesi 2:0. W obu rozegranych 
grach pojedyńczych zwyciężyły rakiety czes- 
skie, a mianowicie Siba pokonał Hebdę 6:4, 
6:1, 6:3, a Malecek — Witmana 6:4, 1:6, 6:2, 
6;3. W sobotę rozegrana będzie gra podwójna 
panów, gra mieszana i gra pojedyńcza pań. 

  

Кайште przed karczmą tematem obrań Ligi Mórótów 
Czy Polska odpowiedzialna jest za warunki atmosferyczne 

GENEWA. PAT. — 76.ta sesja Rady Ligi 
Narodów rozpoczęła się w dniu 22 b.m. pod 

przewodnictwem ministra spraw zagranicznych 
Norwegji Mohwinkla, 

Na publicznem posiedzeniu, które odbyło się 

przy licznym udziale prasy i publiczności Rada 
przyjęła raport komisji doradczej dla spraw han 
dlu opjum, raport komisji współpracy umysło- 

wej, oraz raport w sprawie utworzenia między- 
narodowej komisji architektury, Przy ustałaniu 
porządku dziennego Rada Ligi musiała między 
innemi zdecydować, co ma zrobić z petycją 
mniejszościową niejakiego Pawelczyka z pol- 

skiego Górnego Śląska, wniesioną na podstawie 

konwencji górnośląskiej. 

Petycjonarjusz skarży się, że na skutek po- 
dniesienia poziomu szosy, przechodzącej przed 
jego karczmą, w Czasie deszczów wytwarzają 

się kałuże, które utrudniają do niej dostęp i 
domaga się od Rady Ligi nakazania rządowi 
polskiemu, by przywrócił stan szosy z przed 

100 lat i wypłacił mu odszkodowanie, Rząd 
potski nadesłał Sekretarjatowi Generalnemu Li- 

gi Narodów uwagi, w których stwierdza, że sy- 

stem ochrony mniejszości dotychczas nie ma je- 
szcze wpływu na warunki atmosieryczne, wo- 
bec czego zapobiegnięcie wytwarzaniu się Katoż 

nie jest możliwe, 
Na wniosek sprawozdawcy Rada postano- 

wiła odesłać petycję do procedury lokainej. Fakt 
że aeropag międzynarodowy, jakim jest Rada 
Ligi, musi się zajmować tego rodzaju humory. 
styczną skargą w sprawie deszczu, trapiącego 
członka mniejszości niemieckiej na polskim Gór 
nym Śląsku, jest dowodem, jak bardzo została 
spaczona idea ochrony mniejszości i jak jest 
nadużywana przez mniejszość niemiecką. 

Proces o podpalenie Reichstagu 
LIPSK PAT, — W drugim dniu procesu 

o podpalenie Reichstagu zainteresowanie, w 

dalszym ciągu jest olbrzymie. 
Zaraz na wstępie nadprokurator Rzeszy 

Werner odczytuje depeszę dowódcy S. A. Hei 
nesa, w której tenże prosi sąd o wzięcie go 
w obronę wobec oskarżenia komisji londyń- 
skiej, dowodzącego jego współudziału w pod- 
paleniu Reichstagu. Ną wniosek zastępcy pro 
kuratora przewodniczący w oświadczeniu skie 
rowanem do komisji, potwierdza, że wczoraj- 
sze zeznania świadków z Soernewitz - Brog- 
witz pokrywają się w całości z zeznaniami, 
złożonemi podczas śledztwa, Van der Luebbe 
istotnie zanocował w Soernewitz; w tym 5а 

mym czasie, jakiś inny osobnik, nazwiskiem 
Barka, umieszczony był tamże rzekomo przez 
narodowych socjalistów. 

Pierwszy zeznaje psychjatra, tajny radca 

Bonhoeffer, który na polecenie sędziego śled- 
czego badał stan umysłowy van der Luebbego. 

Bonhoeffer kilkakrotnie stwierdza, że van der 
Luebbe w czasie, gdy go badano, był człowie- 
kiem fizycznie silnym i odpowiadał swobod 
nie. Zauważone wczoraj pewne znużenie van 
der Luebbego podczas udzielania odpowiedzi 
nie jest — zdaniem eksperta, — wynikiem 

240- stanu chorobowego. Van der Luebbe w rozmo 

wie z ekspertem miał się przyznać, że podpa- 
Н! Reichstag, działając z pobudek komunisty- 

cznych i że nie życzy sobie, by pozostałych 
oskarżonych, którzy ze sprawą podpalenia nie 
mają nic wspólnego, trzymano dłużej w wię- 
zieniu. 

Następnie zeznawał komisarz policji Heis- 
sig, który przez kilka dni prowadził docho- 
dzenia w Holandji. Świadek wymienia szereg | 
osób, z któremi odbył rozmowy i zaznacza, 
że wszystkie jednozgodnie stwierdziły, że van 

der Luebbe był komunistą. Van der Luebbe 
go poznał w roku 1928. Już w owym czasie 
van der Luebbe miał być ruchliwym działa- 

czem wśród młodzieży komunistycznej. Inny 
przyjaciel oskarżonego opowiadał Heissigowi, 
że van der Luebbe był terorystą, który stale 
miewał konflikty z policją. Po podpaleniu 
Reichstagu jeden z komunistów holenderskich 
mia4 oświadczyć, że posiada pamiętnik van 
der Luebbego, w którym zanotowane są nazwi 
ska wybitniejszych działaczy komunistycz-- 

nych. 
Obrońca Torglera adw. Sack cytuje w tym 

momencie ustęp z książki „Das Braune Buch“' 
zaznaczając, że według opowiadań świadków, 
dom van der Luebbego w Leiden miał być o- 
środkiem zajść i burzliwych awantur. 

Komisarz Heissig opowiada dalej, że ubra- 
nie van der Luebbego, gdy przyprowadzono 

go na odwach, było silnie zbrudzone. Van der 
Luebbe miał włosy potargane i był spocony. 
Na pytanie obrońcy van der Luebbego, czy 

przyjaciele van der Luebbego zeznawali dopro 
wolnie, bez przymuszenia, Heissig odpowie- 
dział twierdząco. 

Nadprokurator Werner odczytuje depeszę 
biura Wolffa, według której rodzice van der 
Luebbego skarżyć się mieli, jakoby list ich, 

pisany do syna, w sprawie powierzenia obro- 
ny adw. Stommsowi, nie został doręczony i 
tem właśnie tłumaczyć należy jego niechęć do 
obrońców. Przewodniczący zadaje van der 
Luebbemnu kilka pytań, na które tenże odpo- 
wiada najpierw, że żadnego listu nie otrzy- 
mał, później zaś daje odpowiedź po- 
twierdzającą. Odpowiedzi te wywołują na sali 
duże wrażenie. Jeden z sędziów odczytuje na 
stępnie list rodziców i zeznania dyrektora 
więzienia Tietza, składając jednocześnie do 

aktów odnośny list. Przewodniczący stwierdza 
ponownie na podstawie zeznań, że list został 
doręczony. Adwokat holenderski Stomms о- 
świadcza, że usiłował bezskutecznie wpłynąć 
na van der Luebbego, by powierzył mu swą 
obronę. Van der Luebbe nie odpowiadał wca- 
le na zadawane mu pytania. Stomms zazna- 
cza, że zarówno rodzice, jak i znajomi van 

der Luebbego twierdzą, że nie jest on homo- 

seksualistą. 
Bezpośrednio potem nadprokurator Wer- 

ner odczytuje list por. Schultzego, który pro- 

si o wzięcie go w obronę wobec kampanji 
zagranicy, zarzucającej mu, że na polecenie 
Goeringa brał udział w zbrodni podpalenia 
Reichstagu. Van der Luebbe poddany jest po 

nownie przesłuchiwaniu. Oświadcza on, że nie 
może wyjaśnić, co oznaczać mają słowa przy 
jaciela, pisane w liście o „bonzach'* (w ten 
sposób w kołach hitlerowskich nazywają dzia 
łaczy politycznych przeciwnego obozu). — O 
godz. 1 nastąpiła przerwa 10-minutowa. 

Poe odczytaniu broszury, dającej szczegóło- 

wy obraz przeszłości van der Luebbego roz- 

prawę około godz. 3-ej przerwano. 
  

MIN. BECK W GENEWIE 
GENEWA. PAT. — Pan minister Beck w 

towarzystwie małżonki, dyrektora gabinetu Dę- 
bickiego i sekretarza osobistego Friedricha 
przybył w dniu 22 b.m. rano do Genewy, powi- 
tany na dworcu przez stałego Polski 
przy Lidze Narodów ministra Raczyńskiego i 
członków delegacji polskiej. 

ECHA POLSKIEJ WIZYTY W PARYŻU 

PARYŻ, PAT. — Wszystkie aizienniki za- 

mieszczają sprawożdania z przebiegu drugiego 
dnia pobytu ministra Becka w Paryżu, podkre- 

ślając specjalnie, że wizyta ministra polskiego 
i pani Beckowej w palacu Rambouillet przecią. 
gnęła się blisko półtora godziny i miała chara- 

kter wyjątkowo serdeczny, co przejawiło się w 
nadaniu ministrowi Beckowi wielkiej wstęgi Le- 

gji Honorowej. W Rambouillet dokonano zdję- 

cia fotograficznego prezydenta republiki i pani 
Lebrun, w towarzystwie ministra Becka z mał- 

żonką i ambasadora Chłapowskiego. Fotograije 
te zamieściły ficzne dzienniki, Deklaracja mi. 
nistra Becka, złożona dziennikarzom paryskim, 

„przyjęta została przez opinję z niezwykłą życz- 
fiwością. Prasa w całości podaje oświadczenie 

ministra, podkreślając przy tej sposobności zna- 
czenie Poiski jako czynnika równowagi politycz 
nej w Europie, 

Rozprawa w Sanoku 
SANOK. PAT. — W dalszym ciągu piątko- 

wej rozprawy przesłuchiwano Antoniego Jaj- 
kę, brata oskarżonego Romana Jajki. — Świa- 
dek opowiadał szczegółowo, jak powziął podej. 

rzenia, że jego brat winny był popełnionej zbro 
dni, mówi o stosunkach swego brata z Owocem 

i td. W toku zeznań Antoniego Jajki okazuje 

się ,że komunikował się on często z Owocem, 

Wiadomość ta wywołuje na sali wielkie zdzi- 
wienie. Ogólne zainteresowanie wywołuje też 
kwestja, kto pokrywał koszta obrony zabójcy 
Chudzika, gdyż — jak się okazało m. in. do Po-, 
noszenia tych kosztów przyzńaje się sam mjr. 
Owoc. — Po zeznaniach kilku innych świadków, 
przewodniczący rozprawę oOdroczył, 

Pierwszy zeznawał starszy post. Hebda, 
następnie starszy post. Brochocki Hebda stwier- 
dził, że Stankiewicz nie cieszył się dobrą opi. 
nją, był złym pracownikiem, pił był karany 
za pijaństwo. Świadek nic nie wie, by kiedy- 
koiwiek miała być na jakiemś zebraniu mowa 
o unieszkodliwieniu jakiegoś działacza, Starszy 
post. Brochocki zaprzecza stanowczo, jakoby 

Stankiewicz miał mu mówić o tem, że otrzymał 

od komisarza Drewińskiego polecenie unieszko- 
dliwienia mjr. Owoca. Świadek słyszał nato- 
miast pogróżki, jakie pod adresem Owoca wy- 
mię kkm w 1932 roku Ro- 

man jko mówił św: owi © inc 

miał miejsce w Banku ias S 
dojść miało do głośnej awantury między Owo- 
cem i Antonim Jajko. Oskarżony Jajko mówił 
wtedy świadkowi: „Ja się zenrszczę za brata! 
Jego (tj, Owoca) musi szlag trafić!* Jeszcze 
wcześniej, w czasie wyborów do Sejmu w 1930 

roku, Roman Jajko podszedł do świadka i po- 
kazując kartki z numerami wyborczemi Stron- 
nictwa Narodowego, rzekł: „Rejent Gwoźdź dał 
mi 40 zł. za rozlepianie. czwórek". Rozmawiając 
po wypadku z kolegami o zbrodni, świadek Bro- 

chocki, wiedząc o pogróżkach Jajki, wyraził 
przypuszczenie, że jest to zemsta osobista. Na- . 
stępnie sąd wezwał do przesłuchania brata 0- 

skarżonego Antoniego jajkę, jednakże świadek 
cierpiący stale na serce, zasłabł i przesłuchanie 
musiało być chwiłowo wstrzymane. 

  

 



SILVA RERUM 
O TURYSTYCE I PROPAGANDZIE 

Kurjer Poranny (263) omawia sprawę pro 

pagandy turystki. Szwankuje ona bardzo — 
wiedzą o tem wszysey, ale musi być naprawio 

na, gdyż od tego zależy rozwój turystyki, a 

pośrednio i bogactwo kraju. 
Nad sposobami ściągnięcia do Polski jak 

najliczniejszych rzesz turystów zagranicz- 

nych radzi cały sztab urzędników, ich cichych 
«огайсбу w osobach przedstawicieli towa- 
rzystw turystycznych i biur podróży, a wre 

szcie plejada samozwańczych specjalistów od 
wszelkich zagadnień ruchu turystycznego w 
Polsce. Dążeniem tych niezliczonych narad i 

zjazdów jest, aby przynajmniej połowa hoteli 

i restauracyj w Polsce była wypełniona tu- 
rystami przybyłymi z obcych stron i aby pol 

skie owiska i miejsca ciekawe jako ob- 
jekty turystyczne rozbrzmiewały wielojęzycz- 

ną gwarą odwiedzających je masowo tury- 

stów zagranicznych. 
Hotele, uzdrowiska... Mają one w Polsce 

jedną wielką wadę, przedewszystkiem pod 
względem obsługi. Służba hotelowa odznacza 
się naogół wyjątkowym brakiem uprzejmoś- 
ci: 

Przedewszystkiem mamy, zwłaszcza w b. 
Królestwie z Warszawą na czele, wyjątkowo 
nieuprzejmy personel pomocniczy, z którym 
turysta styka się najczęściej. Czy kto widział 
naprzykład w Warszawie konduktora tram- 
wajowego lub autobusowego, który pomógłby 
pasażerowi przy wsiadaniu i wysiadaniu, lub 

wyjrzał łaskawie ze środka wagonu, czy ktoś 
nie wsiada jeszcze, lub nie biegnie zdaleka? 
Czy kto widział w Warszawie, (mówię głów- 
nie o Warszawie, gdyż jest stolicą, do której 

przyjeżdża najwięcej cudzoziemców) kelnera, 
któryby uprzejmie obsłużył gościa, zamawia- 
jącego tanie danie, lub nie daj Boże, urze- 
dowy obiad? Czy kto widział wreszcie w 
mniejszych magazynach, lub sklepach uśmie- 
chniętą twarz subjekta lub ekspedjentki, je- 
żeli przypadkiem postać gościa nie uderza wy 
jatkową elegancją luz zamożnością? I takich 
przykładów możnaby wyliczyć bez liku. 

Do dnia dzisiejszego obowiązują na tere- 
nie całej Polski dwa cenniki: jeden dla swo- 
ich, drugi dla przyjezdnych, to znaczy dla ln- 
dzi mówiących po polsku, lub władających 

wyłącznie obcym językiem. 
Stosunek hotelarzy do gości jest b. niezno 

śny: traktowanie zależy od posiadania gotów 
ki lub przynajmniej od pozorów zamożności. 
„Nabieranie'* ludzi, słabo się orjentujących 
w sytuacji, jest zjawiskiem powszechnem. 

Trudno nie wspomnieć też o przemiłym 
zwyczaju naszych szoferów i dorožkarzy“ ob 
wożenia gościa, nieznającego miasta, lub miej 
scowego języka naokoło, celem wyłudzenia od 
niego paru złotych więcej za kurs. 

Charakterystycznem jest, że żadne wyda- 

wnictwo propagandowo - informacyjne o Poł 
sce, wydane w obcych językach nie podaje z 
zasady adresów tańszych hoteli, restauracyj 
oraz magazynów. Autorzy ich widocznie są- 
dzą, że jeżeli cudzoziemiec jakiś przyjeżdża 
do Polski, to musi być z reguły miljonerem. 

Jakże można naprawić sytuację? 
Zamiast drogą ostrych nakazów i inspek 

cyj podciągnąć wygląd tańszych restauracyj 
do poziomu europejskiego, oraz nauczyć służ- 
bę elementarnej uprzejmości wobec gościa, po 
daje się we wszystkich publikacjach przezna- 
czonych do użytku obcych turystów, wyłącz- 
nie adresy dwóch czy trzech pierwszorzęd- 
nych lokali, których przeciętny turysta wcale 

nie szuka. 
Wytworzyła się wobćc tego zabawna ро- 

prostu sytuacja. Z jednej strony wszelkiemi 
sposobami staramy się ściągnąć turystów ob- 
cych do Polski, a zdrugiej strony nie kształ- 

cimy w odpowiednim kierunku ludzi, z któ- 
rymi przyježdžijący turysta przedewszyst- 
kiem się styka. 

Jeżeli turysta obcy przy wjeździe do Pol 
ski spotykać się będzie na każdym kroku i 

w każdej gałęzi przemysłu 'z uprzejmošcią, 
względną taniością i brakiem wyzysku, bę- 
dzie to naszą najlepszą propagandą. 

Nie jesteśmy na szczęście krajem drogim, 
nie podnośmy więc sztucznie cen, zachęcając 
w ten sposób gości z zagranicy do częstszego 
przedsiębrania wycieczek do Polski, a rezul- 
tat wykaże, że pomysł nie był tak zły. 

Sprawa zorganizowania ruchu turystyczne 
go i należytej obsługi turystyki jest bardzo 
ważna. To też należy nad tem się zastanowić. 

Lector. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W 14£eym dniu cią 

gnienia 5-ej klasy 27 Polskiej Państwowej Lo 
terji Klasowej główniejsze wygrane padły na 
uumery następujące: 

20000 zł. — 3100, 9671, 123519. 

15000 zł. — 133196. 

10000 zł, — 18722, 111404, 114317, 132682. 

ZEZNANIA POWIESZONYCH 

SAMBOR PAT. — Dzisiejsza rozprawa 
rozpoczęła się o godz. 9,15. Odczytano zezna- 
nia Biłasa i Danyłyszyna. Zeznania Biłasa 
zaczynają się od słów: „Przyznaję się do za- 

bójstwa Hołówki''. W dalszym ciągu Bilas 
szczegółowo opowiada, jak wstąpił do organi- 

zacji UON, jak zetknął się z Hnatowem, od 
którego otrzymał rewolwer dla Ukr. Org. 

Wojskowej w Truskawcu. Dalej zeznaje o 
swem spotkaniu z Bunijem, który informował 

go o przyjeździe posła Hołówki. Bilas do- 
starczył Hnatowowi informacje o piśmie, о- 

trzymanem od Bunija i jak wyraźnie zezna- 

je, otrzymał rozkaz organizacji dokonania za 
machu na Hołówkę. 20 sierpnia Hnatow, wrę 

czając mu rewolwer, zwrócił się do Danyłyszy 

na i Biłasa, mówiąc, że mają zabić Hołówkę. 
Danyłyszyn wyraził zgodę. Dalej w zezna - 

niach swoich Biłas powtarza szczegółowo sce 
nę zabójstwa. Jak twierdzi, strzelał do Hołó- 
wki z odległości 2 kroków. Pó zabójstwie Bi- 
łas stwierdził, że dał z rewolweru 4 strzały. 
Gdy spotkał się następnie z Hnatowem, ten 
wyraził mu swe zadowolenie, oświadczając, że 

organizacja jest również zadowolona. Zezna- 
nia kończą się tem, że Biłas przyznał się do- 
browolnie, 

Zeznania Danyłyszyna zaczynają się w 

sposób następujący: „Przyznaje się do tego, 

że dokonałem zabójstwa Hołówki. Odmawiam 
dalszych zeznań. Dostałem rozkaz od organi- 
zacji i wykonałem ''. Jednakże potem Dany- 

łyszyn zmienił swe pierwotne postanowienie i 
złożył zeznania, dotyczące swego udziału w 

zabójstwie, które pokrywają się z zeznaniami 
Biłasa. Różnice zachodzą jedynie w drobnych 

szczegółach. T 

RĘCE DO GoRY! 

Następnie przystąpiono do przesłuchania 
świadków. Pierwsza zeznaje służąca w zakła- 
dzie 5.5. Służebniczek w Truskawcu, nazwi- 
skiem Fabiak, nie wnosząc do rozprawy nic 
ciekawego. i 

Św. Brykowski, który w krytycznym сла- 

sie mieszkał w pensjonacie 8. 8. Służebniczek 
opowiada szczegółowo, jak krytycznego wie- 

czoru o godz. 8.10 usłyszał 6 strzałów. Wy- 
biegł wówczas na korytarz, i zobaczył zbie- 
gającego ze schodów osobnika, który groził 
mu rewolwerem. Następnie wspomina o cha- 
rakterystycznym szczególe. Mianowicie, gd; 
wybiegł z willi, udając się do lekarza, zauwa- 
żył na jezdni 3 osobników. Dwóch pierwszych 
trzymało ręce w kieszeni, jakgdyby na broni. 

Robili oni wrażenie ludzi obserwujących to, 
co się dzieje w pensjonacie. Świadek wyciąg- 
nął rewolwer i krzyknął: 

— Ręce do góry! 

Jeden z nich powoli wyciągnął rękę z nie 
szeni i podniósł ją. Świadek pobiegł dalej. 
Świadek podkreśla, następnie, że tego dnia 
na korytarzu willi było ciemniej, niż zwykle. 

Świadek Wysokińska nie wniosła nic no- 
"wego do sprawy. Przełożona 58.8. Służebniczek 
Mykitak nie przybyła na rozprawę, wobec 

czego przewodniczący odczytał jej zeznania. 
Dowiedziawszy się, że Hołówko ma wyjechać 
przysłała mu kartę meldunkową, oraz album, 
do którego wpisywali się goście przebywający 
w pensjonacie. 

PODZIĘKOWANIE Ś. P. HOŁÓWKI 

Przewodniczący odczytuje tekst, który tam 
wpisał $. p. Hołówko, a w którym wyraża 

J3ŁUWO 

Proces o zabójstwo Tadeusza Hołówki 
wdzięczność za opiekę, troskliwość oraz życz- 
liwość, której doznał od siostry przełożonej i 

Zgromadzenia, Odczytanie tego jakby pośmier 

tnego listu wywarło na sali duże wrażenie. 

O godzinie 11 przewodniczący zarządza 
przerwę. 

TAJEMNICZY SAMOCHÓD 

Po przerwie zeznaje św. Niemojewski,, 

który bawił na kuracji w Truskawcu. Kryty- 

cznego dnia świadek w jednej z ciemnych u- 
liczek zauważył samochód z tablicą rejestra- 

cyjną o wielocyfrowym znaku. Na miejscu o- 

bok szofera ujrzał jakiegoś podejrzanego 0- 
sobnika. Świadek pamięta kolor samochodu i 
jego numer. Był to samochód prywatny. ( 

Interesujące było zeznanie św. Laskówny, 

która mówiła, że w czasie gdy szła do posłu- 
gi w kierunku łazienki, ujrzała 2 osobników, 
sagyko biegnących i zauważyła, jak na rozu 

jednej z ulic, wręczyli oni jakiemuś nieznane 
mu osobnikowi małą paczkę. Dalsze zeznania 

św. Szołogana i Bezuchowej, u której Lastró- 

wna pracowała jako służąca, potwierdziły ze- 
zwalia Laskówny. Na tem rozprawę odroczo- 
no do jutra do godz. 13,15. 

Proces Gorgenewej przed Sądem Najwyższym 
WARSZAWA. (tel. wł.). Wczoraj w Są- 

dzie Najwyższym od rana rozpatrywana była 
skarga kasacyjna w sprawie Rity Gorgonowej. 
skzanej ostatnio przez sąd przysięgłych w Kra- 
kowie na 8 lat więzienia za zabójstwo Lusi Za- 
rembianki. 

Rozprawie przewodniczył sędzia Rzymow- 
ski, Referat o sprawie odczytał sędzia Wyrobek 
omawiając poszczególne punkty skargi kasacyj- 
nej. Jeżeli chodzi o zarzut му sprawie sędzie. 
go zapasowego Soleckiego, który miał wchodzić 
do pokoju narad w Krakowie, sędzia referent 

odczytał odnośne decyzje sądu przysięgłych, 
który wówczas orzekł, że Solecki nie 
brał udziału w naradach i 
brony jest niesłuszny. 

Po przemówieniu sędziego Wyrobka za- 
brał głos prokurator Błoncki, który  sprzeci- 
wiał się przyjęciu skargi.. 

Dłuższe przemówienie uzasadniające skar- 
gę wygłosił adwokat M. Ettinger po którem prze 
wodniczący sędzia Rzymowski zarządził przer- 
wę. 

zatem ten zarzut 0- 

Dubrana kolekcja „osobistości” na Pawiaku 
W więzieniu śledczem na Pawiaku znaj- 

duje się obecnie cała „kolekcja'* osobistości, 
które niegdyś zajmowały wysokie stanowiska, 
a obecnie pozostają pod zarzutem  dokona- 
nia wielkich afer. 

Jest tam bankier Kwinto, który otrzymał 
zajęcie pisarza przy lekarzu więziennym, а 

poza tem jako inżynier bierze udział w bu- 

dowlach. Dalej skazany za wielką defrau- 
dację dyrektor Banku Spółek Zarobkowych 
Hindenmit, który również jest pisarzem przy 
lekarzu. Skazany za wielką defraudację w 
magistracie warszawskim Hilary Dąbrowski 
pełni funkcję pisarza oddziałowego. Były sę- 

dzia sądu okręgowego w Lublinie Feldman, 
skazany na 5 lat więzienia za oszustwa, nie 

ma żadnego zajęcia i nikt się nie opiekuje 

również nim z zewnątrz. Stroni zaś od pracy 

b. sędzia < asesor z Łodzi, Kuźmicki, pozo- 

stający pod zarzutem udziału w aferze 
szpiegowskiej. Aresztowany za oszustwa zna- 

ny rentgenolog warszawski dr. Stefanowski 

zatrudniony jest w archiwum. 
Osadzony w więzieniu za przywłaszczenie 

depozytów klijentów adw. Parzyński  za- 

jęty jest tłumaczeniem na język polski 

włoskiego kodeksu karnego. B. urzędnik Sta- 
rostwa, Błażejewski, przebywający w wię- 

zieniu za fałszerstwo, za dobre sprawowanie 

się otrzymał najwyższą funkcję, jaką może 
otrzymać więzień, a mianowicie w kancelacji 
głównej więzienia. Dobrane towarzystwo azu- 
pełnia czterech b. rejentów, jeden b. komor- 
nik, oraz znany hochstapler Alfred Kon, 

który szczyci się tem, że potrafił  „nabić 

w butelkę*'* dawnego króla warzawskiego 
złodziei kieszonkowych, Flinta. 

Samolot, który zamienia się w spadochron 
Wypuszczony z więzienia zamachowiec występuje jako wynalazca. 

Przed kilkoma dniami opuścił mury wię 
zienią mokotowskiego Jan Polański, niedoszły 
zamachowiec na gmach poselstwa sowieckie- 
go w Warszawie. Polański odcierpiał karę 
trzech lat więzienia i wypuszczony został na 
wolność. 

Wskutek starań żony Polańskiego u 
władz administracyjnych, Polańskiemu i jego 
rodzinie zezwolono na czasowe pozostanie w 
kraju. Jak wiadomo, przynależność państwo 
wa Polańskiego jest pod znakiem zapytania. 

Zaraz po odzyskaniu wolności Polański, 

który zasypywał władze swemi wynalazkami, 
rozpoczął wędrówkę po urzędach państwo- 
wych. Polański chce uzyskać patent na wy* 
myślony przez siebie w czasie odbywania ka- 

ry więzienia, aparat lotniczy „Spadochron''. 
Polański twierdzi, że udało się mu wyna- 

leźć nowy typ aparatów lotniczych, które w 

  

ZAPAMIĘTAJ 
PASTA DO ZĘBÓW PULSA! 

W hołdzie š. p. Žwirce i Wigurze 
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W Užhorodzie, staraniem czechosłowackiej Ligi Lotniczej, oraz miejscowych organizacyj od- 
był się uroczysty obchód ku czci $.pz"kpt. Żwirki i ś.p. inż. Wigury. Na zdjęciu — kulminacyj 
ny punkt uroczystości. Prezentowanie broni przy dźwiękach marsza żałobnego Chopina. 

razie katastrofy, po odwróceniu skrzydeł i 
ogona, zamieniają się na spadochrony, umożli 
wiając bezpieczne ladowanie. 

Skąpy samobójca 
Zgoła niecodzienna historja miała niedawno 

miejsce w Anglji, w hrabstwie Cheshire. Znale- 
ziono tam trupa niejakiego Johna Evansa, ory- 
ginała i samotnika, zamieszkującego piękną wil 
lę. Przywołany lekarz stwierdził, że Evans po- 

" pełnił samobójstwo, zażywszy trucizny. Analiza 
wszakże nie mogła w pierwszej chwili wykazać, 
„jakiego rodzaju była to trucizna. W najbliższej 
aptece Evans nie kupował żadnych środków 

trujących, ani też żaden z lekarzy w miasteczku 
nie wypisywał dla niego żadnej recepty. 

Evans miał w stolicy opinję bogacza i 
niezmiernego skąpca. Wydawał minimalnie na 
życie i nieraz umiał kłócić się ze swoją gospo- 
dynią o jeden grosz, lekkomyślnie jego zdaniem 
przepłacony. To też, nie wydawało się prawdo- 

podobne, aby posyłał po truciznę gdzieś dalej 
— do Londynu. 

Zagadka trucizny użytej przez skąpego sa- 
mobojcę wyjaśniła się wreszcie: na krótko przed 
śmiercią wyprosił od znajomego większą ilość 
gorzkich migdałów i z nich to zapomocą spe- 
cjalnej destylacji otrzymał roztwór, który wpraw 
dzie nie działa piorunująco, wystarczył jednak, 
aby przenieść się na tamten świat. El. 

—0-0-— 

AKROBATYZM NA SZYBOWCU 

MOSKWA. PAT. — W czasie zlotu szy- 

bowców w miejscowości Koktebel na Krymie 
padł nowy rekord światowy. Mianowicie pilot 

Borodin z pasażerem Wołkowem po raz pierw- 

szy w historji szybownictwa wykonał w ciągu 
3 godzin 50 minut 209 martwych pętli i 6 obro- 
tów na skrzydle. Jest to światowy rekord akro- 

batyki na dwuosobowych szybowcach. 

TILDEN — COCHET 

PARYŻ PAT. — W Paryżu rozpoczyna 
sobotę międzypaństwowe spotkanie 

Francja — Stany Zjednoczone w tenisie za- 
wodowym. Mecz jest o tyle sensacyjny, że w 

ramach jego odbędzie się dawno oczekiwane 
spotkanie Tilden - Cochet. 

się w 

*du królów 

ZGON SŁYNNEJ TEOZOFKI 

  

Słynna teozofka, Annie Besant zmałda w Ma 
drasie, przeżywszy 86 lat. O działalności w 
Indjach słynnej teozofki podawaliśmy w nume- 

nze onegdajszym. 

Wywiad z ministrem senatorem 
Leonem Janta Połczyńskim 

Nasz przedstawiciel zwrócił się do mi- 
nistra, senatora dr. Leona Janta-Połczyń- 
skiego, który bawi w Budapeszcie jako de 
legat rządu na _ uroczystościach ku 

czci Stefana Batorego, z uprzejmą proś- 
bą o udzielenie mu wrażeń z jego poby- 
tu tamże. 

— Sądzę, że prasa zachowawcza została 
doskonale poinformowana o przebiegu obcho- 

Batorego i Sobieskiego w Buda- 
peszeie, gdyż miała, że tak powiem, oficjalnych 
przedstawicieli w osobach Pana Beauprć, re- 
daktora naczelnego „Czasu**, który razem z 
hr. Arturem Potockim jako delegaci miasta 

Krakowa brali udział w uroczystościach. 
— Nam mniej chodzi o opis uroczystości 

jak raczej o t rozmów, które Pan Mi- 

nister, jako oficjalny przedstawiciel Rządu 
Polskiego z, pewnością przeprowadził z przed 
stawieielami Rządu Węgierskiego. 

— Rozmowy tego typu nie są równo- 
znaczne z publicznemi  enunejacjami. Mo- 
gę tylko powiedzieć, że Premjer Góntboes 
jest jedną z tych osobistości o silnej woli, ja- 

snym planie i sugestywnem oddziaływaniu 
na swój naród, które w chwilach  przełomo- 
wych powstają w narodach żywotnych. Nie 
bez przyczyny czasy obecne nazywają ien 
„Duce““, „Fūhrer““ t. jj przywódcami naro- 
dów. 
— Wszakże wobec Polski rząd Pana Prem- 

jera |IGómboesa tak w Bukareszcie jak i w Lon 
dynie nie podtrzymał łączności z Blokiem t. 
zw. warszawskim, a nawet i tezy, które je- 
szcze Pan Minister w imieniu całego Bloku 
przeprowadził w Rzymie, tej wiosny na Mię- 
dzynarodowej Konferencji Gospodarczej. Po 
zjeździe  Bukareszteńskim zaś pomimo, że 
ten nie nowego do nich nie dorzucił, w ja- 
<skrawy sposób je zdezawuował. 

— Właściwie ustosunkowanie pobudek 
gospodarczych do politycznych tworzy wła- 
Śnie próbę „„Wielkiego Czlowieka““. Hasta 
gospodarcze rzadko kiedy były wystarcza- 
jące do stworzenia ruchów aktywnych w 
narodach — natomiast gospodarstwo jest w 
najwyższym stopniu negatywnym czynnikiem 
politycznym, t. zn., że Rząd, który zupełnie 
przypadkowo trafił na epokę gospodarczej 
dekonjunktury musi być o. tyle mocniejszy, 
by „opinja““ nie żądała od niego eudownych 
odmian. 

Panuje tu wszakże, może zasugestjonowany 
właśnie przez Pana Gómboesa optymizm w0- 
spodarczy t. j. przekonanie, że najgorsze zło 
minęło. 

Dalej, eo robi nadzwyczaj dodatnie wra- 
żenie, to zwartość całego narodu. Przepro- 
wadziwszy dziesiątki rozmów nie spotkalera 
się nigdzie z rozdźwiękami. 

— A propos — może wolno się zapytać 
jakie wrażenia robią polskie wycieczki bio- 
rące udział w obchodach historycznych? 

— W dużych zespołach ludzi jest oczy- 
wiście pewien procent „turystów'* nie umie- 
jących się podnieść do diapazonu „obehodu““, 
ale wycieczkę polską widziałem zawsze 

  

   
   

  

zwartą, tam gdzie należy, czy to p. kla- 
daniu wieńca na grobie Nieznanego 
Żołnierza, też na -solennych  nabożeii- 
stwach. Dużo zasługi ma w tem z pewnością 
kierownietwo wycieczki. 

Ogółem spotykanie się bezpośrednie. na 

obchodach łączących dwa narody szeregiem 

wspomnień bardzo „aktualnych** jest bar- 
dzo cennym sposobem „rozszerzania hory- 
zontu'*'. Czem jest Polska widzi się naj 
lepiej z pewnego odstępu, który daje 
granica. 

  

za- 

„Wychowawca narodu" 
przy robocie 
Pod takim tytułem umieścił Boy — 

Żeleński w „Wiad. Lit.“ Nr. 42 wyjaš- 
nienie w sprawie zarzutow, uczynionych 
mu przez prof. W. Lutosławskiego na 
publiczaem zebraniu - odczycie, o czem 
pisaliśmy w Nr. 242 naszego pisma. 

W imię zasady „audiatur et altera 
pars“ przedrukowujemy w całości wyjaś- 

nienia Boya - Želenskiego. 

W związku z zamieszczoną w nr. 512 
„Wiad. Lit.'* notatką redakcyjną 0 „preten 
sjach prof. Lutostawskiego““, pozwołę sobie 
ze swej strony dodać co następuje. 

„ feljetonu p. Wysz. i p. Charkiewieza 
w „Słowie** wileńskiem dowiedziałem się i 
ja o nieprawdopodobnem wystąpieniu prof. 

Lutosławskiego na odczycie w Wilnie. Komen- 
tując ten odezyt, p. Wysz. przytacza na- 
stępujący ustęp z przemówienia prof. Luto- 
sławskiego : 

„Wprawdzie 

      

ogłosiłem w pismach, że 
edpowiem dzisiaj recenzentom mojej  osta:- 
niej książki „Jeden łatwy žywot““, ale ci 

słuchacze, których to moje ogłoszenie ściaz 

   nęło, będą srodze zawiedzeni.. 
miaru odpowiadać tym osłom i świniom. Prze 
nigdy'*. 

Pan Charkiewicz zaś streszeza preten- 
sje (do których zresztą odnosi się kryty 

prof. Lutosławskiego do mnie w sposób na- 

stępujaący : 
„Dr. Boy - Żeleński zaraz po ukazaniu 

się książki w druku, zwrócił się do prof. Lu- 

tosławskiego z prośbą o egzemplarz recenzyj- 

ny, a gdy otrzymał, nietylko napisał niepo- 
ważną recenzję, ale bezezelnie skłamał (zno- 
wu określenie profesora), iż autor prosił go 
o recenzję, i zmyślił ośmieszającą autora roz- 
mowę: *, 

Na to mogę nadmienić tyle. O ile przy- 
toczona przezemnie w „Wiad. Lit.'* rozmowa 
ściśle odpowiada prawdzie, o tyle każde sto- 
wo prof. Lutosławskiego mija się z prawdą 
w sposób niepojęty. O egzemplarz recenzyjny 

nie zwracałem się do nikogo, ponieważ o po- 
bycie prof. Lutosławskiego w Warszawie ani 
o jego książce nie wiedziałem i wogóle byłem 
o sto mil od interesowania się wówezas jego 
osobą. Książkę „Jeden łatwy żywot** otrzy- 
małem na tydzień czy dwa przed jej poja- 

wieniem się w księgarniach, we  własnem 
mojem mieszkaniu, z rąk prof. Lutosławskiego 
i z jego inicjatywy. 

Zapowiedziawszy swoją wizytę telefonieznie 
i podawszy jako jej powód chęć porozmawia 
nia ze mną o Przybyszewskim i Lawrence'ie 
Lutosławski — z którym przedtem nigdy nie 
pozostawałem nawet w najdalszych stosun- 
kach — był u mnie w ciągu kilku dni trzy 
razy. Raz nie zastał mnie w domu i rozma- 

wiał pół godziny z moją żoną. Dwa razy, za- 
stawszy mnie, spędził u mnie, za każdym r 
zem przeszło godzinę. Za drugą wizytą uezy- 
nił mi ten zaszczyt, iż spożył kilka truskawek, 
które, poznawszy już jego pamiętnik i dowie- 
dziawszy się z niego, iż prof. Lutosławski jest 
miłośnikiem owoców, dla niego przygotowa- 
łem. W trakcie pierwszej wizyty oznajmił mi, 

że niebawem wyjdą jego pamiętniki, których 
egzemplarz równocześnie mi wręczył, zachęca- 

jąc do napisania o nich w „Wiad. Lit.* i 
zapewniając, że dla książki byłoby to bardzo 
korzystne. 

Skarżył się na ciężką dlań umowę z wy- 
dawcą, wedle której prof. Lutosławski (jak 
mówił) ma otrzymać honorarjum autorskie 
dopiero po sprzedaży całego nakładu. Współ 
czułem z nim i przyznawałem, że warunki 

istotnie są bardzo ciężkie. 
Zachęcając mnie do napisania o jego książ 

ce , prof. Lutosławski parę razy powtarzał: 
„Może pan pisać, co pan chce, ja się o nie 
nie obrażam'*. Tytuł „Uroczy znachor** pod- 
dałem półżartem jego aprobacie. Było te już 

w przedpokoju. W czasie rozmowy nie taiłem 
mego żartobliwie sceptycznego stosunku do je 
go wychowawczej misji: zdjąłem nawet z 
półki tom „Słówek'*, aby pokazać prof. Lu- 
tosławskiemu wierszyk, poświęcony jego daw- 
nej krakowskiej Elenterji; odpowiedział mi, 
że zna ten wierszyk. 

Pod wrażeniem odwiedzin prof. Lutostaw- 
skiego, opowiadałem o nich bezpośrednio po- 
tem kilku znajomym.  Urywek, rozmowy z 
prof, Lutosławskim podałem na wstępie mo- 
jej recenzji tak, jak się odbyła z pominięciem 
paru szczegółów, które przytaczam dziś. 

To też grubjański, os kłamliwy 

wybryk szanownego prof by mnie 

zdumieniem, gdybym po licznych  „kampa- 
njach**, jakich wciąż jestem przedmiotem, 

był jeszeze zdolny czemukolwiek się dziwić w 

tej mierze. 
Bądź co bądź mam nadzieję, że pisma, któ 

re zacytowały napaści prof. Lutosławsk 
na mnie, będą się poczuwaly do obowiz 

przedrukowania i tych moich wyjaśnień. 

„Boy-Żeleński. 

  

   

  

   

  

   
   

   

     

  

PRZED NOWYM SEZONEM NA POKULANCE 
W sobotę dnia 30 września Teatr Wiel- 

ki na Pohulance rozpoczyna nowy sezon. 
A więc już się zakończył jeszcze jeden 

rok pracy w warunkąch nieraz bardzo cięż- 

kich, — rozpoczyna się nowy. Sezon ubiegły 
przekazuje nowemu pozytywną zdobycz w 

postaci Teatru Szkolnego, który, jak się 
okazało, został pomyślany szczęśliwie i po- 

usunięciu drobnych niedokładności charak- 
teru organizacyjnego i opracowaniu bardziej 
konsekwentnego programu, może liczyć na co- 

" raz większe powodzenie wśród młodzieży. 
Teatr Szkolny jest pozyeją bardzo ważną, 

gdyż zaspakaja potrzeby kulturalne — па- 
szej młodzeży, dotychczas prawie całkowicie 
pozbawionej odpowiednich widowisk teatral- 
nych, no i kształci jednocześnie nowego wi- 
dza teatralnego, traktującego teatr całkiem 
poważnie i wymagającego od niego rzetelnej 
pracy. 

Przekazuje stary sezon nowemu i tra- 

dycje właśnie tak potrzebnej rzetelności. By- 
ły pewne zygzaki w wytkniętym kierunku, 
były niedociągnięcia i chybione strzały, ale 
ogólny bilans pracy wypadnie dodatnio. Przy- 
puszczać należy, iż w następnym sezonie nie 
będzie tak krańcowych zjawisk, jak wysta- 
wienie Zygmunta Augusta (chluby sezonu) 

i pornograficznej bzdury „Czy niema czego 
do oclenia'', że na scenie na Pohułance nie 
zobaczymy kilku artystów rewjowych, wpro- 
wadzających publiczność w błąd za pomocą 
nieamiarkowanej i całkiem  nieusprawiedli- 

wionej reklamy, — słowem, że kierunek bę- 

- 

dzie wytkięty z wiekszą konsekweneją. Wia- 
domości o projektowanym repertuarze wno- 

szą pod tym względem pewność, że sezon przy 

szły będzie szczęśliwszy nawet od swego, po- 

przednika, któremu, — jeszcze raz trzeba za- 

znaczyć, — większych zarzutów uczynić 

nie można. 
Co nowego przyniesie nowy sezon? 
O, wiele. Przedewszystkiem zmienia się 

sama organizacja kierownictwa. Z. A. S. P. 
jak wiadomo jeszcze w zeszłym roku  zre- 
zygnował z prowadzenia teatrów, bo się prze- 

kenał, że łatwiej jest walczyć z dyrektorami, 
niż samemu występować w roli dyrektorów. 
Teatr Wielki obejmuje więc na własne ryzy- 
ko dywektor Mieczysław  Szpakiewicz, któ- 

ry podpisał kontrakt na trzy lata, kierow- 
nikiem administracyjnym będzie p. Jan Ba- 

dzyński, bo p. Borski chce całkowicie: po- 
święcić się pracy w teatrze - kinie „Rozma- 
itošei““. 

Pierwsze zarządzenie nowej administracji 
będzie dotyczyło cen. Otóż ceny biletów zo- 
staną obniżone, aby teatr zrobić dostępnym 
dla najszerszych mas. Niezależnie od ogól- 

nej zniżki cen, nadal pozostanie 

bezpłatna, stowarzyszenia zaś będą mogły 
korzystać ze zniżki 25 proce. przy większej 

ilości biletów dla swych członków. 
W ten sposób teatr stanie się naprawdę 

najtańszem źródłem dobrych rozrywek i 
będzie bardzo źle, jeżeli społeczeństwo wi- 
leńskie nie zwróci na to uwagi i nie poprze 
czynnie poczynań artystów. 

szatnia 

Artystów.. Jakich mianowicie? 
ze starych znajomych i przyjaciół będziemy 
znowu oglądać na deskach scenicznych Te- 
atru Wielkiego? Kogo będziemy witać, z 

kim będziemy musieli pożegnać się na jakiś 
czas ? 

Zespół się zmieni, a przedewszystkiem — 
zmniejszy. Z pań posostaną tylko dwie: I. 
Jasińska-Detkowska i 

panów czterech: M. Bielecki, W. Nenbelt, W. 
Pawłowski i L. Wołłejko. 

Coprawda, okresowo, zaproszeni do wy- 
konania specjalnych ról, będą pracowali w 
Wilnie dobrze znani artyści: p. T. Koron- 
kiewiczówna i pp. J. Bonecki, St. Grolicki, 
A. Szymański. 

Z nowych sił przybywają do Wilna: pa 
nie — Z, Gryf - Olszewska, wybitna artystka 
Teatru Narodowego w Warszawie, T. Su- 
checka i H. Skrzydłowska — z Łodzi, M 
Sierska — z Poznania, no i znana Wilna 

młoda artystka N. Wilińska. 
Płeć brzydką, zaprzeczając temu okre- 

Śleniu, reprezentować będą artyści, z po- 

śród których jednego nie można już zaliczyć 
do nowych i Wilnu nieznanych, a mianowicie 

— M. Węgrzyn, Jerzy Woskowski — z Te- 
atru Polskiego w Warszawie, Lech Mada- 
liński, Jerzy Tatarkiewicz, bratanek Kon: 
stantego Tatarkiewicza, znanego z pracy w 

Lutni, T. Kersen, i Mieczysław Cybulski. 
Po za tym zespołem będzie pracował 

spół Teatru Objazdowego, którego kadrę 
stanowią: pp. I. Górska, K. Dejunowiez, E. 
Gliński i W. Ścibor - Rylski. 

Tak się przedstawia sprawa zespołu. W 
charakterze reżysera, poza dyrektorem M. 

Kogo 

ze- 

   

M. Szpakiewiczowa. Z „ 

„ dzenie „Freulen Doktor““ Tepy, 

Szpakiewiczem pracować będzie p. Władysław 
Czengery, założyciel i kilkuletni - dyrektor 
teatru polskiego w Rydze. 

P. R. Bujański opuszcza swe stanowisko 

reżysera i doradcy literackiego, przekazując 
te drugie swoje funkcje p. Tadeuszowi — о- 

palewskiemu. Pod redakcją M. Szpakiewi- 
eza i T. Łopalewskiego zostanie wznowiony 

Front Teatralny**, który, jak w zeszłym ro- 

ku będzie sprzedawany razem z programami 
po cenie 20 gr. 

Jakże będzie się przedstawiał  repertu- 

ar przyszłego sezonu? — Cechować go będzie 
wyjątkowa barwność przy uwzględnieniu wy- 

sokiego poziomu. 
Na otwarcie zostanie wystawiony „Most** 

Szaniawskiego, później pójdzie „Triumf me- 
dycyny“* J. Romainsa, dalej hałaśliwie roz. 
reklamowana i mająca nadzwyczajne powo- 

później jesz- 

cze „Stefek** Devala, a wreszcie w listopa- 
dzie pierwsze wielkie zdarzenie teatralne 
w Wilnie; „Dziady'* w reżyserji Schillera 
przy dekoracjach pomysłu Pronaszki.ł 

„Dziady“* zostaną wykonane tak, jak 

we Lwowie, — reżyserować będzie sam Schil- 
ler, który przyjedzie do Wilna, aby tu za- 
demonstrować nowy sposób scenicznego poj- 
mowania tak wszystkim znanego i tak jeszcze 

jak się okazuje, niewyczerpanego artystycznie 
wielkiego dramatu. Niezawodnie inscenizacja 

„Dziadów'* stanie się sensacją sezonu i wy- 

woła większy ruch i dyskusję. „Dziady** wej- 
dą do repertuaru i Teatru Szkolnego, aby 

     

    

młodzież mogła poznać nową interpretację 

sceniczną utworu. 
Dalszy repertuar uwzględnia sztuki, 

należące do repertuaru światowego i sztuki, 
mające węższy zasięg artystycznego oddzia- 
ływania. A więc zobaczymy Hamleta (ze 

Szpakiewiczem w roli tytułowej), coś z dru- 

matów Ibsena, prawdopodobnie „Podpory 

spoleczeistwa““ lub „Dziką kaezkę““, pozna- 

my „Biuro poeztowe““ Rabindranath.  Ta- 
gore, „Nową umowę malžeiską“ = Shaw'a, 
„Kobietę, która kupiła sobie męża** Passen- 
ra i in. 

Przewidywane jest wystawienie sztuk 

litewskiej, łotewskiej, rumuńskiej które po- 
zwolą choć bardzo pobieżnie, na jednym ma- 
łym odcinku, poznać współczesną twórczość 

naszych sąsiadów, o których wiemy tak mało. 
Pragnie teatr wileński uwzględnić i twór- 

czość współczesnych polskich  dramatopisa- 
rzy. Obecnie są prowadzone pertraktacje z 
szeregiem autorów i niezawodnie doczekamy 
się kilku nowych polskich sztuk. Uwaga dy- 
rekcji teatru zwrócona jest m. in. na „Białe 
szaleństwo'* Morstina, na „Grę w zielone, czy- 

li świadome ojeostwo'* Zegadłowicza, na prze 
róbkę sceniczną słynnej powieści Kraczkow- 
skiego „Kordjan i cham'*, na „Egipską psze- 
nicę i Niebieskich zalotników** M. Pawlikow- 
skiej, na „Błędne koło** Z. Modrzewskiej i 
innych. 

Nie jest wykluczone, że trafi się jakaś 
wileńska prh-premjera: jest w Wilnie po- 

kaźna ilość autorów dramatów, których 
wystawienie jest na połowę zdecydowane... 

coprawda, zgodnie ze znaną anegdotką, — 
bo autorzy chcą, ale teatr nie chce, sprawa 
więc załatwiona w 50 proc.!... Ale możli- 
we jest, że w niektórych wypadkach  sto- 
sunek procentowy chęci wystawienia wileń- 

skiej sztuki dojdzie do 100 proc. 

Dyrekcja teatru pragnie wciągnąć do 
współpracy miejscowe siły artystyczne  nie- 

tylko w dziale literackim, — myśli i o pla- 

stykach. 

W dziale dekaracyjnym nadal ku poży:- 

kowi i sławie teatru wileńskiego panować 
będzie W. Makojnik, ale istnieje projekt od- 
dania wileńskim plastykom trzech sztuk do 
inscenizacji, — więcej jeszcze: dekoracje do 
jednej ze sztuk mają być opracowane przez 
słuchaczy Wydziału Sztuk Pięknych i przy- 
jęte w drodze konkursu. O ile pierwsza część 

inowacji może budzić pewne zastrzeżenia, 
bo wypływa chyba nie z myśli o sztuce, 
lecz jest prawdopodobnie wynikiem przezor- 

nej dyplomacji, o tyle druga, część zasługuje 
na uznanie bez zastrzeżeń. 

Co jeszeze dodać na temat nowin przy- 
szłego sezonu? Chyba to, że w dalszym ciągu 
będzie przy teatrze funkcjonowała dwuletnia 
szkoła dramatyczna. Z 26 osób, które w zesz- 

łym roku zapisały się na pierwszy kurs, prze- 
szło na drugi 12 osób, — przypuszczać należy, 

że pierwszoroczniaków obeenie nie zabraknie. 
Po dwóch latach abiturjenci szkoły wyje- 

żdżają na jeden rok do Warszawskiego In- 

stytutu Teatralnego, poczem stają się facho- 

wymi artystami. Szkoła wileńska znajduje 

się pod dyrekcją «M. Szpakiewieza, —wykła- 

dowcami są trzy panie i jeden pan: pp. 

Górowska (ćwiczenia baletowe),  Heindry- 

chówna (Śpiew), Wysocka - Byrska i prof. 

St. Srebrny. W. Ch.
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Gościnne występy artystów Opery Wa 

szawskiej, nieraz już sprawiały nam pewu:e 

rozczarowania, gdyż, obok śpiewaczek i 

śpiewaków pojedyńczych, naprawdę wybit - 

h, zwykle występowali wykonawcy pod- 

edni, a małe chóry i mniej niż skromna ob 
s orkiestry, oraz bardzo uboga insceniza- 
cja, składały się na całość nieodpowiednią wy 
maganiom większego miasta. 

Przez to, z niemałem zaciekawieniem, ałe 
i niemniejszą obawą oczekiwało się zapowie 

dzianych obeenie przedstawień operowych. 
"Już od pierwszej chwili, widząc wystar- 

zająco (nawet z harfą) skomponowaną or- 

trę, która bardzo sprawnie odegrała uwer 
„, przyjętą oklaskami, wstąpiła otucha i 

ziło się przekonanie, że tym razem melo- 
manów naszych nie spotka zawód. 

Partję tytułową odśpiewała, wnikliwie w 

neje kompozytora, Helena Lipowska, pięk 

ym i wykształconym głosem; świetna arty- 

stka umie na długiej nucie, od  pianissina 
wzmaeniać dźwięk do forte i znowu zniżać 

do pianissima bez przerwy, którego to efektu, 

ładnego trochę nadużywa, nadmiernie przedłu 
żając niektóre wysokie tony. 

Wszakże ogólnie, śpiew jej bardzo się po- 

dobał i był gorąco oklaskiwany. W see 
nicznej, wolelibyśmy większego umiaru ruch- 
liwości.. 

Partja Zofji, prawdziwie nie dają 

uej sposobności do wykazania możliw AT- 
tystyeznych wykonawczyni, była odpowiednio 

ujętą przez Zofję Węgrzynównę. Bardzo dob- 
rym Jontkiem był Antoni (Gołębiowski, które- 
go ciepło brzmiący tenor, wybornie opanowa- 
ny oddech i wyrazisty śpiew powszechnie 

podobał. 
Niesympatyczną postać Janusza charakte- 

rystycznie ujął Janusz Brodnicki, bardzo do- 

brze władający swym ładnym głosem baryto- 

y wybornie się nadawa 

   

    

   

      

  

  

    

   

  

     
   

   
    

   

  

   

  

   

   

    

a do roli kontuszow: 

Wspaniałym stolnikiem był Józef Junelli - 
Trębieki, który też i Śpiewaczo zupełnie do- 
bize przedstawił się w swej partji. 

Całkiem poprawnym Dziębą był Kazimierz 

Mikołajczyk. Młody tenor, nie wymieniony z 

nazwiska na afiszach, z powodzeniem odśpie- 
wał krótkie arjozo młodego górala. 

Z animuszem odtańczony mazur -(nie- 
zawsze dokładnie w rytmie), a szezególnie z 
werwą i zręcznie wykonane tańce góralskie, 
były — jak zwykle — hueznie oklaskiwane. 

Nieduży, ale dobry chór bardzo dzielnie 
się sprawiał. Inscenizacja zupełnie zadawala- 
jaca. 

Wyśmienicie kierował całością kapelmistrz 
Waeław Elszyk, gruntownie obeznany z par- 

tyturą „Halki** i stylem muzyki naszego nie 
śmiertelnego twórcy. 

Jak widać z wyników dotychczasowych, 
przedstawienia operowe stać będą na poważ- 

mym poziomie artystycznym i powinny się 
stać prawdziwą atrakcją u nas. 

Michał Józefowicz. 

  

  

Echa Targów Północ- 
nych 

Len zdobywa sobie wstępnym bojem coraz 
nowe dziedziny życia. 

Na Wystawie Lniarskiej przekonywali się 
ludzie — nieraz ze zdumieniem, jak wielką 
rolę będą mogli wyznaczyć mu w swem życiu. 
Niema bowiem takich potrzeb ludzkich w za- 
kresie produktów włókienniczych, którymby 
obecnie len nie próbował zadość uczynić. I 
słusznie! jeżeli dzieło oswobodzenia się od go 
spodarczej zależności wobec zagranicy, dzieło 
zachowania bilansu płatniczego i zapewnie- 
nia praey naszym polskim rękom, ma się cał- 
powicie powieść, musimy przystąpić doń wszy 
Scy! 

Na Wystawie Lniarskiej wśród mnogości 
eksponatów; powtarzających się w setkach eg 
zemplarzy, wśród serwet i makat, ręczni - 
ków, prześcieradeł, obrusów, — wyłonił się 
eksponat w swoim rodzaju, jedyny: samotny 

kapłański, a przy nim kościelne przybo- 
x. Z pół bielonego lnu alba, zdobna w szero- 

kie mereżki i pracowite, pajęcze teneryty 
niebielonego płótna ornat, przekreślony 
im, barwnie zahaftowanym krzyżem z ja 
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zej nieco, umiejętnie stonowanej z całoś- 
tkaniny, szara stuła, haftem barwnym о- 

enka na puszkę z komuni- 
przykrycie. na tabernaen- 

wykonała 

   
    

  

żywiona, taka 
kantami i ta 
lum. Całość tę zaprojektowała i 
Państwowa Średnia Szkoła Przem 
Handlowa w Wilnie im. Dmochowskiej 

Przed eksponatami temi przystawali lu- 
dzie, kiwali głowami, niektórzy oczom włas- 
nym nie chcieli wierzyć. Wyciągali szyje, że- 
by lepiej widzieć, i po przez sznur oddzie- 
lajgcy ich od stoiska starali się rąbek ornatu 
ehoć w palee pochwycić. A potem dziwowali 
się jedni, oburzali drudzy. $ 
gdzie kto widział ornat lniany.. 
tychezas wykonywamo je zawsz 
Czy ten ały, tak nowy pomysł nie narusza 
tradycji, czy godzi się z nauką Kościoła? Dy 
sputowali więc, dawne dzieje z pamięci wy- 
wodzili, z teraźniejszością je mierzyli. 

W przeszłości niewątpliwie dla użytku ko 
Ścioła szlachetne i bardzo kosztowne przezna 
ezano tkaniny: co najdroższe, najpiękniejsze, 
atłasy i adamaszki, z dalekich sprowadzane 
krain. Ozdabiano tkaniny te mozajką ozdob- 
nych kamieni, zahaftowywano złotem. Lecz 
zwolna eoraz to nowe i odmienne szły czasy. 
Coraz mniej było bogatych, a pobożnych mag 
natów - fundatorów, coraz mniej pracowitych 
a w ezas wolny zasobnych niewiast, któreby 
łatami ślęezały nad mozolnym, uciążliwym haf 
tem. Zakonnice nie mogły poświęcać się wyłącz 
nie sztuce stosowanej, odciągały je od niej 
obowiązki miłosierdzia. Z czasem wyrób orna 
tów w płatne przeszedł ręce, Od tego 5 
zaczęły się różne maleńkie zmiany, odchylenia 
od dawnej tradycji. Powodowało je masowe, 
wzrastające wciąż zapotrzebowanie, współ- 
działało mnożenie się świątyń pańskich. Gdy 
coraz to wznosić się poczęły skromne, ubożu- 
chne wiejskie kościołki, gdy parafję stanowi- 
ła jedna niezbyt ludna wioszczyna, bez dzie- 
dziea kolatora, skąd było wziąć pieniądze na 
kosztowne, czysto jedwabne tkaniny, na dro- 
fe niei z pełnowartościowego oprzędu jedwa- 
ników ? Stopniowo zaczęto więc zmieniać ga 

tunek, a nawet rodzaj tkaniny. 
Czyż dziś mo kościołach dużo czysto jed- 

wabnych ornatów jest w użyciu? ża Cza- 
sami przyznaja, że ilość ich wynosi zaledwie 
1/8 ogółu. 

‚ й ezego sporządzane jest 7/8? Z jedwa- 
bi obeiążonych wielką domieszką soli mineral 
nych, albo poprostu ze sztucznych jedwabi, 
będących produktem celulozy, a nawet z ba- 
wełny merceryzowanej, która dzięki połysko- 
wi jedwab naśladuje. 

Czy dużo wspólnego ma włókno bawełnia- 

szlachetną nicią, wysnutą przez maleń- 
iatko — jedwabnika?! I dlaczego ba- 

wełna miałaby być szlachetniejszą od Inu?! 
© zaś do materjalnej strony tej sprawy, 

to zwykły ornat z takiej bawełnianej, naśladu 

   

      
   

      

  

  

   

  

  

jącej jedwab tkaniny kosztuje sto dwadzieś- 
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Wschód słańcz g, 5,04 

Zachóś słońca z. 5,19 

M.B. Łsskaw,ś - 
SRRZPEÓITY 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNE] USB W WILNIE. 

Z DNIA 22 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura średnia: 14. 
Temperatura najwy SPIE: 

Temperatura najniższa: --10. 

Opad: 0.2 mm. 

Wiatr: południowo - wsehodni. 

Tendencja: stan stały, potem wzrost ciś- 

nienia. 

Uwagi: wieczorem rozpogodzenie się. 

PROGNOZA POGODY P.I1.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 23 września. 

Chmurno. Możliwe drobne deszcze. Tempe. 
ratura bez większych zmian, Umiarkowane wia 
try południowe. W całym kraju rano mglisto. 

  

   

KOŚCIELNA 
Dzieło M.B. Powołań. W niedzielę dn. 24 bm 

dla członków i sympatyków Dzieła MatkiBos- 
kiej Powołań odbędzie się o godz 8 rano wspólna 
Msza Św. w Kaplicy Ostrobramskiej, wieczorem 
zaś o godz. 6 przy zauł. Bernardyńskim Nr. 8 
zebranie ogólne. 

MIEJSKA. 
—_ Nowa dzielnica miasta, Magistrat przy- 

stąpił do sporządzania planu zabudowy nowej 
dzielnicy „Góra Bouffałłowa', która obejmie u- 
lice: M. Pohulankę, Zakretową, Sierakowskiego, 
]. Jasińskiego, Portową i Zawalną. Projekty 
miasta w tej mierze, można obejrzeć w miej- 
skiem biurze pomiarowem do dnia 1 stycznia. 

— Wozy do przewożenia mięsa. Magistrat 
opracował nowe przepisy dla przewożących mię 
so. Wozy, używane do transportu mięsa, muszą 
być pokostowane, obijanie blachą jest zakaza- 
ne. Tragarze używają nieprzemakalnych kurtek 
i fartuchów. 

Powyższe zarządzenie obowiązuje od dnia 
2 października. 

RÓŻNE 
— Ceny węgla. Wobec zmniejszenia przez 

kopalnie rabatów hurtowych o 5 proc. należy 
liczyć się ze zwyżką cen węgla w sprzedaży de- 
talicznej. 

Narazie ceny pozostały bez zmian z uwagi 
na posiadane przez hurtowników zapasy nabyte 
po starych cenach. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy. 
Po przerwie wakacyjnej wznowił swoje prace 
Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy. 

1. Pierwszy wieczór dyskusyjny odbędzie 
się we czwartek dnia 21 o godz, 19-tej.. 

2. 24 września w niedzielę odbędzie się a- 
kademja bezpłatna 250-lecia odsieczy Wiednia 
o godz. 7-mej wiecz. urozmaicona wystąpieniem 
własnej orkiestry, odegraniem przez Sekcję Te- 
atralną „Wiwat Hetman Sobieski* oraz odczy 
tem. 

  

Sekcje: muzyczna, teatralna, chór, sporto- 
wa, szachistów oraz warcabistów działają i w 
dalszym ciągu jeszcze przyjmują zapisy na no- 
wych członków. 

— Film, który warto obejrzeć, W kinie 
„Roxy“ Mickiewicza 22 w dniach 24 września 
do 4 października r.b. będzie wyświetlany film 
„Pod Twoją obronę*. Ze względu na duże wa- 
lory religijne i artystyczne tego filmu, Archi- 
djecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Wilnie 
zachęca wszystkch członków Akcji Katolickiej 
jak i wszystkich katolików do obejrzenia tego 
wartościowego filmu. 

Doktór $. MARGOLIS | 
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POWRuCIiŁ 
ul. WiLEŃSKA 39, Tel. 9 20 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski w Wiłnie (Pohulanka) — 
dziś, w sobotę 23 b.m. i dni następnych — 
nieczynny. 

— Sekretarjat Szkoły Dramatycznej przy 
Teatrze Miejskim na Pohulance zawiadamia, iż 
zapisy na kurs I-szy, oraz ll-gi już się rozpo- 
częły. Wykłady rozpoczną się 2 października rb. 

Informacyj udziela Sekretarjat Teatru Miej 
skiego na Pohulance od 11 do 1-ej. Tel. 9—45. 

— Teatr Muzyczny Lutnia, Występy Opery 
Warszawskiej. Dziś raz jeden tylko, podczas 
bieżących występów znakomitego zespołu ope- 
ry stołecznej, usłyszymy operę Halevy „Żydów= 
kę” z H. Lipowską w roli tytułowei. A. Gołe- 
biowski śpiewa partję Eleazara, Zarówno r. 
Lipowska, jak A. Gołębiowski zaliczają powyż- 
sze partje do najlepszych w swym bogatym 
repertuarze. Ceny miejsc od 1 zł. Resztę biletów 
kasa teatru Lutnia sprzedaje od 11 w ciągu 
całego dnia. 

Jutro słynna opera Bizeta „Carmen*. W 
roli tytułowej wystąpi po raz pierwszy w Wil- 
nie Janina Hupertowa, najlepsza polska Car- 
men. Partję Don Joze go śpiewa Edward Wai- 
sis, Toreadora zaś J. Brodnicki. Powyższa troj- 
ka artystów święciła.-w tym roku tryumfy na 
występach w Jugosławii. 

Ze względu na zmęczenie artystów, zarów- 
no niedzielna popołudniówka, jak i poniedział 
kowy spektakl wieczorny będą zawieszone. We 
wtorek po raz drugi „Poławiacze pereł". 

— Jutrzejsza popołudniówka widowiska „Z 
pałacu do cyrku* w „Lutni*, Ponieważ wszyst- 
kie bilety na jutrzejszy poranek barwnego wido 
wiska. W. Stanisławskiej „Z pałacu do cyrku” 
zostały przez młodocianych widzów rozchwyta- 
ne, wobec tego jutro o godz. 4-tej po poł. odbę- 
dzie się dodatkowe popołudniowe przedstawie- 
nie tego urocz. widowiska z Dunin-Rychłowską 
i M. Tatrzańskim na czele, oraz Świetnie zgra- 
nym zespołem dzieci. Huczne oklaski zbiera rów 
nież balet Sawiny-Dolskiej art. bal. Ceny spe- 
cjalnie zniżone. Wycieczki szkolne korzystają 
z ulg biletowych. 

— Pqranek dla dzieci i młodzieży w „Lut- 
ni*, W niedzielę o godz. 12,30 po raz czwarty 
barwne widowisko w 6-ciu obrazach ze špie- 
wami muzyką i tańcami W. Stanisławskiej „Z 
pałacu do cyrku”. Doskonała gra artystów z p.p. 
Dunin-Rychłowską i M, Tatrzańskim na czele, 
oraz przepiękny balet Sawiny-Dolskiej zachwy- 
ca małych, a nawet dużych widzów. Ceny spe- 
cjalnie zniżone. Wycieczki szkolne korzystają 
ze specjalnych ulg biletowych. 

— Teatr Kino Rozmaitości, — Sala Miej- 
ska Ostrobramska 5. Dziś, sobota 23 września 
i jutro niedziela 24 b.m. (początek seansu o 
godz. 4-tej), rozświetla ekran piękny amantow- 
ski film pod intrygującym tytułem „Miłość na 
rozkaz” z pięknym oficerem gwardji carskiej 
Iwanem Lebiediewem oraz wiośnianą Geneveve 
Tobin i demoniczną Betty Compson. 

  

Tajemnica zaginięcia 
Sprawa zaginięcia 12 żydów wileńskich, 

którzy przekraczali granicę koło Dokszyc nie 
została jeszcze 'wyświetłona. Powstaje jednak 
pytanie, czy w możliwościach polskich władz 
leży wogóle wyświetleńie sprawy. Poprzednio 

już wyraziliśmy przekonanie, że „ostatnie sło- 
wo* wypowiedzieć właściwie winno poselstwo 
soweckie w Warszawie. Obecnie otrzymujemy 
iniormację, które całkowicie stanowisko nasze 
w tym względzie podtrzymują. 

Opowieść krawca Perewozkina jest ропи- 
га 1 wstrząsającą. Tem niemniej nałeży wziąć 
pod uwagę, iż Perewozkin jako osoba, wpraw- 
dzie zainteresowana, ale bądź co bądź postron- 
na w stosunku do śledztwa, nie może objąć je. 
go całokształtu i być może, zrozumieć moty- 
wów, któremi kierowały się czynniki bezpieczeń 
stwa. Być też może, że jego zarzuty pod adre- 
sem władz śledczych wypowiedziane są rów- 
nież zbyt pochopnie + niešcišle, co się tłuma- 
czy rozgoryczeniem i zdenerwowaniem czło- 
wieka, który postradał całą rodzinę. Naprzykład 

12 Żydów wileńskich 
ustaliliśmy, iż Perewozkin wcale nie zgłaszał 
się do wojewódzkiego naczelnika urzędu śled- 
czego w Wilnie. 

Obecnie dowiadujemy się, że wileńskie wła 
dze śledcze posiadają rzekomo niezbite do- 

wody, iż owe rodziny żydowskie przekroczyły 
granicę do Sowietów.. Fakt ten zdaje się nie 

ulegać wątpliwości. W takim wypadku supozy. 
cja morderstwa odpada, przynajmniej morder- 
stwa po tej stronie granicy z Sowietami. Rzecz 
zrozumiała, iż tutejsze władze nie są w sta- 
nie ustalić, ani zbadać, co się z temi osobami 
stało po strone sowieckiej. Być może zaginęły 
gdzieś w ogólnym chaosie i olbrzymich tere- 
nach Republik Sowieckich, być może, iż zo- 

stały aresztowane, znajdują się w więzieniu, 
lub zesłaniu. 

Jedynie konkretną odpowiedź może w tym 
wypadku udzielić poselstwo sowieckie w War- 
szawie, po uprzedniem skomunikowaniu się z 
lokalnemi władzami policyjnemi w SSSR. 

Strącona z toru kolejowego krowa 
przygniotła śmiertelnie kolejarza 

WILNO. Onegdaj rano pocąg osobowy Nr. 

856, zdążający z Mołodeczna do Lidy, na 311 
kiłometrze koło wsi Małejkowszczyzna najechał 

na pasącą się na nasypie kołejowym krowę eme 
rytowanego kolejarza Piotrowskiego Wincente- 
go. Krowa, trącona cylindrem lokomotywy, za- 

bita została na miejscu i staczając się runęła 
na nadbiegającego Piotrowskiego, przyczem ro- 
gami połamała mu żebra, oraz uszkodziła płuca, 
W stanie beznadziejnym Piotrowski został od- 
wieziony do szpitala powiatowego w Lidzie, 

Woźny włamywacz 
LIDA. Woźny pisarza hipotecznego w Lidzie 

Czekow Jan, zam. w Lidzie przy ul. Wyzwole- 
nie 14, dobrał się do kasy pancernej, stojącej 
w kancelarji pisarza hipotecznego, a będącej wła 
snością gospodarza dómu Wileńczyka Mordu- 
cha. Czekow skradł z kasy przechowywaną tam 
biżuterję, złote pieniądze i srebrne nakrycia 

stołowe łącznej wartości. 6.000 zł, Zatrzymany 
wkrótce prze policję śledczą Czekow przyznał 
się do winy, oświadczając, że skradzione rzeczy 
sprzedał w różnych mejscowościach nieznanym 
„mu osobom, Kradzieży dokonał podczas 
nieobecności pisarza hipotecznego,  bawiącego 
na letnisku, Złodzieja osadzono w więzieniuł 

Pedatki w naturze 
WILNO. Ministerstwo Skarbu nadesłało do 

Izby Skarbowej instrukcję w sprawie przyjmo- 
wania świadczeń w naturze na spłatę niektórych 
zaległych podatków, oraz udziału w kontach ro- 
bót meljoracyjnych: Na podstawie złożonego 
przez podatnika zaświadczenia i pełnionego 
odpowiednio blankietu RÓG | kasa urzę- 
du skarbowego zarachowuje sumę wartości 
świadczeń w naturze, podaną w zaświadczeniu 
na przychód, jako uiszczenie zaległości w pań- 
stwowych podatkach — przeto bez dodatków 
komunalnych i jednocześnie tę samą Sumę Za- 
pisuje na rozchód, jako wydatek budżetowy mi- 
nisterstwa opieki społecznej na okres 1933 — 34, 

Wpłaty wymienionego wyżej rodzaju usku- 
tecznione na rzecz podatków dochodowego i 
gruntowego mają kasy urzędów skarbowych 
zapisywać do osobnych dzienników specjalnych, 
zatytułowanych „wpłaty świadczeniami w na- 
turze”. W księdze sum komunalnych obroty te 
mają być zapisywane na osobnych kontach. 

Ewentuaine nadpłaty powstałe w podat- 
kach, zapłaconych w naturze skutkiem później. 
szego uwzględnienia odwołań, lub z innych po- 
wodów nie mogą być w żadnym razie zwraca- 
ne w gotowiźnie, lecz przerachowywane na po- 
czet przyszłych podatków. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios — Turbina 50.000 — Wstriecznyj. 
LUX — Czemp. 
ROXY — Donovan. 
PAN — Drewniane krzyże. 
CASINO — Zgubny czar. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
. — Przez Okno. Nieznani sprawcy dostali 

się w nocy, wycisnąwszy szybę w oknie, do 
mieszkania Pupko Lejby (Wiłkomierska 89) i 
skradli ojcu Lejby Janklowi ubranie oraz sre- 
brną cygarnicę, łącznej wartości 360 zł, 

Jakonisowej  Janinie (Nowogródzka 35) 

Akcja na rzecz Pożyczki Narodowej 
WILEŃSKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW I 
PRZEMYSŁOWCÓW ŻYDOWSKICH CENTRA 

LA W WILNIE. 
Dnia 18 b.m. odbyło się posiedzenie zarzą- 

du Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców 
Żydowskich (Niemiecka 25) pod  przewodni- 
ctwem p. prezesa Jakóba Szeskina, na którem 
uchwalono zwrócić uwagę członków Stowarzy- 

z Szenia na doniosłe znaczenie Pożyczki Narodo- 

wej i w głębokiem przekonaniu iż udział w sub 

skrypcji tejże pożyczki jest obywatelskim obo- 
wiązkiem każdego, zawezwać kupiectwo żydow 
skie, by jak najliczniej zgłaszało się do sub- 
skrypcji Pożyczki: Narodowej. 

Wyłoniona na temże posiedzeniu specjalna 
komisja w składzie p.p. |. Szeskin, A. Zajd- 
sznur, ]. Szkolnicki, W. Cholem, dyr. O. War- 
hajtig, D. Waker, K. Ryndzun, B. Kewes i N. 
Sidrański opracowała dokładny plan prozagan-nie rezolucję, 

dy, oraz zorganizowała biuro informacyjne w 
sprawie Pożyczki Narodowej w lokalu Stowarzy 
szenia przy ulicy Niemieckiej 25 (tel. 14 — vs). 

AKCJA NA RZECZ POŻYCZKI NARODOWEJ 
W UNIWERSYTECIE STEFANA BATOREGO 

W WILNIE 

Dnia 21 września r.b. odbyło się zebranie 

profesorów i docentów Uniwersytetu Stefana Ba 

torego, zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia 
Grona Nauczycielskiego U.S.B. w sprawie akcji 
subskrypcyjnej Pożyczki Narodowej. Nader licz- 
ne zebranie zagaił prezes Stowarzyszenia proi. 

Dr. Kazimierz Jantzen, poczem objął przewod- 

nictwo J. M. Rektor prof. dr. Witold Staniewicz. 
J. M. Rektor przedstawił cele i znaczenie Po. 
życzki Narodowej, poczem poddał pod głosowa 

jednomyślnie przyjętą przez ze- 
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„DANCING TOWARZYSKI 
Wstęp na „dancing“ lącznis z podwleczorklem 24. 1.65 cd osoky 

„PALAIS de DANSES“ 

z występami 
artystów 

MICKIEWICZA 11, 
telefon 5-93 

Przed mikrofonem 
  

  

Para młodych i urodziwych artystów amerykańskich Lili Heyn i Erwin Stuart w jed- 
nym z ostatnich filmėw. 

cia pięć złotych, zaś ów czysto lniany, pięk- 
nie haftowany, - również lnem, — zaledwo 
czterdzieści pięć zł. Różnica ogromna. 

Dalszem zagadnieniem jest wygląd estety 
czny i reprezentacyjny tąkiego ornatu. W 
bogatym kościele niewątpliwie razić on bę- 
dzie. Zszarzeje. nieprzyjemnie na tle złoceń i 
marmurów. Ze skromnem otoczeniem  nato- 
miast eałkowicie hąrmonizować będzie, a w 
miarę postępu naszej techniki tkackiej, w co 
raz większej ilości kościołów da się zastoso- 
wać. 

Dla uświetnienia świątyń pańskich z da- 
wien dawna najcenniejsze oddajemy rzeczy, 
lecz dziś cennym dla nas i drogim jest ien, 
którv rośnie na naszej ziemi, który nakładem 

wielkiego trudu, mozołem wielu rodzin przez 
lud nasz jest ręcznie przetwarzany. Uczyńmy 
go jak najpiękniejszym, stwórzmy mięsiste, 
lśniące adamaszki, i przeznaczmy je na or- 

naty. 
Niewątpliwie znajdą się ludzie, którzy w 

tym kierunku zechcą wysilić swą wiedzę i po 
mysłow którzy w pracę tę włożą wielki za 
pas wytrwałości i dobrej woli! ; 

Trzeba tylko, by duchowieństwo i ogół 
społeczeństwa nie zajęły wobec tych poezy- 
nań biernej postawy, by wypowiedziały, że 
lniane ornaty i kościelne przybory Iniane 
chcemy mieć i oglądać w kościołach naszych. 

Janina Ezupowicz. 
——000——— 

  

  

    

  

  

branych, w następującem brzmieniu: „zebrani 
na zgromadzeniu, zwołanem przez Zarząd Sto- 
warzyszenia Grona Nauczycielskiego USB. pro- 
iesorowie i docenci USB. uchwalają: 1) wziąć 
udział w subskrypcji Pożyczki Narodowej przy. 
najmniej w wysokości 100 proc. jednomiesięcz- 
nych poborów, 2) poprzeć jak najgoręcej akcję 
subskrybowania „Pożyczki Narodowej”, 

Tegoż dnia odbyły się dwa inne zebrania, 
mianowicie, Zrzeszenia Asystentów USB i Zw. 
Funkcjonarjuszy Niższych USB. Na zebraniu 
Zrzeszenia Asystentów po zagajeniu przez pre- 
zesa P. Poczobutt-Odlanickiego, jednogłośnie 
uchwalono wziąć solidarnie udział w subskryp- 
cji Pożyczki Narodowej w wysokości najmniej 
75 proc. jednomiesięcznych ów dla adjun- 
któw, asystentów starszych i młodszych, a 
dla zastępców asystentów najmniej po jednej 
obligacji 50-złotowej, jak również poprzeć jak- 
najgoręcej akcę subskrypcyjną. 

Na zebraniu funkcjonarjuszy niższych, [i- 
czącem ponad 100 osób, wszyscy zadeklarowali 
udział w. subskrypcji, deklarując w niektórych 
wypadkach kwotę wyższą, niżby wypadało z wy 
sokości poborów. 

Urzędnicy Administracji Ogólnej Uniwersy. 
tetu, Oraz Uniwersyteckiej Bibljoteki, wszyscy 
bez wyjątku zadeklarowali już w dniu 20 b.m. 
subskrypcję Pożyczki Narodowej w wysoko. 
ści 75 proc. jednotniesięcznych poborów. 

Również młodzież akademicka podjęła a- 
kcję na rzecz Pożyczki Narodowej. 

000—— 

— Pod znakiem Pożyczki Narodowej. Ogól- 
ne posiedzenie koła nowogródzkiego zrzesze- 
nia Sędziów i Prokuratorów R.P. pod przewod- 

  

"nictwem wiceprezesa S.O. p, St. Murzy-Murzi- 
cza, na posiedzeniu w dniu 19 bm. po rozważeniu 
kwestji przystąpienia sędziów i prokuratorów 
do udziału w subskrypcji 6 proc Poż. Państwo- 
wej,mając na względzie ważność i doniosłość 
oraz potrzebę dla Państwa i Narodu Polskiego 
prędkiego i zupełnego pokrycia ogłoszonej poży 
czki uchwaliło: wezwać kolegów sędziów i pro- 
kuratorów do wzięcia udziału w subskrypcji wy 
mienionej pożyczki w wysokości 100 proc. pobo 
rów miesięcznych. Zebrani sędziowie i prokura 
torowie — jednogłośnie rezolucję powyższą ak- 
ceptowali. 

Stowarzyszenie Urzędników Sądowych okrę 
gu nowogródzkiego na ogólnem zebraniu w dniu 
16 bm. po wysłuchaniu referatu kol. Jakóbczyka 
A. w sprawie przystąpienia członków: S.U.S. do 
udziału w subskrypcji Pożyczki Narodowej uch- 
waliło jednogłośnie aby wszyscy urzędnicy są- 
dowi okręgu nowogródzkiego subskrybowali po- 
życzkę w wysokości 75 proc. pobieranych pobo- 
rów. 

W zebraniu brał udział delegat Zarządu 
Głównego w Warszawie p. J. Pyrski. 

LIDA 
— Subskrypcja pożyczki. Do dnia 20 b. 

m. subskrybowano w Lidzie pożyczki narodo- 

wej na sumę 9500 zł. Subskrybentów było 57, 
rekrutujących się ze sfer niezamożnych. 

skradziono z mieszkania kurtkę wartości 35 zł. 
‚ — Zaginął Gintrowiczowa Marja, m-ka 

zaść. Kiernowo gminy Rudziskiej, donięsła no- 
licji że w dniu 10 lipca 1933 r. mąż jej Gintro- 
wicz Konrad Józef 30 l. wyszedł z domu w poszu 
kiwaniu pracy i dotychczas nie powrócił. Po- 
szukiwania zarządzono. 

— Nieudane włamanie do firmy „Bata* No 
cy wczorajszej usiłowano dokonać włamania 
do sklepu obuwia ,„ Bata” przy ul. Mickiewicza. 

Złodzieje zerwali już zamki, lecz w ostat 
niej chwili zostali spłoszeni i mimo pościgu 
stróżów nocnych, zbiegli, 

mięso, Za ubiegłe trzy 
tygodnie policja i kontrola miejska zatrzymała 
ogółem 585 klg. różnego mięsa, sprowadzonego 
do miasta bez kontroli lekarskiej. 

— Obława. Wczoraj z racji dnia targowe- 
go policja przeprowadziła obławę 
Zatrzymano kilku kieszonkowców. 

— ZŁODZIEJE NA TRAKCIE. Wcząraj 
nad ranem na trakcie z Niemenczyna jacyś zło- 
dzieje okradli kolejno trzy  furmanki chłopskie 
zdążające do miasta z towarami. Policja poszu- 
kuje sprawców. 

OSZMIANA 
— WŁAMANIE SKLEPOWE. Ze sklepu 

Rozembłuda Moryca skardziono w nocy więk- 
gė upepetiejćć wart. 1500 zł. Złodzieje 

lostali się do sklepu prze okno, wypiłowawsz 
żelazną kratę. Ustalono, że kradzieży iais 
Jurewicz Witold, bez stałego miejsca zamiesz- 
kania zawodowy złodziej oraz _ Marcinkiewicz 
Józei, zam. rzekomo w Wilejce. Jurewicz tejże 
nocy został ujęty w pobliżu dworca kolejowego 
w Smorgoniach w chwili gdy usiłował wspólnie 
z. Marcinkiewiczem ukryć skradzioną manufaktu 
rę, Marcinkiewiczowi udało się zbiec. Nanuja- 
kturę zwrócono Rozembłudowi. Jurewicza osa- 
dzono w więzieniu Łukiskiem w Wilnie, Mar- 
cinkiewicza szuka policja. 

+ 

— TAJNA GORZELNIA. W latach wsi Giero 
wicze gm. sobotnickiej policja przypałapała na 
gorącym uczynku pędzenia wódki mieszkańców 
tej wsi Trubicha, Aniszkiewicza i  Jackiewicza, 
Kompletny aparat i wypędzoną samogonkę skon 
fiskowano. Sprawców oddano pod dozór ро- 
licji. 

BA FILMOWEJ TAŚMIE 
„DONOVAN''* — „ROXY'* 

Serja filmów _ dziecinno - rodzicielskich 
wydłużyła się w nieskończoność. Lepsze już 
jednak to, niż nudne salonowce z konwencjo- 
naluym happy-endem i gruchającemi gołąb- 
kami. 

Zresztą filmy takie, jak „Czemp**, „Niepo 
trzebna** wzbudzają zachwyt. 

„Donovan** jest warjantem tematu „Czem- 
a = i 

Malec (Jackie Cooper) staje się przycz, 

ną odrodzenia moralnego opryszka (Ryszard 
Dix). Przemiana ta jest bardzo ładńie zazna- 
czona w reżyserji Freda Niblo. 

Borys Karloff, upiorny sztuczny człowiek 
z „Frankensteina'* ma w „Donovanie““ epi- 
zodyczną i mało wyzyskaną rólkę. 

Marion Sehilling stworzyła postać dość 
sympatyczną, choć za bardzo rozanieloną. 

Największą sympatją wszakże obdarza. 
widz genjalnego malca, Jackie Coopera, któ- 
ry choć lepszy był w „Czempie'*, ale i tu nie 
ustąpił swoim starszym partnerom w grze. 

Całość może się podobać ze względu 
temat. Tad. C. 

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU, 
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KORZYSTAJĄC Z SAMOLSTU       

na rynkach. * 

TEATR MUZYCZNY „„LUTNIA'" 
Ё WYSTĘPY ZESPOŁU 

Opery Warszawskiej 
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2 SĄDÓW 
SKAZANIE REDAKTORA  „KURJERA 

WILEŃSKIEGO 
Wczoraj po całodziennej rozprawie  ska- 

zany został red. odpowiedzialny „Kurjera Wiień- 
skiego Kiszkis na 3 miesiące aresztu i 200 zł. 
grzywny za zniesławienie w druku dziekana 
nowogródzkiego ks. Jana Węckiewicza, 

WYROK W SPRAWIE MAJĄTKU BEZDANY. 

Onegdaj w Sądzie Apelacyjnym zapadł wy- 
rok w głośnej sprawie parcelacji majątku Bez- 
dany i oskarżenia p. Eirosa o nadużycie pieni- 
potencji Mocą tego wyroku oskarżony  Efros został оаОа iewinniony. Oskaržyciel pu- 

bliczny zapowiedział kasację. 

BÓJKA, ZAKOŃCZONA STRZAŁEM. 

Pewnej lstiopadowej niedzieli ub. roku, 
droga wiodąca z Nowo-Wilejki do wsi Jałów- 
ka stała się nieoczekiwanie mijscem następują- 
cego krwawego wypadku. 

Drogą ową wracała z kościoła grupa wło- 
Ścian. Jedni z nich byli skupieni, drudzy bardzo 
rozmowni. Wśród tych ostatnich wodził jednak 
rej niejaki Kazimierz Grabowski rzekomo naj- 
groźniejszy w okolicy Don Juan i jako taki 
najbardziej znienawidzony przez innych parob- 
czaków, mniej szczęśliwych w podbijaniu serc 
niewieścich. 

Kto wie, czy takim skrytym przeciwnikiem 
Grabowskiego nie był również 18-letni Antoni 
Bożerodzki. W owym jednak dniu zdradzał wy 
rażne tego objawy i gdy Grabowski skupił w 
rozmowie dookoła siebie wszystkie dziewczę- 
ta, Bożerodzki nie wytrzymał i wszczął z nim 
sprzeczkę. Posypały się ostre słowa a nieza- 
długo doszło do bójki. Chłopcy podzielili się na 
dwa wrogie obozy, najbardziej jednak zażarcie 
walczył Bożerodzki, z 

Gdy uważał, że nie wystarczą pięście, wy- 
jął rewolwer i oddał strzał. Kula ugrzęzła w 
boku Grabowskiego, wobec czego nieszczęśli- 
wy parobczak padł na ziemię zalewając się 
krwią, a później musiał przeleżeć 20 dni w szpi- 
talu. 

Sąd skazał go na dwa lata więzienia, za- 
wieszając wykonanie kary na okres 5-letni. 

BEBE 

"Wyszła z druku i jest do nabycia 
we wszystkich księgarniach 

Wyprawa Wileńska 
r. 1919 

we wspomnieniach cywila 
przez ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 

Cena zł. 1. 

  

      

ŚWIAT— Nr. 37. Treść. A. 
„Pożyczka wewnętrzna'*, B. Lepecki „Wizyta 
u Indjan'', F. Burdecki „Powrót polskiej eks- 
pedycji polarnej'*, M. Samozwaniec „Tataja**, 

Wieniawski. 

W. Bunikiewiez „Zbrodnie Jaksy — Beja““ 
(opowieść staropolska), F. Dangel „Le—targi 
wileńskie''.. Ten właśnie feljeton budzi za- 

strzeżenia: nie dość, że dowcip dość lichy, ale 
krzywdzący stosunek do bądź co bądź  nie- 
przeciętnego wysiłku Wilna. 

ŚWIATOWID — Nr. 38. Od „winobra- 
nia'* (na pierwszej stronie okładki) do „dzie- 
cii sarenek** (na czwartej) prowadzi barwna 

droga, pełna przygód i niespodzianek. A więe 
w Cierlicku, miejsću tragicznej katastrofy 
Żwirki i Wigury, w rocznicę ich śmierci ze- 
brał się blisko 30 tys. tłam  polsko-czeski, 
przekreślając granicy wobec trumny bohate- 
rów. W Norymberdze oddziały szturmoweów 
Hitlera maszerowały przed swym wodzem. W 
Ameryce ludzie chorują na śpiączkę (szezęśli- 
wi! nie mają kłopotów), ale lekarze nie po- 
zwalają długo spać. Panie osłaniają dekolt 
i plecy, — co mają odsłaniać, nikt jeszeze 

nie wie. Peggy Hopkins Joyce, znakomita ar- 
tystka filmowa, wypowiada słuszne uwagi o 

małżeństwie, korzystając ze swego nieprzec:ęt 

nego doświadczenia, o którem całkiem niedy- 
skretnie opowiada sama. 

TYGODNIK ILUSTROWANY Nr. 38. 
Ciekawy ten zeszyt przynosi przedewszyst- 
kiem bogato ilustrowany artykuł p.t. „Od- 
siecz wiedeńska'*. W „Ideach i zdarzeniach** 
za Miesięcznikiem Heraldycznym podaje się 
wykaz potomków króla Jana III, którzy za- 
siadali, lub zasiadają na tronach. T. Grzebie- 
niewski w art. „Z królem, lub choćby mimo 
krėla““ omawia stosunki w Anglji. A. Galis 
kreśli wrażenia z pobytu „Na wertepach po- 
granieza““, — zgrabnie napisane, ale zbyt po- 
wierzchowne refleksyjki, mające uczynić za- 
dość „modzie na Polesie, na Nowogródczyznę, 
na Kresy*'.. T. M. Nittman podaje niezmier- 
nie ciekawe wiadomości o bułgarskich „trudo- 
wikach““. W. Charkiewiez w dalszym ciągu 
kreśli sylwetkę młodego Odyńca na podstawie 
nieopublikowanych listów poety do ojca i bra 
ta. W odcinku powieściowym — c. d. „Mi- 
ljardów** Struga. 

SŁUŻBA NAUCE — Nr. 2. — Doskona- 
le redagowane i pięknie wydawane nowe cza- 
sopismo niezawodnie ma już pokaźne grono 
oddanych przyjciół, — miłośników nauki. O- 
becny zeszyt zawiera artykuły: T. Kotarbiń- 
skiego — „Namiętności naukowe'', St. Mał- 
kowskiego — „Jak współdziałać w gromadze- 
niu dokumentów geologicznych ?'*, St. Kreut- 
za „Uwagi o potrzebie odpowiedniego u- 
względnienia nauki geologji i mineralogji w 
szkołach šrednich““, T.J.M. — „Jak służyć 
nauce polskiej zagranieą'*, Romana Jakimowi- 
cza (nie wileńskiego!), — mięci Haliny 
Rutskiej'* — oraz bogatą i ciekawą kronikę. 

  

   

 



  

Turniej tenisowy 
Dziś o godz. 3 po poł. rozpocznie się па 

kortach Parku Sportowego im. gen. Żeligow- 
skiego, odłożony z racji złej pogody turniej 
tenisowy (z wyrównaniem) dła panów — o 
puhar redakcji „Słowa”, oraz dla pań — o pu- 
har firmy j. Nowicki i Syn. 

Turniej miał się odbyć w ub. niedzielę, zo. 
stał przeniesiony na dzień 30 b.m. i 1 X, jednak 

o puhar „Słowa* 
wobec przesunięcia terminu turnieju zamknięcia. 
AZS'u wykorzystany zostanie ten termin i tur 
niej „Słowa”* odbędzie się nieodwołałnie (0 йе 
nie będzie deszczu) dziś i jutn= 

Osoby zgłoszone proszone są o przybycie 
na korty przed godziną trzecią. Jutro początek 
o 9 rano, 

Zwycięska drużyna 

  

  

w niedzielę na stadjonie Legii w Warszawie odbyło się rewanżowe spotkanie ligowe w gru 
pie spadkowej pomiędzy Warszawianką i Krakowską Garbarnią. Mecz zakończył się ponow- 

nem zwycięstwem Warszawianki w stosuntu5:3 (3:2) Na zdjęciu zwycięska drużyna 

  

grodźięhyka 
— Goście warszawscy w Grodnie, We 

czwartek bawiła w Grodnie wycieczka uczniów 
warszawskiego gimnazjum im. Stefana Batore- 
go w ilości około 300 osób. Wycieczka pod 
przewodnictwem dyr. Ambrożewicza przyjecha- 
ła pociągiem z Warszawy o godz. 15-tej gdzie 
na dworcu kolejowym witana była przez gro- 
no nauczycielskie i delegacje młodzieży szkoł- 
nej gimn. państw. im, A. Mickiewcza — któ- 
rzy przybyli z własną orkiestrą i sztandarem. 

Po powitaniu uczniowie warszawscy udali 
się do gimn, męskiego grodzieńskiego, a stam- 
tąd na zwiedzanie miasta. й 
„ Wieczorem zaś przybyli goście urządził 
przedstawienie w teatrze miejskim odgrywając 
fragmenty Wyspiańskiego: „Batory pod Psko- 
wem“ į Goetla „Samuel Zborowski”. Dochód 
z przedstawienia przeznaczony 'został na odna- 
wianie zamku królewskiego w Grodnie. W cza- 
sie antraktów przygrywała orkiestra dęta pań- 
stwowego gimnazjum męskiego w Grodnie. 

Prawdziwe uznanie należy się zespołowi 
artystycznemu uczni, którzy wystawiając te 
dwa fragmenty wykazali żywą werwę i Opa- 
nowanie ról, za co tęż ficznię zębrana publicz- 
ność żywo oklaskiwała miłych gości. 

Po przedstawieniu prezes Bratniej Pomocy 
gimn. grodzieńskiego wygłosił pożegnalne 
przemówienie wręczając gościom piękny bu- 
kiet kwiatów. 

Po wyjściu z teatru w ogrodzie miejskim 
odbyło się pożegnanie i goście rozeszli się do 
swych siedzib, skąd dnia następnego udali się 
do Wilna. 

Przyjęciem gości warszawskich zajęło się 
państwowe gimnazjum męskie im. A. Mickie- 
wicza w Grodnie. 

25 lat pracy Związku Strzeleckiego. 

W roku bieżącym przypada wielki jubileusz 
25- cio lecia Związku Strzeleckiego. Dwadzieś- 
cia pięć lat mija od chwili, kiedy najlepsi synowie 
Polski pod wodzą Komendanta Piłsudskiego za- 

wiązali w r. 1908 Związek Walki Czynnej, który 

w parę lat później wydał bojowników o Niepod- 
ległość zgrupowanych w Związku Strzeleckim. 

Wielka ta rocznica obchodzona uroczyście 

w całej Rzeczypospolitej — będzie szczególnie pod 
niośle uczczona na terenie Ill Okręgu Związku 

Strzeleckiego w ramach ‚„ Tygodnia Strzelca * w 

czasie od 1 — 8 października 1933 r. 

Od kilku tygodni wre systematyczna praca 

powołanego do życia Obywatelskiego Komitetu 

Obchodu tej świetlanej rocznicy 
Protektorat nad uroczystością objęli: wóje- 

woda białostocki p. Zyndram-Kościałkowski wo 

jewoda wileński p. Jaszczołt, wojewoda nowogró 
dzki Świderski gen. Dąb-Biernacki i D-ca OK. 
ill p. gen. Litwinowicz. 

Komitet wykonawczy pod przewodnictwem 

dr. Talhejma opracował w szczegółach na dużą 

skalę zakrojony program uroczystości, który nie 
bawem zostanie podany do wiadomości. Nad re 

alizacją poszczególnych części programu pracują 

nieprzerwanie cztery komisje: ogólno - organiza 

cyjna, finansowo - gospodarcza, propagandowa 

i sportowa, 

Kierują tem ludzie znani na naszym terenie z 
owocnej pracy społecznej, z których każdy dźwi 
ga na sobie cząstkę pracy związanej z obchodem 
można więc przypuszczać,że Okręg Il Związku 

Strzeleckiego szczególnie wspaniale uczci wraz 

z całem patrjotyczem społeczeństwem Wielki Ju- 

bileusz Związku Strzeleckiego. 
— Czy naprawdę tak było?. W dniu wczo- 

rajszym m-ka wsi Kniażewodce gm. Dubień- 
skiej zameldowała władzom policyjnym, że na 
szkodę jej córki Sowcowej Teodory przebywa- 

  

W. SOMERSET MAUGHAM. 

RASA EITI IDE TOKIA IKT RRT 

jącej obecnie w tut. więzieniu — skradziono 
różnej garderoby wartości około 1000 zł. 

Sprawcy kradzieży dostali się do komory 
za pomocą podkopu. U podejrzanych dokona- 
nia kradzieży 'w czasie przeprowadzonej rewizji 
nic nie znaleziono, Wobec takiego obrotu spra- 
wy zachodzi podejrzenie, że Miłoszewiczowa 
kradzież symuluje, a rzeczy ukryła z obawy 
przed sekwestratorem — gdyż zalega w opła- 
cie podatków. 
.. Dochodzenie w tej sprawie w toku — i 
jak tam było ustalą władze policyjne, 

. — Kradzież dokumentów. Kuźmickiej An- 
nie (ul. Z. Wróblewskiego) nieznani sprawcy 
skradli z mieszkania portfel z dokumentami. 

— Kupił kradziony rower. Kradziony rower 
od nięznanego mu osobnika kupił Zdankiewicz 
Jan. Rower został zakwestjonowany. 

— Teatr Miejski. W dniu dzisiejszym o 
godz. 8.15 inauguruje nasz teatr miejski nowy 
sezon teatralny. Odegrana będzie komedja Kie- 
drzyńskiego p.t. „Ten stary warjat'. w reżyse- 
rji p. Tańskiego. 

— Rozgrywki tenisowe. Dziś i jutro od 
godz. 15-tej na kortach tenisowych „Cresowji” 
odbędą się rozgrywki tenisowe o mistrzostwo 
miasta przy udziale zawodników warszawskich, 
wileńskich, białostockich i grodzieńskch. 

Wrazie niepogody rozgrywki odłożone bę- 
dą na dzień 30 b.m. i 1 października, 

  

— Straszny pożar w Baksztach. Dzień 14- 
bm. dla Bakszt był dniem strasznym. Z niewia- 
domych przyczyn powstał pożar w zagrodzie jed 
nego z mieszkańców. Dość silny wiatr, gumna- 
zapełnione zbożem i sianem, dachy kryte słomą 
skupienie zabudowań, brak wody itp. zapowiada 
ło, że pożar będzie straszny, grożący spaleniem 
się całej wsi. Całe jednak szczęście, że była to 
godzina 20, kiedy ludność jeszcze była na nogach 
Pierwsze więc sygnały dzwonów kościelnych, 
syreny strażackiej i inne zebrały wszystkich na 
miejsce nieszczęścia. Przybyły dwie straże: bak- 
sztań$ka, nieliczna wprawdzie, kierowana umie 
jętnie przez p. S. Samokara, naczelnika straży i 
kruplańska - kierowana przez p. ]. Kwaśniaka 
i Sosnowskiego Mikołaja. Płacz i rozpacz niesz- 
częśliwych, rozmiar pożaru, trwoga sąsiadów. 
mogły niejednego wybić z równowagi i orjenta 
cji. Połączone jednak straże, przy pomocy ludzi 
dobrej woli, kierowane przez p. Samokara nie 
zdezorjentowały się ani na chwilę. Dołożyły wsze 
Ikich starań, aby pożar umiejscowić i stłumić. 
Po kilkugodzinnych wysiłkach  dopięto celu. 
Cześć więc ludziom pełnym poświęcenia w ob- 
ronie życia i mienia nieszczęśliwców. Spalonych 
zostało 9 budynków, straty sięgają 20.000 zł. | 

Obok tych pięknych czynów, godnych naś 
ladowania, a przychodzących z pomocą niesz- 
częściu ludzkiemu, dały się zauważyć pewne 
zgrzyty, które odbiły się głośnem echem wśród 
miejscowej ludności, Ludność miejscowa i okoli. 
czna w znacznym procencie była dość obojętna 
na wszystko. Mimo nawoływań, próśb i gróżb 
do noszenia wody dostarczenia łopat - część 
ludności stała nieruchomo. Na wieś liczącą prze- 
szło 150 domów znalazła się jedna jedyna łopata 
Z chwilą umiejscowienia pożaru wszystko zwa- 
lono na barki p.Samokara i połączonych straży. 

Straż wyznaczona przez naczelnika p. Samo- 
karą a rekrutująca się z gospodarzy, zjawiła się 
dopiero po 3 godzinach. Wracając. straż krupla 
ńska w wielu wypadkach nie znalazła uprzęży na 
swych koniach. Elementy niskie korzystały jak 
kruki, ze wszystkiego,co wpadło pod rękę. A 
szkoda wielka, bo jeżeli kiedy, to właśnie w tych 
wypadkach, o których wspomniałem, energja i 
czujność policji przydałaby się wyjątkowo. 

Obecny. 

1) 

MAŁŻEŃSTWO Z KONIECZNOŚC 
Opuściłem Bangkok na małym  sta- 

teczku, pojemności czterech, czy pięciu ton. 
Salonik, który służył jednocześnie za salę 
jadalną miał dwa wąskie stoły, ustawione na 
środku z okrągłemi krzesłami po bokach. Ka- 
biny znajdowały się w głębi statku i były 
bezgranicznie brudne. Karaluchy pełzały po 

pokładzie i, przy łagodniejszym nawet cha- 

zakterze, trudno było powstrzymać się od 
wybuchu trwogi, gdy idące do łazienki, by 
wymyć ręce, spotykało się leniwie spacerują- 
cego karalucha. 

Wypełzliśmy w dół rzeki, rozległej, leni- 
wej i uśmiechniętej, której zielone brzegi by- 
ły nakrapiane małemi lepiankami, piętrzącemi 
się, jedna przy drugiej na pochyłych  brze- 
gach. Niedługo wypłynęliśmy na otwarte 
morze, błękitne i spokojne, rozpostarte. da- 

leko przed oczyma. Widok ten i zapach wo- 
dy morskiej napełniły mnie niezrozumiałem 

uezuciem pychy. 

Wyszedłem wczesnym rankiem na pokład 

     
Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

i odrazu zorjentowałem się, że wpadłem po- 
śród najcudaczniejszą kolekcję ludzką, jaką 
kiedykolwiek spotkałem! Byli tam dwaj fran 

cuscy kupcy, belgijski pułkownik, włoski te- 
nor, Amerykanin — właściciel wędrownego 
cyrku, z żoną i emerytowany franeuski u- 

rzędnik z małżonką. 

Właściciel cyrku był swego rodzaju šwiet 

nym łącznikiem, typem człowieka, którego, 
zależnie od usposobienia, witamy. mile, lub 
unikamy staravnie. A że byłem w -tym czasie 

zadowolony z życia, nie minęła godzina, jak 

po wypiciu paru szklaneczek pokazał mi swe 
zwierzęta i opowiedział mi nieledwie wszyst- 

ko o naszych współtowarzyszach podróży. 

    

Był to bardzo mały, gruby człowieczek; 

jego białe, niezbyt czyste ubranie uwydatnia- 
ło okrągłe linje brzucha, a kołnierz był tak 
uszyty, że nie można się było pozbyć zdumie- 
nia, że nie udławił go dotąd. Twarz jego by- 
ła czerwona, starannie wygolona, oczy miały 

nieładne włosy —pia kolor morza, a krótkie, 

  

słoniiirka 
Jak Slonim uczci 25 rocznicę Walki Czynnej i 
Związku Strzeleckiego. W dniu 20 bm. w sali 
konferencyjnej starostwa pod przewodnictwem 
dyrektora państwowego seminarjum nauczyciel- 
skiego p. Stanisława Płochy odbyło się posiedze 
nie komitetu obchodu 25-lecia Walki Czynnej 
Związku Strzeleckiego w Słonimie. 

Na zebranie to przybyłi pp. Starosta Koślacz 
pik. Fiedorczyk z 80 pp. liczni przedstawiciele 
organizacyj społecznych, sportowych, b. wojsko 
wych etc. 

Na zebraniu tem wyłonione zostały sekcje: 
obchodowa, finansowa i propagandowa oraz 
ustalono następujący program  uroczstošci: 
Dnia 30 bm. Godz. 13-ta strzelanie na Stadjo- 
nie Kom Pow. PW.i WF, (10 strzałów ku chwa 
le Ojczyzny) godz. 17 m. 30 capstrzyk orkiestr 
wojskowych, godz. 18 ognisko na stadjonie z at 
rakcjami, godz. 22 zabawa w domu ludowym za 
zaproszentami. 

Dnia1-X 1933 r. Godz. 10 nabożeństwo w. 
kościele garnizonowym, z okolicznościowym 
kazaniem, godz. 11 m 30 defilada Strzelca, orga 
nizacyj P.W., b. wojsk. etc..godz. 13 zawody na 
stadjonie PW. z nagrodami, godz. 17 rozdanie 
nagród, godz. 18 akademja z okazji obchodu ro 
cznicy odsieczy wiedeńskiej.- 

  

— Pod znakiem Pożyczki Narodowej. W 
dniu 21 września o godz. 18, jak zapowiadaliś- 
my, odbyło się zebranie urzędników starostwa, 
wydziału powiatowego K.K.O. i szpitala mię- 
dzykomunalnego w sprawie subskrybowania 
Pożyczki Narodowej. 

Na wstępie pan starosta Neugebauer omó- 
wił znaczenie, cele i zadania pożyczki, po- 
czem po dyskusji uchwalono, że urzędnicy VI i 
VII stopnia subskrybują po 100 proc. swych 
poborów, a pozostali 75 proc. Jedynie dla urzęd 
ników Starostwa wysokość subskrypcji wynosi 
6000 zt. Ž 

Dziś t.j. 22 września odbędzie się ogólny 
wiec urzędników (w kinie Apollo) wszystkich 
urzędów i instytucyj, ha którym będą przema- 
wiali p.p. burmistrz Jarmulski i profesor Brze- 

ski, z 

— Zmów próbu. Niejednokrotnie próbowa- 
no na terenie Baranowicz wydawać tygodniki, 
wszystkie stopniowo są likwidowane z powodu 
tego, że Baranowicze mają gazety warszaw- 
skie i wileńskie z miejscowemi wiadomościa- 
mi już ranc 

Pierwszy numer „Życia Kresowego” tak 
bowiem nazwany został tygodnik — wyszedł w 
dniu 19 września. Czy nie podzieli losu swych 
porzedników, najbliższa przyszłość pokaże. 

— Pożar. — W dniu 19 września o godz. 
23 we wsi Potapowicze gminy Lachowieze 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem zapaliła się stodoła, należąca do Marji 
Asimowicz. 

Stodoła spaliła się wraz z całemi tegorocz 
nemi' zbiorami, wyrządzając straty około 2000 
zł. Ubezpieczenie wynosiło 570 zł. Wypadku 
z ludźmi nie było. 

— Obiecujący młodzian. — W dniu 16 
września z niezamkniętego mieszkania Ada- 
ma Żuronowego, mieszkańca wsi Luszniewo 
gm. Molezadž, skradziono 40 zł. Wkrótce u- 
stalono, że kradzieży tej dokonał 11-letni Te- 
odor Ościłko, mieszkaniec tejże wsi, u które- 
go pieniądze odebrano. 

— Kradną co w rękę wpadnie. — W nocy 
15 września we wsi Kołpienicy gminy Stoło- 
wicze z zamkniętej stodoły Tichona Buhaja 
skradziono uprząż wartości 39 zł. 

Z zamkniętej stodoły Pawła Kanady skra 
dziono wóz, uprząż i zboże wartości około 

100 zł. | 
EEMOSRETZZSE AZOMISTOEZ POYCBET WCAG 

Z Teatru Letniego w Warszawie 

  

Panie Lubieńska i P. Relewicz Ziembińska 
w jednej ze scen nowowystawionej w Teatrze 

Letnim komedji Webera i Madisa p.t. „Spód- 

niczka ezy toga?** 
ECA 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 

ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

  

sku. Nosił zgnieciony kapelusz na tyle głowy. 

Nazwisko jego brzmiało: Wilkins, a urodzoay 

był w Portland, Oregón. Jakoby ludzie Wscho 

du przepadali za cyrkiem i Mr. Wilkins po- 

dróżował tam i z powrotem z Port Saidu o 

Jokohamy, Adenu, Bombayu, Madrasu, Cal- 

cutty, Saigonu, Hong-Kongu, Shanghai'u, a 

nazwy te płynęły z jego ust ze słodyczą, na- 

pełniając wyobraźnię obrazami upalnego słoń- 

ca, dziwnemi odgłosami ruchliwego mrowia 

ludzkiego i zapachami Wschodu. 

Dziwne życie wiódł ten człowiek, życie, 

które mogło napozór dać tyle niezwykłycn 

wrażeń, a jednak, dziwna rzecz, nie odbiło 

się na nim, pozostawiając go zwykłym, ordy- 

narnym, małym człowieczkiem, któryby mógł 

równie dobrze być szoferem, lub właścicielem 

trzeciorzędnego hoteliku w drugorzędnem mia 

steczku w Kalifornji. Faktem jest, a fakt ten 

zanotowałem tyle razy, że nie rozumiem, dla- 

czego zawsze jednak stwierdzam go z rów- 

nem zdumieniem, że niezwykłe życie nie czy- 

ni bynajmniej człowieka oryginalnym, ale od 

wrotnie: niezwykły człowiek potrafi uczynić 

z życia najbardziej monotonnego, jakiem jest 
np. życie wiejskiego wikarego, wspaniałą baj- 

kę. Chciałbym czuć się na siłach, by opowie- 

Drukarni, 

s   

   

        

     

  

Os:aini dzieńł 
Urocza 

złotowłosa 

„o“ 
Mirjam H:pkin 

stynna bohaterka filmu 
„DrJekyll i Mr Hyde" 
w przepięknym filmie „ZGUBNY CZAR” 
  

  

Eazy pęka! KOBIETY 557 ZMYSŁÓWI 

z uleciarpl oczekiwana LILJANA HARVEY w „Jej Królewska Mość" 
  

  

„IJ «Turbina ОУ0 . 
tytuł „Wstriecznyj 

Rewelacja sowieckiej prod. „Sojuzkino'* w Leningradzie. Genjalna gra potentatów ros. sceny i 
ekranu. Arcydzieło, które stanowi epokę Film od początku do końca ŚPIEWANY i MÓWIONY PG 
ROSYJSKU. Nad program: Najnowsze atrakcje: Seanse: 4, 6, 8, i 10.20. W dn. św. od godz. 2-ej. 

  

SZCZYTOWE DZIEŁO KINEMATOGRAFJI, FILM MONUMENTALNY, KTÓRY WZRUSZYŁ CAŁY ŚWIAT. 

   Pm 
Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE 

Z powodu wysokiej wartości artystycznej filmu, wejście na salę tylko na początku seansów, 4, 6, 8, i 10.15 

  

15.000 doiarów na kolację 
15.000 dolarów zapłacił za kolację w 

lokalu „Cyganerja“ we Lwowie  piewien 
obywatel z pod Przemyśla. 

Bawiąc się w „Cyganerji'* w większem 
towarzystwie, zabrakło mu na zapłacenie 

rachunku pewnej sumy.. Wyjął wówczas 

z portfelu dolarówkę i zaproponował wła- 

ścicielowi lokalu Ludwikowi Szafferowi, za- 
płacenie reszty dolarówką. Właściciel lokalu 

zgodził się na tranzakcję, mimo że dolaró"r- 

ka została obliczona po bardzo wysokim kur- 
sie. 

Jakże się zdziwił właściciel „Cyganerji'* 

gdy przy ostatniem ciągnieniu padła na tę 

właśnie dolarówkę wygrana w kwocie 15.000 
dolarów. A więc za kolację obywatel ziemski 
zapłacił przeszło 15.000 dolarów. Cena tro- 
chę za słona. 

Wileński Spółdzielczy | 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Wilno, Zawalna 9, tel. 3 23 

poleca na bieżą:y sezon jesienny 

po cenach zniżonych 

DRZEWKA | KRZERY OKOCORE oraz RÓŻE 
Wyłączne przedstawicielstwo szkółek 

„NACZ — CZARNOCKICH". 

Cennik na żądanie bezpłalnie. 
=) 

Sobota dnia 23 września 1933 = 

7,00 Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 
. Chwiłka gosp. 
8,00 Ciągnienie miljona 
11,57 Czas ; 
12,03 Muzyka. 
12,25 Przegląd prasy. 
12,35 Muzyka. 
12,55 Dziennik połudn. 
14,50 Progr. dzienny. 
14,55 Muzyka žydowska. 

15,25 Giełda rolnicza. 
15,35 Prototyp i naśladownictwo. 

16,00 Aud. dla chorych. 
16,30 Muzyka współcz. 

17,00 Odczyt aktualny. 
17,15 Muzyka lekka. 
18,05 Przemówienie o pożyczce. 
18,15 „Sobieski i zamek w Olesku.* 
18,35 Recital skrzypcowy. 

19,00 Apel poległych strzelców. 
19,25 Tygodnik litewski. 
19,40 Rozmait. 
19,45 Kwadr. literacki. / 

20,00 Program na niedzielę. 
20,05 Godzina życzeń. 

21,05 Dziennik wieczorny. 
21,15 Przegląd prasy roln. kraj. 
21,30 Koncert chopinowski. 
00 Muz. taneczna. 
25 Wiadom. sport. : 
22,35Komun. meteor. 
22,40 Muzyka. 

  

22, 
22, 

Gielda warszawska 
Z DNIA 22 WRZEŚNIA 

Dewizy i waluty. 
Gdańsk 173,75 — 174.18 — 173,32. 
Holandja 360.95 — 361,85 — 360.05. 
Londyn 27,67 — 27,65 — 27.80 — 27.50. 
Nowy York 5.80 — 5.84 — 5.76. 

Nowy York kabel 5.81 — 5.85 — 5.7 
Paryż 35.00. — 35.09 — 34.91. 
Stokholm 142,70 — 143,4 — 141,95. 
Szwajcarja 173,28 — 173,71 — 172.85. 

Włochy 47.05 — 47.28 — 46.82. 
Berlin 213,50. 
Teadencja przeważnie słabsza. 

AKCJE 
Bank Polski 79.50 — 79.00 — 7* 

Haberbusch .40. 
Tendencja przeważnie słabsza. 

  

Ni
 

  

  

        

* 14 + 
Dolar w obr. pryw. 5.66 — 5.72. 

Rubel — 4.76. 

dzieć odpowiednią historję o pustelniku, któ- 
rego spotkałem na oddalonych wyspach. Był 

to marynarz, rozbitek, który mieszkał tam od 
trzydziestu lat... Niestety, kiedy się pisze do 

druku, jest się uwięzionym pomiędzy cztere- 

ma murami własnego tematu, i chociaż dla 

własnej rozrywki i wypoczynku myśli, cheia 

łoby się pozwolić sobie na dygresję, byłbym 
zmuszony w końcu obciąć wszystko, co rie 
ma bezpośredniegu związku z tematem. Za- 

znaczę tylko, że pomimo tak długiego i blis- 
kiego współżycia z przyrodą, człowiek ten po 

został głupim i  niewrażliwym, ordynarnym 
niedołęgą, takim samym, jakim był zapewne 

ua poczaiku. 

Włoski śpiewak minął nas, a Mr. Wilkins 

wyjaśnił mi, że to był Neapolitańezyk, który 

jechał do Hong-Kongu, gdzie miał zastać 

trupę, z którą się rozstał w Bangkok. 1 
many tam przez gwałtowny atak malarji. Fył 

to olbrzymi chło, bardzo tęgi; gdy opadł cię 
żko na krzesło, trzasnęło z przerażenia | Zdjął 

swój kapelusz, ukazując dużą głowę o din- 
gich, Rędzierzawych, zatłuszczonych włosach, 
po przez które przeciągnął kiik: razy palca 

mi. 

— (m nie jest bardzo towa 
nął. Mr. Wilkins, —Wziął cyg 

  

      

   

  

ki, — nzruk 

które jemu 
   

    

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONY 

  

  

Ogłoszenie 9 przetargu 
Dnia 3 X. 1933 r. o godz. 12-ej w kance- 

larji Państwowego Szpitala Psychjatrycznego 

w Wilnie ul. Letnia Nr. 5 odbędzie się prze- 

targ na dostawę dla tut. szpitala produktów 
żywnościowych, węgla 200 tonn, koksu 40 
tonn, na okres czasu od 15 października 1933 
r. do 15 października 1934 r. 

Oferty w. zapieczętowanych kopertach, jak 

również wadjum przetargowe w wysokości 
300 zł. winny być złożone w kaneelarji szpi- 

tala do godz. 10-ej dnia 3 X. 33 r. 

Dyrekcja szpitala zastrzega sobie prawo 
przyjęcie oferty niezależnie od cen wskaza- 

nych w ofercie, jak również odrzucenia wszy 
stkich ofert. 

Bliższe szczegóły dotyczące dostawy jak 
również wykaz dostarczanych produktów są do 

przejrzenia w kanceelarji szpitala w dnie urzę 
dowe od godz. 8 — 10 rano: 

Na ofertach należy podawać nie ceny po 
szczególnych artykułów, lecz procent, jaki do- 

stawca może udzielić dla szpitala od cen de- 

talicznych, notowanych przez Magistrat m. 
Wilna przy każdorazowej dostawie, za wyjąt- 
kiem węgla. 

Oferty na częściowe dostawy nie będą u- 
względniane, dopuszczalne są natomiast jedy- 
nie tylko: 

1) na węgiel, 2) na chleb i bułki, 3) na 
mięso, 4) na pozostałe produkty. 

I A DYREKCJA. 
        

   

Do akt Nr. Km. 796-33. 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru I-go, Stefan Wojciechowski, zamieszka- 

ły w Wilnie przy ul. Zakretowej Nr. 13 - 1 
na zasadzie art. 602 KPC ogłasza, że w dniu 
26 września 1933 roku o godz. 10-ej w Wil- 

nie przy ul. Zawalnej Nr. 21 odbędzie się pu- 
blieczna licytacja ruchomości, a mianowicie: 

500 szt. „Wilbry““ i 400 pudełek „Immalin'* 

w różnych kolorach do farbowania wyrobów 
skórzanych, oszacowanych na łączną sumę zł. 
1350 gr. —, które można oglądać w dniu li- 
cytacji w miejscu sprzedaży w czasie wyżej 

LIANOS ATARI 

WADAADAŁAAAŁAŁŁACAAE — — -— — —— — — 
DO WYNAJĘCIA 

IKUPNO 2 pokoje ze wszystkie- 
| SPRZEDAŻ mi wygodami  Siera- 

RPĘYTYPYYYWYYWYWYWYF> kowskiego 21 m.5 © 

SPRZEDAJE SIĘ PO0OK6 
P-L AC DO WYNA, 

z domem drewnianym jasny, duży, umehia- 
przy ulicy Mahometań- Wany ze wszystkiemi 
skiej 12,— Wiadomeść: wygodami: telefon — 
Popowska 2 p. Jann- Wanna. Portowa 26 m.4 
szewicz w godz. 16—18 PREZZRYSIERECIEUWENY 

0 Lekcje 
HERZOZZBATAE. 

L.0.P.P uczę najlepszą metadz. 
— Oferty do „Słowa 

    

pod S. K. 

MAALAAA LAS BAAAAADISS NAUCZYCIELKA Е 
Wykwslilikow szkół 

Lokale państw. przygotawałe 
dzieci do szkół w pro- 

= — — — — — — gramie odf do IV odės. 
е == wlgcznie. Specjalnošė 
Poszukuje się polonistyka, fran 

MIESZKANIA rysunki, UI, Tatarskz 8 
3 lu» 4 pokojowego z m. 12-a 
wygodami možlimie nie: — — — — — — — 
daleko odsądów.Oferty: Przyjmę dzieci 
Sąd Okręgowy pokój do kompletu 
Nr. 17 lub telefonicz- nego,— Wiek 7—8 fat, 

    

nie Nr. 510. -0 program drugiege eć- 
- — — - е S działu. 
= m m m — — — ickiewicza 48 m. 6. 
POSZUKU JĘ Zgłoszenia do 82 rane 
dużego słonecznego po- 
koju bez mebli przy -- - 
kulturalnej rodzinie MUZYKE 
dom  skanalizowany, lekcyj udzielam Иа 
blizko prayst:nku an- serwatorjum — Wene- 

1 od 3—5 po gal. 

  

tobusowego. _ Wiado= cją, Sio 
mość pensjonat uz a Gm t z 
17-03. 

  

DO WYNAJĘCIA "PoczUKUJA 
osz duża sala pęącY 

z przyległemi pokojami TVVVYVVYVVVVYVITETO 
i wejściem front»wem 2 
od ulicy Trockiej, na- STUDENT 
dająca się na biuro lub 
kantor bankowy (0. ssla 
tańców  Borowssiego), 
Wiadomość nm dozorcy 

znajdujący się w cięć 
kich warunkach posru- 
kuje pracy w warszfe- 

oznaczonym. tach mechanicznych luk 
Wilno, dnia 1 września 1933 roku. BE RE — — innej E ju 41—5 

Komornik Stefan Wojciechowski. MIESZKANIE — — ( — — — 
YYYYYYTYYYYYTYYYYTYYYYYYPYYYYYYYYYYYYYYYY б-с10 pokojowe mowo- ООа 

czesne weranda oszkia: dobrze oznajomiona z 
PETRAS EI — — — — — — — па i trzech pokojowe Pielęgnacą  chocych, 
Lekarze DOKTOR odnajmę Dobra N 1 dod Wankakan= 

ma- 
mw ZELDOWICZOWA (Zakret) RO Z ba 

=- kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
od 12 — 2i od 4—6 
ui. Mickiewicza 24 

tel. 277. 

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

  

Dr. Janina 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

WILEŃSKA 34. | Wileńska 3, od 8 — 1 
Od 5 — 7 wiecz. į 4 — 8. Tel. 567. 

|DRZEWO OPAŁOWE, 
|brzozowe, sosnowe 

oraz 

wegiel górmosiąski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 

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

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 

Dla P. P. Urzędników na raty. | 

wałem, ale nie chciał pić. Nic zdzi= 

tak, gdyby nie było w nia coś cu 

Paskudnie wygląda ta kłoda, ni2- 

zaproy 

wiłbym 

uaczne 

prawda”? 

Właśnie weszła na pokład biało ubrana, 
okrągła kobieta, ciągnąc małpkę Wa-wa, któ 

ra szła uroczyście za nią. 
— Oto Mrs. Wilkins, — oznajmił właści- 

ciel cyrku, — i nasz najmłodszy syn. Podciąg 
nij tu krzesło, Mrs. Wilkins, i poznaj się z 

tym gentlemanem! Nie znam jego nazwiska, 

"ale on już zapłacił za dwie kolejki i jeżeli 

nie ma nie lepszgo do roboty, to zapłaci i za 

ciebie też! ё 

Mrs. Wilkins usiadła z twarzą poważną i 

zamyśloną, a oczy jej utkwione w błękituą 

toń morza, dawały do zrozumienia, że nie wi 

działy, dlaczegoby nie miała wypić szklanki 

lemoniady. 
— Och, jak gorąco! — westchnęła, zdej- 

mując kapelusz i wachlując się nim. 
— Mrs. Wilkins czuje upał, — zaśmiał 

się mąż. — A zna się z nim od dwudziestu 

lat! 
— Dwudziestu dwóch i pół, — poprawi- 

ła, nie odrywając oczu od morza. 
— Ale dotąd nie nabrała  przyzwyczaje- 

nia! 

      

   

    

   

  

kąkolwiek pracę. Legfe- 
nowa 41 m 5 Włady” 
sława Witko = 

SŁUŻĄCA 
do wszystki 

posiadająca świadectwe 
poszukuje pracy. Ur- 
Szmula Grochowska ut. 
Sapieżyńska 3 m. 14 

SKLEP 
z trzema pokojami. 
DO WYNAJĘCIA 

Wileńska 25 — 9. 

MIESZKANIE 
4 1 5 - pokojowe ze 

wszelkiemi wygodami - 
— słoneczne i z bal- 
konami. — Dobroczyn- 
ny 2-a u dozorcy. 

  

  

  

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkanie 
Z całodziennem utrzy- 
msniem 75 zł miec. — 
Opieka dobra — Piec 
Metcopolitalny 3 m. £. 

i oiszowe, 

  . 

Opuszczona 
j przez mężs — cięfka 

chora na Bssedowa p- 
I zasjdaję się w opfe- 
kanym stanie z córecz* 
ką 13 letnią zdoiną dzie: 
weczką już б у ed- 
dz ale szkoły będącej— 
Mieszkanie nie opiaco- 
ne, dłag na chieb za- 
ciągnięty, woła pczeta 
o pomoc w  nadzień 
otrzymania takowej w 
„Stowie“ pod lterę F. 

  

  

— I nigdy nie nabierze, wiesz © żem naj- 

lepiej, — nastąpiła taka sama odpowiedź. 
Mrs. Wilkins miała ten sam, kulisty, 

kształt, co jej mąż, była równie tęga i twevz 

jej była czerwona, jak jego, a włosy tak sa- 
mo nieładne, piaskowego koloru. Zastanawia- 
łem się, czy ludzie ci pobrali się dlatego, że 
byli tak do siebie podobni, czy też z biegiem 

lat nabrali owego zadziwiającego podebieńst- 

wa. 
Tymczasem moja nowa znajoma, wciąż 

przykuta wzrokiem do fal, rzuciła pytanie w 
przestrzeń : 

— Ūzy już pokazałeś jemu zwierzęta ? 

— Mogłabyś założyć 
że zrobiłem to! 

Jóż on myśli o Percy? 

— Uważa, że bardzo ładny. 

Miałem przekonanie, że niesłusznie zasta- 
łem wypehnięty poza nawiasy tej kenwersa- 

cji, której tematem była moja osoba, jak mia- 
głem sądzić. Więc zapytałem: 

— Któż jest Percy? 
— Percy — jest to nasz najstarszy sy. 

Tam są latające ryby, Klmerze... On jest oraz 
gutangiem. Czy miał dziś rano apetyt? 

   

  

UT US LSU Žulkus L Liusi a , 

SEE Wwa Zamkowa 2: 

PY) 
Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

się o własne życie, 

Drewniane Krzyże 

  

  
+


