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STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch ю 

SLONIM — Ksiegarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

WOŁOŻYN — 

CNOTA OBYWATELSKA Ostry konflikt sowiecko-japoński 
Z POWODU SYTUACJI NA KOLEI WSCHODNIO-CHIŃSKIEJ Rzuca się wyrazy „cnota obywatel- 

ska“. Každy zda się rozumieć, co te wyra 

zy mają znaczyć. A jednak czy nie doszło 

by między nami do dużych różnic pojęć, 

gdybyśmy zaczęli precyzować czego się 

właściwie od obywatela cnotliwego spo- 

dziewamy. Tak samo jak inne są nasze po 

jęcia o prawach obywatela od pojęć tej de 
klaracji o „prawach człowieka i obywa 

tela", którą ułożono 'w początkach rewo- 

lucji francuskiej, 

W czasie pewnej dyskusji spróbowa- 

łem określić reguły, składające się na 

onotę obywatelską. W tego rodzaju pró- 

bach największa trudność polega na od- 

różnienłu rzeczy „ogólnie przyjętych* od 

rzeczy „całkowicie. spornych*. Piszesz 

coś, co ci się wydaje truizmem, ogėlni- 

kiem powszechnie uznanym, a tymcza— 

sem natykasz się w myśli na teorję, na 

kierunek ideowy, który właśnie z tej 

prostej i pozornie ogólnie przyjętej za- 

sady uczynił kwestję zupełnie sporną. 

W mojem przekonaniu na pojęcie 

„cnoty obytwiatelskiej“ składałoby się: 

1) przekładanie spraw  publicz- 

nych ponad sprawy prywatne. 
2) wykonywanie zgodnie z prawem 

wszystkich obowiązków, naktła- 

danych przez Państwo z tem 

większą starannością im do wyż- 

szej godności przez Państwo jest 

się powołanym. 

3) rzetelność w pracy społecznej + 

osobistej. 

4) przestrzeganie wymogów moral- 

ności zarówno ogólnej, jak szcze- 

gólnej, której od obywatela żąda 

charakter jego zajęć, przynależ- 

ność do pewnego zawodu, stan 

rodzinny, lub inne dobrowolnie 

na siebie przyjęte obowiązki. 

5) pilnowanie honoru własnego i 

'wrażliwość na honor Państwa. 

6) życie w zgodzię. z sumieniesn, 

lecz nie ozzuddlijjj ii, którą 

się wyznaje, tylko dlatego, aby 

się oswobodzić z ciężarów, które 

nakłada. г 
7) życie w zgodzie ze swojemi prze- 

konaniami politycznemi, szacunek 

własnego zdania, lecz uzgadnia- 

ny z wymogami dyscypliny pań- 

stwowej w chwilach, wyraźnej 

tego konieczności. 

8) gotowość nieszczędzenia życia i 

zdrowia,gdy tego wymaga dobro 

= lub powaga Rzeczypospolitej. 
k 

Do punktu pierwszego. $ 

„Obyś zawsze «sprawę publiczną 

ponad prywatną przełożył* — tak powie 

dział, jeśli się nie mylę, jeszcze Stani- 

sław Staszic. Ta lekkim archaizmem lek- 

ko upatetyczniona formuła posiada w so- 

bie konkretność wieku XVIII. Sprawa pu- 

bliczna — sprawa prywatna, gdy zacho- 

dzi kolizja pomiędzy niemi, gdy nie mo- 

żesz się oddać obydwom, sprawę publicz- 

ną załatw i przed własną. Podoba mi się 

ta formuła. jest bardzo dużo mówiąca, 

a przecież niepretensjonalna. 
Do punktów drugiego i trzeciego. 

Chodzi tu o stosunek obywatela do pra- 

wa, do stosunków życiowych, w których 

po jednej stronie występuje zobowiąza- 
nie po drugiej uprawnienie do żądania 

wykonania tego zobowiązania. Nie był- 
by w mojem pojęciu obywatelem cno- 

tliwym ten, kto będąc patrjotą i nie 

szczędząc sobie 4 innym demonstrowa- 

zaniedbywał się we 

własnej pracy, był gamoniem, nicponiesa 

i leniem, jeśli o jego własną pracę 

zarobkową chodzi. — „Wyższa godność 

nakłada większe obowiązki“. — Nobles- 

se oblige —stara zasada. „Cóż za truizm 

powie ktoś* — czytając mój artykuł. 

„A pisali, że on wypowiada same rze- 

czy oryginalne". Trudno. Skoro się o- 

kreśli wszystko, co się ma pojęcie cno- 

ta obywatelska składa, trzeba potrącić 

o rzeczy chociażby najbardziej znane i 

najpowszechniej stosowane. 

Do punktu czwartego. Tu chodzi o 

moralność, czyli o jednostronne poczuwa- 

nie się do pełnienia pewnych  obowiąz- 

ków. Każdy zawód ma swoją etykę. 

J. J. Rousseau, zbawiający lud w swoich 

pismach i oddający własne dzieci do 

przytułku, nie stoi w mojem pojęciu na 

poziomie, którego się wymaga od czło- 

wieka, zasługującego na miano prawe- 

go obywatela. 

Do punktu piątego. Pilnowanie włas- 

nego honoru i wrażliwość na honor pań 

stwa. Obywatel nie może bronić honoru 

państwa, bo od tego są odpowiednie or- 

gana państwowe, ale powinien mieć wra* 

żliwość, powinno go boleć, jak honor pań 

stwa jest na szwank wystawiony. Nawet 

nie jest złe, jeśli jest przewrażliwiony pod 

tym iwzględem. Kiedyś policja polska, ni 

stąd, ni zowąd kazała właścicielom 

domów dekorować polskiemi chorągwia- 

mi kamienice w dzień święta narodo- 

wego Stanów Zjedn. i, którzy się na 

to oburzali, byli właśnie obywatelarni 

wrażliwymi w kwestjach godności pań- 

stwa polskiego. 

Do piimktu szóstego. Nikt chyba dziś 

nie zakaże zmiany religji w razie utraty 

wiary, Mamy w czasach naszych  przy- 

kłady nawet masowego przechodzenia 

z jednej wiary na drugą z przeko- 

nania, w zgodzie z własnem sumieniem. 

Takiem było przejście wielu duchow- 

nych i ludzi świeckich, należących do 

Kościoła anglikańskiego na katolicyzm w 

XIX w. — ruch zapoczątkowany  przeż 

Newmana, który w swoich szeregach miał 

kardynała Manninga i inne wybitne o- 

sobistości. Można nie wierzyć, ale je- 

szcze i wtedy pewien szacunek dła wła- 

snej religji, będzie szacunkiem dla sanie- 

go siebie. Na tych Polaków, którzy prze- 

chodzili na prawosławje patrzyliśmy z 

pogardą, niezależnie od tego, czy byli 

czy nie byłi ludźmi wierzącymi. Dzi- 

siaj spotykamy ludzi, którzy zmieniają * 

religję, dla uniknięcia pewnych  cięża- 

rów w sposób salonowo-lekcewažący. 

Nie mogę tego momentu opuścić w wyii- 

czeniu cech, któnych uależy się domagać 

od ludzi pretendujących do szczegėl- 

nego szacunku wśród współobywateli. 

Do punktu siódmego. Spotykamy się 

tutaj z problemem najbardziej istotnym. 

najwięcej spornym w naszych czasach. 

Czy jednostka ludzka ma prawo do wła- 

snego zdania. Bolszewicy stanowczo -jej 

tego prawa odmawiają. Robimy dużą 

koncesję na rzecz: życia zbiorowego. 

Wprowadzamy moment koniecznej dy- 
scypliny w pewnych momentach życia 

państwa, w których jednostka jeśli 

nie rozstaje ze swojem zdaniem, to nie 

ma prawa go wygłaszać publicznie. Czło- 
wiek jednak, który nie ma zdania własne 

go, nie ma też: tytułu do pretendowania 

o cnotę obywatelską. 

Do punktu ósmego. Kodyiikacyjnie 

punt ten powinien nastąpić zaraż za pier- 
wszym. Umieściliśmy go na końcu ze 
względów literackich. Nie myślimy, tu o 

żołnierzach. Do nich stosuje się zasada 

płacenia wszystkich podatków, które na- 

kłada państwo, a więc i pódatku krwi. 

Chodzi nam o to,ż e każdy obywatel mu- 
si mieć to przekonanie, że w każdej 

chwili może być pociągnięty do speł 

nienia aktu osobistego heroizmu. Nie 
może się wtedy wymawiać, że jest czło- 

wiekiem starszym i na 'wysokiem stano- 

wisku, któremu nie wypada iść zaglądać 
śmierci w oczy. Życie polskie przeko- 
nało nas, że kwestja poddania swej oso- 
by niebezpieczeństwu, może stanąć przed 
człowiekiem nawet na najwyższem  sta- 
nowisku i życie polskie zamało piętnuje 

tych, którzy w takiej chwili od takiego nie 
bezpieczeństwa uchylili się. Cat. 

się 

MOSKWA. PAT. — Stosunki sowiec 
ko-japońskie weszły nieoczekiwanie w fa- 
zę ostrego konfliktu. Otrzymane w Mo- 
skwie poufne wiadomości o rzekomo pla- 
nowanym przez czynniki mandżurskie i 
japońskie zamachu na statut kolei wscho 
dnio-chińskiej, spowodowały parę dni te- 
mu niezwykle ostrą notę werbalną, zako 
munikowaną jednocześnie przez wiceko- 
misarza spraw zagranicznych Sokolniko- 
wą, ambasadorowi japońskiemu w Mo- 
skwie i przez ambasadora ZSRR Juren- 
jewa w japońskiem ministerstwie spraw 
zagranicznych w Tokjo. 

Nota składa odpowiedzialność za wy- 
padki w Mandżurji wyłącznie na rząd ja- 
poński. 

Wedle otrzymanych w Moskwie infor- 
macyj władze mandżurskie zamierzały w 
najbliższym czasie dokonać szeregu aresz 
towań wśród wyższych sowieckich urzęd 
ników kolejowych, aby następnie, po ste- 
roryzowaniu sowieckiej strony zarządu, 
uczynić z niej pozbawiony znaczenia do- 
datek do administracji mandżurskiej. 

Dzisiejsze  „Izwiestja“ i „Prawda* 
komentują protest sowiecki w artykułach, 
utrzymanych niemal w tonie ultymatyw- 
mym. „Izwiestja“ w diužszym  artykule 

nazywają taktywę japońską taktyką po- 
gwałcenia traktatów i ignorowania zo- 

i . Zarówno „Prawda“, jak i 
„Izwiestja“ twierdzą, že wszelką ewentu 
alną probę zrzucenia przez rząd japoński 
odpowiedzialności na rząd mandżurski 

UL WADCDZWKIEA 

należy zgóry odrzucić jako bezwartoście= 
wą. 

„Prawta* twierdzi, że anarchja na 
kolei wschodnio-chińskiej wzmaga się 
od czasu rozpoczęcia rokowań © $ргте- 
daž tej linji. Nieposzanowanie intere-. 
sów sowieckich na tej kolei „Prawda* 

kwalifikuje jako pierwszy krok w realiza- 
cji planów, skierowanych przeciwko so- 
wieckiej polityce pokojowej. 

Zarówno „Izwiestja”, jak i „Prawda* 
kończą artykuły życzeniem, aby w Tokjo 
oceniono należycie ostrzeżenia, zawarte 
w nocie sowieckiej. : 

  

Konferencja Małej. Ententy 
BUKARESZT. PAT. — Stała Rada 

Małej Ententy obradowała dzisiaj od go- 
dziny 16 do 18 na zamku Pelesz, w sali 
posiedzeń.: Rady Ministrów. ы 

Trzej ministrowie spraw zagranicz- 
nych rozpatrzyli ogólną sytuację politycz 
ną, specjalnie zaś sytuację Europy Środ- 
kowej, oraz zagadnienia, pozostające w 
związku z kwestją rozbrojenia. — Dalszy 

ciąg narad na następnem posiedzeniu we 
wtorek dnia 26 b.m. o godz. 14. Program 
konierencyj Małej Ententy przewiduje 
trzy posiedzenia, dzisiejsze, we wtorek i 
w środę. 

Król jugosłowiański Aleksander przy 
jał dzisiaj na zamku Peliszor w Bukaresz- 
cie o godz. 17.45 ministra Titulescu, a o 
godzinie 18.30 ministra Benesza. 

Bankructwo grozi samorządowi New-Yorku. 
LONDYN. PAT. „Sunday Express" donosi, 

że, władze municypałne Nowego Yorku stoją 
przed bankructwem. Dla uratowania Nowego 

Yorku przed katastrofą finansową koniecznych 
jest 60 milionów dołarów, ale Wael Street nie 

chce udzielić tej pożyczki. Grozi niebezpie- 

czeństwo, że z dniem 1 października zawieszo- 
ne zostaną wypłaty pensyj pracowńikom miej- 
skim, policjantom, strażakom, sanitarjuszom, 

nauczycielom i t. d. Obecny dług Nowego 

Yorku wynosi przeszło 210 dołarów na głowę 

mieszkańca. 

Proces w Sanoku 
SANOK. PAT. Po zakończeniu postępowa- 

nia dowodowego w rozprawie, o zabójstwo Chu- 
dzika nastąpiła jednodniowa przerwa. Postę- 

  

Steed 6 planach strategicznych Niemiec 
LONDYN. PAT. Znany publicysta angiel- 

ski Steed ogłasza dziś na łamach dziennika 

„Sunday Times“ rewelacyjny artykuł 0 pla- 

nach wojennych Niemiec, odsłaniając zamiary 

strategiczne Niemiec na wypadek wojny, twier- 

dząc, że bramą wypadową armji niemieckiej 

nie byłaby tym razem Belgja, lecz Szwajcarja. 

  

Armja niemiecka pogwałciwszy neutralność 
Szwajcarji, z łatwością może sięgnąć do Francji 

omiijając zwartą linję fortów granicznych, któ- 
rych nie ma jedynie od strony Szwajcarji, Ce- 
lem inwazji armji niemieckiej byłby Lyon oraz 
arsenały irancuskiego przemysłu wojennego w 

Creusot i St. Etienne. 

  

powanie dowodowe trwało od środy do so- 
boty włącznie. Był to okres niezmiernie wytę- 

żonej a zarazem niezwykle żmudnej pracy Są. 
du. 

W tym czasie przesłuchano zgórą 30 
świadków, Niektórzy Świadkowie zeznawali 
dwa lub więcej razy. 

Z małemi wyjątkami zeznania świadków 
były naogół rzeczowe i zbytnio nie odbiegały 
od zeznań, składanych w śledztwie. Wznowie- 
nie rozprawy nastąpi w poniedziałek rano. —_ 
Prawdopodobnie. do godziny 10 siormułowane 
będą pytania dla sędziów przysięgłych. Oko. 
ło południa przewidywane jest przemówienie 
prokuratora, 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół 
ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, + skład apte ny. 

r Oświaty. 
Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 4. 

Liberman, gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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TELEGRAMY 
PLK. FILIPOWICZ W MOSKWIE. 

MOSKWA. PAT. — W niedzielę rano 

przybył do Moskwy płk. Filipowiez w towa- 
rzystwie przedstawieciela głównego urzędu so 

wieckiej awjacji cywilnej Kapłana i przed- 

stawiciela rządu autonomicznej republiki czu 
waskiej. Na dworeu płk. Filipowicza spotka 

li przedstawiciele poselstwa z ministrem Łu- 

kasiewiczem na czele, sowieckiej awjacji cy- 
wilnej i wojskowej oraz reprezentant Nar 
mindiełu. Płk. Filipowicz zatrzyma się kilka 
dni w Moskwie. 

PAUL BONCOUR I NORMAN DAVIS 

W GENEWIE 

GENEWA. PAT. Dzisiajj.rzybył do Ge- 
newy minister spraw zagranicznych Francji, 

Paul Boncour w towarzystwie  Massigliego. 
Tym samym pociągiem przybył Norman Dx- 
wis. 

DALADIER NIE POJEDZIE DO GENEWY 
s 

PARYŻ. PAT. „Matin'* donosi, że pre- 
mjer francuski Daladier w przeciwieństwie 

do obiegających uprzednio pogłosek nie przy 
jedzie prawdopodobnie do (Genewy. 

STRZAŁY W PORCIE GDYŃSKIM 

GDYNIA. PAT. — W porcie gdyńskim 
właściciel szwedzkiego statku „Eros'*, nazwi- 

skiem August Anderson, wystrzałem z rewol- 
weru zranił śmiertelnie pr stawiciela kopal 

ni „Saturn'*, Alfonsa Lipkiewicza. Anderson 
z rozporządzenia włądz prokuratorskich został 
zatrzymany. Śledztwo w toku. 

ODROCZENIE SOWIECKIEGO LOTU DO 
STRATOSFERY 

MOSKWA. PAT.Wobec niesprzyjaj 
warunków atmosferycznych zapowiedziany 
na dzisiaj łot do stratosfery został odłożony. 

LINDBERGH LECI DO MOSKWY. 

MOSKWA. PAT. — W dniu 25 b.m. płk. 
Lindbergh przybywa do Moskwy i wodować 
będzie swym hydroplanem na rzece Moskrv 

POWÓDŹ W SŁOWENII 

BIAŁOGRÓD. Powódź w Słowenji przy- 
brała charakter niepokojący. Dzienniki dono- 

SZĄ, że 3/4 obszaru banatu Drawy znajduje 
się pod wodą. Wiele mostów jest zerwanych. 

   

   

  

    

  

      

      

jazd Gospodarczy B.B. W.R. w Nowogródku 
W dniu 24 b.m. w sali Teatru Miejskie- 

go w Nowogródku rozpoczęły się obrady wo- 

jewódzkiego zjazdu działaczy gospodarczych 

i społecznych, pod przewodnictwem prezesa 
Grupy Regjonalnej Posłów i Senatorów Zie- 

mi Nowogródzkiej p. sen. Konstantego Rduł- 

towskiego, oraz przy udziale p. wojewody 

Świderskiego jako reprezentanta Rządu, po- 

sła Franciszka Czernichowskiego, jako przed- 

stawiciela naczelnych władz BBWR, rektora 

USB. p. ministra Witolda Staniewicza“ jako 
przedstawiciela wileńskiej Izby Rolniczej, tu- 
dzież licznych przedstawicieli urzędów i władz 

niezespolonych, wojskowości, przedstawicieli 
samorządów, organizacyj gospodarczych — 

rolnictwa, kupiectwa, przemysłu i rzemiosła, 
organizacyj społecznych i prasy. — W zjeź- 

dzie bierze udział zgórą 350 osób. 

PRZEMÓWIENIE SEN. RDUŁTOWSKIEGO 

Zjazd zagaił p. sen. Rdułtowski, który 
w przemówieniu swem scharakteryzował dzie- 

je walki z kryzysem, z którym nie mogły się 
uporać najpotężniejsze mocarstwa, oraz etapy 

tej walki w Polsce, skutecznie podjęte przez 
Rząd, które przyczyniły się do stępienia 0- 
strza kryzysu, oraz ułatwienia przetrwania 
indywidualnym  gospodarstwom. W obecnej 

chwili, kiedy położenie poczęło się wyjaśniać 
i zwolna stabilizować, nadszedł czas spokoj- 
nego rozejrzenia się w sytuacji nietylko po- 

szczególnych warsztatów gospodarczych, ale 
i całej Nowogródczyzny, oraz zastanowienia 

się nad planem sanacji, nad  możliwościani 

stopniowego wyjścia własnym wysiłkiem z 

tego niezrnieinie ciężkiego stanu, w jakim 
znalazło się nasze życie gospodarcze. 

Walka z kryzysem musi być prowadzona na 
wszystkich frontach jednocześnie. Wszecii- 
światowe foruiu międzynarodowe, kierowni- 
ctwo polityki ogólno-państwowej i samo spo- 
łeczeństwo w poszczególnych grupach gospo- 
darczych w różnym zakresie, w różnej skali 
musi tę walkę prowadzić. Żadna placówka 
nie może być pominięta, żadna luka nie po- 
winna mieć miejsca. Zbiorowy nasz interes, 

dobro państwa wymaga, aby wysiłki władz w 
walce z kryzysem były zgodnie poparte przez 

całe społeczeństwo, by każdy stał mocno na 
swej zagrożone, pozycjii bronił jej z calą 

Apei Stahiheimu w Hannowerze 
WOBEC KRONPRINCÓW ! GENERAŁÓW DAWNEJ ARMJI CESARSKIEJ 

BERLIN. PAT. W związku ze zjazdem przy- 

wódców Stahlhełmu odbył się w niedzielę w 

Hanowerze wielki apel oddziałów stahlheimo- 

wych z całej Rzeszy. Paradzie tej przypatry- 

wał się z trybuny były kronprinc w asyście li. 
cznych generałów z dawnej armji cesarskiej. 

W czasie defiłady przemówił do zebranych 

oddziałów komendant naczelny  Stahihelmu 
Sełdte, wzywając do wierności i posłuszeństwa 

kanclerzowi Hitlerowi.  Stahlhelm i oddziały 

szturmowe mają wspólny ceł, którym jest od. 

zyskanie wolności Niemiec, Zjazd wysłał de. 

peszę hołdowniczą do prezydenta  Hindenbur- 

ga. 

świadomością swego zadania i z całą energją. 

Od teso wspólne zwycięstwo zależy. 

Dzisiejszy Zjazd ma na celu — mówił 

dalej sen. Rdnliowski — należyte zorjentowa- 
nie się w sytuacji gospodarczej naszej ziemi, 

uświadomienie sobie naszych możliwości, re- 
alnie i konkreinie istniejących i rzucenie 

$rołeczeńsiwu tę ziemię, zamieszkującemu 
twórczej inicjatwy, nie ulega bowiem wątpli- 
wości, ze wiele sami możemy usunąć z pię- 
trzących się trudności i wiele możemy uczy-” 
nić w kieranku naprawy. — Po_ powitaniu 
przedstawiciela rządu w osobie p. wojewody 
nowcyródzkiego Stefana Świderskiego, przed- 
stawiciela naczelnych władz BBWR, władz i 
nrzędów cywilnych i wojskowych, organiza- 
cyi gospodarczych i społecznych, nauki i 

pracy, p. sen. Rdułtowski postawił wniosek, 
jednogłośnie poparty przez zebranych, o po-. 

wołanie do prezydjum zjazdu w charakterze 

członków p. wojewody Świderskiego, delegata 
sekretarjatu generalnego BBWR. posła Fran- 

ciszka Czernichowskiego, rektora USB. min. 
Staniewicza, sen. Abramowicza, inż. Czesława 
Dębickiego, pos. Jerzego (Gorzkowskiego, sen. 

Olgierda Jeleńskiego, inż. Abrama Kłuboka, 

Czesława Krupskiego, Stanisława  Kleniew- 
skiego, pos. Małynicza Juljana, pos. Władysła- 
wa Malskiego, pos. Bohdana Podoskiego, pos. 
Stanisława Poźniaka, Prezesa Romana Ruciń- 
skiego. Na czele prezydjum stanął jako prze- 
wodniczący sen. Konstanty Rdułtowski. 

PRZEMÓWIENIE WOJ. ŚWIDERSKIEGO. 
Następnie zwrócił się do zjazdu z prze- 

mówieniem powitalnem p. wojewoda Świder- 
ski. — Pan wojewoda konstatuje z zadowo- 
leniem liczne obesłanie zjazdu i wyraził na- 
dzieję, że wyniki obrad zjazdu okażą się bar- 
dzo pożyteczne dla całokształtu interesów go- 

spodarczych województwa nowogródzkiego. — 
Podkreślając doniosłość inicjatywy władz na- 
czelnych BBWR zwoływania. zjazdów gospo- 
darczych celem pobudzenia inicjatywy społe- 
cznej, p. wojewoda zaznaczył, że ofenzywne 
stanowisko Rządu w walce z kryzysem nie 

zwalniało społeczeństwa od współudziału w 
tej walce. Hasło wyczekiwania, rzucone przez 
Rząd, nie oznaczało, by społeczeństwo tonęło 
w kwietyzmie, lecz by to społeczeństwo zaję- 

ło nowe stanowisko, aby przeciwstawić się 
kryzysowi. W obecnym czasie, gdy większość 
zamierzeń rządu, czy to w formie ustaw, czy 
też zarządzeń, została wprowadzona w życie 
i jest wykonywana, nastąpił czas na wypeł- 
nienie zadań od dołu, przez „małego człowie- 
ka'', tworzącego siłę gospodarczą państwa. 
Realizowania tego hasła oczekuje dziś rząd 

od organizowanych zjazdów gospodarczych. 
— Kończąc swe przemówienie, p. wojewoda 
życzył zjazdowi pomyślnych i owocnych dla 

Państwa i Nowogródczyzny obrad. 

MOWA POSŁA  CZERNICHOWSKIEG0. 

Z kolei przemawiał pos. Czernichowski ja- 
ko przedstawiciel generalnego sekretarjatu 
BBWR. Podkreślił on specjalny charakter zja 
zdu, odbywającego się na ziemi kresowej, na 

której wydobycie wysiłków społecznych i ze- 
spolenie ich z wysiłkami całości Rzeczypospo- 
litej jest naczelnym obowiązkiem społeczeńst- 
wa. Równolegle z. pracą w dziedzinie społecz- 
nej musi iść praca w dziedzinie gospodarczej 
nad pokonywaniem trudności, wynikających 
z kryzysu i nad podniesieniem ogólnego po- 
ziomu gospodarczego. Kryzys przeżywany 
jest ciężkim okresem, ale zarazem twórczym 
nauczycielem. Musimy wynieść z niego jak- 
największą sumę doświadczenia i nauki. 
Zmiany w gospodarstwie kraju, idące za nie- 
mi zmiany w ustawodawstwie i normach re- 
gulujących życie gospodarcze stwarzają nowe, 
odmienne warunki, w których społeczeństwo 
winno się należycie zorjentować, by obrać wia- 
ściwą drogę dalszej pracy. Zorjentowanie spo 
łeczeństwa w tych warunkach stanowi jedno z 
głównych zadań zjazdu i winno pomóc znale- 
zieniu dróg i środków, przystosowania życia 
gospodarczego do nowych warunków. 

Droga zdrowego rozwoju gospodarczego 
prowadzi przez własny wysiłek i własną ini- 
cjatywę jednostek gospodarczych, w czem ich 
rząd, ani nikt inny zastąpić nie może. Dla- 
tego zjazd, skierowując uwagę na potrzebę 
wydobycia własnej energji ze społeczeństwa, 
a nietylko — jak dotąd przeważnie miało miej 
sce — zwracania się o pomoc do państwa, sta 
nowi poważny krok w kierunku przywrėce- 
nia równowagi w tem, czego można żądać od 
Państwa, a co własnemi należy zdobyć siła- 
mi, stanowi czynnik społeczno-wychowawczy. 

Zjazdy regjonalne wykazują różnice i 
odrębności gospodarcze poszczególnych ziem i 
stanowić będą wskazówki dla dostosowania 
polityki gospodarczej do potrzeb i właściwo- 
ści różnych części państwa. Współudział w 
pracach zjazdu p. wojewody, przedstawiciel ; 
władz, życia gospodarczego i czynników spo- 
łecznych daje podstawy do osiągnięcia celów 
zjazdu. Praca społeczna i gospodarcza, zapo- 
czątkowana przez zjazd ogólno-polski w War- 
szawie, realizowana jest przez zjazdy regjo- 
nalne wojewódzkie i powiatowe, przez sekcje 
gospodarcze przy Bloku. Kończąc przemówie- 
nie, pos. Czernichowski składa imieniem Se- 
kretarjatu Generalnego BBWR życzenia po- 

myślnych obrad i owocnych wyników zjazdu. 

Z okazji zjazdu nadeszły depesze z ży- 
czeniami od wojewody wileńskiego Jaszczoł- 
ta, wojewody poleskiego Biernackiego, gen. 
Litwinowicza z Grodna, gen. Trojanowskiego, 
z Brześcia, p. kuratora Szelągowskiego, pos. 
dr. Brokowskiego, prezesa Dyrekcji P. i T. 

Żuchowicza i - in. 

Wysłano następujące depesze: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 
Mościcki. Warszawa, — Zjazd działaczy go- 
spodarczych i społecznych, zorganizowany przez 

Radę Wojewódzką BBWR w Nowogródku, prze 
yła Ći, Panie Prezydencie, wyrazy czci i hol- 
du. Zdając sobie sprawę z ważności zagad. 
nień gospodarczych i społecznych dla Państwa, 
zjazd dekłaruje, że uczestnicy zjazdu wezmą 

udział w podniesieniu życia gospodarczego No- 
wogródczyzny i podniesieniu siły i potęgi Rze. 
czypospolitej. 

Marszałek Józef Piłsudski, Belweder, War- 
szawa. — Zjazd działaczy gospodarczych i 

społecznych zorganizowany przez Radę Woje- 
wódzką BBWR w Nowogródku, przesyła Ci, 

Panie Marszałku wyrazy czci i hołdu oraz za. 

pewnienia nieprzerwanej pracy dla dobra Państ. 
wa i społeczeństwa w myśl Twoich wskazań 
— Wielkiego Nauczyciela i Budowniczego Pol- 

ski. ae 

Pan Prezes Rady Ministrów Janusz Ję- 
drzejewicz. Warszawa. — Zjazd działaczy go. 
spodarczych i społecznych województwa no- 

wogródzkiego przesyła Ci; Panie Premjerze, za- 
pewnienia, że czynniki społeczne Ziemi No- 

wogródzkiej i wszyscy pracownicy gospodarczy 
nie ustaną w pracy dla dobra Państwa i u- 
dzielenia wszełkiej pomocy wszystkim  usiło- 
waniom rządu, dążącym do potęgi Państwa i 
dobra obywateli, 

Pan Prezes Pułkownik Sławek. Chopina 1, 
Warszawa, 

Zjazd działaczy gospodarczych i społecznych 
województwa nowogródzkiego, pomny Twoich 
wskazań pracy dła dobra Państwa i społeczeń- 
stwa, zapewnia Ciebie, Panie Prezesie, że 
pracownicy społeczni i gospodarczy w pracy tej 
nie ustaną i będą dążyli do wydobycia wszyst. 
kich wartości naszego społeczeństwa dła bu. 
dowy potężnej Rzeczypospolitej, 

(-) Zjazd gospodarczy _Nowogródczyzny. 
Poadk ok -GOKIĘ ui Staniewii 

zjazd wysłał do marszałka Senatu WŁ Raczkie- 
wicza, jako przewodniczącego Komitetu Oby- 
watelskiego Pożyczki Narodowej, depeszę, w 

której oświadcza, że przyłącza się do ogólno- 
połskiej akcji subskrypcyjnej, w zrozumieniu 
doniosłości tej akcji dia Państwu. 

REFERATY \ 
Po przemówieniach powitalnych nastąpiły 

referaty.. Pos. Brzozowski Włodzimierz wygło. 
Sił referat na temat: „Społeczno - gospodarcze 
zagadnienia w rolnictwie", p. Krupski Czesław 

Nowogródczyźnie”, dyr. L. Maculewicz — 
„Zagadnieniach finansowo - rolnych w Nowo- 
gródczyźnie i sposobach rozwiązania tych za- 
gadnień na podstawie ostatnich zarządzeń od- 

dłużeniowych*, dyr. Wł. Barański — o „Proble_ 
mach przemysłowo handlowych w Nowogród- 
tz; žinia“, 

Po przerwie obiadowej obradowały w go- 
dzinach wieczorowych komisje zjazdowe: — 
Rolna (przewodniczący Krupski Cz., zast, prze- 
wodnicz, Chomicz Michał), Przemysłowo - 
Handiowa (przew. pos. Gorzkowski, zast. Stark 
Jóżef Rudolf) ; Samorządowa (przew. , Wołnik 
Ludwik, zast. Brodowicz Szymon). 

W poniedziałek 25 b. m. — dalszy ciąg 
obrad w komisjach i sekcjach, drugie zebranie 
pienarnie oraz zamknięcie zjazdu.



Wybitny działacz społeczny b. minister 
rolnictwa dr. Leon Janta-Połczyński, obecnie 
piastujący godność prezesa Centralnego То- 
warzystwa Popieprania Wytwórczości Krajo- 

wej w rozmowie z przedstawicielem  Ajencji 

„ISKRA'* oświadczył: 
— Rząd ogłosił pożyczkę. Posunięcie to 

było najzupełniej zrozumiałe i podobne do 

tych poczynań, które w dobie kryzysu zostały 
dokonane przez inne kraje. Reakcja naszego 
społeczeństwa była pod tym względem  nie- 

słychanie  charakterystyczna. Subskrypcję 

pożyczki pojęto jako obowiązek obywatelski i 
cały szereg organizacyj zarówno zawodowych, 

jak i gospodarczych zgłosił swoją gotowość 

„do współpracy. 
Dowodzi to dojrzałości naszego społeczeń 

stwa pod tym wzgilędem i stanowczo zjawi- 

sko niesłychanie pocieszające. Coraz częściej 
spotykamy się z głębokiem zrozumieniem 

wspólności interesów jednostki i Państwa. 

Od gołosłownego frazesu patrjotycznego prze- 
chodzimy do pozytywnych czynów. Zaznacza 

się świadomość, że wyczekiwaniem lepszych 

czasów i jałowem narzekaniem nie zwalczy- 
my przesilenia gospodarczego. Nie wystarczy 
więc uznać potrzebę pożyczki, podkreślić jej 
znaczenie, a nawet zapłacić, należy wyraźnie 

zdać sobie sprawę, jaki obowiązek przez to 
- każdy na siebie przyjmuje. 

Subskrypcja pożyczki niewątpliwie wy- 

maga konieczności zaprowadzenia gruntownej . 
rewizji swego budżetu dla każdego obywatela. 

W wielu wypadkach jest to dużo do zrobie- 
nia — ale dobrze będzie, gdy przy tej reduk- 

"cji budżetu domowego, uwzględnione będą 

przedewszystkiem wydatki na zbędne towary, 
przywożone z zagranicy, a które wytwarzamy 

w kraju.Musimy wszakże śladem innych kra- 

jów dążyć do samowystarczalności 
Subskrypcja Pożyczki Narodowej będzie 

jednym z doniosłych aktów uświadomienia 

sobie tej konieczności. Tak właśnie będzie zro 
zumiana przez obcych, którzy patrzą na nas, 

o czem winniśmy pamiętać. 
_, I dlatego właśnie z okazji subskrypcji o- 
becnej pożyczki chcę podnieść jeszcze jeden 
niezmiernie dodatni moment. Mianowicie, 

nie chodzi jedynie, jak już podkreśliłem o za- 
" deklarowanie swego udziału, — lecz o uświa- 

- domienie co czynność ta kryje, chodzi o to, 
aby szerokie sfery obywateli zrozumiały, że 
fakt padpisania niezależnie od wysokości — 
nie jest czynnością bierną, lecz aktywną. Od- 
powiedzialność za rozwój życia rozciąga się 
na całe społeczeństwo. 

Ten moment szczególnie podkreślam, gdyż 

właśnie jednem z podstawowych zadań Cen- 

tralnego Towarzystwa Popierania Wytwórczo- 

ści Krajowej, któremu przewodniczę, jest. 
AEK 5) a 

DO P. P. LEKARZY 

Zarząd Wileńsko - Nowogródzkiej Tzby 

Lekarskiej niniejszem zwraca się z gorącym 

apelem do swych członków, aby w związku z 

przeprowadzaną akcją pożyczki narodowej 

zgłosili w niej swój jak najliczniejszy udział. 

W chwili kiedy państwo znalazło się w 

trudnej sytuacji finansowej — w szeregach, 

śpieszących na ratunek nie powinno zbraknąć 

i nas lekarzy. 
Zarząd Izby wzywa wszystkich swych 

członków, aby lekarze pracujący w instytu- 

cjach zadeklarowali swój udział w pożyczce 

narodowej w wysokości norm, przyjętych w 

odpowiednich instytucjach; z dochodów zaś z 
wolnej praktyki lekarskiej w wysokości 

_ przeciętnego miesięcznego czystego dochodu, 

obliczając go na podstawie ośmiu miesięcy 

bieżącego (1938) r. 

Informacje oraz deklaracje 3 kancelarji 

Izby (Wilno , ul. Wileńska 25 m. 8. tel. — 

16-85.) | 

      

Nė — MŁODZIEŻ PAŃSTWOWEGO SEMI- 

ч NARJUM NAUCZYCIELSKIEGO MĘSKIE- 

GO IM. TOMASZA ZANA w Wilnie, zebrana 

w dniu 23 b.m. na nadzwyczajnych walnych 

zgromadzeniach Bratniej Pomocy i  Spėlūziel 

ni Uczniowskiej „Mrowka““, postanowiła na- 

- być obligacje „Požyczki Narodowej“ z fun- 

duszów Bratniej Pomocy na sumę 150 zł, 

oraz z funduszów Spółdzielni Uczniowskiej 

na sumę 100 zł. 
Ponadto kurs trzeci postanowił subskry- 

bować własnemi siłami obligację na sumę 50 

złotych. 
Inicjatywę młodszych kolegów podjęli 

starsi. 

      

  

PRACOWNICY MONOPOLU TYTON. SUB- 
|“ SKRYBUJA POŻYCZKĘ NARODOWA 

Pracownicy i robotnicy Zakładu Sprzeda- 

ży Wyrobów Tytoniowych PMT w Wilnie, ro 
zumiejąc doniosłość i powagę chwili podpi- 
sali pożyczkę narodową w wysokości 3800 zł. 

(trzy tysiące osiemset zł.). 

    

CYGANERJA 

    

к Nie wiem dokładnie czy w Paryżu obcho- 

K. dzone są specjalne „Tygodnie Akademika'* 

. роо\оЬпіе jak to ma miejsce u nas. Wszelako 

- tam. zapewne, jak na całym świecie, star- 

sze. społeczeństwo odnosi się życzliwie, jak io 

6 z „sercem'*, do własńej młodzieży 

studjującej. Rzecz zupełnie. zrozumiała i me 

wymagająca komentarzy. Natomiast niema jaż 

tego pobłażania dla takich postępków młodzie 

ży akademiekiej, której w innych okoliczno- 

ściach nazwalibyśmy nie „postępkami** a „wy 

„stępkami““. Byt to kiedyś równie nagminny 

objaw. Istniała specjalna literatura uświęca- 

jąca Handel опа Wandel čyganer, ji studene- 

kiej, artystów, literatów i td. Tym wolno 

było więcej, niż innym szczególnie we Fran- 

cji. Francja eeni sobie dowcip i temperament. 

Któż go mieć może jak nie młodzi? — w tej 

atmosferze i. myśmy byli poniekąd wycho- 
wani, „Oda do młodości** Miekiewicza, i „Per 

ły i /Wieprze'*  Korneła Makuszyńskiego. 

Dziś czasy się zmieniły nie dlatego, że dobrzy 

literaci zarabiają nieraz więcej od dobryca 
dyrektorów banku, ile że przez  niwelacię 

przywiłejów 'kastowych, kasta - darmozjadów 

cygańecji utraciła urok i utonęła , w morzu 
powszechnego beżrobocia. Życie bez środków 

_„— nie jest już jej dowcipnym przywilejem i 
wynalazkiem obdarzonych temperamentem 

młodzieńców, a stało się przykrą konieczno- 

ścią najszerszych mas. Zadużo jest dziś lu- 
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szerzenie wśród społeczeństwa Świadomości, 

że każdy w swoim zakresie jest odpowiedzial 

ny za swój rozwój gospodarczy Państwa, że 
zwiększenie pojemności rynku wewnętrznego 
i za zmniejszenie bezrobocia. Zadanie to 
realizujemy przez szerzenie wiedzy gospodatr- 

czj wśród najszerszych sfer społeczeństwa na- 
szego. 

Niechajże subskrypcja Pożyczki Narodo- 

SŁUWU 

Subskrybując Pożyczkę Narodową 
Dajemy dowód samawystarczalności 

wej, która dziś jest obowiązkiem wszystkich, 
stanie się dla nas punktem zastanowienia się 
nad całokształtem zagadnień gospodarczych, 

nad tem, co można zrobić własnemi siłami 
dla przyśpieszenia tętna życia gospodarczego. 
Podkreślam własnemi siłami, gdyż na pomoce 

obcych, jak to znakomicie wykazała konferen- 

cja londyńska, nie mamy co liczyć i nie po- 
winniśmy. 

  

Komisarz generalny Pożyczki Narodowej 
  

  

Komisarz generalny Pożyczki Narodowej p. St fan Starzyński w swym gabinecie pracy w Mi- 
nisterstwie Skarbu 

AKCJA NA RZECZ POŻYCZKI 
KTO WIĘCEJ I KTO PRĘDZEJ?! 

WARSZAWA. PAT. Izba przemysłowo - han 

diowa w Warszawie Otrzymuje już od szeregu 

dni liczne deklaracje przedsiębiorstw  handio- 
wych okręgu warszawskiego, które świadczą, 
że apel Izby o subskrypcję pożyczki wywo- 
łał wśród sier gospodarczych żywy oddźwięk. 

Wysokość. subskrybowanej kwoty w okrę- 

gu warszawskim sięga już miljona złotych. 
LWÓW, PAT. W piątek subskrybowano 

we Lwowie pożyczkę narodową na 547,180 zł., 
w sobotę па sumę 988.300 zł, (t. į. prawie mil. 

jon), Razem w ciągu dwu dni subskrybowano 

1.533,480 złotych. 

KRAKÓW. PAT. Do krakowskiego powiato_ 
iwego komitetu pożyczki narodowej zgłoszono 

z terenu powiatu krakowskiego kwtę 800.000 zł 

0 A POŻYCZKA 

- : NARODOWA 

Spółdzielczość polska pragnac podkreślić 

swój stosunek do potrzeb państwa, bierze 

czynny udziaż w subskrybowaniu pożyczki па 
rodowej. W tym celu został utworzony komi- 

tet spółdzielczy, grupujący wszystkie odłamy 
spółdzielczości. 

Zadaniem komitetu jest wzmocnienie, oraz 

koordynacja akcji propagandowej na rzecz po 

życzki na terenie organizacyj spółdzielczych. 
Spółdzielnie oraz ich członkowie zgrupowani 

w Związku „Społem'* uskuteczniają wszyst- 
kie wpłatyna pożyczkę narodową przez oBank 

„Społem'* w Warszawie, *który jest centralą 

finansową spółdzielczości spożywców. 
Na Wileńszczyźnie wpłaty przyjmuje za- 

stępstwo Banku „Społem'* oddział Związku 
Spółdzielni Spożywców Rz. Polskiej — Wil- 
no, zaułek Rossa nr 3, pozatem wpłaty na po 

życzkę narodową przyjmują: Centralna Kasa 

Spółdzielni Rolniczych i Bank Związku Spó 
iek Zarobkowych. 

ZARZĄD ZW. DETAL. KUPCÓW I PRZEM. 
CHRZEŚĆ. M. WILNA I WOJEW. WIL. 

"na odbytem posiedzeniu w dniu 23 bm. uchwa 
Ti wyasygnować z sum związkowych 500 zł. 

na subskrypcję pożyczki narodowej. 
Na temże posiedzeniu została wyłoniona 

komisja propagandowa, w skład której weszli 

P. p.: Jan Borosewicz, Leonard, Taraszkie- 

wicz, Kazimierz Kuchalski, Wiktor Pieślak, 

Wincenty Romanowski, Kazimierz Iwowicz, 
Piotr Dołgopolenko, Snitko Stanisław, Wieli- 

czko Aleksander i Gudalewicz Antoni, kto- 
ra zwraca się z gorącym apelem do członków 
zrzeszonych, jako też i niezrzeszonych kup- 

ców, aby gremjalnie wzięli udział w subskryp 

cji pożyczki narodowej. 

NA PONURO 
STRASZLIWA ZBRODNIA VIOLETTY NOZIERES 

dżi, którzy przemyślają jakby tu nie zapia- 
cić rachunku u krawca, za obiad w restaura- 

cji, mieszkać nie uiszczając komornego. W tej 
branży konkurencja się rozrosła równoległe 
z dyfferencjacją środków w walce o byt, a 
zwłaszcza nie przebieraniu w tych środkach. 

Oto . dlaczego straszna zbrodnia Voilet- 

ty Nozieres, o której mówi cały Paryż, nie 

pózbawiona jest może jeszeze pikanterji, ze 
względu na teren uniwersyteeki, ale traktowa- 
na na równi ze zbrodniami w innych środowi- 
skach. Niema łamania rąk w stawach przy- 
sięgłych pedagogów, na temat „przyszłości 
naszej, kochanej młodzieży'*, natomiast wszy- 
stkie pisma francuskie skonstatowały zgodnie 
i rzeczowo, iż w Świecie studenterji paryskiej 

panuje straszna zgnilizna i demoralizacja. 

Violetta Nozieres ma zaledwie lat 18-c1e. 
Nie sądzę, by jakakolwiek fordanserka czwar- 
torzędnego kabaretu mogła się okazać bar- 
dziej wyuzdaną od tej studentki: Fakt ten 
rzuca jaskrawe światło na środowisko, jak- 
kolwek słusznem może się wydaje, że kwe- 
stja zawodu nie odgrywa w takich wypad- 
kach u kobiet dominującej roli. Ale studen- 

ci... ha. 

W procesie o zabójstwo tancerki Igi Kor 
czyńskiej w Warszawie, niezbyt. przekonywu- 
jąco brzmiał patos prokuratora, który wy- 
dziwiał, iż zabójca pozwalał za siebie płacić 

NOWOWILEJKA 

W dniu 21 września 1933 r. w lokalu ma- 

gistratu miasta Nowej - Wilejki odbyło się ze 
branie Komitetu Pożyczki Narodowej, . pod 
przewodnictwem p. J. Ołdakowskiego, burmi- 

strza miasta, na którem byli reprezentanci or 
ganizacyj społecznych, zawodowych, gospodar 
czych, rolnictwa, przemysłu i rzemiosł, gmin 

wyznaniowych, instytucyj państwowych i Sa- 

morządowych, szkolnictwa, itp., na którem wy 
brano komitet w osobach: ks. kap. Nowak E. 
Królikowski E., Dzierżecki, B., dr. Tomaszew 
ski E., Rutkowski J., Landman E., Borowik 
major W. P., Trocki M. Wesołowski Oz., Dwo 

rańczyk B., Kuźmo J., Dubiel J., Ksieniewicz 
T., Lewidow H., Rzepiela J.,-Rozenkranc В., 
Komitet wybrał z pośród siebie prezydjum w 
osobach: inż. Rutkowski Jan (prezes), Weso- 

łowski Czesław (pom. zaw. stacji),, wicepre- 

zes), Królikowski Eugenjusz, nauczyciel (kie- 

Po wysłuchaniu referatu o pożyczce naro- 
dowej wygłoszonego przez p. St. Klukowskie- 

go, sekretarza powiatowego Komitetu Pożycz 

ki Narodowej, uchwalono jednogłośnie rezo- 

lucję, wzywającą wszystkich mieszkańców mia 
sta i okolicy do czynnego poparcia pracy ko- 
mitetu przez przystąpienie do subskrypcji po 

życzki narodowej, w miarę swoich możności i 
sił materjalnych, w zrozumieniu hasła „Wła- 
snemi siłami do lepszego jutra państwa ''. 

Van der Liibbe rozpoczął głodówkę 
LIPSK. PAT. Oskarżony o podpalenie Re- 

ichsi van der Liibbe Który rozpoczął gło- 

dówkę, poddany został badaniom lekarskim. 

Wykazały one, że Liibbe uprawia bierny opór, 

usiłując prawdopodobnie 'wymusić przerwanie 

rozprawy. Na razie Liibbe jest zdolny do u- 

częstniczenia 'w procesie, lecz gdyby nadal pro 

wadził głodówkę, władze przystąpią do Przy. 

miisowego odżywiania. 

BIAŁOGRÓD. PAT. Dziennik WE 

donosi, że główny oskarżony w procesie lip- 

skim van der Liibbe, był przejazdem w Biało- 

grodzie w 1931 r. znajdował się wówczas w 

wielkiej nędzy i zdołał obudzić litość kapitana 
jednego ze statków, utrzymujących komunika- 

cję na Dunaju, Kapitan ów przewiózł go bez- 

płatnie do Białogrodu. Przed opuszczeniem stat- 

ku Liibbe włamał się do kajuty kapitana i za- 

brał pieniądze i kosztowności. 

Odsłonięcie pomnika poległych 
7 p. p. Leg. 

CHEŁM. PAT. Dzień zapowiadanej odda- 

wna wielkiej uroczystości odsłonięcia pomnika 

poległych 7 pułku Legionów, dzięki ramom za- 
krojonym przez komitet obywatelski Oraz 

dzięki obecności Najwyższego  Dostojnika 
Państwa, stały się zarazem uroczystym obcho- 

dem 15-lecia niepodległości, którym Ziemia 
Chełmska złożyła hołd swym poległym w wal- 

kach o niepodlegość synom. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przybył 

punktualnie o godz 9,35 samochodem i został 

uroczyście powitany u bramy triumialnej przez 
wojsko, przedstawicieli władz, i instytucyj oraz 
organizacyj społecznych i wielkie tłumy publi- 

czności, 
O godz. 10.30 odbył się raport wojskowy, 

poczem Pan Prezydent wśród szpalerów mło- 

dzieży szkołnej i tłumów ludności przeszedł do 

ołtarza, gdzie wysłuchał mszy polowej, 

Po mszy nastąpiła dekoracja odznaką pułk. 

wą, nadaną przez dowódcę 7, p. Leg. Panu 

w Chełmie 
Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz wydziałom 
powiatowym powiatów, chełmskiego, hrubie- 

szowskiego i krasnystawskiego, jak również za- 

rządowi miejskiemu w Chełmie i zebranej gene- 
ralicji. 

Zkolei nastąpił uroczysty moment odsłonię- 

cia przez Pana Prezydenta pomnika poleg- 

łych. Wzruszającą i podniosłą chwilą był apel 

300 poległych oficerów i szeregowych pułku. 

Pod pomnikiem złożono przeszło 50 wieńców. 
Po defiladzie p. Prezydent spożył óbiad 

żołnierski 'w specjalnie przygotowanych budyn. 

kach 7 pułku Legjonów; 'w czasie obiadu za. 
siadło przy wspólnych stołach przeszło 2 tys. 
osób. Toast na cześć p. Prezydenta wzniósł 

wiceminister gen. Składkowski, na cześć Mar- 

szałka Piłsudskiego — dowódcą 3 dyw. leg. 

jonów gen. bryg. Bortnowski. 

Owacyjnie żegnany p. Prezydent odjechał 

do Lublina o godz. 16.50. 
2 Oo 

Lotnisko im. Marszałka Piłsudskiego 
INOWROCŁAW. PAT. Pierwsze  lotui- 

sko w Polsce imienia Marszałka Piłsudskiego 
zostało otwarte w Inowrocławiu po blisko 

3-letnich wysiłkach i pracach miejscowego 

komitetu L.O.p.P. w aniu 24 b.m. Lotnisko 
jest zbudowane według najnowszych wymo- 

gów techniki i jest chlubą Kujaw. Należy 

ono do najlepszych w Polsce. Ma 600 m. dłu- 
gości i tyleż szerokości. 

Na uroczystość otwarcia lotniska przyle- 

ciało dzisiaj z całej Polski około 70 samoło- 
tów. 

Otwarcia lotniska przecięciem wstęgi do- 
konał wiceminister komunikacji Czapski, przy 

były z Warszawy w towarzystwie dyrektora 

Lotu inż. Makowskiego. Ze znanych lotników 
przybyli m. in. pionier szybownictwa polskie- 
go inż. Grzeszczyk, kapitan pilot Hirszband, 
pułkownik Kwieciński. 

Wicemin. Czapski podkreślił wielkie za- 
sługi miejscowego społeczeństwa dla idei L.O. 

P.P., czego dowodem fakt, że każdy 6-ty oby- 
watel miasta Inowrocławia jest członkiem tej 
organizacji. 

Poświęcono i odsłonięto również tabli- 
cę pamiątkową ku czci Marszałka Piłsudskie- 
go. Tablica ta w przyszłości wmurowana bę- 
dzie w hangar. 

Po południu odbyły się popisy akroba- 
tyczne lotników. 

Nawy rekord Świata Walasiewiczówny 
LWÓW. PAT.: W ramach pięcioboju nie- 

dzielnych zawodów pań Walasiewiczówna po- 
biła rekord światowy na 60 metrów, mając wy- 
nik 7,3 sek. 

W: pięcioboju zwyciężyła  Walasiewiczów- 
na 4193,74 punktów, rekord Polski. 

Drugie miejsce Sikorzanka, trzecie Zale- 

Z frontu walk ligowych 
SIEDLCE. PAT. Mecz ligowy 22 p. p. po- 

konał Czarnych ze Lwowa 2:0. Zasłużone zwy- 

cięstwo Siedlczan. dla których bramki strzelił 
Biegański. Doskonały bramkarz Czarnych u- 
chronił swą drużynę od większej porażki. 

KRAKÓW. PAT. Miejscowa drużyna Pod- 

górze odniosła niespodziewane zwycięstwo nad 
poznańską Wartą 4:1. 

LWÓW. PAT. Meczligowy Pogoń — Wisła 
zakończył się zwycięstwem Pogon 1:0. 

Jak należy staraćsięo odznaczenie 
„Krzyżem Niepodległości" 

W myśl rozp. Prezydenta Kzplitej z dn. 
27-10 1932 orku (Dz. U.R.P. nr. 94 poz. 520) 

upływa z końcem bieżącego roku termin, do 

którego mogą być nadawane odznaczenia Krzy 

żem względnie medalem Niepodległości, us 

nowione rozporządzeniem Prezydenta Rzplitej 
z dnia 29 października 1930 roku (Dz. U. R. 

r. 75, poz. 391). 

Celem umożliwienia również tego rodzaju 
kandydatom uzyskania przysługującego im w 
myśl cytow. rozporządzenia odznaczenia win- 
ni zainteresowani nadesłać Starostwom do 
dnia 25 września b.r. odpowiedni materjał, u- 

możliwiający Staróstwu wystąpienie z inieja- 
tywą odznaczeń. 

Materjały te winny zawierać następują- 
ce dane: 1. Nazwisko i imię kandydata ewen 
tualnie także pseudonim, pod jakim występo- 
wał w DRO niepodległościowej ; ; 2. zawód kan 
dydata i - zajmowane przezeń stanowisko; 3. 

   
    

    

kobiecie w cukierni. Ostatecznie... żyli ze so- 
ba od dłuższego czasu, kochali się ponoć. że 
tam zapłaciła kilka ciastek w cukierni i dwie 

„małe ezarne'*... Cóżby dopiero rzec miał na 
takich panów Dabin*ów, Legran*ów, na cały 
zastęp akademików wyższej uczelni paryskiej. 

Violetta miała lat osiemnaście i dużo 
kochanków. Ot, zwyczajna sobie rozwydrzo- 
na dziewczyna, jakich wiele, a w Paryżu wię- 
cej. Słynną stała się dopiero dokonawszy stra- 
sznej zbrodni. — Otruła ojca i matkę. 

Ojciec Violetty skonał a matkę zdołano 
odratować. Młodocianą  przestępezynię are- 

sztowano. Wiadomość o tem, bądź co bądź 
niezwykłem przestępstwie, obiegła szpalty ca- 
tej prasy paryskiej. [Gdy jednak posypały się 
zeznania oskarżonej w więzieniu, a matki w 
szpitalu, gdy do sędziego śledczego zgłaszać 

się poczęli świadkowie — sprawa nabrała nie- 
bywałego rozgłosu, stała się sensacją Pary- 
ża, a temsamem całej niemal Europy. 

Przykra, ponura, budząca dreszcz nie- 

zdrowej sensacji sprawa. W więzieniu śled- 

czem Violetta rzuca straszliwe oskarżenie pod 
adresem ojca, którego zamordowała. Twierdzi 
mianowicie, że prześladował ją występną mi- 

łością. Jednakże już w pierwszych dniach 

śledztwa kalumnja nie znajduje potwierdze- 

nia. Innė.byty motywy, które nakłoniły eór- 

kę do zbrodni. Chciała otruć przecież również 
matkę. Poprostu Violetta zamierzała zawład- 
nąć pieniędzmi rodziców. Wiodła życie hula- 
szcze,  otaczana Kólegami uniwersyteckiemi, 

bardziej spragnionych jej pieniędzy, niż wdzię 

"dokładny adres zamieszkania kandydata; 
4. posiadane odznaczenia; 5. proponowane od- 
znaczęnie; 6. dokładny życiorys i przebieg 
pracy ideowo niepodległościowej; 7. nazwiska 
i dokładne adresy świadków, którzy mogą 
stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościo- 
wej. 

Dla orjentacji ogłaszamy poniżej odpis 
art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z 
dnia 29.10 1930 roku o Krzyżu i Medalu 
Niepodległości. 

„Ustanawia się „Krzyż / Niepodległości: * 

i „Medal Niepodległości'* celem odznaczenia 
osób, które zasłużyły się czynnie dla Niepo- 
dległości Ojczyzny w okresie przed wojną 

światową lub podczas jej trwania oraz w o- 

kresie walk orężnych polskieh w latach 1918 

— 1921 z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej 

na obszarze Polski''. 

ków. Rój wydrwigroszy, „ćyganów'', „Zło- 

tej młodzieży” hula z nią, pije, szaleje, pła- 

ei własne rachunki pieniędzmi. Violetty. 

Oto student prawa Jan Dabin. Sądził rze- 

komo, że Violetta jest panną bogatą, przeto 
nie wstydził się brać od niej pieniędzy. Był 
jej kochankiem. Otrzymywał systematycznie 

większe lub mniejsze sumy. Inny akademik, 

n. b. przyjaciel Dabin'a, Willy Legrin też 

był jej kochankiem, też brał pieniądze, które 

mu dawała. Oczywiście lista „kolegów'*, ko- 

rzystających z pieniężnych usług morderczyni, 

tem się jeszcze nie wyczerpuje. Violetta po- 
siadała trochę pieniędzy własnych, otrzymy- 
wanych z domu. Była to jednak suma nie wy- 
starczająca. "Nie mogła w żaden sposób opła- 

cić niemi trybu życia, jaki pędziła. 

Występna dziewczyna była jednocześnie 

— wspaniałomyślną. Trudno narazie bliżej 

rozeznać się w motywach, które skłaniały Vio- 

lettę do rozdawnietwa pieniędzy. Mając bo- 
wiem tylu kochanków, jednocześnie, . należy 

wątpić, by którego kochała naprawdę. 

— Kto to jest Emil? — Pyta oskarżoną 
sędzia śledczy. — Violetta nie nie odpowiada. 
Nie odpowiada zresztą na wiele pytań, zada- 

wanych jej w śledztwie. 

— Wszelako skąd pani brała tyle pie- 

niędzy na hulanki i wogėle?... 

Policja jest w posiadaniu listu do Viole- 

tty podpisanego imieniem mil. — Może to- 

wspólnik w zabójstwie ojca?.— Nie, niema 

wspólników. A. eo do Emila, owszem powie, 

ska ze Lwowa, czwarte Janowska z Łodzi. 

Skok wzwyż Janowska 143 i pół cm. Wa- 
iasiewiczówna 141. . 

Oszczep: Cejzikowa 31,36 m, Walasiewi- 
czówna 30,47, 

60 metrów Wałasiewiczówna 7,3 — Orłow. 
ska i Zaleska po 7,8. 

Dysk, Cejzikowa 31,78, Zaleska 31,19. 
Czwarta Walasiewiczówna 30,56. 

200 mtr., Walasiewiczówna 26.5. 

    

W WiRZE STOLICY 
NA TORZE 

Frekwencja na wyścigach spadła, ale nie 

tak katastrofalnie jak obrót w totalizatorze. 
Dziś normalny, dobry obrót dzienny z tru 

dem dochodzi do 300.000 zł. Dawniej miljon 

był stale, a półtora nie dziwiło nikogo. 
Kiedy grać na wyścigach, to ezyste sza- 

leństwo. Nie mówiące o poczciwej ruletce — 

loterja klasowa daje dużo więcej szans. Na 

obrót 10 dni wyścigów, totalizator zabiera 

jeden całkowicie!!! 300.000 zł. w kasie — na 
Towarzystwo Hodowli odchodzi 30.000. Przy 
tak ogromnym procencie jasne, że po dłuższej 
grze wszyscy muszą być przegrani. Towarzy- 

stwo tępi bookmacherów na własną rękę. Po'i 

cja nie dość ez i ró 
więc towar 

nych detekt 

totka, każą p. 
kół, a potem wj 

wy te detektywi 

rzane przez sąd są tak małe 2 że nie zra 

nikogo. Co znaczy 3 dni aresztu lub 50 zł 

grzywny. 
Fatalna pogoda sprzyja fuksom. Fawotr; 

ci dostają systematyczne lanie. Zabawne 
niedowi nie publiezności niektórym 

Agryppa wygrała pewnie niedawno wy- 
— płacono 180. Obecnie znów zdecydo- 
pierwsza: 80! Ciekawe czy za trzecim 

zwycięstwem będzie więcej cwaniaków. 

Jak trudno wygrać nawet wtajemniezo- 

nym świadczy najlepiej ten fakcik: jeden t 
ner dał 200 zł. synowi nakazując mu post 3 

w trzecim biegu na Jordana — murowanego 

fuksa! Synalek pomyślał sobie: a czemuż nie 

miałbym przedtem postawić w IT-gim biegu 
na Kelaire'a, pewniaka z pewniaków, będą 

płacić 11, może 12, zarobię cichaczem dla sie- 

bie —20, 40 zł. Postawił. Eelair wygrał 
zwracano stawki, chytry synek nie nie zaro- 

bił. Zato Jordan przegrał! I kto ma wygry: 

wać na tym piekielnym torze. K. 
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Polska — Czechosłowacja 4:2 
PRAGA. PAT. Mecz tenisowy Czechosło- 

wacja — Polska 4:2. Siba — Tłoczyński 2:6, 

6:4, 6:4, 9:7, Hecht — Witman 3:6, 6:0, 4:1 
dla Hechta niedokończony z powodu ciemności 
nie będzie zaliczony. 

Kurczęta przemytnika 
Do Livorno przybył parostatek, a na nim 

pewien Włoch,k tóry — niewiadomo czemu — 
nie wzbudził w celniku zaufania. 

—(o pan wiezie ze sobą? ? 

— Nic. Proszę sprawdzić. 
Włoch otworzył walizę, w której rzeczy- 

wiście nie podejrzanego nie znaleziono. Tro- 

chę bielizny i dwa pieczone kurczęta. 
Właśnie kurczęta zwróciły uwagę urzęd- 

nika. ё : 
— Nie zjadł ich pan w drodze? Wiezie 

je pan razem z bielizną? 
Włoch zmieszał się. Urzędnik celny wziął 

nóż i rozciął kurczę. Wewnątrz zamiast na- 
dzienia błyszczały brylanty i biżuterja. W 
drugiemkurczęciu znaleziono to samo. 

Przemytnik uniknął więzienia tylko dla- 
tego, że zgodził się na zapłacenie wysokiej 

grzywny. EL. 

SBREBRENWECIZENZAJ 

Poczwórne morderstwo 
Robotnik włoski, 26-letni Antonio Facca, 

zamieszkujący w Sannois, w okolicach Pary- 

ża, zastrzelił z zazdrości swoją-dawną narze 
czoną, jej narzeczonego i jej dwóch kuzy- 

nów. Stało się to w okolicznościach następn- 
jących: 

Panna Dominica Pellizzari, mieszkanka 
Sannois, zerwała z Antonio Facca, aby zarę- 

czyć się z innym Włochem Giovani Nargura. 

Przed kilku dniami młoda Włoszka wraz 
z narzeczonym i dwoma kuzynami — p.p.. 

Seccato i G. Pelliviani — znalazła się na 
balu. Towarzystwo zajęło stolik i bawiło się 

bardzo wesoło. 

Około północy na salę wszedł Antonio Fae 

ca. Zbliżył się do exnarzeczonej ze słowami: 
— Wiem, że chcesz wyjść zamąż za inne- 

go. Ale to ci się nie uda. Wyjdź stąd natych 
miast. 

Panna Pellizzari podniosła się, i 
knąć przykrości, 

aby uni- 

zwróciła się do towarzy- 

szów z prośbą, wszyscy opuścili lokal. Za 
ledwie poczęli zstępować ze schodów, rozlegty 
się strzały. Panna Pellizzari i Nargura, tra- 
fieni wplecy, spadli ze schodów śmiertelnie 

ranni. - 
Secčato i Pellizzari rzucili się na zabój- 

cę, chcąc go rozbroić, lecz ten strzelił dwu- 
krotnie, i znowu padły dwa trupy. Facca 

zdołał zbiec. 
Dyrekcja policji, zawiadomiona o wstrzą- 

sającym wypadku, nakazała pościg. Mordercę 

schwytano, ukrytego w zaroślach parku miej- 

skiego. 
Grozi mu gilotyna. EL 

Na papierowe zabawki | 
W niewielkiej wiosce Denain, wpobliżu 

Lille, troje dzieci w wieku do 11 lat, prze- 

dostało się żartem do zamkniętej zakrystji 

miejskiego kościołka. Tutaj, myszkując po sza 

fach, znalazły dzieci starą torbę, a w niej 47 

tysięcy franków w rozmaitych sca i 

akcjach. 

Nie zdając sobie sprawy, że to są pienią- 

dze, dzieci przyniosły papiery do domu, i w 

kilka chwil potem obligacje przeistoczyły się 

pocięte w latawce, stateczki, kapelusiki i tym 

podobne zabaweczki. 

ale nie wszystko: Emil jest starszym panem, 

lat około 60-ciu, z zawodu przemysłowiec, 0j- 

ciec rodziny. Dostarczał Violecie około 5000 

franków tygodniowo. Nazwiska jego nie wy- 

jawię! 

Policja francuska ogłosiła 

anons, wzywający tajemniczego „Emila““ do 

stawiennietwa w charakterze świadka. Na- 

zajutrz DWA > anonim, rzekomo od przy- 

jaciela „Emila'', w którym ten oświadcza, iż 
Emil zgłosi się natychmiast do policji, o ile 

zapewnią niu -dyskrecję. Nazwisko jego nie 

może trafić na szpalty gazet. Sędzia śledczy 

nie chce udzielić takiego zobowiązania. Poli- 

cja jest nadal w poszukiwaniu przemysłowca, 

który odpowiadałby ogólnie przyjętej сВага- 

kterystyce „Emila““. — Tymczasem okazuje 

się, że Violetta przebywała często w towarzy- 

stwie swego opiekuna. Spotkania miały miej- 

see najezęściej w jednym z hoteli przy Placu 

Republiki. Bywali też razem w pierwszorzęd 

nych lokalach restauracyjnych, zawsze podjež 

dżając krytem autem. 
"Gdy tak roztrząsano osobowość sędziwe- 

go przemysłowca, natrafiońo na Ślad jeszcz 

jednego męczyzny. Był taki, Był w życiu Vio- 

letty, zdawało się zupełnie wyuzdanej z wszel 

kich uczuć, człowiek, którego ponoć kochała. 

Nie chce nie o nim powiedzieć. Zapewne о- 
statnio stosunek z tym tajemniczym  absor- 

bował ją też finansowo. Czy dlatego nie mia- 

ła nigdy pieniędzy?, a raczej miała ich za- 

wsze za mało? Czy z nim przepędziła Vio- 

letta tę straszną nóc, zaraz po zabójstwie oj- 

ca? Co- robiła wtedy? Gdzie podziała zabra- 

w gazetach 

  

> przeciwko własnej córce i 

Dopiero nadejście ojca położyło kres za- 

bawie. Pocięte walory odniesiono do merost- 
wa. 

W ten sposób, niewielki majątek księdza 
Gunebeau, proboszcza w Denain, nieopatrznie 
przechowywany przezeń w otwartej szafie za 

krystji, uległ zupełnemu zniszczeniu. 
Stary ksiądz przebaczył wszelako nieświa 

domym swego czynu dzieciom, i nie zamierza 
występować z żadną pretensją przeciw ich oj 
cu. EL 
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ne z ojcowskiego portfelu pieniądze? — Oto 

są nieodgadnięte narazie zagadki śledztwa. 
Violetta, po otruciu ojca zabrała mu 3009 

franków, które posiadał przy sobie i zniknę- 
ła w odmętach Paryża. Poprzednią noe, spę- 
dziła w tym samym hotelu w dzielnicy Qua:- 
tier Latin, gdzie mieszkał Gorgułow, morder- 
ca prezydenta Republiki. Być może zaznaczyć 

trzeba, iż obrony Violetty podjął się również 
Henryk (Geraud, który bronił Gorgułowa przed 
kaźnią i — nie obronił. Sprawa Violetty 

przedstawia się również groźnie. 
Matka, którą odratowano w szpiłabać 

wyklęła swą córkę. Straszne były jej słowa: 
„Przebaczę jej, gdy poniesie zasłużoną  ka- 
rę śmierci''. Tak powiedziała matka. Okrop- 

ne, okropne — mimo wszystko... 
Violetta dowiedziawszy się o tem prze- 

kleństwie w więzieniu, powiedziała  niespo- 

dziewanie: „mniejsza z tem, i tak ją ko- 
cham''. Ale później zalała się łzami. Czy po- 

wiedziała prawdę? — Oczywiście wszyscy w 

to wątpią. — Tymczasem pani Nozieres zgło- 
siła się jako powódka cywilna w procesie 

zrzekła się wszel- 

kiej nad nią opieki. Ponieważ nikt z bliższych 

i dalszych krewnych, nie chce podjąć się 

opieki: nad zbrodniarką, przeto są wyznaczy 

opiekuna, zaliezając Violettę do „małoletnich 
opuszczonych. 

Śledztwo postępuje naprzód, to znów się 
wikła, to znów szpera w tajemnych zakamar- 

kach Quartier Latin, wśród zblazowanej mło- 
dzieży uniwersyteckiej, wśród całej tej cyga- 

necji na ponuro. aż. 

   



WILNA TRYBUNA. 
  

Finansowanie akcji scaleniowej i jej dalszy 
rozwój na terenie woj. Nowagródzkiego 
OD REDACJI. W związku z dzisiej- 

szym zjazdem gospodarczym w Nowogród- 
ku, otrzymaliśmy 0d p. Augustowskiego 
artykuł niniejszy, który w od dzisiaj u nas 
inaugurowanym dziale „Wolna Trybuna” 
zamieszczamy. 

Rozwój prae agrarnych na terenie woje- 
wództwa nowogródzkiego, stanowiących jedno 
z najbardziej doniosłych zagadnień twórczości 
państwowej, ze względu na obecną konjunkturę 

rczą, budzi poważne obawy co do utrzy 
mania nadal dotychczasowego tempa, które w 
latach ubiegłych, w warunkach normalnego ży- 
cia gospodarczego, osiągnęło pozytywne rezul- 
taty 'w swej wydajności. 

Pierwsze miejsce pośród prac agrarnych, 
ze względu na swój specyficzny charakter, zaj- 
muje scalenie gruntów, mające za zadanie jak 
przebudowę dotychczasowego ustroju rolnego 
przez utworzenie samodzielnych warsztatów rol- 
niczych o bardziej racjonalnej strukturze, tak 
również i podniesienie wytwórczości w rolni- 
<twie oraz obniżenie kosztów produkcji przez 
umożliwienie warunków do intensywnego uru- 
chomienia tychże gospodarstw. 

Jak wynika z danych istatystycznych, na 
terenie województwa nowogródzkiego podlega 
scaieniu około 3500 objektów o obszarze około 
1-250.000 hektarów, z których do dnia 1 kwietnia 
rb. zostało scalonych 505 objektów o łącznym ob 
szarze 261.112 hektarów, co stanowi 14 proc. 
obiektów i 21 proc.obszaru wymagającego sca 
lenia. Z ogólnej ilości 3500 objektów wymagają- 
cych scalenia, w okresie od roku 1924 do roku 
1933 zgłoszono do scalenia 1301 objektów 6 ob- 
szarze 568.904 hektarów, wdrożono postępowa- 
nie scalaniowe w 877 objektach 0 obszarze 
426.263 hektarów, rozpoczęto na gruncie prace 
pomiarowe w 644 objektach o obszarze 354. 813 
hektarów, z których, jak zaznaczono wyżej, zos 
tały ukóńczone prace scaleniowe w 505 objek- 
tach o obszarze 261.112 hektarow. 

Postępowanie scaleniowe podzielone jest na 
5-stadjów, z których I - stanowiące 20 proc. ca 

łości pracy - określa zakończnie pomiarów i kla 

syfikacji gruntów scalanych, II _ 30 proc. - zat 

wierdzenie wykazów stanu posiadania przed sca 

teniem, III - 30 proc..- opracowanie projektu i 

okazanie go zainteresowanym, 1У - 10 proc. zat. 

wierdzenie projektu scaleniowego i V - 10 proc. 

utrwalenie projektu na gruncie i wprowadzenie 
w posiadanie nowych kolonij. 

Roczny kontyngent prac scaleniowych, wy- 

konywany dotychczas na terenie województwa 

nowogródzkiego, wynosi około 60.000 hektarów 

obliczeniowych, które są ustalane na podstawie 

iłości wykonanych studjów w poszczególnych 
pracach. we BoE 

Do rBku 1932, czyli do wejścia w życie 

ustawy o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej 

koszty związane. z wykonaniem prac scalenio 

wych były pokrywane wyłącznie z corocznych 

dotacyj Skarbu Państwa,przewidzianych w bud 

żecie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych 

i podlegały zwrotowi przez zainteresowanych 

po zakończeniu prac scaleniowych w ustawowo 

określonych terminach i ratach. : 
Kryzys gospodarczy i wynikająca stąd 

depresja uniemożliwiły stosowanie nadal finanso 
wania prac scoleniowych w wyżej podany spo- 

sób i dla uniknięcia* załamania się akcji scale- 
niowej, z braku dostatecznych na jei porwadze- 

mie środków materjalnych, zmusiły czynniki 
rządowe do utworzenia nowego systemu jej finan 

sowania przez uruchomienie Funduszu Obroto- 
wego Reformy Rolnej, składającego się przedew 

szystkiem z należności za dokonane prace ag- 
rarne, dotacji Skarbu Państwa, wpłat zaliczko- 
wych ną prowadzenie scaelnia, uiszczanych 
przez zainteresowanych i t. p. wpływów. 

Zasadniczo podobny system finansowania 
akcji scaleniowej winien być samowystarczalny, 
czyli że w zależności od wysokości wpływów 
uzależnia się jej tempo. 

Utworzenie pomienionego Funduszu Obroto 
wego w okresie przeżywanego kryzysu, który w 
sposób nader dotkliwy dał się odczuć wśród rol 
ników drobnych, siłą rzeczy nie mogło rokowa“ 
temu zagadnieniu pomyślnych wyników. Ze spra 

wrozdań Państwowego Banku Rolnego wynika, 
że wysokość wpływów na poczet należności za” 
dokonane prace scaleniowe jest bardzo niski 
nie przekracza obecnie 3 proc. ogólnej należnoś- 
ci jak rat bieżących, tak również i zaległych. 
Wpływy zaś z tytułu zaliczek ną prowadzenie 
scalenia są całkiem minimalne, a dotacje Skar- 
bu Państwa nie są możliwe z uwagi na stan ti- 
nansow. W tych warunkach utworzenie rezer - 
watu finansowego, potrzebnego na wykonanie za 
mierzonych prac, staje się bardzo utrudnione. 

Mając za zadanie utrzymanie akcji scale- 
niowej w ramach możliwych do jej kontynuo- 
wania w roku bieżącym, Ministerstwo Rolnictwa 
i Reform Rolnych w lipcu r.b. zarządziło skomp- 
rymowanie  preliminowanych na rok bieżący 
kredytów i jednocześnie zmniejszyło zakres prac 
projektowanych do wykonania. Niezależnie od po 
wyższego, w celu utworzenia warunków dogod 
niejszych dla zasilenia Funduszu Obrotowego, 
wydane zostało w 30-V rb. rozporządzenie w 
myśl którego termin wymiaru opłat za dokony- 
wane scalenie został znacznie skrócony, jak rów 
mież umożliwione zostało wymierzanie wpłat tym 
czasowych w toku postępowania scaleniowego. 
Zarówno i termin zwalniania zainteresowanych 
od państwowego podatku gruntowego, przewi- 
dziany ustawowo, został zmieniony, tak, że w 
zależności od warunków lokalnych zwolnienie 
to może nastąpić już z chwilą wyboru rad ucze 
stników scalenia. 

W celu usprawnienia postępowania scałe- 
niowego oraz zbliżenia czynników orzekających 
do zainteresowanych, ustawodawstwo agrarne 
zostało odpowiednio znowelizowane, przyczem 
czynności instancji I, czyli orzekającej, przeka- 
zano kompetencji powiatowych urzędów ziem- 
skich, czynności izaś instancji ll-giej, czyli od- 
woławczej, — okręgowym urzędom i komisjom 
ziemskim. Pozatem urzędy ziemskie z uwagi na 

- sytuację gospodarczą, dążą do obniżenia kosz- 

-ków, spowodowane niskiemi cenami 

tów technicznego wykonania prac scaleniowych, 
Które to koszta obecnie przeciętnie nie przekra- 
czają 12 — 15 złotych za 1 hektar. 

Wyszcególnione wyżej środki oraz ulgi, 
zmierzające do bardziej skutecznego  zasiłenia 
Funduszu Obrotowego, nie mogą jednak zape- 
wnić oczekiwanych rezultatów, a to przede- 
wszystkiem z uwagi na ogólne zubożenie rolni- 

na pro- 
dukty rolnicze, brakiem pobocznych zarobków i 
kosztami związanemi z przebudową na nowych 
kolonjach. 

fos wyjściem z tej uciążliwej sytuacji 
s umożliwieniem dalszego rozwoju akcji scale- 
niowej byłoby przyjśce z pomocą gospodarst- 
wom poddanym scaleniu organów samorządo- 
wych, które doceniając korzyści przeprowadze- 
nia akcji scaleniowej, jak dla zainteresowanych, 
tak również i społeczeństwa, wyraziłybv zgode 
na zwolnienie uczestników scalenia od podatków 
samorządowych na okres trwania prac scałenio 

wych. 
O ile wspomniane ulgi podatkowe mogłyby 

być zastosowane, wówczas sposób zasilenia na- 
leżnościami za scalenie mógłby być dokonany 
następująco: Skarb Państwa, po obliczeniu kwo 
ty przypadającej z tytułu należności za państwo 
wy podatek gruntowy od wsi scalanych, wpłacał 
by tę kwotę na rachunek Funduszu Obrotowego 
samorządy zaś gminne i powiatowe kwotę, stano 
wiącą wysokość opodatkowania tychże wsi na 
szecz samorządów, wpłacałyby również w ok- 

reślonych terminach na konto tegoż Funduszu. 
Stosowany dotychczas przepis o zwolnieniu zain 
teresowanych od państwowego podatku grunto 
wego na przeciąg lat dwuch winien być anulo- 
wany i uczestnicy scalenia należne od nich po- 
datki, jak państwowe tak również i samorzą- 
dowe, musieliby opłacać normalnie, będąc jedno 
cześnie zwolnieni od opłat za dokonane prace sca 
leniowe. 

Przytoczony wyżej sposób finansowania ma 
tę doniosłość że pomijając umożliwienie normal 
nego rozwoju akcji scaleniowej, spowoduje zna 
czne oszczędności dla Skarbu Pańs+wa, gdyż zbę 
dnem wówczas byłoby zatrudnianie całego sze- 
regu sił urzędniczych w urzędach ziemskich, 
skarbowych i Państwowym Banku Rolnym, za- 
jętych wyłącznie przy administrowaniu i egzek- 
wowaniu opłat z tytułu nałeżności za wykonanie 
scalenia.Dla uczestników zaś scalenia umożli- 

wi bezpłatne scalenie ich gruntów, co w znacz- 

nej mierze przyczyni się do ugruntowania ich 
lojalności względem Państwa. 

Biorąc pod uwagę, że przy projektowanem 
zwolnieniu zainteresowanych od podatków sa- 
morządowych władze komunalne zmuszone bę- 
dą do pewnego stopnia skomprymować swe pre 
liminarze budżetowe, zaznaczyć należy, że z da- 
nych statystycznych wynika, iż za okres od roku 
1925 do roku 1933 na ogólną ilość 644 objektów 
objętych postępowaniem scaleniowem na obsza- 
rze 354.813 hektarów, ustalonym na podstawie 
pomiarów, -na terenie województwa nowogródz 
kiego ujawniono 28,497 hektarów gruntów, 
które w stanie przedscaleniowym nie figurowa- 
ły na ewidencji i wskutek tego nie były dotych- 
czs opodatkowane, Przez uzyskanie tej nadwyż 
ki zostanie częściowo zrekompensowany bud- 
żet organów samorządowych, które zdecydują za 
stosowanie zwolnienia uczestników scalenia od 
podatków w okresie dokonywania prac scale- 
niowych. 

Jeżeli wyżej projektowany sposób finanso - 
wania akcji scaleniowej (przy całkowitem zwol 
nieniu zainteresowanych od podatków samorzą- 
dowych) nasuwałby pewne trudności, wówczas 
wpłata należności za scalenie mogłaby być” 
uiszczana bezpośrednio przez zainteresowanych 
za pośrednictwem Pocztowej Kasy Oszczędności 
a dowód uskutecznienia tej wpłaty mógłby słu- 
żyć za podstawę do zwolnienia ich od podatków 
samorządowych.Sposób ten jest mniej dogodny 
od wyżej wymienionego, ponieważ powoduje za 
łatwienie sprawy zwolnienia od podatków nie z 
całą jednostką administracyjną, lecz z poszcze- 
gólnymi uczestnikami scałenia i nie usuwa pot- 
rzeby prowadzenia ścisłej ewidencji tychże wpły 
wów. 

Reasumując wyżej umieszczone wywody, 
stwierdzić należy, że dalszy rozwój akcji scaie 
niowej na terenie województwa nowogródzkie 
go jest możliwy jedynie na podstawie realne- 
go jej sfinansowania, co w obecnym czasie mo- 
że być uskutecznione przy współudziale orga- 
nów samorządowych, obowiązkiem których jest 
przyjście z pomocą drobnym rolnikom w tak 
doniosłej akcji przebudowy ich gospodarstw, 
czemu podołać nie są w stanie bez dodatniej po 
mocy władz samorządowych. Biorąc pod uwagę 
że akcja scąleniowa jest obecnie dostatecznie 
spopularyzowana, z ogólnego zaś obszaru 
1.250.000 hektarów, podlegających scaleniu, do 
tychczas zostało już scalone 261.112 hektarów 
należy przypuszczać, że przy kontynuowaniu 
prac scaleniowych w tempie dotychczasowem 
akcja scaleniowa na terenie województwa no- 
wogródzkiego może być ukończona w przecią- 
gu 15 — 20 lat. 

Mam nadzieję, że poruszona w niniejszem 
przedstawicieli organizacyj gospodarczych i 
sprawa zainteresuje obradujących w dniu 24 bm. 
społecznych Ziemi Nowogródzkiej, którzy rozwa 
żając nad sytuacją gospodarczą tejże Ziemi, 
nie ominą udzielenia czasu na przestudjowanie 
poruszonych postulatów i dopomogą utrzymać 
dotychczasowe tempo akcji scaleniowej na nale- 
żytym poziomie. W. Augustowski. 

  

srowo 

Tydzień sportowy. 
Kewes zdobywcą puharu „Słowa” 
P. Dowborowa we wspaniałej formie pokonała przeciwniczkę 

Z SĄDÓW 
NIEBEZPIECZNI GOŚCIE 

Do piwiarni Jana Jankielewicza, przy ul. Za- 
rzecze 17, przyszło dwóch jegomościów, Kazali 
podać piwo i dobrą kolację. Zamiast jednak 

piwa zaczęli pić wydobytą z kieszeni wódkę. 
Jankielewicz patrzał na to przez palce, lecz 

gdy podchmieleni już goście opuszczali niepo- 
strzeżenie lokai, zażądał uregulowania rachun- 
ku. 

— (0!? Żadnych rachunków nie regulu- 
jemy — zaperzyłi się jak na komendę obaj przy- 

jaciele. 
— Nie dość, że nas pan upoii a jeszcze żą- 

dasz zapłaty. Niema gadania. 

Z temi słowy opuścili piwiarnię, a zasko- 
czony tem właściciely nie starał się nawet prze- 

szkadzač, gdyż nie miał patentu na sprzedaż 

wódki. Alet panowie owi zgłosili się nazajutrz 

do policji i opowiedzeli, że wódkę u. Jankisie- 

wicza pili, a nawet zrobiło się im „niedobrze': 

Na tej podstawie niefortunny restaurator za- 

siadł w sobotę na ławie oskarżonycn. 

Sąd po zbadaniu sprawy  Jankielewicza unie- 

winnił. Bronił oskarżonego adw. Frydman. 

EA FILMOWEJ TAŚMIE 

„DREWNIANE KRZYŻE'* — „PAN'* 

Filmy wojenne nie są tylko przypomnie- 
niem okropnych dni — hołdem, złożonym 

cieniom poległych bohaterów. Niezależnie od 
tendencji pacyfistycznej czy militarystyczaej 

   
    

  

   
7 film wojenny musi potrącić o nutę 

twa. bohate: 

  

+ filmów wojennych jest długi. 
„Wielka parada““ King“ Vidora „Na zach: 

dzie bez zmian“* Milestone'a, „4 piechurėw“* 

Pabsta i inne — wszystkie mniej lub 
więcej do siebie podobne: 

„Drewniane krzyże'* R. Bernarda nie wy- 

chodzą poza ogólną normę. Fragmenty zd: 

  

   
są     

y- 
Krótka epopea twar- 

ażby żołnierskiej opowiedziana jest w 
ch tych kilku ludzi. 

z zwątpienie, rozpacz, zaciętość i upór 

do bohaterstwa, — kroczą zamknięci w sza- 

rych mundurach żołnierze. Straszne: jest ży- 

cie w piekle huraganowego ognia. Śmierć u- 
nosi się nad głowami. 

rzeń w okopach łączą się, ześrodkowane w 
ciu jednego plutonu. 

dej 

    

       
  

Reżyserowi udało się odtworzyć koloryt 
walk pozycyjnych . Aczkolwiek nieco rozetą 

gnięte «są niektóre epizody, to jednak ogólnie, 
wrażenie pozostaje mocne. Szczególnie dobrze 

są zrobione sceny batalistyczne — zarówno 
optycznie jak dźwiękowo. 

Gabriel Gabrio i Pierre-Blanchar utrzy- 
mują się dyskretnie w ramach ogólnego ił 

    

   

Sztuczne są niektóre dłużyzny aktorskich 
popisów i wcale niepotrzebne. Film zyskałby 
na wartości przy większej ekonomji moty- 

wów. Wogóle filmy wójenne powinny być 
nie tylko zwarte, ale i nieczęste. Wówczas 
wy wrażenie. W przeciwnym razie pospo- 

litują rzeczy wzniosłe i wielkie. 

  

Tad. C. 

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU, 

Zako 

  

  

KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU   
  

   

  

Od entuzjazmu 

Drugi dzień zmagań o puhar „Siowa“' i 
nagrodę f-my J. Nowicki przyniósł szereg cie- 

kawych gier. Im bliżej do finału, tem tem- 

peratura rywalizacji wybitnie skakała do 26- 

ry. Każdy dzięki wyrównaniom miał nadzie- 

ję na zdobycie nagrody i tytułu zwycięzcy 
turnieju. To też już pierwsze gry dnia zdra- 

dzały zdenerwowanie, A 

Na pierwszy ogień poszły gry panów. 
Trzeba przytem zaznaczyć,. że na ten pierw 

szy ogień trzeba było zaczekać, ponieważ nie- 

którzy z uczęstników, pomni na wybitną nie- 

punktualność kolegów warszawskich, zjawili 

się na korcie z „lekkiem'* opóźnieniem. Co 
mieli robić ci, co przyszli wcześniej, — mu- 

sieli cierpliwie czekać. Wreszcie pary się skom 
pletowały i zaczęto gry. 

Przybora — Bukowski. Spotkanie cieka- 

we ze względu na Przyborę, który nie mając 
rutyny meczowej potrafił wywalczyć zwy- 

cięstwo w trzech ciężkich setach, z których 
pierwsze dwa rozegrano w sobotę. Ogólny wy- 

mik brzmi: 5:6, 6:3, 6:2 dla Przybory. 

Następnie Przybora spotkał się z Lisow- 

skim i tu pokazał swój zawodniczy pazur. 
Pierwszego seta wygrał łatwo 6:1, w dwóch 

następnych stoczył morderczą walkę, „żyłu- 

jąc'* każdą piłkę. uległ jedynie większej ru- 
tynie przeciwnika, górując nad nim ambicją 
i regularnościa. 

Tymczasem na innym korcie grali „cy- 
kacze'* Zacharzewski — Puszkażewicz. Koń- 
czyłi właściwie mecz rozpoczęty dnia poprzed- 
niego. Technika gry bardzo czysta. Obaj 
operowali ściętemi i plansowanemi piłkami. 

Puszkażewicz z poświęceniem bronił zdoby- 

tego w zeszłym roku tytułu, przegrał jednak 

do iepszego Zacharzewskiego 4:6, 6:5, 4:6. 

Piotrowicz przegrał do Kewesa „bez hó- 
lu'', dzięki nierozegraniu się, był wyraźnie 
niedysponowany. Wynik 6:2, 6:1 nie jest 

odźwierciaaleniem możliwości  Piotrowicza, 
który, będąc w formie, jest poważnym kon- 
kurentem. 

W międzyczasie drugie półfinałowe spot- 
kanie odbyło się między Zacharzewskim i Li- 
sowskim. Popularny „Hilary'* po zdobyciu 
lepszej rakiety grał o klasę lepiej, niż w po- 

przednich spotkaniach — zaczęło mu „wycho- 
dzić'*. 

Rozprawił się z Lisowskim gładko 6:4, 

6:2, kwalifikując się tem samem do finału. 

W rozgrywce ostatecznej spotkali się 
Kewes — czołowy teninista Wilna i _debiu- 

tant Zacharzewski. Mimo dużego wyrównania 
Kewes wygrał łatwo 6:2, 6:4, zdobywając »nu- 

har przechodni „Słowa''. Składamy mu z te- 

go powodu gratulacje, wyrażając swoje zado- 
wolenie, że puhar trafił w godne ręce, cięż- 
ko wywalczony w ciągu dwóch dni. 

Trzeba przy tej okazji zaznaczyć, że p. 
Kewes cieszy się wśród tenisistów dużą sym- 
patją, to też jego sukces został przyjęty z 

dużem zadowoleniem przez kolegów po rakia- 
cie. 

Chcąc być w zgodzie z chronologja wy- 
padków, gry pań, omawiamy w drugiej kolej- 
ce. 

Koło godziny 12-tej rozpoczynają gre pa- 

nie: Dowborowa i Hohendlingerówna. Wspa- 
niała forma p. Dowborowej odnosi walne zwy- 

cięstwo, prawie każda piłka jest dobra, każ- 
de zagranie jest celowe i przemyślane. P. 

  

Того! © sprawie o mord na trakcie raduńskim 
Juljan Suckie! przyznał się, że sam zabił Parwickiego 

WILNO. Głośne było przed dwoma 
mniej więcej miesiącami morderstwo przy ul. 
Trakt Raduński, gdzie zabity został właści- 
ciel domu i kuźni Parwicki. 

Śledztwo ujawniło sprawcę w osobie lo- 
katora zamordowanego Juljana Suckiela, któ- 

ry przyznał się do winy, opisał przebieg za- 
bójstwa a jednocześnie wskazał dwóch wspól- 
ników, którzy byli pomocni przy morderstwie 
i rabunku. 3 

Rzekomi wspólnicy Suckiela nie przy- 

znawali się do winy. Przeciwko nim nie zdo- 
łano również zgromadzić żadnych poszlak. 

W rezultacie przed sądem doraźnym sta- 
nął tylko Suckiel, domniemani zaś jego wspól 
nicy oddani zostali do postępowania zwykłego. 

„Jak wiadomo, Suckiel został ułaskawio- 
ny i karę śmierci zamieniono mu na doży- 
wotnie więzienie. , = 

Obecnie dowiadujemy się, że morderca, 
doceniając okazaną mu łaskę, na którą bez- 
sprzecznie «płynęła również i opinja sądu, 
SLL LLS 

Z powiatu Wileńske-Troc-iego 
Złodzieje rozmnożyli się w tym roku nad- 

zwyczajnie na terenie n eg0 powiatń. Ni 
ma dnia, by tu lub ówdzie nie notowano ja) 
kiego włamania, napadu na drodze, nie mó- 
wiąe już o kradzieżach leśnych, jako o zjawi 
sku stałem, zaopatru zeh budownictwo dre 
wniane na przedmieś h wileńskich. 

Zuchwałość złodziei doprawdy godna jest 
podziwu: oto fakt, który miał miejsce w `по- 
cy z 20 na 21 września rb. — We wsi 
Podgórna gminy rudomińskiej około północy 

złodzieje wyjęli szybę w kuchni, otworzyli ok 
no i weszli do domu b. sołtysa Czekana. 

      

   

  

O 12.30 gospodarz wyszedł na dwór i wi, 
   
   

dząc, że wszystko w porządku, wrócił do po- 
koju, w którym spał wraz z żoną i dziećmi. 

Wchodząc zauważył, że szafa otwarta, zaj 
rzał i spostrze, w niej nie niema. Ró 
nież komoda wypróżniona, ubrania wszystkie 
zostały skradzione, bielizna cała i kożuch, 
którym dzieci były prz yte również, tak, że 
została mu tylko kurtka przemoczona od desz 
czu, którą złodzieje na dziedzińcu porzucili. 

Można podziwiać twardy sen całej rodzi- 
ny, który nie obudziła się, gdy rabusie р” 
drowali, ale również podziwu godna jest šmia 
łość ztodziei, rabujących z izbie, gdzie pięć 
osób spało. & 

Może ten twardy sen uratował ży: 
kanom, gdyż znaleźli oni swoją siekierę przy 
łóżku, którą złodzieje z kuchni przynieśli. ; 

Chłopi bardzo się skarżą na ciągłe kradzie 
że, twierdząc, że rozzuchwaliło opryszkėw są- 
dzenie warunkowe i nadzieja, że z tego lub 
owego powodu amnestja zawsze złdzieja od 
kary zwolni. 8. W. 

       
   

  

   
  

    

postanowił całkowicie wyjaśnić przebieg zbro 
dni dokonanej na Parwickim. Otóż Suckiel 
złożył odwołanie swych poprzednich zeznań , 
co do udziału osób trzecich w morderstwie. 
Zabójstwa. dokonał on sam bez niczyjej po- 
mocy. 

Wiedząc, że czeka go sąd doraźny posta- 
nowił tak pokierować zeznaniami, aby zagmat- 
wać je i skierować na fałszywe tory. Mó- 
wiąc o wspólnikach dążył do przedłużenia do- 
chodzeń poza obowiązujące w takich wypad- 

kach dwa tygodnie. 
Obecnie zdając sobie sprawę, że nic go 

już nie uratuje, a ponadto, że został przy ży- 

ciu, postanowił naprawić wyrządzoną dwa 

niewinnym ludziom krzywdę i cofa poprzed- 
nie oskarżenie. 

Naturalnie, po przeprowadzeniu niezbęd- 
nych badań co do prawdomówności Suckiela, 
obaj rzekomi jego wspólnicy zostaną z wię- 
zienia zwolnieni, zaś dochodzenie przeciwko 
nim, będzie umorzone. 

  

Rocznica odsieczy Wiednia 
WILNO. Wczorajsze uroczystości 250-lecia 

Odsieczy Wiednia zapoczątkowało nabożeństwo 
odprawione na placu Łukiskim o godz. 10-tej 
rano, przez ks. kapelana Kościukowa. Kazanie 
Okolicznościowe wygłosił Ks. kapelan Nowak 
Dokoła oltarza polowego ustawionego koło 
pomnika Powstańców zgromadzili się przedsta- 

wicieli wszystkich władz i urzędów oraz woj- 
ska z p. wojewodą Jaszczoltem i gen. Skwar.. 

czyńskim na czele. Resztę placu zajęły oddzia- 

ły wojska, szkół, przysposobienia wojskowego 
i organizacyj społecznych. 

Po nabożeństwie na ul. Mickiewicza u 

wylotu ul. Przeskok odbyła się defilada którą 
przyjął gen. Skwarczyński. Na trybunie zaję- 
li miejsca wojewoda jJaszczołt, szefowie urzędów 

niezespolonych, dostojnicy państwowi i woj- 
skowości. 
W defiladzie wzięły udział oddziały piechoty, 

artylerji i kawalerji. oraz oddziały  przysposo- 
bienia wojskowego i szkoły. 

Dookoła trybuny ustawiły się korporacje 
akademickie i delegacje szkół ze. sztaadarami, 

W godzinach popołudniowych na piachach 

miejskich odbywały się koncerty orkiestr woj- 
skowych, 

Pielgrzymka Żydów do Łyngmian 
WILNO. Wczoraj na cmentarz w Źyn- 

gmianach z Wilna i okolic wyruszyły liczne 
pielgrzymki żydów. Z Wilna wyjechało kilka 

naście autobusów. Granicę otwarto o godzinie 
9 rano. Na cmentarzu Żydzi z Polski spotkali 

się ze swymi znajomymi i 

na. 
krewnymi z Kow- 

O godzinie 4-po poł. nastąpił powrót. Za 
dusze zmarłych odprawiono na cmentarzu mo- 
dły. Obecnych było około 3 tys. osób. Do żad- 
nych zajść nie doszło. 

« 

Znowu służąca w zmowie z rabusiami 
JAK OKRADZIONO KOLONJĘ OŁONA. 

WILNO. Pisaliśmy wczoraj o aresztowaniu ze sprawców, podejrzenia co do roli Łopattowej 
bandy która dokonała włamania do posiadłości w tej sprawie całkowicie potwierdziły się. 
właściciela firmy meblowej p. Kłodeckiego w 
kolonji Ołona gm. rudziskiej. 

w chwili ujawnienia rabunku z Wilna wy- 
stano policję wraz z psem „Gniewem* przy po- 

mocy którego zdołano natrafić na ukryte przed 
mioty i sprawców. 

Na czele szajki stał jak pisaliśmy znany 
pilicji przestępca Łopatto. į 

W toku dochodzeń wyszło jednak na jaw 
że służąca p. Kłodeckiego, była zoną Lopatty. 
Ustalenie tego szczegółu nasunęło policji podej- 
rzenie, że to Ona ułatwiła całą „robotę”*, Gdy 
odnaleziono część rzeczy i aresztowano jednego 

  

DZIAŁKI BUDOWLANE 
w najładniejszym ponkcie Antckcla 

przy nl. Tetrzańskiej róg S<enato: skiej 

sprzedaje 
za gotówkę lub na raty 

Khrześcijeńki Rok Spółdzielczy 
na Autokclu, Wilno, ZAMKOWA 18, el 1281 
ziemia własna (ne czynszow») całość nadzje 

się dla zorganizowania Spółdzielni 
budow(sno-mieszkaniowej.       

  

Hohenaiingerównie natomiast nic nie wycho- 
dzi. Jej najgłówniejsze atuty podanie i u- 
derzenie z prawej, często zawodzą, nieomal co 

druga piłka trafia w siatkę. Wynik ostatecz- 
ny brzmi: 6:3, 6:2 na korzyść p. Dowborowej. 

W finale spotyka się p. Dowborowa z p. 
Reissową, która poprzednio w. 0. wygrała z p. 
Friekarską. 

Gra finałowa zaczyna się ospale, nuży 
monotonja piłek. Dopiero po kilku geamach 
przychodzą ciekawe zagrania. Gra naogół dzię 

ki handicap'owi jest wyrównana. Na p. Dow- 
borowej widoczne jest zmęczenie. Ciężka wal- 
ka sobotnia i spotkanie rozegrane przed pół 

godziną dają się odczuć. Wygrywa jednak 
w dwóch setach o identycznym stosunku 6:4, 

6:4. 
Puhar firmy J. Nowicki powędruje z Ro- 

dziny Wojskowej do Klubu Prawników. 
2 > JL. 

* * * 

Wszystkim, którzy przyczynili się ox- 

ganizacyjnie do przepracowania turnieju, a 

zwłaszcza p.p.: J. Grabowieckiemu, J. liewo- 

nowi i kierownikowi Parku p. K. Andrzejew- 
skiemu, oraz wszystkim panom sędziom, któ- 

rzy łaskawie prowadzili poszczególne gry, tą 

drogą Redakcja „Słowa'* składa wyrazy po- 

dzięxowania. 

JASIŃSKI ZWYCIĘŻA W BIEGU KOLARSKIM 

W biegu kolarskim dookoła Wilna 0 puhar 

„Dziennika Wileńskiego" zwyciężył Jasiński 
(Ognisko) przed Andrukowiczem (Wil. T. C. 

i M.), Jurgielewiczem (niestow.), ; Michałow- 
skim (Ognisko). | 

Szewiałło zajął szóste miejsce, a b. mistrz 
Kalinowski — siódme. 

W biegu startowały dwie panie: Pietkiewi- 

czówna i Zboromirska. Pierwszą była Pietkie- 
wiczówna. 

Ogółem startowało 40 osób. 

Naprzód (Lipiny) — 
Mecz przegrałiśmy. Nie znaczy to bynajmniej 

że sprawa jest ostatecznie pogrzebana,  nie- 

mniej jednak nadzieje przebrnięcia przez pół. 
finałowe spotkania stają się coraz płonniejsze. 
Ślązacy zaprezentowali się jako zespół bez- 
względnie mocniejszy i — powiedzmy to sobie 
szczerze — bardziej pasujący do Ligi. 

Wobec doskonałych startów Ślązaków, ich 

zgrania i bojowości ataku, żółwie tempo Ma- 

nieckiego, 'wołające. © pomstę do... trenera, 

kiksy Chowańca i dzikie podania Hajdula ra- 

ziły nawet najzagorzalszych kibiców WKS'u. 
Drużyna ustępowała we wszystkich linjach mi- 

mo to mogła wygrać. Biorąc poa uwagę wy- 
tworzone sytuacje (2 razy pusta bramka prze- 

ciwnika) powinna była wygrać. Przeszkodził 

trochę pech, a trochę — jak się już wyżej rze- 
kło — niemoc. 

W początkach gry daje się zuuważyć og. 
romne zdenerwowanie gospodarzy. Ślązacy też 
grają nerwowo, nie przeszkadza im to jednak 
już w pierwszych minutach stworzyć  niebez- 
pieczną sytuację, W osiemnastej minucie pra- 

woskrzydłowy gości wykorzystuje błąd obrony 
i strzela bramkę. Wkrótce potem piłka jest 
znów w bramce wilnian, na szczęście strzelona 
po gwizdku sędziego. 

Zanosi się na zdecydowane zwycięstwo go- 
ści. Rogow interwenjuje przytomnie dwukrot- 
nie, 

Po przerwie widać poprawę w drużynie W, 

K. S.'u. Atak zrywa się raz po raz i chociaż 
brak w jego akcji nyśli przewodniej, poszcze- 
gólne przeboiki stwarzają sytuacje - podbram- 

Ogródek Jordanowski © środka 
Wychowania Fizycznego 
Nawiązując do artykułu p. E. Duszyńskiej 

Słowo z dn. 17 bm.) o ogródkach Jordanows- 
kich w Wilnie, czuję się w obowiązku zaznaczyć 
że Ośrodek Wychowania Fizycznego, wedle 
możliwości urządził mały ogródek dla dzieci. 
jest tam basenik z wodą odpływową, są huśtaw 
ki, piasek czysty, zmieniany często. 

Czekały całe lato :piłki, skakanki, obręcze, 
itp. rzeczy tak lubiane przez dziatwę i to wszys 
stko za darmo. 

Otoczęnie zdrowe, dużo powietrza, zdala 
od ludzi i ruchu ulicznego. Za ogródkiem cały 
Stadjon W.F. do użytku w razie gdyby zabrak-- 
ło miejsca do biegu lub gimnastyki dla starszych 
dzieci. Ale, cóż! Nikt nie zainteresował się, 
nie przyszedł z dziatwą mimo nawoływania na 
mawiania, przypominania.Czyż ne lepszeby by- 
ło przyprowadzić dzieci do ogródka O.W.F. 
niż gry i zabawy w podwórzach kamiennych 
lub dalekie spacery za miasto parami nużące 
dzieci. —One lubią przysiąść, dokazywać, a 
spesząc ze spaceru nie mają czasu a siąść mogą 
chyba na mokrym piasku, co jest b. niezdrowo 
a w ogródku Ośrodka są ławeczki. Tyle starania 
i kosztu, nie mówiąc już o dobrych <chęciach, 
idzie na marne. Miejmy nadzieję, że przyszły 
sezon letni ożywi ogródek Ośrodka. 

J. Korsak. оаиа 
Ww kilku wierszzch 

Termin spotkania piłkarskiego Polska — 
Czechosłowacja z serji eliminacyj o piłkarskie 
mistrzostwa świata został już definitywnie uzgod 
niony. 

Drużyny walczyć będą w dniu 15 paździer- 
nika w Warszawie, -Polski Związek Piłki Noż- 
nej przystąpił już do przygotowań organizacyj- 
nych, a kapitan związkowy, p. Kałuża, zażądał 
z okręgów specjalnych raportów o formie na- 
szych czołowych graczy. 

Możliwe jest, że dziś — w niedzielę — 
p. Kałuża wyjedzie do Lwowa na mecz ligowy 
Wisła — Pogoń. т 

* a 

Prezes Wil. Okr. Zw. Hokeja Lodowego p. 

prof. Weyssenhoff wyjechał do Warszawy na 
walne zebranie Związku, 

W.K.S. Śmigły 1:0 | 
kowe, niestety niewykorzystane. 

Dwukrotnie podczas zamieszania  pod-- 
bramkowego bramka stoi zupełnie pusta, cóż, 

kiedy niema kOmu oddać strzału. Gra zyskuje 
na tempie i brutałności. Obydwie drużyny prą 
naprzód faulując się po drodze. Rej wiedzie (w 
faulowaniu) Pawłowski, 

Mecz kończy się przy stanie 1:0 dla Na- 
przodu o 3 minuty przed przepisowym termi- 
nem. 

Z drużyny lipińskiej na specjalne wyróż- 
eni kuguje - doskonał prawy ah 

pozostali gracze, grali ambitnie i zaprezentował 
się jako zawodnicy dobrze wyszkoleni techni- 

cznie, 3 
W drużynie wileńskiej bez błędu zagrali 

tylko Rogow i por. Drąg, najruchliwszy i naj- 
skuteczniejszy napastnik. Obrona b. słaba. — 
Pomoc znacznie słabsza niż zawsze. 

W ataku należy zmienić Hajdula, który psu- 
je akcje zespołowe, a sam nic nie może zrobić 
nie mając za grosz techniki. 

Sędziował mecz p. Rutkowski, Doskonały, 
rutynowany sędzia, który umiał dać sobie ra- 
dę z drużynami i energicznie karcił faularzy. 

Publiczności rekordowa ilość, 

Wobec zdobycia przez obydwie drużyny jed- 
nakowej ilości punktów — po dwa przy tym sa- 
mym stosunku bramek 1:1 odbędzie się, na 
neutralnym gruncie trzecie decydujące spot- 
kanie. 0 

Wkrótce dowiemy się, gdzie i kiedy. 

+ ` 
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MIEJSKA. 
— Dodatek komunalny do podatku prze- 

mysłowego. Na najbliższe posiedzenie Rady 
miejskiej Zarząd miasta kieruje wniosek w 

sprawie ustalenia wysokości dodatku komunal- 
nego do państwowego podatku od przemysłu i 

handlu. Jak się dowiadujemy stawki te naogół 
nie mają w roku 1934 ulec zmianom. 

— Pożyczka dla miasta. Władze miejskie 
czynią starania o wyjednanie w Polskim Ban- 
ku Komunalnym pożyczki w wysokości 

150.000 złotych, na pokrycie różnych zobowią- 

zań, które dotychczas z braku wdpowiednich 
funduszów nie zostały uregulowane. 

— Rada Miejska. Dziś jak juz pisaliśmy — 
odbędze się pierwsze powakacyjne posiedzenie 

Rady Miejskiej. Na porządku dziennym, który 
zawiera 16 punktów, znajdują się sprawy: 0b- 

niżenia taryf przejazdu dorożkami samochodo- 

wemi oraz sprawa zmian ustrojowych w or- 

ganizacji komisyj Rady Miejskiej zgodnie z no- 
wą ustawą samorządową. Jak wiadomo we 
wszystkich komisjach radzieckich przewodni- 
ctwo ma objąć prezydent miasta. 

— Chodnik na ul. Żeligowskiego. Miejski 
wydział drogowy przystąpił do układania nowe- 
go chodnika na ul. Żeligowskiego. 

O naprawie chodnika na ul. Wileńskiej (do 
Mostowej) jakoś dotychczas nie słychać. 

AKADEMICKA. 
— Do ogółu Polskiej Młodzieży Akademic- 

kiej Uniwersytetu Stefana Batorego. Zarżąd 
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Mło- 

dzieży Akademickiej 0. 5. B. w Wilnie wzy- 

wa Koleżanki i Kolegów do spełnienia Ich 
obowiązku względem Narodu i Państwa przez 

czynne poparcie Pożyczki Narodowej. 

W szeregach obywateli, którzy w zrozumie- 

niu doniosłości akcji zgłosili swoją współpra- 

cę, nie może zabraknąć młodzieży akademickiej 

Wszechnicy Batorowej. Za Zarząd: (—) Jerzy 
Przyłuski, Prezes, (—) M. Kafarska, Sekretarz 
Generalny. а 

- SZKOLNA 
— Szkoła im. T. Hołówki. Szkoła powsze- 

chna nr. 39 ma otrzymać nazwę szkoły im. 
Tadeusza -Hołówki. 

WOJSKOWA 
„ — Rocznik 1915. Z dniem 1 października 
miejski referat wojskowy kończy rejestrację 
mężczyzn rocznika 1915-go. 

Po dniu 1 pażdziernika na wszystkich opie- 
szałych nakładane będą kary wymierzone w 

drodze administracyjnej. Przy zgłaszaniu się do 

rejestracji należy posiadać wszystkie doku- 

menty jakto: metryka urodzenia , Świadectwo 

szkolne i t. p. 

ŻYDOWSKA 
— Nadzwyczajne posiedzenie w gminie ży- 

dowskiej. Wczoraj odbyło się nadzwyczajne 

posiedzenie prezydjum gminy żydowskiej, na 
którem zapadła uchwała zwrócenia się z ape- 

lem do ludności żydowskiej o subskrypcję po- 

życzki narodowej. 

RÓŻNE 
— Targów lIniarskich nie będzie. Pisaliś- 

my że w październiku r. b. miały się odbyć 
w Wilnie I Targi Lniarskie, Obecnie . okazuje 
się że Wileński Związek Eksporterów Inu, będąc 
zajęty reorganizacją handlu inem zaniechał 
zorganizowania Targów odraczając je na rok 

przyszły. 

— Zachorowania zakaźne. W tygodniu od 
10 do 16 września zanotowano na terenie woje- 
wództwa wileńskiego 10 wypadków duru brzu 
sznego, 6 duru plamistego, 16 płonicy, 6 błoni- 
cy, i nagmin. zapal. opon mózgowych, 32 odry 
3 róży (w tem dwa śmiertelne), 9 gruźlicy 0- 
twartej (w tem 2 zakończone zgonem), I ospy 
wietrznej, 2 grypy i -1 influenzy, oraz 103 wy- 
padki jaglicy. Zanotowano również 2 wypadki 
pokąsania przez zwierzęta chore lub podejrzane 
o wściekliznę. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

TEATR MUZYCZN” „„LUTNIA” 
‘° WYSTĘPY ZESPOŁU 

Opery Warszawskiej 
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Zjazd kupcow Iniarskich 
+ WILNO. Wezoraj w lokalu gieždy zbo- 

žowo-towarowej i Iniarskiej odbył się zjazd 

kupców Iniarskich z terenu województw pół- 
nocno-wschodnich z udziałem przeszło 70 de- 
legatów z poszezeólnych rejonów lniarskich. 

Iniejatorem zjazdu był Związek Ekspor- 

terów Lniarskich w Wilnie, który w porozu- 
mieniu z tutejszą Izbą Przemysłowo-Handlo- 

wą postawił sobie za zadanie reorganizację 

handlu Inem i standaryzację włókna Iniane- 

go. 

  

    

Zostały wygłoszone referaty wskazujące 

na potrzebę tej reorganizacji jak również na 

konieczność standaryzacji towaru. 
Po obszernej dyskusji, w której brali u- 

dział poszczególni reprezentanci handłu Inem, 

   

ła konieczność zrealizowania wymienionych 
zadań. Postanowiono w kampanji bieżącej nie 
zakupywać lnu nieodpowiednio oczy: 0n>go 

i sortowanego, by tą drogą skłonić przede- 
ystkiem producenta do większego  uszla- 

chetnienia włókna we własnym zakresie i za- 
razem zmusić t. zw. „praslerów'', skupujących 

len bezpośrednio od rolnika do zaniechania 
zakupu lnu nieodpowiedniego. Specjalnie wy- 

łoniona komisja rzeczoznawców ustali w każ- 

dej kampanji typowe asortymenty włókna 

Inianego podług których ma być sortowane 
włókno w hanalu, oraz zawierane tranzakcje 

Inem na giełdzie. 

W końcu obrad uczestnicy zjazdu powzięli 
uchwałę zachęcającą do subskrybowania po- 

    
    

  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

TEATR ! MUZYKA. 
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś przed- 

stawienie zawieszone. Jutro druga reprezentacja 

opery Bizeta „Poławiacze pereł", na które pozo- 

stałe w niewielkiej ilości bilety kasa teatru „Lu- 

tnia* sprzedaje od g. 1l-ej rano. W šrodę „Fa- 

ust“ z Popławskim. W czwartek „Carmen* z 

„Gołębiowskim. Dekoracje, pomysłu  utalento- 
wanego malarza J. Hawryłkiewicza, 

— Teatr miejski w Wilnie (Pohulanka) — 

dziś, poniedziałek 25 b. m. i dni następnych — 

nieczynny. 

30-go września r. b. 

Teatrze na Pohulance. 
— Sekretarjat Szkoły Dramatycznej przy 

Teatrze Miejskim na Pohulance zawiadamia, iż 
zapisy na kurs l-szy Oraz 2-gi już się rozpo- 

częły. Wykłady rozpoczną się 2-gv października 
r. b. Informacji udziela  Sekretarjat Teatru 
Miejskiego od 11-tej do 1-ej. Tel. -45. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Helios — Turbina 50.000 — Wstriecznyj. 
LUX — Czemp. 

PAN — Drewniane krzyże. 
CASINO — Jej Król. Mość. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— OKRADZIONE MIESZKANIE. Nieznani 

sprawcy okradli mieszkanie Józefa  Jakóbow- 
skiego (Szkaplerna 2). 

— Echa zajścia na rynku drzewnym. Je- 
dna z uczestniczek sobotniego zajścia ria rynku 

Drzewnym podczas wywożenia odpadków po- 

ważnie zasłabła. jest to straganiarka Sora Ej- 
cher, która stawiała czynny opór funkcjonar- 

juszom miejskim broniąc zrobaczałego mięsa. 
Padając Ejcher nadwerężyła sobie rękę, 

oraz doznała komplikacyj sercowych z irytacji. 
Skierowano ją do Szpitala. 

— SPADŁ Z DACHU. Podczas pracy w 3 
baonie saperów spadł z dachu i uległ ciężkiemu 
obrażeniu blacharz Į, Kileński, W stanie po- 
a: przewieziónó go do szpitała św. Ja- 

kóba, 

— Ofiara kieszonkowca. Įermolisowej Ce- 
cylji (3-go Maja) 12) podczas pobytu na rynku 

> skradziono z kieszeni ubrania 9 zł. 
gr.. 

otwarcie sezonu w 

WILEJKA 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Mieszkanka 

zaścianka Szadorowszczyzna, gminy  kościenie- 
wickiej, Krydyńska Wanda, lat 22, panna, po- 
zbawiła się życia przez powieszenie się. Przyczy 
ny samobójstwa nie ustalono. ь 

OSZMIANA 
— SAMOBÓJSTWO. Mieszkaniec wsi Po- 

wiazy, Szliniewicz Stanisław, łat 21, pozbawił 
się życia przez powieszenie sę w korytarzu do- 
mu, Zachodzi przypuszczenie, iż Szliniewicz po- 
pełnił samobójstwo dlatego, iż rewizja policyjna 
ujawniła u nięgo wóz, pochodzący z kradzieży. 

— POŻAR. We wsi Bukaty, gminy Hol. 
szańskiej, wybuchł pożar, który strąwił stodołę 
wraz ze zbożem i inwentarzem rolniczym ną 
szkodę Kurejło Marji. Straty ogólne wynoszą 
1275 zł. Pożar prawdopodobnie powstał wsku- . 
tek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. 
E Yves 

A cej Zmła Ja.le ogls- 4 
aemie do 7i.1M ies 

bėižiiūSti Żzowich Śnieńskich i 

3 

Sprawdzcie sy 
żądajcie koszio- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ozłoszenia do SŁÓWA oraz de 

wszystkich pism TANIG I bardzą 

wygodnie jest załatwić 

za pośredsictwem Bilfa Reklamowego 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tei. 82. 
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W. SOMERSET MAUGHAM. 

  

Dzień pracownika 
umysłowego 

Wczorajszy dzień był uroczyście obcho- 
dzony na terenie całej Polski przez świat pra- 

cowniczy inteligencji zawodowej. 
W Wilnie, o godzinie 13-tej w lokalu Ra- 

dy Okręgowej Unji Związków Zawodowych 
Pracowników Umysłowych odbyło się uroczy 
ste posiedzenie Rady w obecno:    

   

  

       wicieli Stowarz, i Związków nien 
dzących w skład Unji. — Posiedzenie z: - 

  

   
   

  

delegaci Stowar ‚ 
Urzędników Państwowych, Związku Leśników. 

oraz Związku Pracowników Miejskich. 
Zebranie, zagaił vice-prezes Rady p. Le- 

onard Grabowski; który w swem  treściwem 

przemówieniu powitał wszystkich zebranych, 

którzy się zgremadzili w dniu święta praco- 
wniezego, dokumentując tem swe zrozumienie 

dla spraw pracowniczych. 

Następnie udzielono głosu p. Wiesławo- 
wi Sulikowskiemu, który wygłosił bardzo ci 
kawy referat p.t. „Stefan Żeromski, a or; 
nizacja inteligencji zawodowej'*'. Mówca zre- 
ferował myśli Stefana Żeromskiego rzucone w 
okresie ogólnego rozprzężenia, gdy wogóle nie 
istniała. centrala pracownicza inteligeńcji za- 
wodowej, uzasadniał konieczność zrzeszania 

się, i założenia własnego pisma codziennego, 
przeznaczając dla inteligencji główną rolę w 

Państwie. 
Rzeczowy referat o konieczno: 

swą obecność 
  

  

©- 

    

  

  

    

   

   

  

ti masowe- 
  

       

   

go przystępowania do subsk Ро; 

Narodowej wygło: p. Karpowiez. Dorobek 

  

   
państwowy zdob, wysiłkiem krwi i żelaz: 
nie powinien pó, na marne — powodzenie 

Pożyczki Narodowej zapewni Państwu Pol- 
skiemu dalszy normalny rozwój, uniezależnia- 

jąc Go od zagraniey zarówno pod względem 
finansowym, jak i politycznym. Pożyczka Na- 

rodowa — własnemi siłami. 

Działalność Unji Związków Zawodowych 
Pracowników Umysłowych scharakteryzował * 

p. Paweł Sediukiewicz, który w swem treś 
wem przemówieniu zobrazował działalność i 
dążenia Unji, zarówno w Polsce, jak i za- 
granieą. Hasłem „Dnia Pracownika Umysł 
wego'* jest — wszyscy w szeregi Związ 
Zawodowych, bowiem świat pracy tylko 

zrzeszeniu i zd, plinowaniu ma sw. е 

W dobie obeenej Unja dąży do zrealizowania 

już dojrzałego do życia postulatu — Izb Pra- 
cy. Nawołując w kich w szeregi Związków 
Zawodowych, mówca zakończył swe przemó- 

wienie. 
Zamykająć posiedzenie, wiceprezes p. 

onard Grabowski podkreślił doniosłość dzisiej 

ego dnia w życiu pracownika umysłowego, 
wyrażając pragnienie, by w roku następnym 

„Dzień Pracownika Umysłowego** zgromadzić 
potrafił całe pracujące Wilno. 

-—обо---- 

šačio wilenskis 
Poniedziałek, dnia. 25 września 1933 r. 
1.55 — Czas. 

12.05 — Muzyka. 

12.25 — Przegląd prasy. 

12,35 — Muzyka 

12.55 — Dziennik połudn. 

15.00 — Muzyka popularna 

15.25 — Giełda rolnicza, , 

15.35 — Audycje dla dzieci 
16.00 —_ Koncert symfoniczny. 
17.00 — Pogadanka francuska. 
18.35 — Muzyka lekka 

1° * — Koncert solistów. 
110 — Przemówienie o Pożyczce Narod. 
19.20 — Z litewskich spraw axtualnych. 

19:40 — W strażnicy polskiego morza — 

— wygł. J. Stępowski. 

20.00 Opera z płyt. 
22.45 — Wiad. sport. 

22.50 — Kom. meteor. 
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MAŁŻEŃSTWO Z KONIECZNOŚC 
— śliczny! Jest to największy orangu- 

tang, jakiego kiedykolwiek złapano. Nie od- - 
dałbym go i za tysiąc dolarów! 

— A jakie węzły pokrewieństwa 
państwa ze słoniem? — zapytałem. 

Mrs. Wilkins nie spojrzała na mnie, a jej 
niebieskie oczy wciąż wpatrywały się z tym 
samym wyrazem w morze. 

łączą 

— On nie jest krewnym, — odpowiedział 
— tylko przyjacielem. 

Chłopak przyniósł lemonjadę dla Mrs. Wil- 
kins, whisky - and - soda dla jej małżonka i 

gin'u dla mnie. Rzuciliśmy kości i ja musia 
łem podpisać rachunek. 

— To będzie droga podróż, jeżeli pan bę- 
dzie ciągle tracić przy rzucaniu kości, — mru- 
knęła Mrs. Wilkins do piany morskiej. , 

— Domyślam się, że Egbert ma ochotę na 
mały lyk twojej lemonjady, moja droga, — 

powiedziai Wilkins. 
Odwróciła ostrożnie głowę i spojrzała na 

siedzącą na jej kolanach małpkę. 
— (zy cheesz lyezek lemonjady maminej, 

Egbercie? 
Małpka wydała cichy pisk, a Mrs. Wil- 

kins objęła go ramieniem. i podała mu słom 

kę, — 

* Małpka wyssała trochę lemonjady i, ma- 
jąc już dosyć, przytuliła się znów do okrągłej 

postaci swej „mamy'*. 

— Mrs. Wilkins nie widzi świata poza 

Egbertem, — rzekł mąż — nie trzeba się 

temu dziwić, bo to jej benjaminek! 

ORZEC T ii 

Kobieta wzięła inną słomkę i pogrążona 

„zamyśleniu, wypiłą swą lemonjadę. 
— Egbert czuje się doskonale, — zauwa- 

żyła, nagle. — Nie mu nie brakuje!. 

W tej chwili urzędnik. francuski, który 
siedział na leżaku, wstał i zaczął się prze- 
chadzać po pokładzie. Odprowadzali go na 

statek dwaj sekretarze, minister rezydujący 

w Bangkoku i pewien książę z Rodziny Kró 
lewskiej. Było tam wiele ukłonów, uścisków 

dłoni, a gdy statek odpłynął od brzegu, po- 

wiewano długo chusteczkami. Musiała to być 
nielada osobistość. Kapitan, zwracając się do 
niego, używał tytułu „Monsieur le Gouver- 
neur''. > 

— To jest największa. figura na naszym 

statku, — tłumaczył Wilkins. — On był gu- 
bernatorem jednej z franeuskich kolonij, a 
teraz podróżuje sobie naokoło świata. Był w 
moim cyrku w Bankoku. Ja zaraz zapytam, 

w 

czy nie napiłby się czego? Jak mam go ty- 

tułować, moja droga? 

Mrs. Wilkins odwróciła bardzo wolno gło- 

wę i spojrzała na Francuza, który właśnie 

przechodził obok. W butonierce jego widniała 

rozętka, „Legion d'honeur'*. 

-.— Nie potrzebujesz żadnego tytułu, 

mruknęła . — Pokaż jemu obręcz, to ci przez 

nią przeskoczy. 

Nie mogłem się powstrzymać 6d Śmie- 

chu: 

Monsieur łe Gouverietr był małym czło- 
wieezkiem, o wiele Mižszym niż średniego 

zków sta Neugebauer i prezes Wojewódzkiego Ko- 

"-- Subskrypcja pożyczki. . E. Arcybiskup 
grodzieński Aleksy oprócz podjętego uchwałą 
pracowników Konsystorjum procentowego sub- 
skrybowania pożyczki, wpłacił do Komunalnej 
Kasy Oszczędności 700 złotych jednorazowo — 
subskrybując osobiście pożyczkę narodową na 
tę sunię. 

— lle złotych da pożyczka? Prowizoryczne 
obliczenia o subskrypcji pożyczki narodowej 
na terenie powiatu wynoszą około 381 tysięcy 
złotych. 

— Prace pow. Komitetu Pożyczki Narodo- 
wej. Prace Powiatowego Komitetu Pożyczki Na 
rodowej są w pełnym toku. Obecnie Komitet 
rozsyła do wszystkich obywateli miasta i po- 
wiatu odezwy i ' deklaracje o subskrybowanie 
pożyczki. 

— Subskrypcja pożyczki na terenie gminy 
Wiercieliszki. Mieszkańcy gminy Wiercieliszki 
tut. powjatu zgłosili już udział w subskrybowa- 
niu pożyczki narodowej na 1000 złotych. 

Dalsze zgłoszenia napływają 

— Msza św. na intencję pomyślności. W 
dniu wczorajszym przed południem w kościele 
farnym odprawiona została msza św. na inten- 
cję pomyślnego sezonu teatralnego. Po nabożeń 
stwie dyrekcja, oraz zespół artystyczny złożyli 
wieniec przed pomnikiem Elizy Orzeszkowej w 
ogrodzie miejskim. A 

— (Ciężkie uszkodzenie ciała. Ub. nocy w 
Krynkach na ul. Pohulanka został pobity do u- 

' traty przytomności Grzybek Bronisław, którego 
w stanie nieprzytomnym przewieziono do szpi- 
tala miejskiego w Grodnie. Pobicia Grzybka do- 
konali m-cy tegoż miasteczka Józef Janowicz i 
Jan Kurcewicz, których zatrzymano. Przyczyna 
pobicia narazie nie jest znana. 

— (Opór sekwestratorew. Opór i uniemo- 
żliwienie dokonania czynności egzekucyjnych 
sekwestratorowi urzędu skarbowego Malinow- 
skiemu stawili synowie i córka Bałach Rochli 
wł. składu aptecznego przy ul. Batorego 1. 

Pasierb złodziejem. Borkowska Katarzyna 
(Smocza) zameldowała o kradzież na jej szkodę 
150 zł. przez jej pasierba Borkowskiego Broni- 
sława. з 

— Wałka z wścieklizną. Wobec szerzenia 
się na terenie miasta i powiatu wścieklizny, a 
nie przestrzegania przepisów ochronnych zwal- 
czających przez ludność — ukazało się tu nowe 
obwieszczenie Zarządu Miejskiego nawołujące 
do Stosowania się do paragrafów, zawartych w 
niem, 

Winni nieprzestrzegania ulegną karze 1000 
zł. grzywny lub 6 tygodni aresztu względnie obu 
karom łącznie. 

  

W dniu 21 września r. b. o godz. 18-tej 

w sali kina Apolo odbyło się 'walne zebranie 

pracowników umysłowych w ilości zgórą 400 

osób. Na zebraniu obecnym był pan staro- 

mitetu Pracowniczego p. Tadeusz Nowak. — 

. Przewodniczył p. dr. Piotr Czyż. 
Na wstępie przemawiał profesor Brzeski, 

który mówiąc o równowadze budżetu uzasad- 

niał potrzebę subskrypcji pożyczki poczem 

przemawiał prezes komitetu wojewódzkiego p. 

Tadeusz Nowak. 
Z dużą werwą i nastrojem odpowiadają- 

cym sałi przemawiał p. burmistrz M. Jarmulski, 
który krótko po żołniersku powiedział, że bę- 

dzie wyrazicielem całej sali, jeżeli powie, że 

wszyscy pracownicy jak jeden mąż, zadekla- 

rują pożyczkę w wysokości ustalonej przez 

Centralę i pokażą, całemu światu, że w chwili, 
kiedy tego Państwo zażąda — całe społeczeń- 

stwo solidarnie spe.ni swój obowiązek. 
Powiedzenie to spotkało się z długo nie- 

milknącemi oklaskami, przemawiał jeszcze p. 

naczelnik Bylina. 

Następnie wpłynęła rezolucja, którą  prze- 

wodniczący poddał pod głosowanie, przyczem 

jednogłośnie przyjęto następującą rezolucję: — 

„Zebrani w dniu 21 września pracownicy umy- 
słowi powiatu baranowickiego po wysłuchaniu 
tefęratów uchwalają co następuje: 

1) Gotowi zawsze do ofiar na rzecz Pań- 
stwa deklarujemy udział wszystkich pracowni- 

ków państwowych, samorządowych,  ubezpie- 

czeń społecznych i prywatnych w subskrypcji 

Pożyczki Narodowej w wysokości 75 — 100 

proc. miesięcznego uposażenia. 
2) Oświadczamy uroczyście, że na wez- 

wanie Rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 

jesteśmy zawsze zdecydowani ponieść najwięk 

sze Ofiary dla wykazania wobec całego świata, 

że jak przed 15 laty bez niczyjej pomocy Naród 

Polski pod wodzą komendanta jJózeia Piłsud- 

wzrostu, drobnej figurki, o brzydkiej bardzo 

twarzy, i prawie murzyńskich rysach! Krza 

czaste, siwawe włosy na głowie, krzączasie 

brwi i takież krzaczaste wąsy, dopełniały ca 

łości. Przypominał rażąco pudla, a jego oczy 

słodkie, inteligentne i  błyszezące dopełniały 

tego podobieństwa. Gdy znów mijał nasz sto- 

lik, Mr. Wilkins odezwał się głośno: 

— Monsó... Co pan chce wypić? — nie po- 

trafiłbym oddać ekscentrycznego akcentu, # 

jakim wypowiedziane były te słowa: — Une 

petite verre de porto? — odwrócił się do 

mnie z wyjaśnieniem: — Cudzoziemcy piją 

zawsze porto. Można być tego pewnym z nie- 

mi! 

— Ale nie Duńczycy, — zamruezała Mrs. 

Wilkins, wciąż nie odrywając porozumiewaw 

czego spojrzenia od morza! — Oni nie dotkną 

niczego, oprócz Sznapsu! 

Wyróżniony Francuz zatrzymał się i par 

trzył na Mr. Wilkinsa z pewnem  zmiesza- 

niem. Tymczasem właściciel cyrku „poklepał 

go po ramieniu, mówiąc: 
— Moa, proprietarre Cirque. Vous avez 

visite!. 

Poczem, z niezrozumiałych dla mnie wzglę 

dów, Mr. Wilkins zaokrąglił ramię, jako o0b- 

ręcz, i usiłował gestem naśladować, przeska- 

kującego przez obręcz pudla. Potem wskazał 

małpkę Wa-wa, którą jego żona wciąż jeszcze. 

trzymała na kolanach. 

— La petit fils de mon femme, — ozuaj- 

mil. 
To rozjaśniło ostatecznie pamięć guberna- 

tora, który wybuchnął dziwnie muzykalnym i 

zaraźliwym śmiechem. Mr. Wilkins zaczął się 

śmiać również. 

— Oui, owi, — wołał — moa, cireus pro- 

  

  

Jeżeii chcesz zobaczyć życie w Rosji $owieckiej przyjdź do kina HELiICS 
na czołowy masowiec sowiecki wytwórni „„SOJUZK.NQO'' w Lenicgradzie p. t. 8 

URBINA 50.000 (Wstriecznyi) 
F lm śpiewany I mówiory po rosyjsku. Niebywały sukces, Seanse 4, 68 1 10.70 

  

Coś nowego pod słońcem! 
CcŚ niewidzianego pod księżycem! RAMON KOVARRO 

w swej najbardziej romantycznej 1oli od czasów „Peganina* 

„NOC W KAIRZE” 
Gdy Ramon Моузгго śpieva cudowrą „Pieśń miłosną nad Nilem* Świat się zschwyca 

tt 

„lt wkr6' 

  

Dziś! Rozśpiewana i roztańczona 

ILIANA 

w najnow. kreacji „DNV 
amerykańskiej Foxa 335 

prod; 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 
Na premjerę bil. honor. i bezpł. nieważne. 

HARVEY. 
oraz piękny amant i Świetny Śpiewak John BOLES oczarują 

Jej Królewska Mość” 
4 —oOgnisty taniec. —— Czarowne piosenki. —— Tempo akcji. — 

    

  

  

Zachwyceni 
są wszyscy, 

, którzy 
obejrzeli 

„film 

„DREWNIANE KRZYŽE“ 
—=—=—221 77-72 5 

OSTATNIE 2 DNI! 

Zwłaszcza młodzież szaleje za tym filmem 
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 NAJNOWSZE, POTĘŻNE ARCYDZIEŁO POLSKIE 

„DZIEJE GRZECHU" „Kawalkada” 
w-g Stefana Żeromskiego" 

Fim o którym tęją mówić trzy pokolenia 

Szczegóły nastąpią 

  

Dziś wielkie monumentalne arcyd.ieło, które cała Polska jednogłośnie uznała za perłę polskiej produkcji 
Dźwiękowe kino 

„ROXY” 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 „Nad 

skiego zdobył i utrwalił granice Państwa, tak 
i obecnie własnemi siłami wyjdzie zwycięsko 

z ciężkiej wszechświatowej walki ekonomicz- 

nej“. 

Powyższą rezolucję uchwalono przesłać 

na ręce Generalnego Komisarza Pożyczki Na- 

rodowej Ministra Stefana Starzyńskiego. 

— Obchód Odsieczy Wiednia, W dniu 
27 września: o godz. 18-tej w lokalu Magistra- 
tu odbędzie się posiedzenie sekcji obchodów i 
uroczystości Komitetu Regionalnego w spra- 

wie zorganizowania obchodu 250-lecia Odsieczy 

Wiednia. 

"lidžka 
SUBSKRYPCJA POŻYCZKI NARODOWEJ 

W LIDZIE 

Na posiedzeniu zarządu i rady sztabowej 
straży pożarnej w Żyrmunach pow. lidzkiego 
jednogłośnie postanowiono zakupić dla oddzia 

łu straży pożarnej jedną obligację 50-złotową 
pożyczki narodowej oraz drugą takąż obliga- 

cję dla oddziału samarytańskiego. Jednocześ- 
nie postanowiono dołożyć wszelkich starań by 

przyczynić się w miarę możności do powodze 
nia pożyczki narodowej wśród społeczeństwa, 
w zrozumieniu hasła: „Własnemi siłami do 

lepszego jutra państwa''. Jest to pierwsza 

straż pożarna na terenie pow. lidzkiego, któ- 

ra w ten sposób ustosunkowała się do poży- 
czki narodowej. Będzie to zapewne zachętą 
dla innych straży na terenie całego powiatu. 

* * * 

Stowarzyszenie Kupców Chrześcijan oraz 
Związek Kipców żydów na swych zebraniach 

pośtańowiły przystąpić gremjalnie do subskry 

pcji pożyczki narodowej. Normy subskrypcji 

są następujące: dla przedsiębiorstw z II kat. 

świadectw przem. w Lidzie 500 zł., w powie- 

cie — 300 zł., dla III kat. w Lidzie 100 zł., 

w powiecie 50 zł., dla IV kat. w miarę możno 

ści 50 zł. 
* 

Na zebranin Związku Pracowników Umy- 

słowych uchwalono subskrybować pożyczkę 

narodową do 7-ej kat. włącznie w wysokości 

75 proc. poborów, od 6-ej kat. wzwyż — 100 

proc. 

* ® 

prietor! — Une petite verre de porto. Oui, 

cui. N'est - ce pas? 

— Mr. Wilkins mówi po franeusku, jak 

Francuz — Mrs. Wilkins poinformowała mo 

rze. = 

— Ależ bardzo chętnie, — rzekł guberua- 

tor, uśmiechając się wciąż. — Podsunąłem mu 

krzesło i gubernator wsiadł, skłoniwszy się 

uprzednio Mrs. Wilkins. . 

— Powiedz tej twarzy pudla, że jego imię 

jest Egbert!. — rozkazała żona, patrząc w 

morze bez przerwy. 
Skinąłem na boy'a i 

wej porcji napojów. 

— Podpiszesz rachunek, Elmerze, — po- 
wiedziała Mrs. Wilkins. — To nie jest zabaw 
ne, kiedy taki, (jak on tam nazywa się), gra 

w kości i nie ma o tem pojęcia! 

— Vous comprenez le francais, madame? 

— zapytał uprzejmie gubernator. 
— On chciałby wiedzieć, czy ty mówisz 

po francusku, mój skarbie? 

zamówiliśmy po no- 

— С6% on sobie myśli? Skąd się wzięłam? 

Z Neapolu? 
Gubernator więc z przesadną gestykulacją 

wybuchnął całym potokiem  angielszczyzny, 

tak fantastycznej, że musiałem wyzyskać ca- 

łą swoją znajomość języka angielskiego, aby 

móc zrozumieć cośkolwiek. 

Mr. Wilkins 

swych zwierząt, a trochę później, spotkaliśmy 

się w wypełnionym saloniku przy lunchu. 

Żona gubernatora ukazała się również i zo- 

stała posadzona po prawej stronie kapitana. 

(Gubernator wyjaśnił jej kolejno, kim. był 

każdy z nas, a ona kłaniała się z wdziękiem. 

Była to wysoka i tęga kobieta, silnej budo- 

wy, w wieku koło pięćdziesięciu pięciu lat. 

pośpieszył zabrać go do 

Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. 

7 BU EKĄ J   

Role główne kreują: Adam Bradzisz, 
„POD TWOJĄ OBRONĘ 

Ma:ja Bogda, Bogusław Samborski, Wł. Waiter i in Film, 
WSzys kie rekordy powodzenia. 
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endi ZE POSZUKUJĄ 
SEZ RORSWEDEWEM 3 = PRACY 

DOKTOR TWWYYYYTYTYYYTYF- 

ZELDOWICZOWA STUDENT 
kie yczać a zajdą sę, © е 
ad 2 BA od ŽŽ z kich warunkąch poszu- 

— Tygodnik Ilustrowany — Nr. 39. Elga ti. Mickiewicza 24 — dE ke oda 
Kern, niemiecka pisarka, znana i Wilnu, roz- tel. 277. innej Iešjonova 1-5 

poczyna cykl artykułów p. t. „Wczoraj, dziś — — — — — — — — — — — — z 

i jutro”, na temat stosunków w Niemczech. TT TTT OSOBA 

O ludowym drzeworycie w Polsce, z okazji "=". "=" - dobrze oznajomioma z 

międzynarodowej wystawy drzeworytów w I. Ńueno pielęgnac cirorych, 

P. S.ie, mówi H. Husarski. M. Choynowski, Zuajdująca się w bardze 

kreśli uwagi na temat Bolszewji. J. K“ Maciejew 

ski opowiada o „Polowie ryb na Naroczy“. W. 

Charkiewicz daje zakończenie swej rozprawki, 

zarysowującej postać młodego A. E, Odyńca na 

podstawie niewydanych listów do rodziny. Po- 

zatem stałe, żywo prowadzone działy. : 

— świat — Nr 38. O „Głowach genewskich'* 

(Do pozłoty!) mówi 1. Chrzanowski. A. K. kre- 

Śśli „Obrazki chińskie z Harbina", walcząc jed- 

nocześnie 0 pisownię „Harbin*, a nie „Char- 

bin”, jak to się utrwaliło. „Smutnym księciem”, 

jak się okazuje, jest książę Walji. O międzyna- 

rodowym handlu wymiennym w sposób żywy 

i ciekawy opowiada Jack. : 

Światowid — Nr. 39. „Rozpoczęła się baj- 

ka mojego życia” — mówi szczerze i ślicznie 

się uśmiecha z kart ostatniego zeszytu „Misz 

Europa“ p. Tatjana Masłowówna, z której redak 

cja „Światowida” robi mężatkę, małżonkę ta- 

jemniczego pana Masła. O, tak! Miss Europa 

w tym roku bardzo się udała! Cieszymy się z 

tego podwójnie, bo zawsze to zaszczyt dla 

Wilna... ы 

Pola Negri- wybiera się: do Bolszewji, aby 

tam nakręcić film. Herriot już był w Bolszewji, 

sfotografował się na tle „car puszki” i już chy- 

ba został nakręcony przez bolszewików. Z Nie- 

dźwiedziej Wyspy wrócili nasi dzielni uczeni, 

—w Niemczech hitlerowcy odbywają efektow- 

ne przeglądy oddziałów szturmowych. Arty- 

kuł o pomarańczach palestyńskich został ozdo- 

biony aktualnemi fotografjami: „Małego żydka 

z Palestyny” oraz „Hitlera przy arnatach*. 

s 7 

PUPIERAJCIE L.Ó.F.F I 

Ubrana była w nieco surową czarną, jedwab- 

ną suknię. Na głowie miała dużą, okrągła 

panamę. Rysy miała grube ale regularne, a 

w postaci jej było tyle powagi i majestatycz- 

ności, że przypominała starożytne matrony. 

Zdawało się, że była stworzona do roli Co- 

lumbji, lub Brytanji w jakiemś patrjotycz- 

nem przedstawieniu. Górowała eałą postacią 

nad swym malutkim mężem, jak drapacz 

chmur nad lepianką. Pani gubernatorowa mó- 

wiła bez ustanku dowcipnie i z ożywieniem, 

a gdy opowiadała coś zabawnego, wówczas 

jej ciężkie rysy łagodniały w szerokim, peł- 

nym szczęścia uśmiechu. : 3 

— Que tu es bėte, mon ami, — powie- 

działa, gdy mąż dowcipkował, a potem ZWTÓ- 

ciła się do kapitana: — Niech pan nie zwra- 

ca uwagi na ta, co on mówi, on jest zawsze 

taki! 
W rzeczywistości 

miły lunch, ale zaraz potem 

się do naszych kabin, by przespać 

hiowy upał. 

Na takim małym stateczku, gdy się już 

raz zawarło znajomość z pasażerami, było- 

by niemożliwością nie podtrzymywać sto- 

sunków nadal. Przy najlepszych  chęciach, 

nie mógłbym uniknąć podróży, z chwilą opu- 

memi towarzyszami podróży, z chwilą  opu- 

szczenia swej kabiny. 

Jedynie włoski tenor trzymał się na ubo- 

czu. Nie mówił do nikogo i siedział samot- 

ny, możliwie najdalej od innych pasażerów, 

brząkając na gitarze tak cicho, że trzeba 

było dobrze wysilać słuch, by uchwycić jakąś 

nutę. 

Brzeg widniał wciąż  jeszeze z daleka, 

a morze wydawało mi się podobnem do ol- 

brzymiej konwi z mlekiem. 

mieliśmy wyjątkowo, 

rozeszliśtay 
połud- 

ciężkich warunkach ma- 
terjalnych prost a ja- 
kąkolwiek pracę. Legje- 

OR TEPIA N nowa 41 m 5 Włady” 

_| SPRZEDAŻ 

  

b taaio sprzedani, — sława Witko 
Porłowa'19 m3 godz > —— 2 —/— 71 

3—3 ppoł. 0 SŁUŻĄCA 
do wszystkiego 

asAkRkALENaNANNN"nx posiadająca Świadectwa 
Lokale poszukcje pracy. Ur- 

Szula Grochowska uł. 
FWEWYFYYTYWYWYYOYY"  Sapieżyńska 3 m. 14 

POKój POSZUKUJĘ 
DO WYNAJĘCIA pracy rybaka siawa- 

jsśny, dnży, uwmeblo- wego, mam dobre refe- 
wany, ze wszystkiemi rencje — Zwierzyniec 
wygodami: telefon — Niedzwiedzia 4 m. 4. 
wanna: Portowa 26 m. 4 

    
  

  

Róż ME 
'2 uczenice (ów) 

> -- przyjmę na micszkamie- 
WŁOSKIEGO у As gtrzy- 
uczę najlepszą metodą. msniem 75 zł miez. — 
— Oferty do „Słowa'* Opieka dobra — Fiat 
nod S. K. Metropolitalny 3 m. 8. 

Przyjmę dzieci Opuszczona 
do kompletu prywat- przez męża — ciężke 
uego,— Wiek 7—8 lst, chora na Basedowa p. 
program drugiego od- I zuajdnję się w opła- 

działu. ' kanym stanie z córecz- 
Mickiewicza 48 m. 6. ką 13 letnią zdolną dzie- 

Zgłoszenia do 12 rane weczką już w6 ym 6d- 
i od 3—5 po poł. dz sle szkoły będącej— 

- -- Mieszkanie nie oplaco- 
MUZYKI „| ne,ding na chieb za- 

tekcyj udzielam _Kon- ciągniety, wcta przeie 

  

  

  

  

serwatorjum — Wene- o pomoc w пабней 

cja. Oferty do „Sło- otrzymania takowej w 

wa“ pod S. K. „Słowie* pod 1 terą I. 

    

jak dzień zamierał zwolna, aż wreszeie 

pod 
my, 
znaleźliśmy się na ciemnym pokładzie, 

gwiazdami. 

Dwaj kupcy grali w karty w saloniku, 

Belgijski pułkownik przyłączył się do naszej 

gripy. Był to człowiek tęgi, nieśmiały, któ- 

ry, otwierał usta tylko wtedy, gdy miał pa- 

wiedzieć jakie uprzejme „słowo. 

Wkrótee, widocznie ulegając wpływem 

cudnej nocy i zachęcony ciemnością, która 
dawała mu złudzenie zupełnej samotności na 

morzu, włoski tenor zaczął śpiewać, akompa- 
njując sobie na gitarze. Śpiew jego był naj- 

pierw bardzo cichy, potem trochę głośniejszy, 

aż wreszcie, porwany przez własny głos; 

Włoch zaśpiewał całą mocą swych . młodych 

płuc. 

Był to typowo włoski głos — macaroni, 

oliwki i gorące słońce, — a pieśni były rów 

nież dobrze mi znane z młodości, słyszane na 

Piazza San Ferdinando. Potem nastąpiły fraę- 

menty z „Traviaty““ i „Rigoletto““. 

Włoch śpiewał ze sztuczną emfazą, a je- 

go tremolo przypominało trzeciorzędnego Śpie- 

waka. A jednak w tą cichą noe, przy miare- 

wem kołysaniu statku, śpiew ten zbudził w 

naszych sercach słodkie i pogodne nastreje. 

Włoch śpiewał godzinę może, a my wszyscy 

milezeliśmy, tylko w chwilach zbyt wielkiej 

emfazy, uśmiech błądził na ustach słuchaczy. 

Śpiewak umilkł, ale nie ruszał się i widzie- 

liśmy ciemną masę jego. ciała na tle świecą- 
cego gwiazdami nieba. 

Zauważyłem, że mały francuski 'guberna- 

tor trzymał rękę swej żony w swojej, a widok 

ten wydał mi się Śmieszny i wzruszający 28- 

razem. 

  

(D. ©. N.) 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 
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