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Dnia 6-go września 1933 roku, pomię 
dzy stacjami Niegorełoje i Stołpce, zo- 
stała dokonana wymiana więźniów po- 
między Polską i SSSR. Z więzienia 
polskiego wypuszczony został hroma- 
dowiec Bronisław Taraszkiewicz, z ka- 

torgi sołowieckiej zwolniono wzamian, 

znanego działacza, poetę i literata bia- 
łoruskiego Franciszka Olechnowicza. 

Jest to straszliwy odcinek życia Franci- 
szka Olechnowicza, o którym nam teraz opo: 
wiada dziwnie spokojnie, z twarzą cokolwiek 
namaszezoną, z wysiłkiem zaledwie przypomi- 
nając niektóre nazwiska. Głos jego brzmi 
równo, krótko i wyraźnie formułuje zdania 
wspomnień z siedmioletniej męczarni. Niema 
patosu w tej opowieści straconych złudzeń i 
następstw katorżnych. 

Tak jest. Dnia 6 b.m. odbyła się wy- 
miana, dnia 7-go stanąłem w rodzinnem mie- 
ście Wilnie. Taraszkiewicza widziałem na 
granicy. Zamieniliśmy ze sobą kilka słów ро- 
witalnych. 

MARZENIA U TEATRZE BIAŁORUSKIM 

Do Rosji sowieckiej — opowiada nam p. 
Olechnowicz — wyjechałem we wrześniu 1926 

roku, zaopatrzony w polski paszport zagra- 
*niezny i wizę sowiecką. Chciałem odwiedzić 
rodzinę, bliższych krewnych. Przybyłem Ado 
Mińska. Zdawało mi się, tak, zdawało mi 

się, że znajdę tu większe możliwości pracy 
kulturalnej. Interesował mię przedew 

kiem teatr. Na Białorusi sowieckiej byty 
trzy teatry rządowe, dobrze subsydjowane. 

Jeden w Mińsku, jeden w Witebsku i wresz- 
cie objazdowy. Postanowiłem zostać ji sta- 
rać się o stanowisko kierownika literackiego 
tych teatrów. Właśnie w tym czasie miało 
nastąpić uroczyste otwarcie teatru w Mińsku. 

— (Czy istotnie warunki pracy w teatrze 
rządowym, bolszewickim, wydały się panu, 
narodowemu poecie i literatowi białoruskie- 
mu, możliwe? 

— Tak. Grano przeważnie sztuki oryginał 
ne młodych autorów białoruskich. Oczywiście 
utwory musiały być przesiąknięte duchem ze- 

wolucyjnym, w myśl wskazań ideologji par- 
tyjnej, tak też były pisane. W każdym jed- 
nak razie, wykazywały dużą znajomość tech- 
niki i seeny. Sztuki miały powodzenie wśród 
publiczności mińskiej. W Witebsku  grano 
przeważnie sztuki klasyczne, w bardzo nieraz 
dobrej przeróbce i przekładzie. Wystawiaro 
Szekspira, wystawiano „Wesele Figara'* Bean 
marschais, „Eros i Psyche'* Żuławskiego. — 

  

  

   
    

   

Vafiralnie pracowałoby się z myślą o przy- 
    szłości. — Za dobór ak odpowiedzialna by- 

ła dyrekcja teatrów. Nie zauważyłem jako- 

wychś zatargów pomiędzy autorami i dyrek- 
cją. Autorzy ci, rekrutujący się z młodej 

generacji inteligencji białoruskiej, wychowa- 
nej w regimie komunistycznym, wiedzieli dc- 
brze czego od nich wymagano. Wierzyliś 
jednak w ewolucję ruchu białoruskiego, 
nie będę poruszał tematów politycznych. 

UCZASTJE W ORGANIZACJI DIEJSTWU- 
JUSZCZEJ W NAPRAWLENJI POMOSZCZI 

MIĘŻDUNARODNOJ BURŻUAZJI'' 

Tak brzmiał akt oskarżenia, który otrzy- 
małem w niespełna sześć tygodni po swym po- 
bycie w Mińsku. — Wracałem z Witebska. Da 

ągu wkroczyli funkcjońarjusze GPU i 
aresztowali mnie. Odwieziony do Mińska, o 
dzony zostałem w piwnicach GPU przy 
Sowieckiej, dawnej Zacharzewskiej. Oska 
nie o tem brzmieniu, które podałem, otrzyma- 
łem dopiero po dwóch tygodniach. Zarzucano 
mi, że byłem członkiem Białoruskiej Rady 

w Wilnie, czemu oczywiście zaprzeczyć nie 
mogłem, a o ezem zresztą władze sowieckie 
wiedzieć musiały już poprzednio, udzielające 
mi wizę. 
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—— Długo pana trzymali w Mińsku? 
— Siedziałem wciąż w tych piwnicacji, 

aż do lipca. Piwnice były przepełnione. Obs« 
nie wybudowano w Mińsku nowe więzienie, 
powszechnie zwane „Amerykanką''. Dlaczego 
tak się nazywa — nie wiem. Być może na 

wzór amerykański skonstruowane. Jest io 
budynek w kształcie baszty okrągłej. Wów- 

cze w trakcie budowy. Kryminal- 

nych „ano do starej turmy przedwojennej. 
Ja siedziałem w piwnicach. Siedzieli ze mną 
chłopi białoruscy, siedzieli włościanie z po- 
granicza, oskarżeni o szpiegostwo na rzecz 

Polski, ludzie oczekujący rozprawy sądowej, 
ludzie posądzeni o łapownictwo, grupa studen 

tów białoruskich oskarżona o „kontrrewolu- 
cję'*. Widziałem w tych piwnicach sporo unło 
dzieży białoruskiej zbiegłej z za granicy pol- 
skiej, przybyłej w nadziei lepszego życia, w 
poszukiwa; le sh warunków  politycz- 

Wszyscy siedzieli i czekali na zaocz- 
ny wyrok Kolegjum GPU. 

Wyrok taki wydawany jest na podstawie 

opinji sędziego Śledczego zaskarżyć go nie 
można. Doczekałem się w lipcu tegoż 1927 

roku. Orzekał zesłanie na wyspy Sołowieckie 

na przeciąg lat 10-ciu. 

MIAH I „DRYN'' 

Pierwsze to wyspa, drugie — system, 
który tam wówczas panował. — P. Olechao- 
wiez opowiada, jak go etapem przewieziono 

nad brzegi Morza Białego. Nim pociąg do- 
wlókł się w odległą północ, zapadła już zima. 

Dostać się na wyspy Sołowieckie nie było spo 
sobu. Nawigacja już ustała. Przewieziono 

go zatem do stacji Soroki, a stamtąd osiem- 

dziesiąt kilometrów piechotą na wyspę Miah. 
Leży w odległości zaledwie 10 kilometrów od 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO „— Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 

«ВЕСК — Sklep „Jednošė“. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

Za; 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 

DRUJA — Kowkin, 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 3 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

ST. S! 

WOŁOŻYN — 

3-ej gr 

  

AD MIRAŻAU KULTURNAJ PRACY U MIENSKU 

„Sołowieckije i korelo- murmanskije isprawitlelno trudowyje lagiėry“ 
brzegu i dlatego niewielka przestrzeń wod- 

na zamarza wcześnie, pokryta trw 

— Po lodzie — powiada — dostałem się na 
wyspę, miejsce zesłania. Znajdowało się tam 
podówczas około 400 więźniów, przeważnie 

kryminalnych. Zaledwie jedną czwartą sta- 
nowili polityczni, „kaery** czyli t. zw. „£on- 

trrewolucjoniści''. Mieszkaliśmy w barakach. 
В: Olechnowicz nagle przerywa i czegoś 

się zamyśla... 
— Ciężko tam było bardzo? 

cho. 
— O, tak. Dla ezłowieka 

czajonego do pracy fizycznej, warunki były 

nieomal nie do wytrzymania. Budzono n. 
godzinie 3-ciej w nocy. O godzinie 3i pó 

apel i rozdawnictwo narzędzi, pił, siekier. O 
godz. 4-tej wymarsz na roboty do lasu. iść 
trzeba było 10 kilometrów, powracać 10. Pra- 
cować ciężko. A trzeba panu wiedzieć, że pa- 
nował wówczas system „drynu'* t. zn. kiju. 
Bito często, nietylko za wykroczenia ogólne, 

ale za niewykonanie roboty. Naturalnie, ktoś, 
kto wyrobił sobie protekcję, lub zjednał czem 
kolwiek strażników, unikał kary. Ja naprzy- 

       

    

     

  

  

  

— pytam ei- 

nie przyzwy- 

  

  

  

m. ską fajkę. 

  

kład darowałem fajkę. Miałem dobrą angiel- 
Darowałem ją strażnikowi. Były 

cze inne kary. Rozbierano do. bielizny i 
czas trzeba było wystać na mrozie. 

— To straszne. ( 

— Tak. 
— Jakież było pożywienie? 
— Niezłe. To znaczy... zaraz panu po- 

wiem.. W te czasy, rok 1927 — 28 dawano 

je 

ja 

      

   
nam jeść dwa razy dziennie. Rano — šnin- 

danie: gęstą grochówkę, albo soczewicę, cza- 
sami gęstą kaszę gryczaną z olejem, gęstą za- 
pę z makaronami. Obiad otrzymywaliśmy wie- 
czorem. Znów miskę gęstej zupy, a w niej 

kawałeczek mięsa solonego. Chleba w dosta- 
tecznej ilości, coś około I kilograma na osobę. 
— Tak, karmiono nieźle. — Potarł теКа схо- 
ło. — Ciężko, ciężko było wytrzymać. 

30 maja 1928 roku, pierwszym parowcem, 

który przybył do wyspy Miah, odjechałem na 
Sołówki. z 

ZMIERZCH „DRYNU'', SANACJA I GŁÓD 

Swój pobyt na zesłaniu  podzieličbym 
mógł na dwa okresy: panowanie „drynu**, 

BEI 
” 

   

  

czyli kija, stosunkowo niezłe 
drugi okres — sanację dż zycznego 
znęcania, poprawa stanu sanitarnego, nato- 

miast głodowe porcje dla więźniów. — W го- 
ku 1930 stosunki panujące na  Sołówkach 

przedostały się widocznie do Moskwy. Było 
zbyt źle, tam u nas, w barakach. Zjechała 

specjalna komisja, która rozpatrzyła sytuację 
na miejscu. Wielu z pośród administracji po- 
szło na zesłanie, wielu rozstrzelano. Między 
innemi naczelnik obozu Zarin skazany został 
na 10 lat katorgi, inny wyższy urzędnik Mord 
winow również na 10 lat za kontakt z szaj- 
ką złodziei na wyspie i t.d.Jak to się stało, 
opowiem: 

TYFUS NA GNOJU OPUSZCZONYCH 
STAJEN 

Gdy przybyłem na Sołówki bardzo dużo 
było tam więźniów. Na wyspie coś około 12 

  

tysięcy. Przybywały wciąż nowe i nowe 
transporty. podobna było wszystkich roz- 
mieścić. Mieszkaliśmy częściowo w celach 
po klasztornych, częściowo w cerkwiach, lub 
barakach specjalnie budowanych. Nie było 

  

Kwestja Europy Środkowej i rozbrojenia 
tematem rozmów genewskich 

Nikt nie zapisał się do głosu 
GENEWA. PAT. Wyznaczone początkowo 

na wtorek po południu posiedzenie Zgroma- 
dzenia, na którem miała się rozpocząć debata 
generalna nad działalnością Ligi w roku u- 
biegtym zostało przełożone na środę. Przy- 
czyną tego odroczenia jest to, że dotąd nikt 
nie zapisał się do głosu. 

GENEWA PAT. Wobec tego, ze poza ze- 
braniem V komisji Zgromadzenia nie było żad- 
nych posiedzeń główni delegaci cały dzień 
odbywali między sobą konferencje na różne 

aktualne tematy. Е 

Kwestja Europy Środkowej była przed- 

miotem rozmów odbytych przez Paul - Bonco- 

ura z kanclerzem Dolfussem oraz rozmów wę- 

gierskiego ministra spraw zagranicznych Ka- 
nyi z Dołfussem i włoskim podsekretarzem 
stanu Suvichem, 

W sprawach rozbrojeniowych wielką „akty 

wność rozwinęli w dalszym ciągu delegat 
włoski Aloisi oraz podsekretarz stanu Su- 
vich. Odbyli oni po południu konierencję z mi. 

nistrem Neurathem. Pozatem Ałoisi koniero- 
wał z Simonem, który ze swej strony odbył 
dłuższą rozmowę z Paul - Boncourem, Ruchli- 

wość delegacji włoskiej przy zachowaniu ta- 
; jemnicy o przebiegu rozmów stała się przyczy- 

› па różnych niemożliwych do sprawdzenia po- 

głosek. Delegacji włoskiej przypisuje się 
chęć przeniesienia problemu  rozbrojeniowego 

na teren paktu i uczynienia zeń w niedalekiej 
przyszłości przedmiotu konferencjj 4 mo. 

carstw, któraby odbyła się we Włoszech. 

Pozatem zanotować należy rozmowy. od- 

byte przez szefa szwajcarskiego  departamen- 
tu politycznego, byłego prezydenta związko- 

+ wego Mottę, z ministrem Neurathem i minist- 
. rem Goebbelsem. Przedmiotem tej rozmowy 

były stosunki szwajcarsko - niemieckie, które 
ostatnio były dość naprężone z powodu kilka 
incydentów granicznych, które siłnie poruszyły 
szwajcarską opinję publiczną. 

Konferencja min. Becka 
GENEWA, PAT. Pan minister spraw za- 

granicznych Beck był w dniu 26 b. m. na 

wspólnem śniadaniu z ministrem spraw za- 

granicznych Rzeszy von Neurathem ji ministrem 
propagandy Goebbelesem. W ciągu tego $та- 

dania omówiono sprawy, dotyczące stosunków 

sąsiedzkich polsko - niemieckich oraz zastana- 

wiano się nad środkami zmierzającemi do po- 

lepszenia atmosfery między obu krajami. 

KOBRZESTEZRZDZCCZE RESET TNA T ESSEES STS IST 

TRZĘSIENIE ZiEMI 
W ABRUZZACH 

RZYM. PAT. W dniu 26 b. m. o godz. 
4,33 dało się odczuć Silne trzęsienie ziemi w 

okolicach Abruzzów. Według dotychczasowych 
obliczeń w rezultacie trzęsienia ziemi ponio- 
sło śmierć 8 osób. Wstrząśnienie dało się lekko 

odczuć również w Rzymie, Lacium i Campanii. 
PARYŻ. PAT. Według doniesień dzienni- 

ków francuskich trzęsienie ziemi, jakie nawie- 
dziło liczne miejscowości w Abruzzach, pocią- 

gnęło za sobą poważne ofiary. Epicentrum 
trzęsienia znajdowało się między miejscowoś. 
ciami Lama del Peiligini ; miejscowoścą Siłmo- 
na. Te dwa miasteczka najbardzej ucierpiały 
W katastrofie zginąć miało 12 osób, zaś 60 
odniosło poważne rany, Miasteczko  Silmona, 
liczące około 20 tys. mieszkańców przedstawia 
jeden Obraz wielkiego zniszczenia. Domy le- 
żą w gruzach. Niema żadnego domu, któryby 

nie ucierpiał. Zarysowały się również poważ- 
nie ściany Kościoła. Tunel łączący stację Si- 
lmona że stacją Roccaraso, został poważnie 

uszkodzony. wskutek czego ruch kolejowy z0- 
stał przerwany, 

W ciągu popołudnia minister Beck od- 

był przeszło godzinną konierencję z angielskim 

ministrem spraw zagranicznych sir Johnem 

Simonem. 

" Wieczorem minister Beck wydał obiad 
na cześć francuskiego ministra spraw zagra- 

nicznych Paul - Boncoura. W obiedzie tym 

wzięli udział m, in. minister Pauł - Boncour 

  

* Powitanie ministra Becka na 

  

z córką szef sekcji Ligi Narodów we fran- 

cuskiem ministerstwie spraw zagranicznych 

Massigli-z żoną, radca Fouques du Parc i pos. 

Gruenbach. Ze strony polskiej w obiedzie u- 

czestniczył p. minister Beck z małżonką dr. 

Dębicki, szef gabinetu ministra, zastępca sze- 

fa wydziału prasowego Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Ruecker { radca Morstin. 

dworcu w Genewie przez stałego delegata polskiego do Li 
„gi Narodów min. Raczyńskiego i innych człon-ków delegacji polskiej. 

już miejsca. Nowoprzybyłych lokowano w 0- 

puszczonych stajniaeh, prosto na gnoju, w 
wilgoci, w okropnych warunkach.  Pokryci 
byliśmy insektami. Wszędzie pchły, pluskwy 
i wszy. Jesienią roku 1929 wybuchła straszna 
epidemja tyfusu plamistego. — Kopano więc 

wielkie doły, przeznaczone na kilkaset trupów, 
tam zwożono umarłych, a gdy dół się zapełnił, 

zasypywano i kopano nowy. 

— Dużo umarło? 
— Mniej więcej połowa. Coś około 5 do 

6 tysięcy ludzi. — Administracja walczyła z 
epidemją dostępnemi jej środkami. T. zn. 
odseparowywała zakażone baraki, nie zezwala 
ła na komunikowanie się, na przechodzenie z 
jednej instytucji do innej. Szpitale oczywiście 
nie mogły pomieścić wszystkich nawet w 
znikomej części. — Gdy przyjechała komisja, 
ustalono, że tyfus wybuchł właśnie skutkiem 
tych, umieszezonych w stajniach. 

— Później było lepiej? 
— Nie było już tak dalece posuniętego 

znęcania się fizycznego i warunki sanitarne 

uległy polepszeniu... 

— A znęcanie moralne? 
Zamiast odpowiedzi p. Olechnowicz ope- 

wiada szeroko i dokładnie o Sołówkach. 

„SLON““, „SIKMITL“', „SŁAK'' 

Takie ewolucje skrótów przechodzily о- 
bozy zesłańców dalekiej, północy rosyjskiej. 
Najpierw nazywały się: „Sołowieekije łagie- 
ra osobowo naznaczenja'*. Później: „sołowice 
kije i karelo-murmanskije isprawitielno-tru 

dowyje łagera'*'. Ostatecznie:  „Sołowiecki.' 
je łagera'*'. Obejmują one nie tylko wyspy 
sołowieckie, ale całą przestrzeń Północnej Ro 

sji zaludnioną zesłańcami. Sąsiednie wyspy 
i sąsiedni ląd, wielkie, ni byte lasy i nie- 
kończące się posiołki więźniów. Deprawaeja, 

głód, choroby i martyrologja. Więzienie na- 
rodów. Są tam wszysey: Rosjanie, Białora- 

sini, Polacy, Ukraińcy, Jakuci, Czuwaszi, Na- 
rody Kaukazu, Czeremisy, Turkmeni i t.d. 
i t.d. Litwini, Estończycy, Niemey, Finno- 
wie. Są uczeni, aktorzy, muzycy, malarze, fi- 
teraci, sądowniey, b. wojskowi, adwokaci, in- 
żynierowie, robotnicy, ehłopi + jeszeze raz 

chłopi. Tych jest najwięcej. Najwięcej „kuła- 
ków'*, a z pośród nich najwięcej ukraińeów. 

    

     

    

Wyspy Sołowieckie są światem samym w 
sobie. Światem nie tylko oderwanym morat- 
nie od reszty globu, ale i gospodarczo. Pa 
różnolitość zawodów i specjalności więźniów 
znakomicie ułatwia tego rodzaju system. S0- 
łówki posiadają własne zakłady, warsztaty go- 
spodarstwa rolne, fabryki, młyny, garncarnie, 
tartaki, teatry, bibljoteki, wszystko, wszyst 
ko, prócz wolności, zawiera kaźń sołowiecka. 

Nowoprzybyły otrzymuje ankietę do wy 
pełnienia. Następnie t. zw. „doradeziki'“, 052 
dzają go w barakach specjalnej „branży**. Ja 

osobiście — mówi Olechnowiez — byłem drwa 
lem, stróżem, aktorem, kaneelistą, suflerem, 
malarzem, w przeciągu tych siedmiu lat. 

SNY O UCIECZCE 

Śnią zapewne wszyscy. Uciec, z wysp 
Sołowieekich jest niemożliwością. Z lądu o 
wiele łatwiej. Wszelako na tysiąc i tysiące 
więźniów zaledwie jednostkom, przy niezwy- 
kle szezęśliwych okolicznościach wyprawa po- 

  

  

Likwidacja katedr na Uniwersytetach 
WARSZAWA. (tel. wł.) Równocześ- 

nie z reorganizacją uczelni politecznicz- 
nych ogłoszone zostało rozporządzenie 
ministra oświaty o zwinięciu szeregu ka- 
tedr w Uniwersytetach: Jagiellońsim, Ja- 
na Kazimierza, Stefana Batorego, Poznań 
skim i Akademji Górniczej. 

W Krakowie 
W Krakowie m. in. zwinięto katedrę 

historji kultury prof. Kota, bowiem na 
Uniwersytecie Jagiellońskim istnieje sze- 
reg katedr historji poszczególnych gałę- 
zi kultury. Na wydziale prawa U. j. zwi- 
nięto katedrę ekonomji prof. Heydla po- 
zostawiając analogiczną katedrę  proi. 
Krzyżanowskiego. 

we Lwowie 
We Lwowie, na Uniwersytecie j. Kazi 

inierza na wydziale prawa zwinięto wa- 
kującą po przejściu na emeryturę _ prof. 
Głąbińskiego katedrę ekonomii  politycz- 
nej, pozostawiając analogiczną katedrę 
prof. St. Grabowskiego. Zwinięto również 
nieobsadzoną katedrę prawa i postępo- 
wania sądowo-karnego _ pozostawiając 
analogiczną katedrę prof. Makarewicza. 
Zwinięto pozatem katedrę prawa -ogėlne- 
go i politycznego prawa nowożytnego 
prof. Dubanowicza. 

w Poznaniu 
W Poznaniu na wydziale humanistycz 

nym zwinięto katedrę historji  filozofji 
prof. A. żółtowskiego, na wydziale pra- 
wa — katedrę prawa administracy jnego, 
która obok analogicznej katedry | prof. 
Kasznicy, była nieobsadzona. 

w Wilnie 
Na uniwersytecie Stefana Batorego 

w Wilnie, na wydziale humanistycznym 
zwinięto wakującą po prof. Zdziechow- 
skim katedrę historji literatury powszech 
nej. Katedra ta utworzona została spe- 
cjalnie dla prof. Zdziechowskiego i po 
jego ustąpieniu, okazała się zbyteczna, 
gdyż katedr tego rodzaju wogóle na uni- 
wersytetach niema. Na tymże wydziale 
zwinięto katedrę filozofji romańskiej prof. 
Glixellego. 

NA WYDZIALE PRAWA zwinięto ka 
tedrę prawa i procesu karnego prof. 
Glazera, pozostawiając analogiczną ka- 
tedrę prof. Wróblewskiego. 

NA WYDZIALE LEKARSKIM zwinię- 
to katedrę chorób wewnętrznych prof. 
Orłowskiego, pozostawiając analogiczną 
katedrę prot. Januszkiewicza, katedrę neu 
rologji prof. Władyczki, która podobnie 
jak to ma miejsce na innych uniwersyte- 
tach, włączona zostaje do katedry psy* 
chjatrji. Likwidacji ulega katedra biologji 
prof. Wilczyńskiego. 

NA WYDZIALE SZTUK PIĘKNYCH 
zwija się nieobsadzoną katedrę archite- 
ktury polskiej, bowiem wydział ten zaj 
muje się wyłącznie malarstwem. 

NOWE KATEDRY UTWORZONO JE 
DNOCZEŚNIE: па wydziale teologicz 
nym: katedrę filozofji chrześcijańskiej, 
na prawnym — studja prawa litewskiego, 
na matematyczno-przyrodniczym —— bio 
logji. 

W uniwersytecie warszawskim, Akade- 
mji weterynaryjnej we Lwowie, szkole 
głównej gospodarstwa wiejskiego, oraz 
w Akademji Sztuk Pięknych w Krakowie 
nie zwinięto żadnej katedry. 

Niezniesiono również 14 katedr z po- 
śród tych, co do zwinięcia których Rady 
Wydziałowe wydały opinje negatywne. 

Nie zapadła również decyzja co do 
13 katedr studjum leśnego w Poznaniu, 
studjum prasowego we Lwowie i studjum 
Farmaceutycznego w Wilnie. Wstrzyma- 
no tam jedynie przyjmowanie kandyda- 
tów na 1 rok. Należy przypuszczać, że 
wspomniane studja ulegną jednak likwi- 
dacji. 

Reorganizacja uczelni politechnicznych 
WARSZAWA. PAT. — Dziennik U- 

staw Rzeczypospolitej Nr. 71 z dnia 26 
września b.r. zamieszcza rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 25 września 1933 
r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych wy 
działów Politechniki Lwowskiej i Poli- 
techniki Warszawskiej. Na mocy tego roz 
porządzenia zwija się wydział ogólny po- 
litechniki Lwowskiej, oraz zwija się w 
Politechnice Warszawskiej wydziały in- 

żynierji lądowej, inżynierji wodnej, oraz 
geodezyjny i tworzy się nowy wydział 
— inžynierji dla kształcenia w zakresie 
inżynierji lądowej, wodnej i geodezji. 
W tymże n-rze Dziennika Ustaw za- 

mieszcza rozporządzenie Ministra W.R. i 
O.P. o zwinięciu niektórych katedr i 
zakładów naukowych w szkołach akade- 
mickich. 

(WIĘCIANY — 
SZARKOWSZCZYZNA, M. M Mindel, skład apte 

  

  

SMORGONIE — > Przyjaciół Oświaty. 
— Biuro gazetowe ul. 3 Maja . 

«пу. 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol „Ruch“, 

Pr EEST EEK SEK DATA D 

. 46. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach setach oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

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

dobna udać się może. Przedew: 

  

zy stkiem trze- 
   

  

ba mieć pieniądze i ubranie. Iść drogą nie 

podobna. Dróg jest mało, zawsze się na nich 
spotka mieszkańców, a ci wydają zbiegów w 

ręce straży, ponieważ za każdego wydanego 
więźnia otrzymuje Karelczyk 2 pudy białej 
mąki. — Przepraszam: otrzymywał kiedyś, w 

ćzasy jeszcze „Nepu'*. Dziś dwa pudy bia- 

łej mąki kosztują olbrzymie pieniądze i zape 

w ten sposób na- 
gradzać tubylców. Ucieczka naprzełaj przez 

lasy? Nie wiem, mnie się osobiście wydaje 
niemożliwą. Latem przeszkadzają błota, ziraą 
śniegi. Oczywiście ludzie doprowadzeni do 
ostatecznych granie rozpaczy, ważyć się mo- 
gą na wszystko. Słyszałem, że w roku 28 roz- 

strzelano 70 ludzi, którzy planowali bunt i 
zawładnięcie jednym ze statków na wyspie. 
Wiem, że ich rozstrzelano, ezy jednak istot- 
nie planowali powstanie — tego stwierdzić z 

całą pewnością nie mogę. — Najgorzej przed- 

stawia się kwestja ubrania. Jest stare, a czę 

sto poprostu robi wrażenie łachmanów. Przez 
protekcję wyfasować można lepsze, łub zgoła 

nowe. Rzadko to się wszelako komuś udaje. 
Naogół jest jednak ciepłe. Gdy przybyłem, 
wydano mi walonki, watowane spodnie i ta- 
kież kurtki. 

POMADA DO UST I OŁÓWKI DO BRWI. 

Trzeba poznać całą gehennę ludzi skaza 
nych, całą deprawację, demoralizację i głód, 
ażeby wpełni pojąć źródła prostytucji, szerzą- 

cej się na Sołowkach. — Ilość kobiet na 

Sołowkach, wynosi od 17 do 20 procent. Sa 
między niemi, stare, siwe, zgarbiałe, zniszczo 

ne fizycznie. Tym można wierzyć, bo te są 
najuczciwsze. Wszystkie inne ulegają w 

szybkim czasie deprawacji. 
Zasadniczo są odseparowane. Kobiety 

mieszkają odzielnie i mężczyźni oddzielnie. 
Spotykają się jednak podczas pracy, w kan- 
eelarjach i t.d. Kobiety myją i sprzątają in- 
stytucje, w których pracują mężczyźni. Wszel- 
ki bliższy stosunek jest surowo karany, tem 

miemniej prostytucja szerzy się i przybiera 
rozmiary zastraszające. 

— Pan nazywa prostytucją?,... 
— Tak, prawie wyłącznie za zapłatą. 

Zmuszają do tego warunki, a przedewszyst 
kiem głód. Jest to zupełnie nagminny objaw, 
z którym walezyć skutecznie nie można. O ile 

słyszałem, 80 procent kobiet na Sołówkach, 
zarażonych jest chorobami  wenerycznemi. 
Istnieją tam kooperatywy, w których można 
nabyć pewną ograniczoną, dla każdej katego- 
xji więźnia, ilość towaru. Naprzykład cukru, 
herbaty, śledzi. Ale największym zbytem cie 
szą się jednak pomadki do ust, pasta do zę- 
bów, ołówki do malowania brwi. Kupują je 
kobiety, poto... by nieco lepiej się odżywiać. 

— A czy bywają wypadki, iż zesłano je- 
dnocześ małżeństwo? 

— Naturalnie, często nawet. Małżeństwa 
te, z reguły jednak, o ile „ona'* jest młoda, 
tam na Sołówkach, rozchodzą się ze sobą. 
Inaczej być nie może. Zgnilizną moralną prze 
siąknięty jest każdy skrawek wyspy, każda 
piędź ziemi. Nędza i rozpacz nią kieruje. 

NIE DOŁY, A SKRZYNIE DLA TRUPÓW. 

—Przepraszam, mówił pan jednak, że 
może podzie rój pobyt na dwa okresy, że 
teraz jest lepiej cokolwiek. 

— Teraz śmiertelność, mniej więcej nor- 

malna. Skutkiem klimatu i złego odżywiania,. 
zapadają więźniowie na szkorbut, gruźlicę, 
szczególnie wśród młodzieży, następnie  czi- 

ciało 
złego izbyt jednostronnego 

tak: codziennie o godzi- 
żdża ze szpitala specjalna 

ścia, w której leży od 8 do 10 trupów. 

Obok kroczą sanitarjusze, w białych kitlach 
gumowych rękawiczkach. Zawar 

yrzuca się do dołu, dół się za- 

   

  

  

     

          

raki, są to wrzody, które pokrywają 
A wskutek 

   

  

    
   

  

tość skrzyń 
kopuje, a nie powracają. 

— Lep. 
— Tymczasem wyżywienie stąwało się co- 

raz gorsze. Dlaczego? Dlatego sądzę, że na 
lądzie również niema co jeść. Z rana, na śnia 
danie, dawano nam ostatnio trochę słonej zu- 
py, ugotowanej na sołonej sybie, ze znikomą 
zupełnie domieszką kaszy prosa. Pod  wie- 
czór znów zupę i jedną soloną rybę ma *gło- 
wę. Chleba wydawano, ciężej pracującym fi- 
zycznie — 800 gram, lżej 550, kancelistom — 
400, a inwalidom — 300. Poza tem cukru co 
pół miesiąca. Ilość takiej porcji półmiesięcz- 
nej wystarczała na zasłodzenie dwu szklanek 
herbaty. Oto wszystko. Wyżywienie aP- - 

szało się stopniowo od roku 1930. Opowi wiadali 

mi nowoprzybyli, że w Rosji panuje głód. 
Szezególniej na Ukrainie. 

— A represje, prześladowania ? 

„180° 

Te są szczególnie ciężkie do wytrzyma- 

nia. Istnieje taka instytucja, pod nazwą „Iso'* 
— Inspekejonn Śledztwiennoje otdielenje. W 

ręku 7 ę wszystkie nici sieci szpie 
stem prowoka- 

wywiadowczy. Przecież na Sołowkach 
niema zupełnie wolnych ludzi. Nawet admi- 

nistracja, nawet uzbrojeni strażnicy, nawe: 

naczelnicy obozów — to są ludzie, jakkol- 

wiek oficjalnie wolni, zesłani wszelako na to 
stanowisko za pewne wykroczenia z głębi 
kraju. Zaś komendanci robotniczych kompa- 
niji większość strażników, rekrutuje się po- 
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SILVA RERUM 
KSIĘGARZE BRONIĄ SIĘ PRZED 

NIESŁUSZNEMI ZARZUTAMI, 
Warszawski dzienni ABO, nie mając nie 

lepszego do roboty, od dłuższego czasu zaczął 

atakować księgarzy za niezmierne zyski,  ja- 
kie ponoć ciągną oni z handlu książkami. 
Nie odróżniając wydawców od księgarzy i 
hurtowników od sortymentystów, zaatakowano 

„wogóle wszystkich ludzi, mających do czynie 
nia z książką, przeznaczoną do sprzedaży, i 
zarysowano obraz paskarstwa, wołający o 
pomstę do nieba. 

W Nr. 39 ABC — lit.-art. ksiegarze za- 
brali głos we własnej obronie. 

Z natury rzeczy, występując w imieniu 
księgarzy sortymentowych, Związek Księgarzy 

Polskich może mówić tylko o stronie sorty- 
mentowej tego zagadnienia, strona wydawni- 
cza bowiem należy do wydawców, posiadają 
cych własną organizację, i w tym względzie 
Związek Księgarzy głosu zabierać nie może. 

Nie należy jednak zapominać, że według 
danych statystycznych za rok 1930, zaledwie 

22 proc. wyprodukowanych książek wydanych 
było przez księgarzy—wydawców, a 78 proc. 
przez instytucje, rząd i osoby. prywatne, xto 

więc ma ponieść wyłączną witę za rzekomą 
drożyznę książek? 

Ten stan: wydawanie książek zapomocą 
przygodnych wydaweów, jest szczególnie dob- 
rze znany w Wilnie, gdzie czynnych firm wy 
dawcezych właściwie niema wcale, książki zaś 
jędnak wciąż się ukazują. 

Rabat sortymentowy dawno już przestał 
być tajemnicą szczupłego grona wtajemniczo 

nych. Jest ogólnie wiadomą rzeczą, że księ- 
garz, kupując u wydawcy książkę, otrzymuje 
od ceny katalogowej, przez tegoż wydawcę 
oznaczonej, 20 do 25 proc. na dziełach nauko 

wych, 30 proc. na beletrystyce, a 20 proc. na 
podręczniku szkolnym. Ten osatni rabat u- 
legł zmianie na gorsże, bo na nowych podręcz 
nikach, wprowadzonych obecnie do szkół, sto 

sownie do wymagań nowego programu nau- 
czania, rabat sortymentowy wynosi tylko 15 
proc. 

Czy w takich warunkach można mówić o 
obszernych zyskach _ księgarzy-sortymente 
wych? Chyba, nie! 

Gdyby zarobek sortymentowy był aż tak 
dobry, nie mielibyśmy tu likwidacyj przedsię 
biorstw wydawniczych i sortymentowych, jak 

to wykazał p. Wł. Studnicki w „Gazecie Han- 
dlowej'* z dn. 23 sierpnia r. b. w artykule 
„W sprawie handlu księgarskiego w Polsce''. 

_ Mówi on tam, że w ciągu ostatnich kilku lat 
zlikwidowało się 15 firm wydawniczych i 188 
sortymentowych. Już po ukazaniu się tego ar 
tykułu nadeszła wiadomość 0 upadłościach: 
2 przedsiębiorstw wydawniczych w Warszawie 

ii poważnego sortymentowego w Lublinie. 'Fo 
są, niestety, cyfry dokładne. 

Jakże więc pogodzić jedno z drugiem? 
Księgarze z jednej strony ciągną zyski „pas- 
karskie'* z drugiej zaś zawzięcie się likwidu 
ią? 

= Stanowczo odpierają księgarze zarzut nie 
udolności w organizowaniu propagandy książ- 

„ki. Ich zdaniem, są tylko książki dobre i złe. 
Dobre idą, złe — nie. 

W dotychczasowej dyskusji na temat czy 
telnictwa i książki w Polsce, podobnie jak 
piłką w tenisie, przerzucano i to nietylko ze 
strony księgarzy, spadkiem zainteresowań kul 
turalnych, wpływem na czytelnictwo sporiu 
i kina, kryzysem itd. Nikt jednak nie opra 
cował głębiej kwestji, z jakim towarem sta- 
je dziś księgarz przed społeczeństwem? Ja- 
kie wartości daje dziś społeczeństwu ta książ 
ka, którą sortymentyście każą sprzedawać? 

Czy wartości te, będące w gruncie rzeczy war 
tością towaru księgarskiego, odpowiadają wo 
góle jakiejkolwiek cenie, której się od publicz 
ności żąda? Jak się przedstawia wartość emo 
cjonalna zagadnień, ujętych w dzisiejszej książ 
ce, wobec takich wydarzeń codzienego życia 
jak czyn Żwirki i Wigury, i wielu innych po- 
dobnych w ostatniem polskiem życiu. 

: Mamy dowody, że książka naprawdę do 

bra, książka potrzebna naszemu społeczeńst- 
wu, rozchodzi się szybko i w dużej ilości. 
Najumiejętniejsza i największa propaganda 

"tandety będzie miała krótki żywot, gdyż na- 
sze społeczeństwo pod tym względem orjentu 
je się szybciej, niżby się to zdawało, a rezul- 
tat pozostanie jeden — —nieufność i rezerwa 
wobec propagującego i rzeczy, przez niego 
propagowanej. 

W tem jest pewna racja, ale nie całkowi 
ta: wiemy przecie, że popularność książki nie 
zawsze zależy od jej jakości. Przeważnie 

/ książki tandetne są dobrym towarem... Tak 
czy owak, nad zagadnieniem książki trzeba 
wciąż się zastanawiać, ale poważniej, niż to 
robi ABC. Lektor. - 

Zbrodnia młodziążkiej Violetty Nozieres, 
która otruła ojca i matkę, przypomniała 
dziennikom francuskim słynną trucicielkę z 

w. XVII markizę de Brinvilliers, zwaną fran- 
cuską Lukrecją Borgia. 

Była to piękna i młoda panna; córka wy- 
sokiego dostojnika z czasów Króla — słońca. 
Wydano ją zamąż za markiza Brinvilliers, ale 
ona kochała namiętnie kawalera de Sainte- 
Croix, nicponia i awanturnika. Ojciec mar- 
kizy wtrącił jej kochanka do Bastylji, i pię- 
kna markiza zaprzysięgła zemstę: postanowi- 
ła otruć ojca. 

W tym celu opętała swym wdziękiem apte 
karzą królewskiego Glasera, który przyrzą- 
 dzał dla niej najrozmaitsze trucizny. Aby 

  
   

| żadnych poszlak ani śladu zabójcy. 

TAJEMNICZE MORDERSTW© 
W pobliżu Lille, we Francji, -onegdaj 

w nocy szofer auta ciężarowego wracając do 

garażu, dostrzegł przy świetle reflektoru cia- 

przypuszczał w pierwszej chwili, że ma przed 

rający. W piersiach jego tkwił sztylet. Nie 
przemówiwszy ani słowa, wyzionął ducha, za- 
nim go dowieziono do szpitala. 

W kieszeniach nieboszczyka znaleziono 
tylko portmonetkę i trochę drobiazgów, któ- 
re nic nie świadczą o ich właścicielu. 

_ 'rudno przypuścić, by nieszęśliwiec po- 
pełnił samobójstwo, cała bowiem jego twarz 
była zamazana jakąś farbą. 

_ Chodzi więc niewątpliwie o zemstę, doko- 
naną być może przez jakiś tajemniczy zwią- 

zek lub przez szajkę bandycką, do której 
zmarły należał. 

Policja ma do rozwiązania poważną za 
_ gadkę, gdyż prócz drobnych przedmiotów, po 

zostałych w kieszeni zamordowanego, niema 
EL. 

ło mężczyzny, leżące wpoprzek szosy. Szofer 

sobą pijanego. Był to jednak człowiek umie- | 

Proces 0 
LIPSK. PAT. Dzień dzisiejszy procesu za- 

znaczył się głównie dałszem badaniem szcze- 

gółów pierwszych podpaleń gmachów publicz- 
nych, dokonanych przez Liibbego. Torgler w 
chwili wejścia na sałę wyglądał mocno zde- 
nerwowany, blady i niespokojny. Lubbe był jak 
zwykle apatyczny i milczący, zaś bułgarzy ży- 
wo rozmawiali z obrońcami i tłumaczem. Na 

sałi rozpraw obecnych jest kilka adwokatów za. 
granicznych, angielskich, francuskich, amery- 
kańskich i bułgarskich. 

Wobec biernego oporu i milczenia Liibbe- 
go podczas wczorajszej rozprawy, przewodni- 
czący komunikuje, że sąd postanowił zastoso- 
wać wobec oskarżonego Holendra r0Owe meto- 
dy przesłuchiwania. W tym celu wezwano па 
jutro do Lipska w charakterze świadka głów- 

nego sędziego śledczego i tych urzędników po- 
litycznych, którzy pierwsi przesłuchiwali Liibbe. 
go, aby w ten sposób porównać obecne jego 

zachowanie się i wykazać kontrast z jego po- 
przedniemi żywemi wyraźnemi i jasno spre- 

cyzowanemi zeznaniami, 

DYMITRIEW OTRZYMUJE NAGANĘ 

Bezpośrednio po tem oskarž. Dymitrjew u- 

siłuje złożyć pewne oświadczenia, na które 
przewodniczący nie zezwala. Powstaje pierw- 
Szy poważny konifkt, w czasie którego Dy- 
mitrjew głośno krzycząc energicznie protestuje 

przeciwko  tendencyjnemu  przekręcaniu jego 

oświadczeń przez prasę niemiecką, i mówi, że 
o pośrednictwo swego adwokata nie zabiega, 
gdyż bronić się będzie sam. Dymitrjew otrzy- 

muje naganę. 
Jako pierwszy zeznaje oskarżony  Liibbe 

ograniczając się do monotonnych odpowiedzi, 

tak, nie, być może. Oskarżony przyznaje m. in. 
że w sobotę 25 lutego w zamiarze podpalenia 
urzędu Opieki społecznej w Neukóln zaopa- 
trzony w zapałki i 2 paczki łatwopalnych za- 
palników węglowych przybył przed ten urząd, 
mieszczący się w drewnianym baraku Około 
godz. 19-tej. Przedostawszy się przez parkan 
wszedł otwartem oknem do wnętrza, gdzie 
podłożył pół paczki tlejących zapalników wę- 
głowych. To samo uczynił na strychu baraku, 

Pierwsze płomienie zauważyli dwaj przechod. 
nie, którzy wspólnie z posterunkiem policji 

Po dokonaniu tego czynu Liibbe ulotnił się 
niepostrzeżenie w kierunku placu Aleksand- 
ra przed ratusz miejski, gdzie również starał 
się przez otwarte okno wrzucić płonącą pa- 
czkę zapałników węglowych. Przewodniczący 
cytuje w tem miejscu oświadczenie protokular 
ne jednego ze świadkójw, zdaniem którego, po- 
żar ten, gdyby nie został zawczasu stłumiony, 
mógłby przybrać ogromne rozmiary. Prawie 
analogicznie miała się rzecz z podpaleniem pa- 
łacu, do środka sprawca dostał się po drew- 

mianem rusztowaniu przez otwarte wejście na 

зОМ 

dach, podkładając 2 zapalniki, jeden wew- 
nątrz, a drugi w drewnianej altanie na dachu. 

„Z WŁASNEJ IDEI* 

Przewodniczący zapytuje, z jakich przyczyn 
oskarżony dopuszczał się tych przestępstw. 
Na to odpowiada oskarżony chłodno i spo- 

kojnie, że uczynił to, „z własnej idei*, Oskar- 
żony przeczy jednocześnie, jakoby podpalenia 

miały być z jego strony hasłem do wybuchu 
rewolucji niemieckiej. Przewodniczący cytuje 
wobec tego pierwsze zeznania protokularne 

van der Liibbego, w których jakoby oOskarżo- 
ny miał potwierdzić, że podpalając gmachy 
działał z pobudek politycznych, których celem 

było „rzucenie hasła proletarjatowi niemiec. 

kiemu do zorganizowania silnej kontrakcji ku 

złamaniu narodowego socjalizmu, do zorgani- 

zowania aktów terroru i wywołania wszechnie- 

mieckiej rewolucji, do której pobudką i naczel- 
nem hasłem miało być podpałenie Reichstagu". 

Nałeży w tem miejscu zaznaczyć, że pierw. 
szę protokułarne zeznanie Liibbego w powyż- 
szej tnaterji obejmuje conajmniej 4 strony pi- 
sma maszynowego, W zestawieniu i porów. 

naniu z obecną małomównością Liibbego, wy- 

daje się mało prawdopodobnem, by oskarżony 

mógł te zeznania złożyć bez czyjejkołwiek po- 
mocy. Można raczej przypuszczać, że Liibbe 
podpisał gotowy już, i tendencyjnemi hasłami 
przystrojony protokuł, Przypuszcenie to również 

było powszechną Opinją dzienników zagrani. 
cznych. 

Łiibbe zaznacza następnie, że podpalenia 
wspomułanych gmachów dokonał sam, bez ni. 
czyjej pomocy. 

Na pytanie przewodniczącego, jakie jest 

stanowisko oskarżonego w zakresie stosowania 
gwałtu i aktu publicznego terroru,  Liibbe 
milczy i mimo usilnych zabiegów zarówno są- 
du, jak obrony, i tłumacza, odpowiedzi nie 
udziela, 

Zaproszony na rozprawę ekspert sądowy 

Schnetz, który wczoraj i dziś badał oskarżo- 

nego, stwierdza, že stan umysłowy  Liibbego 
jest normałny, i że milczenie jego jest typową 

i świadomą cełu bierną obroną, oraz, że mi- 

WERDYKT 

podpalenie Reichstagu 
mo to oskarżony śledzi dokładnie przebieg roz- 
prawy. Przewodniczący podaje następnie kil- 
ka daiszych  charakterystycznych szczegółów 

śledztwa, a mianowicie, że Liibbe, jak zeznać 

miał do protokułu z premedytacją wybierał 

gmachy publiczne, które, położone w śródmie- 
šciu najwięcej nadawały się do rzucenia ha- 
sła rewolucji. 

BUŁGARZY WYRZEKAJĄ SIĘ VAN DER 
LUBBEGO 

W sprawie zeznań Liibbego zabierali głos 
oskarżeni Bułgarzy stwierdzając, że Liibbe'go 

nigdy nie Znali, i o nim nie słyszeli. Z bułgar- Z 

skim temperamentem przemawa  Dynitrjew, 

któremu dziwnem i podejrzanem wydaje się. że 

Liibbe, Który w śledztwie rzekomo tak dużo 
mówił, na rozprawie milczy. Dymrtrjew zapy- 
tuje, dłaczego Łiibbe który ma być rzekomo 

normalny, teraz zachowuje fałszywe milczenie, 

Dymitrjew wbrew opinji ekspertów wy- 
raża wątpliwości, co do stanu umysłowego 
Liibbego, stwierdzając jednocześnie, że Liib- 

be jest zboczeńcem idei i czynami swoimi wy. 
kroczyi On przeciw hasiom komunistycznym, 

Dymitrjew stawia następnie sędziom kilka py- |“ 
tań w szczególności co do sposobu składania 
zeznań przez Liibbego bezpośrednio po podpa- 

lenia Reichstagu, mianowicie, czy podczas 
śledztwa Liibbe zeznawał częściami, 

jednym ciągiem oraz czy protokuł został na- 

przód siormułowany, a następnie przedłożony 
Liibbemu do podpisu, Zastrzeżenia Dimitrje- 
wa sąd odrzuca, 

Powstała na sali konsternacja, Sędzia znów 

kilkakrotnie przerywał Dymitrjewowi, Dymi- 
trjew w najwyższem wzburzeniu usiłuje gwał. 

tem wymusić pozwolenie na dalsze stawianie 
pytań Libbemu, który КИКа poprzednich py- 

tań Dymitrjewa zbył milczeniem. 

Sąd po naradzie odmawia Dymitrjewowi 
stawiania pytań, oświadczając, że Bułgar na- 

dużywa swego prawa, ; że odbiega od tematu. 

Rozprawa zakończyła się odczytaniem mo- 

tywów sądów bułgarskich, skazujących Ро- 
powa i Tanewa na wieloletnie więzienie. 

i WYROK 
w procesie o zabójstwo Chudzika 

SANOK. PAT. We wtorkowej 
przemawiali obrońcy oskarżonych. 

Pierwszy zabrał głos adw. Spiegel, ob- 
rońca Romana jajki. Na wstępie mówca zwró- 
cit się do ławy przysięgłych z apelem, aby -są- 
dzili nie czyn, lecz człowieka z jego wszystkimi 

przywarami i słabostkami i aby nie liczvli sie 

z sądami opinji publicznej, którą mówca nazy- 
wa największą płotkarką ii zasądzili Jajkę nie 
według skutku jego czynu, lecz według jego 

rozprawie 

Zbrodnia truskaoiecka przed Sqdem | 
SAMBOR. PAT, We wtorek zeznawali dal. 

si świadkowie Poseł na Sejm Matczak, członek 
Ukraińskiej Partji Radykalnej, redaktor  ty- 
godnika „Hromadzkij Hołos" zeznaje, że o 
zabójstwie Hołówki dowiedział się we Lwowie 
wieczorem w dniu zbrodni, Tegoż wieczora 

„ widział się z Romanem Suszką. Suszka — jak 
zeznaje Matczak — był wyraźnie skonsterno- 
wany tą wiadomością i wyłączał możliwość do- 
konania zamachu przez Ukraińców, Świadek 
zeznaje pozatem, że Prowid, czyli kierownik 
ctwo ©. U. N. nie aprobowało zamachu, We 
Lwowie krążyły nawet odezwy tej organizacji, 
odżegnywujące się od zamachu na Hołówkę. 

Na zapytanie prokuratora, w jaki sposób 

Roman Suszko uzasadniał swe twierdzenie, 

że Hołówkę ne zabją Ukraińcy, świadek 
odpowiada, że Suszko powiedział mu, że 
Hołówko 1) nie był reprezentantem władz ad- 
ministracyjnych i 2) był jednak nastrojony 
przychylnie do narodu ukraińskiego.  Odpo- 
wiadając na pytanie przedstawiciela powódz- 
twa adw. Szurleja świadek opowiada, że le- 
galne partje ukraińskie nie mają wpływu orga- 
nizącyjnego na OUN. O aktach sabotażowych 
dowiedziały się dopiero ex post. Świadek wypo 
wiada opinję, że sabotaż jest szkodliwy dla 
celów polityki / ukraińskiej . 

Następny świadek pos. Łucki, członek par- 
## Undo, opowiada, o pertraktacjach prowa. 
dzonych w r. 1930 między parlamentarną re- 
prezentacją ukraińską a BBWR, w których ze 
strony polskiej brał udział ś, p. pos. Hołów- 
ko oraz pos. Janusz Jędrzejewicz, obecny prem 
jer. Świadek zeznaje, że gdyby było prawdą, 
że młodzieży ukraińskiej powiedziano, że Ho- 

Poprzedniczka Violette Nozieres 
być pewną działania ich, markiza wypróbowy- 
wała je na chorych w szpitalach paryskich i 
stała się w ten sposób zabójczynią kilkunastu 
ludzi. Zjawiała się w szpitalach jako dobro- 
czynna „siostra miłosierdzia * — anioł stróż, 
jak ją nazywali chorzy. Rozdzielała. im ciasto, 
słodycze i mięsiwa, nasycone trucizną. Cho- 
rzy umierali prędzej lub później, i markizie 
wciąż wydawało się, że jej trucizny nie dzia- 
łają dość szybko i niezawodnie. Markiza 
popadła wreszcie w straszliwy, niepojęty szał 
zbrodniczy: zaniedbała wszelkich ostrożności, 
mówiła głośno, że „niesie pożywienie swoim 
pieskom'* do szpitala.. Był to istotnie obłęd, 
który doprowadził markizę do szafotu. 

Markiza szłą na Śmierć odważnie, nie 
okazując najmniejszego wzruszenia. Pod topo- 
rem kata spadła jej piękna i młoda głowa, 
która zdążyła w ciągu krótkiego życia wymy- 

łówko jest inicjatorem pacyfikacji, to możliwe 
jest. że takie powiedzenie , mogłoby. patrjoty-- 
cznie nastrojonej młodzieży ukraińskiej wło- 
żyć broń do ręki i skłonić do zabójstwa Ho- 
łówki. Świadek nie słyszał jednak by ktoś mó- 

wił, że Hołówko był inicjatorem pacyfikacji, 
Oświadcza dalej, że naród ukraiński pragnie 
wyjaśnić, КЮ zabił Hołówkę. Świadek nie 
wierzy, by tego mogła dokonać jakaś po: 

lityczna organizacja ukraińska, chyba czynni 
ki zupełnie politycznie niedojrzałe, į 

Na pytanie prokuratora świadek zeznaje 
dałej że zna wypadki przechodzenia poszcze- 
gólnych członków OUN do organizacji komu- 

nistycznej. i 

Po półgodzinnej przerwie zeznawał staro 
sta Gallas; ówczesny starosta grodzki we 
Lwowie. Świadek opowiada 0 swem  pierw- 
szem zetknięciu się z  Baranowskim po za- 
bójstwie Hołówki. , Baranowski domagał się w 
czasie tej rozmowy aresztowania Kossaka, 
wskazując na niego jako na sprawcę zabój- 
stwa. Adres Kossaka miał się dowiedzieć od 
Fedusiewiczówny, córki sędziego ze Lwowa. 
Domagał się jednak usunięcia jej, gdyż oba- 

wiał się, że. po aresztowaniu Kossaka Fedosiė 
wiczówna może go zdekonspirowač przed O 
UN. Baranowski zażądał samochodu, którym 
chciał wywieźć Fedusiewiczównę za miasto i 
tam ją zastrzelić, Świadek oznajmia, że odrzu. 
cił kategorycznie powyższą propozycję, zda- 
jąc sobie sprawę że Baranowski chce uwik- 
łać policję w jakieś zabójstwo. Po. pewnym 
czasie świadek dowiedział się, że policja are- 
sztowała Kossaka. Ś. p. kom. Czechowski 
powiedział mu, że jest to zasługa Baranow- 
skiego, wobec czego wypłacono Baranow- 
skiemu 1500 zł. Baranowski wystawił odpo- 
wiedni kwit. W związku z zeznaniami sta- 
rosty Gallasa Baranowski zaprzecza jakoby 
domagał się zgładzenia Fedusiewiczówny. 

Kolejny świadek naczelnik wydziału bez- 
pieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnę- 
trznych Kucharski mówi o zeznaniach Baranow 
skiego, którego polecił zaaresztować po zabój. 
stwie kom, Czechowskiego. Z zeznań tych ś 
świadek wywnioskował, że Baranowski praco- 
wał ria dwie strony, Dia OUN robił więcej j — 
Na pytanie prokuratora Świadek stwierdza że 
wiadomo mit, iż w roku 1924 wyjeżdżała do 
Charkowa delegacja, w której wziął udział 
pos. Palijew, dalej że na źjezdzie UON w 
Užhorodzie w 1925 roku doszło do rozłamu, 
gdyż część członków wypowiedziała się za 
programem komunistycznym. Między  dotami 
OUN a komunistami zachodziły wypadki — 
współpracy. 

Dalszy ciąg rozprawy we czwartek ślić i dokonać tyle przerażających zbrodni. godzinie 9 rano. We środę > 
‹ 5 rozprawy nie będzie 

EL. ze względu na święto grecko - katolickie. 
| KEITOKTENINIUS BI 

W celu unicestwienia zabiegów hrabiego 
Aymard de Chabrillant, który wichrzy w Mo- 
naco, pragnąc zyskać sobie zwolenników, pa- 
nujący obecnie książę Ludwik II postanowił 
I prawa dziedziczne księżnie Karo- 

e. 
Wiadomo, że księżna zrzekła się tronu w 

lutym r.b. w związku z rozwodem swoim z 
księciem Piotrem de  Polignac, przekazując 
swe prawa synowi, małoletniemu księciu Rai- 
nerowi, Było postanowione wówczas, że w ra- 
zie gdyby książę Ludwik II zmarł przed doj- 
ściem do pełnoletności młodocianego następcy, 
regentem Monaco zostanie książę Piotr. 

Ta okoliczność właśnie wywołała preten- 
sje hr. Chabrillant, który oświadczył, że obej- 
mie władzę przemocą, jako głowa bocznej li- 

Sukcesja trenu w Monaco 
nji dynastji Monaco, I dlatego stary książę 
Ludwik, chcąc uchronić kraj od „rewolucji: * 
w razie swojej śmierci, zdecydował się na 
wyznaczenie księżnej Karoliny swoją dzie- 
dziczką. 
rana 

Dzień 28 września będzie egzaminem 
dojrzałości obywatelskiej! 

Niczyjego nazwiska nie może zbrak- 
nąć na listach subskrypcyjnych 6 proc. 
Pożyczki Narodowej:, 

Szerokim masom przykładem świecić 
winien pracownik umysłowy! 
WOJEW. PRACOWNICZY KOMITET 

POŻYCZKI NARODOWEJ 

zamiarów. Czyn jaki zdaniem mówcy, nie 
był aktem zemsty osobistej, Powstał on pod 
wpływem namów i gróźb Stankiewicza i może 
być uzasadniony procesem psychicznym о5- 
karżonego. W zakończeniu adw. Spiegel 
zwraca się z apelem do sędziów _ przysięgłych, 
aby w stosunku do Romana Jajki wykazali 
litość i miłosierdzie, 

Następnie przemawiał obrońca oskarżone- 
go Stankiewicza adw. .Fell, Podaje on. po- 
krótce przebieg przewodu sądowego i zebrane 
w nim dowody winy Stankiewicza. Mówca za- 
znacza, że oskarżenie przeciwko Stankiewiczo- 
wi, zbudowane zostało głównie na zeznaniach 
Jajki, ale przecież zeznania oskarżonego nie 
mogą służyć jako dowód winy. 

Mówca apeluje. do przysięgłych, aby dali 
również posłach słowom Stankiewicza j trak- 
towali zeznania jego narówni z zeznaniami 
Jajki, aby wzięli pod uwagę pobudki działa- 
nia, a mianowicie czy Stankiewicz działał pod 
wpływem przymusu i wykonywał rozkaz, oraz 
by zaprzeczyli pytaniu 0 udzielaniu przez 
Stankiewicza pomocy Jajce przy wykonywaniu 
zamachu. 

Po adw. Fellu zabrał głos obrońca о5- 
karžonego kom. Drewińskiego adw. Głuszkie. 
wicz. Mówca zaznacza, że broni nie błędów 
Drewińskiego, nie pewnej oznaczonej osoby 

. przed oskarżeniem ze strony prokuratora, lecz 
broni wyższego urzędnika przed niebywale 
ciężkim zarzutem, który mu czyni jego pod- 
władny i czyni mu wtedy, gdy został oskarżo- 
ny o- spowodowanie rzeczywiście popełnionej 
zbrodni, Oskarżenie w niniejszej sprawie zbu- 
dowane oparte zostało nie na zeznaniach 
miarodajnych świadków — mówi adw. Głusz- 
kiewicz — nie na dokumentach, lecz tylko na 
zeznaniach samych ich domysłach oraz na fa- 
tatnym splocie okoliczności. Obrońca zastanawia 
się dłużej nad pytaniem, jaki cel miałby Dre- 
wiński w podżeganiu do zbrodni. Poco, za co, 
w czyim interesie j w jakim cełu mógł Dre- 
wiński pragnąć uśmiercenia Owoca? W koń. 
cu adw. Głuszkiewicz prosi o uniewinnienie 
swego klienta. 

Po przerwie obiadowej koło godz. 17,30 
sąd przystąpił do ponownych narad, Po od- 
czytaniu i objaśnieniu przez przewodniczącego 

pytań postawionych dla przysięgłych sędziowie 
przysięgli udali się na natadę. O godzź. 19,30 
sędziowie przysięgii powrócili na salę rozpraw 
wnosząc 0 zadanie im odnośnie Drewińskiego 
pytania ewentualnego, czy Drewiński nama. 
wiał do uszkodzenia ciała Władysława Owoca, 
W związku z tem przemawiał prokurator, 0š- 
wiadczając, że zgadza się na postawienie tego 
rodzaju pytania z dodatkiem: „W związku z 
urzędowaniem“, 

Po naradzie trybunał postanowił zadać 
ławie przysięgłych następujące pytanie ewen- 
tualne na wypadek zaprzeczenia pytań 8-go i 
9-go: „Czy oskarżony Bolesław Drewiński wi. 
nien jest, że w Brzozowie z początkiem 1933 r. 
jako komisarz policji w związku 2 urzędowa- 
niem nakłaniał wielkokrotnie Stefana Stankie- 
wicza do ciężkiego uszkodzenia ciała Włady- 
sława Owoca? 

Po ponownej naradzie sędziowie przysię- 
gli wrócili na salę rozpraw i zajęli miejsca na 
swych ławach. Zwierzchnik ławy przysięgłych 
Jakób Ambicki odczytuje następujący werdykt: 

1 pytanie: 12 głosów — nie. 
2 pytanie: 12 głosów — tak. 
3 pytanie: 12 głosów — tak. 
4 pytanie: - 
5pytanie: 

6 pytanie: 

8 pytanie: 12 głosów — nie. 
9 pytanie: 12 głosów —. nie, ` 

10 pytanie dodatkowe, dodane dziś wie- 
czorem — 11 głosów tak, 1 głos — nie, 

WYROK 
SANOK. PAT. © godz, 23,40 trybunał о- 

głosił wyrok w rozprawie o mord w Brzozowie, 
Na mocy tego wyroku skazani zostali: 

Roman Jajko z art. 236 par. 1 oraz 230 
par. I — ma dwa lata więzienia bez zawiesze- B : 

__ Stanisław Stankiewicz z art, 26 į 27 na dwa 
lata oraz z art, 236 par. 1 na dwa lata więzienia, 
wobec czego kara ta łącznie wynosić będzie 
2 1 pół roku bez zwieszenia, 

Wreszcie Bolesław Drewiński z art. 26 oraz 
236 par. 1 na lat pięć bez zawieszenia. 

Powództwo cywilne zostało zasądzone. 

czy też , 

Ad mirażau kulturnaj pracy u Miensku 
o : 

Sołowieckije i koreło-murmanskije 
isprawitielno trudowyje łagiery 
(Początek na stronie 1-Szej) 

prostu z więźniów. Ci są najgorsi. Ci usiłują 

skazać daleko idącą gorliwość, ażeby się 
   

  

celi, baraku, pokoju, wszędzie znajduje 
się szpieg. Celem szpiegów jest Śledzenie za 

prawomyślnością więźniów, sporządzanie ogól 

araxterystyk i donoszeniu władzy 

e ok „m występku. my w 
ciągłym strachu i ciągle trzeba się mieć na 

aczności. 

  

    
   

    

JAK TAM KRADNĄ! 

Bodaj, że jedną z największych plag So- 
jówek, są. kradzieże. -Kradną wszędzie i 

dną z celi, z baraków, z kiesze- 

wieczorem i w biały dzień, na 
schodach do kancelarji, na polu, 

Napadają po kilku, odbierają na- 

kę, otrzymaną posyłkę, unoszą 

zatrzymują, grabią. Iškonomi 
ne warunki tamtejszego życia, wytworz 

аКа sytuację, podobnie jak prostytucję. 4 

ininistracja nie jest w stanie temu zapobiec, 

zresztą, jak już nadmieniłem, uprzednio po- 
wała w słym kontakcie ze złodzieja- 

mi, dzieląc się łupem i zapewniając bezkar 
ność. Więzień nie jest pewien ani godziny, 

ani minu W każdej chwili napaść nań 

może grabieżea i odebrać jego własność. 

BOGATA JEST BIBLJOTEKA NA 
SOŁOWKACH. 

Pan Olechnowicz opowiada, że na Sołów- 

kach istnieje duża i dobrze zaopatrzona bi- 
bljoteka, składająca się z dzieł zarówno be- 
letrystycznych jak naukowych. 

— Qzy istnieje wszakże praktyczna 100- 
liwość korzystania z tej bibljoteki w tamtych 

warunkach, wśród ciężkiej pracy fizycznej, 
nędzy, chłodu i głodu? — pytam. 

— Proszę pana, sądzę, że na czytanie za- 
wsze się znajdzie czas, zwłaszeza dla ludzi, 
dla których czytanie książek jest jedyną do- 

stępną r wką. Mieliśmy książki różnych 
gałęzi wied Były książki r ie, pol- 

  

    

    

        

   

  

   

  

     

    

     

  

   

  

skie, franeuskie, nawet włoskie, niemieckie, 

nawet w jęźykach skandynawskich. — poza- 
tem mieliśmy teatr. 

— Teatr też... 

— Mówiłem już, jak wielką ilość zawo- 
dów skupia w sobie zesłanie sołowieckie. 
Był okres w roku 1927 — 28 prawdziwego 
rozkwitu teatru na Sołówkach. Wśród wię- 
źniów znajdowało się szereg wybitnych akto- 
rów, śpiewaków, muzyków. Stworzyliśmy 

pierwszorzędną trupę. Teatr nasz był teatrem 
z prawdziwego zdarzenia. We wszystkich 
działach pracowali specjaliści: dekoratorzy, 
inspicjenci, elektrotechnicy, fryzjerzy, inży- 
nierowie. Tylu ich tam jest mój Boże!... Gra- 
ły zarówno kobiety jak mężczyźni. Dawaliś- 
my cztery przedstawienia tygodniowo. Dwa 

płatne i dwa bezpłatne z polecenia admini- 

stracji obozu. Na bezpłatnych przedstawie- 
niach mężczyźni i kobiety rozsadzani byli na 

widowni osobno. Natomiast na płatnych, każ- 

dy mógł wykupić sobie bilet wedle upodob1- 
nia. Te zatem widowiska cieszyły się więk- 
szą frekwencją, albowiem z reguły kazdy 

chciał mieć u boku, którąś z wybranek swe- 

go serca. Widowiska teatralne nabierały czę- 
sto charakteru zbiorowych „rantek'', utrud- 
nianych w warunkach normalnych. 
WEGERAKSZA — DROGA CZAROWNIC 

Wrzesień roku 1932 zastał mię je 
na Sołowkach. Ale w miesiącu tym wyst 

łem się o przeniesienie do miasta Kiemi, po- 

      

łożonego na lądzie, w odległości kilku kilome- 

trów od morza Białego, nad rzeką tejże na- 

   

  

zwy. Obok miasta, leży duży obóz dla wię- 

Źniów, otoczony drutem kolczastym, t. zw. 
Wegeraksza, czyli po karelsku — „Droga 
Czarownie''. W obozie zamieszkuje około 3 

tysięcy zesłańców. Istniał tam też teatr wię 
zienny, który obsługiwał nawet wolnycn 
mieszkańców miasta. Występował więc w 

tamtejszych klubach, salach  publieznych 

t. d. Dlatego właśnie postarałem się o prze- 

niesienie. 

  

Po niespełna roku, nagle, a było to dnia 
13 lipca 1933 r., wezwano mię do kaneelatji 

szybko i zagadkowo nakaze 

do drogi i osadzono na r 
izolatorze о5; j į 

dokonali w go przes 

Nazajutrz wsadzono 
do Moskwy. 

Z BUTYREK NA WOLNOŚĆ 

Trafiłem do słynnego więzienia w Butyr- 
kach. Siedząc tam nie wiedziałem nie aż do 

dnia 4 września. Dopiero gdy mi wydano, 

po siedmiu tygodniach, czystą bieliznę, 
wadzono do łaźni, ogolono — zaś 

dzieja, że w moim losie coś się mu: 

ku lepszemu. Istotnie, tegoż dnia o 

mi, że podlegam wymianie. Odwieziony 

stałem autem na ulicę Łubiankę nr. 2 do 
trali GPU, gdzie zostałem 

członkowi poselstwa polskiego w M 
"len potwierdził wiadomość o wymianie i 
świadczył, że już jutro wyruszę ku Polsce. 

   
   

  

     

   

    

w izolatorze. W 
ej ludzi, którzy 

ępstwa lub zbrodni. 
do pociągu i wysłano 

    

      

сеп- 

przedstawiowy 

  

Dnia 5 b.m. w otwartem aucie, w asyście 
oficera i jednego żołnierza, przejechałem uli- 
cami Moskwy na dworzec i w osobnym prze 
dziale pociągu ku granicy polskiej. Dnia 6 3 
dokonano wymiany. Dnia 7 b.m. byłem już w 

Wilnie. 

  

Pan Olechnowiez odetchnął głębiej, jak- 
by zmęczony opowieścią własnego życia. 

* * * 

— (zy może mi pan powiedzieć, jakie są 
pańskie zapatrywania dziś, na kwestje ruchu 

białoruskiego w granicach 588R2 

— Trudno mi o tem mówić. Sądzę, że w 
Sowietach następuje powolna acz systema- 

tyczna likwidacja tego ruchu. Sam byłem 

iadkiem i sam doznałem na sobie. łe 
7 wśród inteligencji białoruskiej w 

W roku 1931 dokonano tam na wielką 

   
   

  

    
sku. 

skalę „czystki'', ponoć obeenie znowu. Trud- 
no mi o tem mówić. W ciągu siedmiu lat 

byłem oderwany od życia. Żyłem wśród gło- 
du, epidemji, chorób, kaźni i innych atrybu- 
tów katorgi. Zdaje mi się jednak, że niema” 

żadnej przyszłości w kontakcie ruchu biało- 
5 systemem panującym obeenie w Ro- 
      

— (zy wolno zapytać pana o własne jego 

projekty na najbliższą przyszłość? 

— Będę pracował na polu  kulturalnem 

białoruskiem, literackiem i publicystyczne, 

7 jąc przed zžudą budownictwa soejali- 

o, tych, którzy ciągną tam w nadziei 
znalezienia ojczyzny, tak jak ci chłopi biało- 
ruscy, których widziałem rozrzueonych po ka- 

torgach Rosji, jak ei robotnicy wileńscy, któ- 
rych widziałem w więzieniu butyrskiem. Nę- 

kani i więzieni. Dobrem słowem nie wspo- 
minają oni też ludzi, którzy ich do tego namó 
wili i zagitowali. Uważam za swój obowią- 

zegać najszersze masy przed  prze- 

niem granicy sowieckiej, gdzie znajdą 
głód i więzienie. aż. 

    

  

   

  

Zerwanie stosunków prasowych 
SOWIECKO - 

MOSKWA. PAT. — Jak się dowiadu- 
jemy w ostatniej chwili, wszyscy kore- 
spondenci pism niemieckich w ZSRR о- 
trzymali od władz sowieckich polecenie 
opuszczenia w ciągu trzech dni granic 
Związku Sowieckiego. Jednocześnie wszy 
scy korespondenci sowieccy w Niemczech 
zostali odwołani. 

Charge d* affaires w Moskwie von 
»awardovsky zgłósił u władz sowieckich 
„energiczny protest. 

Powyższe sowieckie zarządzenie na- 
stąpiło w odpowiedzi na liczne szykany i 
wielokrotne aresztowania dziennikarzy 
sowieckich w Niemczech, co przybrało 
szczególnie ostry charakter w związku z 
procesem lipskim. Jeśli protest niemiec- 
ki nie odniesie skutku, stosunki prasowe 
między ZSRR a Niemcami: ulegną całko- 
witemu zerwaniu. 

Mają być również odwołani nawet oii- 
cjalni korespondenci agencyj Wołifa i 
TASS-a. — Moskwę zatem opuszczą: 

NIEMIECKICH й 

korespondent biura Wolifa red. Baum, 
korespondent „Berliner Tageblatt* red. 
Hernstandt, korespondent  „Koelnische 
Zig”, red. Just i korespondent „Locai 
Anzeiger''* red. Goebering. Z pośród wy: 
żej wymienionych, korespondent biura 
Wolifa Baum jest zarazem attache praso- 
wym amibasady niemieckiej i wchodzi w 
skład korpusu dyplomatycznego. 

W mieszkaniach u wszystkich wymie- 
nionych zgłosili się dziś przedstawiciele 
GPU, doręczając im zawiadomienia o wy 
siedleniu i odebrali od nich podpis na 
zobowiązaniach wyjazdu w trzydniowym 
terminie. — Z Niemiec mają powrócić: 
korespondent TASS-a, red. Bezpałow, 
korespondent _ „Izwiestij* redaktorka 
Keith i korespondent „Prawdy* red. 
Czerniak. 

Oficjalny komunikat sowiecki w po- 
wyższej sprawie mą się ukazać w naj- 
bliższym czasie. 

Zawedy balonów welnych 
© puhar im. puł*. Wańkowicza 

WARSZAWA. PAT. Bałony wolne, biorące 

udział w zawodach o puhar płk. aWńkowicza, 
wylądowały wszystkie w granicach Rzeczypo- 
spolitej. r 

Przeciętnie bałony. przebyły w linji pro- 
stej odległość mniej więcej 120 klm. od miej- 
sca startu, Balon Gniezno z por. Zakrzew. 
skim wylądował w pobliżu Grajewa, balon 
„Warszawa“ z por. Pomaskim i por. Januszem 

wylądowat rowniež koto Grajewa. Balon „Kra. 
kėw“ z por. Kasprzyckim i por. Brenkiem 
oraz balon „Poznai“ z por. Foltańskim { ВЮ- 

chem wylądowały koło Działdowa. Balon 

„Lwów* z por. Filochowskim i por. Mikulskim 
wylądował w pow. działdowskim. Wreszcie ba 
lon „Hel* z por. Piotrowiczem i Stenciem wy- 
lądował w pobliżu granicy Prus Wschodnich. 

Ad limina Apostolorum do Rzymu 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI Z RACJI WYJAZDU J.E. KS. ARCYBISKUPA ME- 

TROPOLITY ROMUALDĄ JAL5RZYKOWSKIEGO 

W dniu wezorajszym podališmy  wiado- 
mość, iż społeczeństwo wileńskie, cheąe pod- 
kreślić swoje przywiązanie do Stolicy Apostol- 
skiej, Ojea Św. Piusa XTi swego Arcypaste- 
rza, organizuje uroczyste pożegnanie Jego Eks 
celencji Ks. Arcybiskupa Metropolity Wileń- 

skiego Romualda Jałbrzykowskiego wyjeżdża- 
jącego ad limina Apsotolorum do Rzymu. 

Obecnie podajemy szczegółowy program 

uroczystości w sobotę 30 września: 
1. Godzina 7 rano — Organizacje społecz 

ne ze sztandarami zajmują miejsce przed ka- 
plicą Ostrobramską. 

Godzina 7.05 — Przybycie do Ostrej Bra 
my Jego Kkscel. Ks. Arcybiskupa. Krótkie 
nabożeństwo i "przemówienie ks. kanonika A. 

   

Sawiekiego, KanelerzaKurji Metropolitalnej. 

Po nabożeństwie poczty sztandarowe prze- 
chodzą na dworzec kolejowy, zajmując miej- 
see na peronie. 

Godzina 7 m. 45 — W gali recepcyj 
dworca kolejowego są zebrani przedstaw: 

le władz, duchowieństwa i społeczeństwa. 
Przybycie Jego Ekscelencji Księdza Areybi- 
skupa. 

(Godzina 8 — Z sali recepcyjnej Jego 
Ekscelencja wychodzi na peron. Przegląd ze- 
branych organizacyj. O godzinie 8 m. 15 od- 
jazd. 

Organizacje biorące udział w uroczysto- 
ści proszone są o bezwzględnie punktualne 
przybycie. 
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Wolna Trybuna Gospotlarcza 
OWSIANA SPRAWA 

(W NAWIĄZANIU DO DOSTAW DLA WOJSKA) 

Że pod względem produkcji zbóż ehlebo- 
wych rolnictwo wileńskie nie może pokryć 
zapotrzebowania własnego terenu, jest rzeczą 

eyfrowe stwierdzoną. Główny Urząd Staty- 
yczny oblicza, że niedobór żyta, pszenicy i 

uąki zbożowej, przeliczonej na ziarno, wyno- 
sił: w raku 1928 — 656020 q, w następnym 

— 783650 ц 1 w 1930 — 511400 q. W latae 
M31—32 niedobór był nieco mniejszy, 
dzięczając głównie elastyczności żołądka 
sumenta, zwłaszcza na wsi, w okresie kr 
su. Również jeżeli chodzi o jęczmień, prodax- 
cja jego wykazuje niedobór: dła roku 1928— 
2420 q, 1929 51140 q i dla 1930 

17230 - q. 

Czy jednak dla produkcji owsa w w-wie 
wileńskiem sytuacja kształtuje się odmiennie 

i ezy słusznem jest zaliczanie k: 
tów wybitnie eksportowych, k 

podkreśla się na ws ich konferencjach, - 

dy mowa jest o dostawach owsa dla wojs 
Z obliczeń opartych na statystyce pr 

wozów kolejowych wynika, że w latach 192 

1927 miała miejsce nadwyżka przywozu nad 
wywozem, a mianowicie w ilości: 

1925 — 3400 4 
1926 — 71000 q 
1927 — 74000 q. 

Dla następnych trzech lat Główny Urząd 
Statystyczny w pracy o ol -h zbożowych 

Polski podaje dla w-wa Wileńskiego następu 
jące łiezby niedoboru owsa: 

1928 — 47330 q 

   

  

    

      
  

     

    

  

   

      

    

1929 — 52290 q 
1930 — 8620 q. 

A zatem w okresie 1925—1930 r. Wileń- 
;śwe-stale wykazywała niedobór owsa, wy 

Foszący przeciętnie około 42,7 tysięcy q rocz 
nie, a ulegający w poszczególnych latach 
mniejszym lub większym wahaniom w zależ- 

nošei: od urodzaju owsa, względnie też sian 

Wymieniamy tu siano z tego powodu, że ni 

wątpliwie niedobór byłby jeszcze większy, 
gdyby nie ratowały sytuacji możliwości wy- 

korzystania bardziej tu pomyślnego, niż w in 
nych dzielnicach, stosunku powierzchni łąk i 

! pastwisk do ogólnego obszaru. W w-wie wi- 
! leńskiem użytki te stanowią 23,3 ргое., ® по- 

wogródzkiem — 21,5 proc., w poleskiem 29,9 
proe., wówczas gdy gdzieiudziej na łąki i pa- 

stwiska przypada tylk -. Z tem się 
| wiążą inne tu metod , niż w tych 

kacja gogpo- 
enie kon- 

ciem ow 

    

  

   

  

    
    

          

da 

sumcji pasz treściwych a przede 
sa. ы 

Przypuszczać należy, iż zaliczanie w 0- 

wym ezasie owsa do produktów eksportowych 
oparte było na niesłusznem komentowaniu 
faktu, że Wileńszczyzna— po województwach 

południowych obok kilku innyeh wojo- 
wództw posiada najodpowiedniejszć do upra- 

wy' owsa warunki i należy do główniejszych 
okręgów tej uprawy pod względem procento 

wego stosunku powierzchni owsa do całkowi- 

ł tej powierzchni gruntów ornych - (w w-wie 
»  wiłeńskiem — 13,3 proc. czyli stosunek zbli 

żony do stanu w wojew. białostockiem, nowo 
gródzkiem i stanisławowskiem, niższy, niż w 
krakowskiem, Iwowskiem i na Śląsku, nato- 
miast wyższy, niż we wszystkich pozostałych 
województwach). 

| Nadwyžki owsa moglyby pows 

| w wypadku podniesienia wydajności z la, 
względnie zwiększenia pow. zehni uprawy, 

| ЪБ też obniżenia norm wyżywienia koni. O 

tej ostatniej ewentualności nie może być nio- 
cy, ponieważ normy wyżywienia zawsze były 

kie, około 310—350 kg. owsa rocznie na 

оП.. * : 

| Pod względem wydajności -z ha nie uczy 

niliśmy ani kroku naprzód. Wśród : innych 

dzielnie stoimy na samym końcu i jeżeli uda 

je“się nam od czasu do czasu wyprzedzić ja- 

„ kieś jedno w-wo, zawdzięczamy to przypad- 

kowej klęsce nieurodzaju w tem wojewódz- 

twie. Przeciętny zbiór owsa z ha za *okres osta 

tnieh 13 lat przed wojną - (lata 1901—1913) 

wafosił w b. gubernji wileńskiej 7,3 q. na 

| gruntach większej własności. W obecnych ch 

saeh, wobee postępującego rozdrobnienia wię 

kszej własności, takowa przyjmuje udział: w 

|  ególnej produkcji owsa zaledwie w 19 proc. 

i już większego wpływu na ogólne rozmiary 

produkcji, pomimo większej Pydajności z haj 

nie wywiera. Przeciętny zbiór owsa W W-wie 

wileńskiem w T. 1931 wyrażał się liczbą 1,5, 

przy 10,6 4 przeciętnie dla całego państwa i 

16,3 q — dla Poznania, zajmując przedostat- 

nie miejsce wśród inych województw (71 4 

na Wołyniu) W r. 1932 przeciętna wydajność 

| wynosiła 7,0 4, przy 10,8 q przeciętnie dla „ca 

| dej Polski i 18,0 а — dla Poznania, zajmując 

znów przedostatnie miejsce (w nowogródz- 

i — 6,9 g). 

a Satókwiach od r. 1931 poważne 

zmiany pod wzęlędem powierzehni uprawy о- 

co zadecydowało o wytworzeniu się na- 

dwyżek. Z 111969 ha w r. 1929," powierzch- 

mia pod owsem wzrosła do 126712 ba w r. 

1931 — do 141967 ha w r. 1932. Wzrost wy 

nosi dia 1932 r. w porównaniu do roku 1929 

— 27 proc. 
ścisłych danych 0 stosunku przywozu 

owsa do wywozu dla roku 1931 i 1932 ° ше 

posiadamy. W przybliżenia można podać, że 

nadwyżka wywozu owsa nad wwozem wyuo- 

siła w roku 1931 około 43000 q. i nieco więk 

sze (do 45000 q) iłości w roku następnym. - 

Tworzeniu się nadwyżek w rozważany:a 
okresie sprzyjała ponadto ta okoliezność, że 

stan pogłowia koni nie uległ w międzyczasie 

większym zmianom( a nawet zmniejszył się 

mieeo w r. 1932 w porównaniu do r. 1929 i 

     

          

      

    

я 1931, — wynosił mianowicie: 

. 1929 —— 210346 sztuk 
- 1931 — 213173 sztuk 

NK 1932 — —210119 sztuk. 
Niezależnie od tego, należałoby jednak 

zwrócić uwagę na to, że omawiane nadw; 
powstają w warunkach zachowania w sile do 
tychezasowych metod żywienia koni. Produk- 
“ja owsa w w-wie wileńskiem w przeliczaniu 
na kg, przypadające na 1-go konia (po potrą- 
eeniu ziarna na zasiew), wynosiła w roku 1931 — 327 kg, w r. 1932 — 340 kg. — wów «zas, gdy w całej Polsce 455 į 494, w krakow skiem — 930 i 995, poznańskiem — 682 i 
T85, kieleckiem — 625 i 732 itd. Na podsta- wie tych cyfr można zdać sobie sprawę, jak ‘ niekorzystnie na terenie województwa wileń- 

40 przedstawia się produkcja owsa. Słu- 
> sznem Się nam wydaje zdanie, że w ostatecz 
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aym wyniku istnienie nadwyžek zawdzięczamy 

. przeciętny urodzaj o 

- @о urodzaju w r. 1932 

kiedy 

sia- 
żywienia koni, stosowanym metodom oni, 

rekompensuje się właściwy brak owsa 

nem. ; 

Tak czy inaczej, abstrahując od tych a- 

wag, musimy stwierdzić, że od roku 1931 > 

jewództwo wileńskie w ciągu dwóch. lat wię- 

cej wywoziło owsa, niż przywoziło. Co się ty- 

czy roku 1933-34, jakkolwiek sprzęt ow а 20- 

stał w znacznej części opóźniony skutkiem 

niepomyślnych warunków atmosferycznych, to 

jednak zdaniem fachowych kół rolniczych 

nadwyżka owsa mniej więcej dorówna nadwyż 

z roku ubiegłego. : 

W całości zdania tego nie podzielamy. 

Nadwyżka będzie, ale co najmniej o jeć 

1 jsza niż przedtem. Mianowicie, p! 

strzeń uprawy OWS w roku 1933 a 

szyła się w województwie o 5650 ha (w r. 

   

  

  

   
  

    

  

ce 

    

     
  

  

» 1932 — 141967 ha, w r. 1933 — 136317 haj 
że   4 ргое. Jeżeli przyj 

ysa pozostanie zbliżony 

(7,0 q z ha), zbiory: w 

sze, niż w roku ubież 

yła się jed- 

czyli o przeszło 
   

   
   

tym roku wypadną mniej 

      

        

: rsięcy Zmniej łym о : 10 tysięcy q. Zmniejszyła się jec- 

nak również liczba pogłowia kon „która w 
aś w roku 

  

roku 15 wynosiła 210119 sztuk, 
    amniejsze- 

ywienie 0 
    
nie zapotrzebowania owsa na RE 

24 tysięcy q w przybliżeniu. Przypuszezać Z 

: „že nadwyžka w tym roku będzi 

o jakich 15—16 tysięcy q, „0. iie 
    

    

      
warunki atmosferyczne nie w ządziły lub 

nie wyrządzą większych szkóc e 

roku 1932 szacujemy na 45 tys. q, — w bie- 

żącym więc roku nadwyżka owsa wyniesie ©- 

koło 30 tys. q. = 

Gdzie i jak z największą korzyścią dla 

producenta ulokować można ten nadmiar pro 

dukcji? Nie ulega wątpliwości, że czynnikiem 

decydującym u nas 0 możliwościach zbytu ow- 

sa i utrzymaniu cen przynajmniej na pozio- 

mie opłacalności produkcji, jest woj KO, Wed- 

ług danych uzyskanych od dostawców owsa 

dla wojska, województwo wileńskie w rokn 

1932 pokryło zapotrzebowanie intendentury i 

miejscowych oddziałów wojskowych w sumie 

44 tys. q owsa. Obeenie zapotrzebowanie wy 

nosi łącznie około 23 tys. q — —ezyli zada- 

niu temu Wileńszczyzna, posiadając nadwyż 

kę do 30 tys. q, może całkowicie „sprostać. 

Rozchodzi się jednak o warunki. 

Szefostwo  Intendentury 0. K. I W 

Grodnie ustaliło okres zakupów od września 

do grudnia włącznie. Wrzesień dla nas prze 

pada z powodu opóźnienia sprzętu owsa. Nastę 

pne miesiące — październik, listopad i częś- 

ciowo grudzień, nie są dla rolnika dogodne ze 

względu na zbiory okopowych, orkę itp. oraz 

nastania bezdroża jesiennego. Również co do 

standartu zboża stawiane są wymagania, któ 

rym większa część gospodarstw nie będzie 

mogła prawdopodobnie sprostać. : 

W tej sprawie odbył się szereg konferen 

cyj zainteresowanych w dostawach spółdzielni 

rolniezo-handlowych | i-producentėw rolnych. 

Jeżeli chodzi o termin dostaw, wysunięty Z0- 

stał postulat przedłużenia okresu zakupów C0 

najmniej do połowy lutego. ZA 

Należy przypuszezać, że władze, inten- 

denckie, które tak dużo zrozumienia wykaza- 

ły dla wileńskiego rolnictwa w latach „ubieg 

łych a zwłaszcza w r. 1931 przez uwzgiędnie 

nie przy zakupach „miejscowych ERO S 

produkcji, umożliwiając producentom z yi 

nadwyżek i wywierając przez zakupy wpływ 

na wy sze kształtowanie się rynkowych cen 

owsa, — —i w tym roku pójdą na_ spotkanie 

temuż rolnietwu w ramach oczywiście posiada 

nych możliwości, troszcząc się 0 rozszerzenie 

tych możliwości przed władzami centralnemi. 

Pominięcie rynku wileńskiego przyczyniłoby 

się wszak do dalszego pogłębienia kryzysów 

sytuacji ze szkodą również dla intere 

skarbu. 

    

  

     

  

   

   

      

   

  

Z. Harski. 

RWRESOSZEROKE 

   

    

„ będzi 

SŁUWU 

Posiedzenie Rady 
miejskiej 

Onegdaj, w poniedziałek, zebrała się Ra- 
da Miejska m. Wilna, aby na pierwszem, po 

ferjach letnich swem posiedzeniu, załatwić 
szereg spraw natury przeważnie formalnej. 
W ciągu niespełna pół godziny uporano się 

z kilkunastopunktowym porządkiem dziennym 
posiedzenia. 

Na wstępie klub endecki zgłosił wniosek 
nagły w sprawie interwencji Miasta u odpo- 
wiednich czynników w sprawie likwidacji sze 
regu katedr na Uniwersytecie Stefana Batore- 
go. 

  

       
  

Wprawdzie trudno było zorjentować się 

co w sprawach wewnętrznych naszego Uni- 
wersytetu ma do powiedzenia Rada Miejska 
m. Wilna, ale nagłość uchwalono. 

Kolejno zapadła uchwała w sprawie kon- 

wersji pożyczek budowlanych, zaciągniętych 
przez m. Wilno w Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego na szkołę na Antokolu i przy ulicy 
>zeptyckiego oraz na Dom Robotniczy przy 

uliey Derewniekiej w łącznej kwocie ponad 

1 milj. 250 tys. zł. postanowiono też zac 
nąć pożyczkę krótkoterminową w K. K. O. 
kwocie około 50 tys. zł. oraz długoterminową 
w Banki Gospodarstwa Krajowego w kwocie 
150 tys. zł. 

Radny Stążewski miał okazję do wygło- 
szenia nowy  protestacyjno-demonstracyjnej 
ex re odczytania komunikatu w sprawie zmian 
ustrojowych w organizacji Komisyj Rad 
Miejskiej. Dopiera p. Prezydent Maleszew 
musiał zwrócić uwagę p. radnemu, że szkoda 
słów, ponieważ sprawa jest przesądzona, 

Wśród szeregu spraw drobnych zapadła 
uchwała obr aca taryfę opłat taksówko- 
wych. Skasowano taksę uoeną i obecnie płacić 

7 za przejazdy jedynie dzienną w wy- 
okości po 80 gr. za pierwszy kilometr i po 

50 gr. za każdy następny. 
Nieznacznej zmianie uległy przepisy, do- 

ące kontroli zużycia wody, postanowiono 

nadać dwóm szkołom powszechnym nazwy: 
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34-ej im. Tadeusza Czackiego oraz. 39-ej im." 
Tadeusza Hołówki. 

Wniosek klubu Chrześcijańsko Narodowe 
go w sprawie kasowanych katedr uniwersytce- 
kich uchwalono przy wstrzymaniu się w gło- 
sowaniu szeregu radnych, zdających sobie spra 
wę z niekompetencyjności Rady w tej kwe- 
stji. - 

a; 

Zagadkowe morierstoo na ulicy Subocz 
W biały dzień zastrzelono b. ucznia szkoły Rzemieślniczej 

WILNO. Wczoraj około godziny 12 w 
południe na ulicy Subocz dokonano mor- 
derstwa, powody którego jak dotychczas 
nie zostały wyjaśnione. Popełniona zbrod 
nia rozegrała się w takich warunkach, że 
sprawca jej zdołał w czas ukryć się. 

TRZY STRZAŁY 

Przechodnie i interesanci pobliskie- 
go P.U.P.P. zostali zaalarmowani w po- 
łudnie trzema strzałami oddanemi na po- 
bliskiem wzgórzu, dotykającem z jednej 
strony zauika Szwajcarskiego, z drugiej 
zaś muru jaki otacza ogrody 0.0. Misjo- 
narzy. ucy udano się na wzgórze, znale- 
ziono tam leżącego w kałuży krwi jakie- 
goš chiopca, który nie dawał już znaków 
życia. 

TOŻSAMOŚĆ +=AMORDOWANEGO 

O zajściu powiadoriiono  natych- 
miast władze śledcze i lekarza. Okaza- 
ło się, że postrzelony już nie żyje wskutek 
upływu krwi z ran zadanych w plecy. 

Z dokumentów, jakie przy tragicznie 
zmarłym znaleziono, wynika, że jest to 
17-letni b. uczeń szkoły rzemieślniczej 
na Popławach Mikołaj Adamowicz, го- 
dem z pow. Wilejskiego, zamieszkały do 
niedawna przy ulicy Śniegowej. 

Strzelający zadał mu dwie rany z tyłu. 

DZIAŁKI BUDOWLANE 
W najładriejszym punkcie Antokcia 

przy ul. Tatrzańskiej róg Senatorskiej 

sprzedaje 
za gotówkę lub na raty 

Chrześcijański B.nk_ Spółdzielczy 
na Antokola, Wilno, ZAMKOWA 18, iel 1881 
ziemia własna (a'e czynszuwa) całość uadzj* 

się dla zorganizowania Spółdzielni 
budowlano-mieszkaniowel. 
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Tragiczny wypadek na rynku Drzewnym 
WILNO. Wczoraj rano na rynku drzew- 

nym przy ul. Zawalnej miał miejsce tragicz- 
ny w.padek, któremu uległ 60-letni handlarz 
uliczny Lejba Szmuszkiewicz. 

Jak wiadomo, magistrat zajął się enerzi- 
cznie doprowadzeniem rynku drzewnego do 
należytego stanu pod względem sanitarnym. 
Wobec opornych stosowane są represje W ро- 
staci protokułów porządkowych. Do wzmożo- 
nej lustracji rynku użyto kontrolerów miej- 
skich, którzy pracują przy pomocy policji. 

Właśnie wczoraj jeden z tych kontrole- 
rów zwrocił uwagę na wagi, jakie używał 
Szmuszkiewicz. Były one brudne, a ponadto 
nieodpowiednio ostemplowane., 

Gdy kontroler zażądał od handlarza oka- 
zania dokumentów, ten począł awanturować 
się, tak że do zajścia zmuszona była wtrącić 
się policja. W trakcie legitymowania wzbu- 
rzony do najwyższego stopnia Szmuszkiewicz 

zachwiał się nagle i padł bez zmysłów na 
ziemię. ^ 

Do zasłabniętego wezwano Pogotowie Ra- 
tunkowe. W drodze do ambulatorjum chory 

zmarł.. - Ё 
Jak stwierdzono, przyczyną Śmierci Lyl 

atak sercowy. Że cierpiał on na serce świad- 
czy flaszka z lekarstwem, znaleziona w kiesze 
ni zmarłego. 

Wypadek wywołał wśród handlarzy zro- 
zumiałe poruszenie. 

Wkrótce potem do Magistratu przybyła 
delegacja handlarzy z rynku, która porozu- 
miewała się' co do wymagań sanitarnych 
względem straganiarzy. 

Starosta Grodzki wileński zwołał na dzień 
27 b.m. do lokalu starostwa konferencję przed 
stawicieli Magistratu i lekarzy sanitarnych 
w se uregulowania stanu rynków miej- 
skie. 

"Nieprzyjaciele Hitlera i kina „Casino'* 
W związku z wyświetlanym obecnie w 

kinie „Casino'* filmem, w którym role głów 
ne grają aktorzy niemieccy, kilku wyrost- 
ków żydowskich stanęło w pobliżu lokalu ki- 
na i zaczęto agitować przechodzących ży- 
dów, aby nie uczęszczali do kina „Casino'', bo 
wyświetla się tam niemiecki film. Obu mło- 

. docianych wrogów Hitlera zatrzymała policja. 
W związku z tem zajsciem, dyrekcja ki- 

* na „Casino'* ogłosiła wczoraj w prasie żydow 
skiej komunikat, że wyświetlany tam film „Jej 
królewska Mość'* z Ljaną Harvej nie jest 

filmem niemieckim i wyprodukowany został 
przez wytwórnię amerykańską „Fox''. 

Skądinąd dowiadujemy się, że antyhitle- 
rowska akcja przeciwko kinu „Casino“ zaini- 
cjowana została przez jednego z miejscowych 
konkurentów kina bawiącego w Warszawie, 
który w drodze telegraficznej podjudzał miej- 
scowy żydowski komitet antyhitlerowski do 
czynnej akcji przeciwko kinu. W ten sposób 
za jednym zamachem o ile by się ta akcja po- 
wiodła, ubite by były dwie pieczenie: Hitler 
pognębiony i konkurentowi przykrość. (k) 

  

Akcja na rzecz Pożyczki Narodowe 
POCHODY PROPAGANDOWE 

W dnin dzisiejszym na terenie całej Rze- 
czypospolitej Polskiej odbędą się pochody pro 
pagandowe wszystkich sfederowanych Związ- 
ków byłych wojskowych, w celu zamanifesto- 
wania swego udziału w akcji Pożyczki Naro- 

dowej. 2 2 
Zarząd Wojewódzki P.Z.0.0. wzywa wszy- 

stkie sfederowane Związki, oraz pokrewne or 
ganizacje do bezwzględnego i gremjalnego u- 
działu w pochodzie propagandowym, mają- 
cym się odbyć dzisiaj, 

Wszystkie powyższe Związki z pocztami 
sztandarowemi na czele z orkiestrami stawią 

"się na miejscu zbiórki (plac Napoleona) o 
godz. 6 wiecz. skąd pochód wyruszy według 
ustalonej marszruty na plac Katedralny. 

SUBSKRYPCJA POŻYCZKI W WILNIE, 

1) Oddział Wil. Związku Zawodowego "Leś 
ników R.P. postanowił przyjąć w całości bez 
zastrzeżeń uchwałę Komitetu . Pracowniczego 
P.N. z dnia 13 bm. i jednocześnie zozesłał do 
wykonania odnośne zarządzenie do wszystkich 
Kół. 2) Kasa Samopomocy Izby  Przem.- 
Handlowej w Wilnie komunikuje, że pracowni- 
cy Izby P.H, zadeklarowali swój udział w Poży- 
czce Narodowej na ogólną sumę 8,550 zł. 

3) Zrzeszenie Pracowników Państw. Banku 
Rolnego Koło w Wilnie na ogólnem zebraniu 
dn. 16 bm. postanowili zadeklarowac swój udział 
w subskrypcji Pożyczki Narodowej według 
norm podanych w odezwie Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Pracowników Państw. Banku Roln. 

4) Związek Drużyn Konduktorskich Okręg 
Wileński przystąpił do Komitetu Kolejowego P. 
N. i zgłosił swój akces popierania w całej roz- 
ciągłości Pożyczki Narodowej.- ; > 

5) Komenda Policji miasta Wilna komuni- 
kuje, że wszyscy bez wyjątku oficerowie, sze- 
regowi i funkcjonarjusze służby pomocniczej P. 
P. m. Wilna subskrybowali 6 proc. Pożyczkę 

i Narodową w wysokości zgodnie z uchwałą Kom 
Pracowniczego Pożyczki Narodowej z dnia 13 
bm. i odnośne deklaracje już podpisali. 

6) Związek Zawodowy Farmaceutów -Pra 
cowników Oddz. Wiłeński uchwalił subskrybo- 
wać Pożyczkę Narodową w wysokości 75 proc. 
poborów do 7 st.sł. i 100 proc. powyżej. 

7) Gimnazjum Państwowe im. Króla Zyg- 
munta Augusta w Wiłnie komunikuje, że perso- 
nel Gimnazjum na posiedzeniu z dn. 15 bm. 
uchwalił wzięcie udziału w Pożuczce Narodowej 
na ogólnych zasadach. 

8) Stow. Urzędników Sądowych Okr. Wil. 
komunikuje, że wszyscy urzędnicy sądowi subs- 
krybowali Pożyczkę Narodową. : 

9) Urzędnicy Okręgowej Izby Kontroli Pańs 
twowej w Wilnie zadeklarowali 16,300 zł. 

— Zarząd Związku Oficerów w stanie 
spoczynku Okręgu Wileńskiego w zrozumic- 
niu potrzeb państwowych na posiedzeniu w 
dniu. 21 września przesłał jednocześnie do 
wiadomości wszystkich emerytów odezwę Ko- 
mitetu treści następującej: 

ODEZWA 

Zarząd Wileńskiego Okręgowego Związku 
Oficerów w stanie spoczynku Rzeezypospoli- 
tej Polskiej zwołuje na dzień 28 września r.b. 
o godz. 18-ej w lokalu własnym przy ulicy Mi- 
cekiewicza 22 m. 2 zebranie wszystkich ofice- 
rów emerytowanych zrzeszonych i niezrzeszo- 
nych oraz pensjonistów wojskowych b. armij 
zaborczych, celem omówienia sprawy Pożycz- 
ki Narodowej. 

Zarząd Związku Oficerów w stanie spo- 
czynku ujął na terenie Wileńszczyzny w swe 
ręce inicjatywę zwołania zebrania, uważając, 

że dziś, kiedy Polska Odrodzona potrzebuje 
obywatelskiej pomocy od całego Narodu, nie 
wolno nam, jako korpusowi oficerów w sta- 
nie spoczynku, zachować się biernie. 

Tak przeto, jak w chwili potrzeby bojo- 
wej, stanęliśmy bez wahania wszyscy na wy 
znaczonych nam odcinkach — tak i dziś, w 
momencie państwowej konieczności gospodar 
czej, winniśmy wszyscy bez wyjątku zwarty 
frontem stanąć do niesienia materjalnej po- 
mocy Państwu. 

  

Na zew Ojczyzny stanąć muszą wszyscy” 
— wymaga tego honor oficerski. 

Zarząd Wileńskiego Okręgu Związku Ofi- 
cerów w stanie spoczynku wzywa wszystkich 
emerytów wojskowych do zwołania zebrań 
lokalnych na terenie Województwa Wileńskie 
go i Nowogródzkiego i przyłączenia się do na 
szej akcji. 

Zarząd Wileńskiego Okręgowego Związku 

  "Z dniem 28-vm bm. wszystkie lokalne ( powiatowe) komitety obywatelskie Pożyczki Naro 
dowej rozpoczną wydawanie dyplomów, stwierdzających spełnienie przez poszczególne osoby 
firmy, instytucje etc, obowiązku obywatelskiego jakim jest nabycie pożyczki narodowej. 

ULIEKAJĄCY ZBRODNIARZ 

Ci, nieliczni, którzy zwrócili uwagę 
na strzały, zaraz potem zauważyli jakie- 
goś osobnika, który wzdłuż muru uciekał 
w stronę Popław. 

Wobec przestrzeni, dzielącej ulice od 
wzgórza, gdzie zajście miało miejsce, u- 
ciekającego nie sposób było zatrzymać. 

   
   
   
   

Przyjęcia 

  

SZYBE WAY 

ŚRODA 
Dziś 27 

Koźmy i D 
Jutro 

Wacłswa Kr. 
AZOT 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 26 b. m. 
Ciśnienie średnie: 772. 
Temperatura średnia: + 16. 
Temperatura najwyższa: + 22. 

Temperatura najniższa: + 10. 
Opad: 
Wiatr: połudn. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie, 

Wschód złeńcs g. 5,13 

Zachód słeńca g. 5 08 

  

  

URZĘDOWA 
— W sprawie ulg dla pogorzełców. Na za- 

sadzie odpowiedniego rozporządzenia _Prezy- 
denta R. P. z dnia 27 maja 1927 r.. Powsze- 
chny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest 
uprawniony do wypłaty odszkodowań pogo- 
rzelowych w ratach w ciągu 13 miesięcy” w sto_ 

sunku do tych pogorzelców. którzy zalegają z 
opłatz conajmniej dwuch półrocznych rat 
składki ogniowej. : 

Z uprawnienia tego korzystał dotąd P. Z. 
U. W. w całej pełni. 

Wobec irudnośc: płatniczych, spowodo- 
wanych czólnym stanem gospodarczym, prag- 
nąc dćzć wyraz dbałości o zastosowanie mo- 
žiwych ulg w stosunku do ludności, PZUW 
zamierza stosować "wypłaty odszkodowań 
jednorazowo, do tych pogorzełców, którzy ui- 
ścili pełne raty składki za rok 1933. 

PZUW liczy na to, że zastosowanie tak 
znacznej ulgi spowoduje wpłacanie przynaj- 
mniej rat bieżących i ulgi te wprowadza w 
tytułem tióby, do'odwołania. 

Ječnoiazowe odszkodowanie będą mo- 
gły otrzymać, osoby, które opłacą [ ratę 
składki r. 1933 najpóźniej do dnia 15 paździer- 
nika r. b., a drugą ratę najpóźniej do dnia 15 
listopada r. b., przyczem będą mogły się wy- 
kazać, iż wpłaty były dokonane przed poża- 
rem. 

$ 
MIEJSKA. 

A Q pożyczkę na kanalizację. Wczoraj wy 
jechał do Warszawy dyrektor kanalizacyj i 
wodociągów miejskich inž. Jensz. Wyjazd jego 
do stolicy pozostaje w związku z prowadzone 
mi przez samorząd pertraktacjami z władza- 
mi wojskowemi 0 uzyskanie pożyczki w wy- 
sokości 200.000 złotych na prowadzenie robót 
kanalizacyjnych i wojskowych. do gmachów wojskowych w Wilnie. 
— Szkoła w Jerozolimce. W Jerozolimce ma 

być wkrótce wzniesiony nowy gmach pod 
szkołę powszechną. Na cel ten magistrat za- 
kupi niezbędny plac. 

— Nowe ulice. Magistrat zakupi w maj + Ки Pošpieszka kilka działek ziemi = celu = 
szerzenia istniejących tam ulic i przeprowadze- 
nia nowych. 

: Również jak się dowiadujemy, 
skie noszą się z zamiarem 
ku nowych ulic 
Wileńskie", 
= Stan bezrobocia, Ostatnie 

ia ponowny spadek bezrobocia 
Wilna. Ogółem podług obecnych obliczeń Wil. = aż 5576 bezrobotnych. W porównaniu z niem. poprzednim i 1е de o S A: bezrobocie zmniejszy- 

— Napis na górze Zamkowej W najbliższych dniach sk 1 Zamkowej > każe się „napis świetlny zainstalowany przez zarząd miasta, wzywający ludność do kupowa- nia pożyczki narodowej. 

ETAPAI 
Przygoda sekwestratora 

Sekwestrator Jan Migocki udał się dńia 23 _b.m. na kilkudniowy objazd gminy Twe- reckiej. Cel objazdu? —. Zajęcie,  sekwestr. opieczętowanie. Powracał zadowolony. Wpraw dzie nie biegły przed nim jak przed kwesta- rzem baranki i owieczki, a za nim nie jecha- ły wozy ładowne, jednak tekę jego wypełniały urzędowe dokumenty z opisami. : : Sekwestrator jechał furmanką, kiwał się, rozmyślał. Furmanka była chłopska. Konika popędzał Ludwik Łukaszewicz, u którego wła- śnie dokonał był sekwestrator opisu. Czło- wiek więc życzliwy, oddany i pewny: dowie- zie sekwestratora w całości. I sekwestrator do. tego stopnia ufał swej ofierze, że usnął. 
Obudził się na ostry okrzyk : Stój! — Purmankę otaczało kilku sowieckich strażni- ków z karabinami. Sekwestrator chciał uciec Nie udało się. Zrewidowany i mocno przytrzy many, odprawadzony został do strażnicy. Prze siedział w niej do poniedziałku. Pertraktaeje graniczne uwolniły go wraz z Łukaszewiezem. 
Sekwestrator jest przekonany, że przygo- dę swą zawdzięcza Łukaszewiczowi: zemsta za opis. Łukaszewicz przysięga, że nieprawda, bo sam przecie dostał się w ręce bolszewików. Trudno dociec prawdy. Możliwe jednak, ze Łukaszewicz poświęcił się, pomęczył parę dni byle tylko zrobić przykrość sekwestratorowi. Każdy gotów chyba na takie poświęcenie. 

władze miej- 
przeprowadzenia kil- 

w dzielnicy  „Derewnictwo 

dane wykazii- 
na terenie m. 

TŁO MORDERSTWA 

Dotychczas władzom policyjnym nie 
udało się ustalić przyczyn, dla których 
Adamowicza zastrzelono. Tło romantycz- 
ne zdaje się być wykluczone. 

. Ciało zabitego przewieziono wczoraj 
do kostnicy przy szpitała św. Jakóba do 
dyspozycji władz prokuratorskich. 

  

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

z prawami wyższych uczelni. Arsenaiska 8, tel. 16 27, 
Kurs nauki trzyletni. Słachaczów zwyczajnych obowiązuje matura szkćłogólnoksztsłcących. 

(tylko osobiście) w dniach: 12, 13, 14. 15, 16, 21, 22, 23, 29, 30 września 
oraz 2, 3, 4, 9, 10, 11 października r. b. w godz. 10—12 t 16—18. Początek wykładów 

2 psździerniks o godr 17-ej. 
ZEZEZ 

RONI 
SZKOLNA 

— Wizytacja szkół. Kurator Okręgu Szkoi- 
nego Wileńskiego p. Kazimierz  Szelągowski 
wyjechał w dniu dzisiejszym wizytację 
szkół. 

na 

ж 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Kłub Włóczęgów. W piątek dn. 29 bm. 

w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 127 
zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 
19 m. 30 Na porządku dziennym referat p. Fr. 
Alechnowicza, znanego literata białoruskiego 
świeżo przybyłego z Rosji p.t. „Wspomnienia 
siedmioletniej katorgi na wyspach Solowieckich“ 

Wstęp za zaproszeniami imiennemi. Informa 
cyj w sprawie zaproszeń udzieła p. St. Hermano 
wicz codziennie w godz. między 18 - 20 w łoka- 
lu przy ul, Biskupiej 4 - 7 (tel. 99) Wstęp dła 
członków Klubu i kandydatów bezpłatny, dla 
gości 50 gr., dla gości akademików 20 gr. 

RÓŻNE 
-— Podziękowanie. Wojewódzki Komitet 

Kolejowy LOPP. tą drogą składa serdeczne 
podziękowanie Redakejom Gazet: „Slowo““, 
„Kurjer Wileński, „Express Wileński, 
„Dziennnik Wileński** i „Głos Wileński**, pp. 

Plejewskiej - Monkiewiczowej Zofji, Su- 
morokowej Janinie, Owezarkównie Irenie, Buł- 
łównie Stefanji, pp. prof. Hryniewiczowi Zy- 
gmuntowi, Czerniawskiemu Adolfowi, Szem- 
bergowi Witoldowi, Czyżowi Bohdanowi, Je- 
leńskiemu Edwardowi, autorowi fragmentu Li 
siewiezowi Leonardowi, Kolejowėmu Przyspo-- 
sobiehiu Wojskowemu, Zwiazkowi Uezestni- 
ków l-go Korpusu, Związkom Kolejowym Z. 
K. P., Z. Z. M.i Z. D. K,, zespołowi artystysz 
nema i wszystkim tym, którzy bezinteresow 
nie przyczynili się do uświetnienia Akademji 
Żałobnej ku czci Ś.p. pkt. Żwirki i inž. Wi 
gury w dniu 10 września r.b. 

Prezes Wojew. Komitetu Kol. LOPP.- 
(—) Inż. K. Falkowski 

Z działalności Polskiego Białego Krzy- 
ża w Wilnie, Dnia 20 b. m. odbyło się pod prze- 
wodnictwem Prezesa P. B. K. p. Ministra dr. 
Witolda Staniewicza Zebranie Zarządu P B. K. 
Zarząd rozpatrywał m. in.: 1) sprawę zorgani- 
zowania na terenie m. Wilna Tygodnia P. B. 
K., który odbędzie się w całem Państwie w 
dniach od 4 — 11 listopada b. r. W Tygodniu 
przewiduje się propagandę P. B. K., zbiórkę, 
Szereg imprez dochodowych i t. d. 

2) Zarząd dokooptował do Zarządu # 
Stubiedę Edwarda, insp, ośw. pozaszkolnej 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wiłno i p. 
Woronowa z Izby Skarbowej w Wilnie. 

3) Postanowiono uruchomić jednotygod- 
niowy kurs kierowników świetlic żołnierskich 

4) Na wniosek Prezesa Sekcji finansowej 
P. prezesa Ratyńskiego postanowiono zlikwi- 
dować konto czekowe w P. K. Oi przenieść 
do Banku Gospodarstwa Krajowego. 

  

  

  

й NADESŁANE 
Oświadczenie. Oświadczam, iż z dn. 26 

września 1933 r. ze Związku Akademickiego 
„Młodzież Wszechpolska** Oddział Wileński 
wystąpiłem. 

Karol Kocięcki. 
> 

TEATR MUZYCZNY „„LUTNIA” 
WYST ĘPY ZESPOŁU 

Opery Warszawskiej 
  

    

  

      

m |FAUST 

czyagrej CARMEN 

НАк ТО 5СА 

PQ | ŻYDÓWKA   
  

Początek o godz. 8-ej w. < 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr muzyczny „Lutnia“ — Wystepy 

Opery Warszawskiej. Dziś po raz pierwszy о- 
pera Gounoda „Faust* z Gołębiowskim w roli 
tytułowej, Lipowską w roli Małgorzaty, oraz 
Junelii _ Trembickim i  Brodnickim na czele. 
Jutro po raz drugi i ostatni „Carmen“ z Hu- 
pertową, Lipowską, Heinrichówną,  Brodnic- 
kim i Weisisem na czele, W piątek pierwszy 
występ Mossakowskiego. Wystawiona będzie 
po raz pierwszy „Tosca”. Zainteresowanie wy- 
stępami zespołu operetkowego olbrzymie. 

— „Z pałacu do cyrku* w „Lutni*, Wido- 
wisko dla młodzieży i dzieci pióra W, Stanisław 
skiej „Z pałacu do cyrku”, wskutek wielkiego 
zainteresowania wystawione zostanie raz je- 
z. niedzielnym poranku. Początek o & 

„30. 

—Teatr Wielki Pohulanka. 50 września 
b. r. (sobota) o godz. 8-ej wiecz, Teatr Wielki 
rozpoczyna nowy sezon (1933/34 najnowszą 
sztuką Jerzego Szaniawskiego sk й ‚озі" — 
w obsadzie pp: T. Suchecka, M. Sierska. k 
Woskowski, L. Wolłejko, S. Martyka, St. Sko- 
2 i M. Szpakiewicz zarazem reżyser 
sztuki. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej)



  

Rekłama reklamowa 
Było yo-yo, były kamczatki, trzy na pięć, 

sześć na dziesięć... Sezonowe smakołyki. 
Ostatnia nowość to „reklama reklamowa““ 

— czekolada sztuka 10 groszy z loteryjką. 
Każdy numer wygrywa (zależy co!), tania wy 
przedaż czekolady! 

Grać i wygrywać brać nie medytow:ć, 
grać i kupować! Reklama reklamowa! 

Ulica Wielka z przyległościami, okolice 

kina „Pan'', „Casino'*, „Rozmaitości* pełne 

są mniej lub więcej wytwornych gentlemanów 

z tekturowem pudełkiem na szyi i z hasłem 
„reklama reklamowa'* na ustach. 

Policjant przejdzie czas od czasu i 

nie spoglądając rozproszy handlującą cze- 

groź- 

      

redę. Poco? Niech sokie sprzedają swoją re- 
klamową reklamę za 10 gr. sztuka. Zawsze 

namiastka pracy i zarobku j 

Uprzejmy fatygant z Łosiówki ma sposob 
ność zafundować swojej lubej „czykiladkę** 
i na dodatek otrzymuje emocję loterji a cza- 
sem i wygraną. 

Zginęło yo-yo, roztopnialy kamezatki, mi- 
nie i „reklama reklamowa““. Ciekawe co hę: 

dzie potem? (e). 

TODESEDNEZ SZEPT OOPZYDŃDCENOWA TREC 

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

— Walerjan Bierdziajew w Wilnie, Zna- 
komity kapelmistrz W. Bierdziajew przybył do 
Wilna, aby w czwartek objąć batutę kapel- 

mistrzowską, dyrygując operą „Carmen“. W 

piątek zaś pod batutą Bierdziajewa wystawio- 
ną będzie „Tosca“ ze znakomitym barytonem 

Mossakowskim, występującym w Wilnie po 
raz pierwszy. 

— Teatr Dzieciom. Zbliża się jesień, a za 
nią sroga wileńska zima. Dzieci z zakładów 

opiekuńczych Tow. Opieki nad Dziećmi potrze 
bują wiele par bucików i ciepłych pończo- 
szek, a łatwiej im będzie je dostarczyć, gdy 

wybierzemy się wszyscy do teatru na Pohulan 
će w niedzielę 1-X o godz. 8 wiecz. na „Most'* 
Szaniawskiego. Dochód z tego wieczoru dyr. 
Szpakiewiez ofiarował na cele Tow. Ceny zwy 

kłe. 

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Noc w Kairze. 
LUX — Czemp. 

PAN — Drewniane krzyże. 
CASINO — Jej Król. Mość. 
ROXY — „Pod Twoją obronę'*. 

WYPA:)KI I KRADZIEŻE. 
— PRZEZJECHANA PRZE MOTOCYKL 

Motocyx! Nr. 38052 prowadzony przez Minko 
Wiktora (Lwowska 7), przejeżdżający ulicą 

Kalwaryjską, nalechał na przechodzącą przez 

jezdnię ataszkę Bejlę lat 55 (Nowogródzka 
75). « ataszka Bejla doznała ogólnego potłucze 

nia ciała. Lekarz pogotowia, po udzieleniu po- 
mocy przewiózł poszwankowaną do szpitala 

św. Jakėba w stanie niegroźnym. 
— Złodziejskim Michałowskiemu 

Bronisławowi (Witoldowa' 41) skradziona 2 

lodowni mięso wołowe i wieprzowe, łącznej 

wartości zł. 435. 
— Karolewiczowi Juljanowi (Archanielska 

69) skradziono z mieszkania ubranie męskie 

wartości. 250 zł. 

— Rydziewicz Zofja zamełdowała w policji 
iż z mieszkania Pawłowskiej Jadwigi (Sapieżyń_ 

ska 3), skradzono na jej szkodę 80zł. gotówką 
Dochodzenie policyjne ustaliło,, że kradzieży do- 
konała kobieta, imieniem Urszula, niewiado- 
mego miejsca zamieszkania. 

— Na gorącym uczynku usiłowania kra- 

dzieży materjałów  pišmiennych ze sklepu Łu- 

kaszoka Mojżesza (Trocka 9) został zatrzymą- 
ny Kłos Witold (Bukowa 2). 

r 

WIŁNO-TROKI 

— CIĘŻKIE POBICIE. Mieszkaniec wsi 

Podwaryszki . Górne, Janowicz został do- 
tkliwie pobity tępem narzędziem przez Staku- 
ла Witolda, zam. w Gudzieniszkach Il. Po u- 
dzieleniu pómocy przez miejscowego  felczera 
Janowicza, skierowano do kliniki U. S, B. w 
tanie ciężkim 

I POSTAWY 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY UCZNIA. — 
W internacie Państwowej Szkoły Rolniczej w 
Łuczaju, uczeń tejże szkoły Zadrejko Aleksan- 

der, lat 17 zam. we wsi Szynowszczyzna, gm. 

hruzdowskiej, usiłował pozbawić się życia, — 

przez zażycie pewnej dozy kwasu siarczanego. 
Zadrejko został skierowany do szpitala w Głę- 

bokiem w stanie niegroźnym. Przyczyna usiło. 

wania samobójstwa — zawód miłosny. 
5 ŚWIĘCIANY 

— ŚMIERĆ W STUDNI. We wsi Romaniu_ 

"ny, gm. hoduciskiej Bałtruszko Bronisław, lat 
21, w czasie brania wody ze studni, wpadła do 
niej j utonęła. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

je: 

  

   
    

  

W. SOMERSET MAUGHAM. 

MAŁŻEŃSTWO Z KONIECZNO 
Była wielka ilość wdów, których mężowie 

zmarli przy rozdzierających serce okolicznoś 

ciach i takich, których dorastające dzieci 

ły być pociechą i podporą mej starości. 

ły jasnowłose i ciemne, wysokie i niskie, rę- 

gie i szezupłe; jedne znały pięć języków ob- 

cych, inne grały na fortepjanie. Jedne ofiaro 
wywały mi swą miłość, a inne żądały jej odet 

mi zapewnić jedynie 

   

mnie; niektóre mogły 
wierną przyjaźń, zmieszaną z głębokim sza- 

eunkiem. Gdy jedne miały kapitały, inne о- 

fiarowywały mi złote perspektywy. Byłem 

przytłoczony, obłąkany. Wkońcu straciłem pa 
nowanie nad sobą, gdyż jestem z natury pa- 

sjonatem, i, depeząc po tych listach i foto- 

gratjach, zacząłem krzyczeć ze złością: „Nie 
chcę żadnej z nich! Nie chcę się ženiči“. Sy 

tuacja była beznadziejna. Miałem przed sobą 

już tylko parę tygodni i nie mógłbym nawet 
marzyć o zobaczeniu części tych czterech ty- 

sięcy zgórą kobiet, które miały aspiracje do 
mej ręki. Czułem jednak, że gdybym wybrał 
jedną z nich, nie widząc wszystkich, musiał- 

bym znosić tortury do końca życia, na myśl, 
że nie wybrałem tej, która mogłaby mi dać 
szczęście. Nie, tą drogą nie mogłem znaleźć 

żony. 

7-2 I T I IKI TY T ISDN SEE OREW O 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
    

   

  

  

Z SĄDÓW 
POSZŁO O DWA WORKI SOŁI 

Wczoraj na ławie oskarżonych w Sądzie Ok- 

ręgowym zasiadło aż 7 mieszkańcow wsi Lej- 

puny w gminie olkienickiej. Zgodnie z aktem os- 
karżenia, mieli oni w dniu 27 grudnia ub. r. w 
tejże wsi dokonać napadu na żołnierzy K. O. P. 

i przeszkadzać im w wykonywaniu czynności 

służbowych. W szczegółach sprawa wygląda 

ła następująco. 3 

W dniu tym kopiści znaleźli w stodole nie- 

jakiej Heleny Giejno 2 worki sołi pochodzącej 

z przemytu, 
Sól załadowano na wóz celem przewiezienia 

do strażnicy. Tutaj jednak drogę jadącym za- 

stąpił nieoczekiwanie tłum, żądając zwrotu soli 

a gdy żołnierze odmówili, tłum .zabrał  sół 

przemocą a ich samych dotkliwie poturbował. 

Jak stwierdziło dochodzenie, głównymi 

sprawcami owego zajścia byli właśnie: Anto- 

ni Madziało, Stanisław Adlis, jego brat Mar- 
cin, Adolf Biekszo, wspomniana Helena Giejno, 
jej 17-letnia córka Marjanna i matka Biekszy 43 
letnia Antonina. 

Na wczorajszej rozprawie bronił oskarżo- 
nych adw. „Juchniewicz. 

Fo zbadaniu sprawy czterech pierwszych z 

nich sąd skazał na 8 miesięcy więzienia, zaś 

kobiety na 6 miesięcy każdą, przyczem w sto- 
sunku do tych ostatnich wykonanie kary zo- 

stało zawieszone. (w). 
— — -о00———— 

—Pod znakiem Pożyczki Narodowej w 
Grodzieūszczyžnie. Jak już podawaliśmy pows- 
tał tu Powiatowy Obywatelski Komitet Pożycz- 
ki Narodowej który wszelkiemi siłami dąży do 
jaknajintensywniejszego osiągnięcia  zamierzo 
nego celu. 

Dotychczasowy przebieg akcji  organiza- 
cyjno — propagandowej Pożyczki Narodowej 
na terenie grodzieńszczyzny,- pokrotce przedsta 
wia się jak następuje: Powiatowy Komitet ro- 
zesłał już 5000 listów imiennych do różnych oby 
wateli miasta nawołując do subskrybowania 
pożyczki. 

Także rozesłane już zostały do wszystkich 
urzędów i instytucyj listy subskrypcyjne dla 
pracowników umysłowych. 

1 miastach i gminach w pow. 
burmistrza i wójtów po- 

cia lokalne Kemitety Po- 
w skład których weszli 

stkich warstw społeczeń- 

   

    

  

wcłane zostały do 
życzki Narodow 
przedstawicele ws 
stwa miejscowego. 

Komitetom tym rozesłano już materjał pro 

pagandowy z oapowiednia ilością listów dla co 
ręczenia poszczególnym obywatelom zam. w 
powiecie. 

— Subskrypcję 6 proc. Pożyczki Narodo- 

wej na terenie m.Grodna przyjmują: 1) Bank 

Polski, 2) Komunalna Kasa Oszczędności i 5) 
Rasy Urzędów Skarbowych. 

— Uroczystości Batorcwe. W dniach 11 1 
12 listopada prastary gród Stefana Batorego 

obchodzić będzie uroczystości 400-lecia uro- 

dzin wielkiego króla. = 

Na program uroczystości m. in. złoży się 
wmurowanie tablicy pamiątkowej na zamku 
królewskim, oraz nadane będzie szefostwo kró 
la Stefana Batorego — 81 pułkowi piechoty 
ziemi grodzieńskiej. 

Na uroczystość tą przybędzie do Grodna 
delegacja węgierska. 

Huśtawki w ogródku. Przed paru mie- 

  

    

siącami na placu przy ul. Orzeszkowej (vis a vis) " 
Soboru) wrzała praca żołnierzyków, którzy ro- 
bili sobie ogródek. Tak jak być powinno- posta 
wiono budkę a la scena, wkopano słup,,szczę- 

ścia”, parę ławek i urządzono nawet trzy huś- 
tawki. Zaledwie po dwóch zabawach w tym og- 
ródku wyszedł on z mody gdyż nie mógł kon- 
kurować z ogrodem miejskim. 

Wszystko zostało na pastwę losu, Nikt już 
tem nie interesuje się, ы 

Wiszące bezczyńinie huśtawki znęciły do sie 
bie dzieci, które zaczęły się bujać nie wynządza 
jąc wprawdzie nikomu krzywdy. Lecz wszystko 
ma swój koniec. Ostatnio do policji zgłosił się 
niejaki p. Wolaniuk Aleksander ( Botaniczna 3) 
i zameldował o potłuczeniu nogi 1Ź-letn. syno- 
wi jego przez huštających się chłopców. 

Że huśtawki w ogrodzie tem są niebezpie- 
czeństwem to p. Wolaniuk ma słuszność - lecz, 
że jego synowi nikt tam chodzić nie kazał to też 
słuszne. 

Więc pilnujmy swoich milusińskich SR 

"— Stóg słomy w ogniu. W nocy na 33 
b.m. we wsi Kowszowo g. Skidelskiej na szko 
dę Stanisława Samulewskiego spłonął 
słomy. Pożar powstał z przyczyn narazie nie 

ustalonych. Straty wynoszą 620 zł. 

  

       

— Stanowczy gospodarz. Okna i pł 

kuchenną samowolnie zabrał z mi 

swej lokatorki Marciszko Bolesławy 
czana 3) gospodarz demu Januszkiew 

jan. 
— Znaczna kradzież gotówki. Wołczkows- 

kiemu Judelowi (Lipowa 3 ) skradziono z miesz 

kania 141 dolarów amer. i 400 zł. gotówką. 
Kradzieży tej dokonała jego sublokatorka Budów 
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ŚCI 
— Wyszedłem z pokoju, który stał mi się 

wstrętnym z temi wszystkiemi fotografjami i 

zapisanemi „kartkami. Po długiej, bezmyślnej 

włóczędze, usiadłem wreszcie przy stoliku w 

„Cafe de la Paix''. Po chwili minął mnie da 

wny przyjaciel i kiwnął mi głową z uśmie- 
chem. Usiłowałem uśmiechnąć się również, ale 

serce miałem zbyt zbolałe. Uświadomiłem so 
bie własnie, że będę musiał spędzić lata ca- 

łe w Tulonie lub Brest'ie, na małej pensyjce 

oficera marynarki „en retraite''. Przyjaciel 

mój zawrócił, podszedł do mnie i usiadł. 

— (Czemu spoglądasz tak ponuro, mój 

drogi? — —zapytał; — Ty, który byłeś za- 

wsze najweselszych miertelnych | 
Ucieszyłem się, 

  

  

że znalazł się ktoś, ko- 

miu mogłem powier moje troski i opowie- 
działem mu całą historję. Śmiał się bardzo 

długo. Później zauważyłem istotnie, że przy 
goda moja miała komiezną stronę, ale w owym 

czasie, zapewniam państwa, nie mogłem zna 

leźć żadnego powodu do śmiechu. Zwróciłem 

na to uwagę niego przyjaciela, nie bez szor- 

stkości. To też, uspokoiwszy swą wesołość, 
rzekł: „Ależ mój drogi, czy rzeczywiście masz 
zamiar się ożenić?** — Wtedy straciłem pano 

wanie nad sobą. 

     

   

    

na Walerja, u której w czasie rewizji skradzio- 
ne pieniądze odnaleziono i zwrócono poszko- 
dowanemu. 

— Rower znikł z mieszkania. jeleckiemu Mi 
kołajowi (Sobieskiego 4) skradziono z mieszka 
u'a rower firmy „Meljor* wartości 65 zł. 

— Trup na szłaku kołejowym, W dniu 25- 
bm. na szlaku kolejowym w cdleytości 3 klm. 
od m. Porzecza tut. vowiatu znaleziono zwłoki 
mężczyzny w wieku około 30 lat. 

Tożsamość mężczyzny ustalić narazie nie 
zicłano gdyż Zńalczionc przy nn żadnych 
uskume tów. Us alouo „edymie e denat przeje 
chany został przez. pociąg zdążający w kier. 
Warszawy o godz. 21,20 Zwłoki zabezpieczono. 

— Kradzież kur. Osiem kur skradli nieznani 
sprawcy na szkodę Elżbiety Tywdul (Hornicka) 

— Kradzież lustra z wagonu, 2 wagonu 
stojącego na torze zapasowym na stacji kolejo- 
wej nieznany sprawca skradł lustro wartości 20 
złotych. 

—-Pieniędzy się nie prasuje. Niejaki Naum 
Wajsman (Brygidzka 34) oddał do krawca do od 
prasowania marynarkę w której, jak podaje, za 
pomniał 110 zł. gotówką. Gdy marynarkę otrzy 
mał po wyprasowaniu stwierdził, że wo0zostawio- 
ne w niej pieniądze też „wyprasowały” się. 

O przywłaszczenie podejrzany „est czelad- 
nik krawiecki Giero Bronisław (Jerozolimska12) 

Dochodzenie w toku. 
— Kradzież gotówki. Nieznani sprawcy sk- 

fadli na szkodę Irona Tryłiszka zam. przy ul. 
Rzeźnickiej 1 43zł.50gr.gotówką. 

    

‚ — Кою Opieki Rodzicielskiej przy Gimnaz- 
jum Państwowem. W notatce o działalności Ko- 
ła, umieszczonej w ub. tygodniu zaszła pomył- 
ka co do wysokości wydanych pieniędzy na śnia 
dania, a mianowicie : wydano 15.000 śniadań 
na sumę 300 zł. a nie 3.000 zł. 

Cały budżet Koła na rok bież. wynosi 1,500 
złotych. Opieka rodzicielska płaci czesne za ucz 
niów wykazujących się dobrymi postępami, co 
zachęca młodzież do  pilniejszej nauki i jest 
bardziej pedagogiczne. Koło wyraża gorące ubo 
lewanie pod adresem władz szkolnych, które 
projektują przenoszenie profesorów wśród roku 
szkolnego z tut gimnazjum i dopuszczają do ode 
jścia profesora na ćwiczenia 6-cio tygodniowe 
bez przydzielenia zastępcy. Koło oczekuje zainte 
resowania się miarodajnych czynników tą palącą 
i poważną dła rodziców i młodzieży szkolnej 
bolączką, 

— Zmiana rozkładu jazdy pociągów osobo- 
wych. Dowiadujemy się, że od dnia 8 pażdzier- 
nika rb. na hnji Białystok _ Wołkowysk Słonim 
- Baranowicze nastąpi szereg zmian w rozkła- 
dzie jazdy pociągów osobowych: 1) na odcinku 
od Białegostoku do Słonima będzie kursować 2 
pary pociągów, jedna para pociągów osobowych 
i jedna mieszana, na odcinku zaś Słonim Bara- 
nowicze będą kursowały tylko pociągi mieszane 
(jedna para) 2) Rozkład jazdy pociągu osobowe 
go : Białystok odjazd 3,38 Wołkowysk przyjazd 
5,35 Wołkowysk odj. 5,55 Słonim przyj. 7,32 
(obecnie 8,05) Baranowicze przyj. 9.18 Warsza 
wa Wil. odj. 22,35, 

W. drodze powrotnej pociąg ten wychodzić 
będzie z Baranowicz o godz. 20,35 Słonim przyj. 
22,03. Słonim odj. 22.13. 

Wołkowysk przyj. 23.50 Białystok przyj. 1, 
57 Warszawa 6,00. 3) Pociąg mieszany będzie 
miał bieg następujący: Białystok odj. 18,45 Woł 
kowysk odj. 22.08 Słonim przyj. 0,35. W drodze 
powrotnej Słonim odj.2,25 Wołkowysk przyj. 
5,05 Białystok przyj. 9,40 

Pociąg mieszany idący z Białegostoku jest 
w Białymstoku skomunikowany z pociągiem 
warszaw., zaś pociąg mieszany ze Słonima do 
Białegostoku jest skomunikowany w Wołkow. 
z pociągiem idącym do Wilna i Grodna. 

Rozkład jazdy pociągów pośpiesznych pozos 
tał bez zmian. 

— Brata i bratową pokłuto nożami. We 
wsi Berdowicze gminy kostrowickiej z powodu 
zatargu o ziemię powtała bójka pomiędzy brać- 
mi Łukaszem i Ostapem Ulitkami z jednej stro- 
ny, a Ostapem Babiło i jego żoną Tacjaną z 
drugiej. W czasie bójki Utlikowie zadali szereg 
ran kłutych nożem Ostapowi Babile ż jego żonie 
Tacjanie. Poszkodowanych odstawiono do szpi 
tala w Słonimie. Stan Tacjany Babiło jest ciężki 
zaś męża iej Ostapa nię budzi żadnych obaw. 

Utlików zatrzymano. 

(SA) 
FR 

— B. B.W.R. W DEREWNIE. 
B.B.W.R. w Derewnie prowadzi ożywioną 

działalność. Na posiedzeniu Zarządu Koła gmin- 
nego w Derewnie zapadł cały szereg uchwał. 

Pięknym objawem ducha obywatelskiego. 
było zaofiarowanie części składek członkowskich 
na zakup zeszytów szkolnych dła biednej dziat- 
wy szkolnej gminy derewieńskiej. Zarząd w ten 
sposób okazał pełne zrozumienie dla potrzeb 
tych najmniejszych naszych obywateli, okazał 
zrozumienie, jak ważną jest kwestja wychowania 

Ponieważ młodzież szkolna, chodząca do 
szkoły, częstokroć pozbawiona jest opieki rodzi- 
cielskiej, a do szkoły często przychodzi głodna 
i niedostatecznie odziana, Zarząd: postanowił 

  

    

  

- tym najbiedniejszym przyjść z jaknajwydatniej- 
szą pomocą. Postanowiono przystąpić do zbie- 

rania zboża i innych artykułów żywnościowych. 
Zarząd ma niezłomne przekonanie, że ludność w 

pełni poprze tę akcję zaopiekowania się dziatwą 

Zarząd już obecnie myśli, w jaki sposób jak - 

— „Jesteś kompletnym idjotą! — krzyk 

nąłem. — Gdybym nie chciał ożenić się natych 

miast, w ciągu dwóch najbliższych tygodni, 

czyż spędzałbym czas na czytaniu listów od 

tysiąca kobiet, których nigdy nie widziałem! 

— „Uspokój się i posłuchaj mnie, — od- 

powiedział mój przyjaciel: — Mam kuzynkę, 

która mieszka w Genewie. Jest Szwajcarką i 

należy, zresztą, do rodziny wielce szanowanej. 

Jej moralne walory są bez zarzutu, jest w 

odpowiednim dla ciebie wieku.Nie wyszła do 

tąd zamąż dlatego, że spędziła ostatnie pięt- 

nastolecie na pielęgnowaniu niedołężnej mat- 

ki, która właśnie ostatnio umarła. Kuzynka 

moja jest wykształconą i ponadto niebrzyd- 

ką osobą... 

— „Wszystko to brzmi tak, jakby była 

wzorem cnėt““ — zauważyłem. 

— „Tego nie twierdzę, ale byłaby zupeł 

nie odpowiednią na stanowisku, które mógł- 

byś jej zaproponować. 

— „Jest w tem 'wszystkiem coś, o czem 

zapominasz; eo mogłoby zmusić ją do porzuce 

nia przyjaciół i życia, do którego przywykła 

już, aby udać się na wygnanie w towarzyst- 

wie mężczyzny pięćdziesięcioletniego, i nie mo 

gącego w żadnym razie uchodzić za pięknego 

Monsieur le Gouverneur przerwał swe 

opowiadanie i wzruszył tak przesadnie ramio- 

nami, że głowa jego zatonęła prawie między 

ramionami. 

— „Jestem brzydki. Uznaję to. Brzydota 

   

  

  

inauguracyjna premiera! Coś nowego pod słcńcem! Coś niewidzianego 

„| RAMON NOVARRO 
„NOC W KAIRZE” 

Arcydzieło, które upajs wschodniemi melodjami i gerą em tchnieniem egzotyczne[ 
miłości. W pozostałych rolach MYRNA LOY i REGINALD DENNY! Ramon Nowarro 

o 

Nad program: Najnowsze atrakcje, Honorowe bilety nieważne. 
dśpiewa cudowną „Pieśń miłosną nad Nilem* 

  

Seanse: 4, 6 8i 1020 

prd k-iężycen! 

  

  

Dziś! Rozśpiewana i roztańczona 

w najnow. kreacji 

amerykańskiej Foxa 

— Ognisty taniec. 

LL 

prod. 

  — — Czarowne piosenki. 

zfilmowany z okazji 250 lecia odsieczy Wiednia. 

HARVEY 
oraz piękny amant i Świetny Śpiewak John BOLES oczarują 

„Jej Królewska Mość” 
— Tempo akcji. — 

Nad program: Dodatek dźwiękowy p. t. „U KOLEBKI SOBIESKIEGO" 

  

  

  

Dziś nieodwołalnie ostaini dzień! Z powodu wielkiego powodzenia 1 на żądanie 
publiczności monumentalny film 

„Drewniane Krzyże” 
> AN“ 

wyświetla się jeszcze dziś. 

  

  

Najlepszy z dotych 

film ” Ам“ 
w-g Stefana ŽEROMSKIEGO 

Juž w tych dniach Wielka Premjera 
czas wyprodukowanych, 

polski „DZIEJE GRZEC 
Rewelacyjna obsada — Same asy. 

  

Dźwiękowe kino 

„RÓX I” 
MIŁKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

  

  

najprościej, a równocześnie jak najbardziej do- 
bitnie uczcić zbliżający się dzień 11-go listopada 
W tym celu zorganizuje się Komitet Gminny ob- 
chodu tego Święta, 

" —0Otwarcie kursu samarytanek. Przy miejs- 
cowym Związku Straży Pożarniczej organizuje 
się w roku obecnym na okres zimowy kurs sa- 
marytanek: 

Zadaniem kursu będzie przygotować kadry 
odpowiednio wykwalifikowanych samarytanek 
których dotkliwy brak dał się na tut. gruncie 
zauważyć. 

Prace przygotowawcze są już na ukończeniu 
Otwarcie kursu nastąpi we czwartek, dnia 28 
września 1933 r. Przygotowane są już materja- 
ły, potrzebne przy wykładach. Prace potoczą się 
w kierunku praktycznym i teoretycznym. 

Prelegentami będą pp. dr. Grynberg, prof. 
Weraksa, dr. Jaworowski. Kierownikiem kursu 
będzie komendant straży p. Piotuch. 

EEE RENO 

Zanim dacie egło- 
Ё Baczność! szenie do pism miej- 

® scowych wileńskich 
Sprawdzcie ceny ogłoszeń i 

żądajcie koszte- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pism TANIO I bardzo 
wygodnie jest załatwić 

za pośredzictwem Binra Reklamowego 

S. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 

Radje wileńskie 
ŚRODA 27 WRZEŚNIA 1933. 

1,00 Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 
poranny. Muzyka. Chwilka gospodarcza. 

11,57 Czas. 
12,05 Muzyka. 
12,25 Przegląd prasy. Kom. meteorologiczny 
12,35 Muzyka. 
12,55 Dziennik południowy. 
14,50 Program dzienny. 
14,55 Wesołe piosenki (płyty). 
15,25 Giełda rolnicza: 
15,35 Chwilka strzelecka. 
15,45 Skrzynka P.K.O. 
16.00 Muzyka angietska. 
17,00 „Co warto przeczytać” pogadanka 
17,15 Koncert solistów. 
18,15 „Stefan Batory* (w 400 roczn. urodz) 
18,40 Muzyka lekka. 
19,10 Przem. o pożyczce narod. 
19,20 Przegląd litewski. 
19,35 Program na czwartek 
19,40 Kwadrans literacki. 
19,55 „Wspomnienie o Tadeuszu Нобмсе“ 
20,10 Rozmaitości. й 
20,15 Koncert, 
22,00 Muzyka taneczna. 
22,25 Wiadom. sportowe. 
22,35 Komunik. meteor. 
22,40 D. c. muzyki tan. 

` 

  

moja nie wzbudza przerażenia, ani szacunku, 

jest tylko śmieszną, a taka brzydota jest 
najgorszą. Kiedy ktoś spogląda na mnie po 

raz pierwszy — nie drży z trwogi — byłoby 
to niezawodnie pochlebne dla mnie; — lecz 
wybucha śmiechem. Bo posłuchajcie państwo: 

Kiedy, przemiły Mr. Wilkins pokazał mi swo 

je zwierzęta, dziś rano, Percy — „orangutang, 

wyciągnął swe ramię i chciał po przez pręty 

klatki przycisnąć mnie do swej piersi, jake 

dawno utraconego brata. Pewnego razu, kie- 

dy byłem w „Jardin des Plantes'* w Paryżu 
i posłyszałem, że bb wymknęła się 

z klatki, uciekłem czemprędzej, w obawie, że 

będę wzięty za owego tułacza, że ktoś manie 

złapie i, nie słuchając mych wyjaśnień, zanak- 

nie do małpiej klatki. 

— Voyons, mon ami, — —przerwała mu 

żona, swym niskim, głębokim głosem. — Za- 

(= oai 5 A    

czynasz mówić większe jeszcze nonsensa, niż 

zwykle. Nie twierdzę wcale, że jest polli- 

nem, na twojem stanowisku to nie jest nie- 

zbędne; ale posiadasz dużo godności, powa- 

gę, jesteś tem, co kobiety nazywają: dzielny 

mężczyzna ! 

        

— Muszę się trochę streszczać. Kiedy 

zrobiłem tą uwagę, mój przyjaciel odrzekł: 

„Nikt nie może wiedzieć, co kobieta odpo- 

wie'*! Jest w małżeństwie jakaś atrakcyjna 

siła, która pociąga je. Nie stanie się nie złego, 

kiedy ją zapytasz. Ostatecznie prośba o rękę 

jest zawsze uważana przez kobiety za pew- 

  

  

Giełda warszawska 
Z dnia 26 września 1933 r. 

DEWIZY 

Belgja 124,75 125,46 124,44, 

Holandja 360,85 — 361,75, — 359,95. 
Londyn 27.70 — 27,85 — 27,55. | 
Nowy York 5,83 — 5,87 — 5,79. 

Nowy York kabel 5,84 — 5,85 — 5.89 

Paryż 35,00 — 35.09, — 34,91. 
Praga 26,51 — 26,57 — 26,45. 
Szwajcarja 173,25 — 173,58 — 172,82. 

Włochy 47,07, — 47,30 — 46,54, 
Berlin 213,40. Tendencja utrzymana. 

PAPIERY PROCENTOWE 

Dziś wielkie monumentalne arcydzieło, kióre cała Polska jednogłośnie aznała za perłę polskiej prodnkcjć 

„POD TWOJĄ OBRONĘ 
Role główne krenją: Adam Bredzisz, Marja Bogda, Bogusław Samborski, Wł. Walter i in Film, który pobił 

wszystkie rekordy powodzenia. 
Nad program; urozmaicone dodatki dźwiękowe. Początek seansów 4, 6, 8 i 10, 

Sz. Publiczność o punktualne przybycie na początki seansów celem unik 

ъ 

  

    dnie świąteczne o 2:ej. Upraszs“ 
tłoku. Ceny umiarkowsne 

  

       

  

    

  

3 - POKOJOWE Przyjmę dzieci 
MIESZKANIE go kompieia prywat- 
ze wszystk. wvgodami nego,— wiek 7—8 lać, 
DG WYNAJĘCIA program drugiego ed- 

Krakowska 51. dzialu. 
—— Mickiewicza 48 m. 6. 
MIESZKANIE Zgłaszenia do £2 rane 

6 pokojowe i od 3—5 po peł. 
ze wszysikiemi wygo- -- 
dami, werande,ogródek M UZYKRE 
W.Pohelsnka 39 m. 3lekcyj udziełam — Кав- 

  

  = serwatorjum — Wene- 
| a pm". © JA. Ożarów de le | 6-cio ponojowe | La: Sk 

MIESZKANIE 
świeżo edremontowane, 

am PREZ 

Poszyktis, 

  

A słoneczne, ciepłe, 1 
Pożyczka budowlana 38 — 37,75 — 37,90 |wszelkiemi Tygodami PRACY 
Inwestycyjna 104. DO WYNAJĘCIA Zm 
5 proc. konwersyjna 51.50 Mickiewicza 43, do į TZ и 
7 proc. stabilizacyjna. 50,13 — 50,50 —|Fiedzieć się u dasorcsą šake > 

50,38. 
8 proc. obl. komunalne BGK 13. 

4i pėt proc. L. Z. ziemskie 44. 
8 proc. warszawskie 43,25 — 42,75 — 43. 

Pożyczki słabsze, listy przeważnie moe- 
niejsze. 

AKCJE 
Bank Polski 79. 
Cukier 19,50. 3 

Lilpop 10,30 — 10,45. 

Haberbusch 39. 

Koleje Dojazdowe 8,00. 

Tendencja przeważnie słabszą. 

Dołar 'w obrotach prywatnych 5,79 — 
5,80. 

Dolary -złote 9,03. 
Ruble 4,73 i pół. 

Pożyczki połskie w Nowym Yorki: , Sta- 
biliz. 76.50. Warszawska 44. * 

UAAAK4AAAASALAAAAAAAAA, 

POPIERAIJCIE L.0.P.PJ 

    

5 - POKOJOWE 
MIESZKANIA 

—— DO WYNAJĘCIA 
MIESZKA NIE Jakóba Jasińskiego 
4i 5 - pokojowe ze -- 

wszelkiemi wygodami - SK L HP 
z trzema pokojami. — słoneczne i z bal- 

konami. — Dobroczyn- DO WYNAJĘCIA 
Wileńska 25 — 9. ny 2-a”u dozorcy. 

Lokale 

  

5. 
  

  

TOWARZYSTWO KREDYTOWE 
miasta Vilna 

podaje do wiadomošci, 26 w dniu 1 paždaiernika b: r Towa- 
rzystwo rozpoczyna wymisnę 8 proc. listó 
rzystwa na 5 proc listy zastawne konwersyjne, 
8 proc, listów zastawnych Towarzystwa mają składać te listy 
2 kuponami do wymiany do biura Towarzystwa w Wilnie przy 

ulicy Jagiellońskiej Nr. 14. 

kich warunkach poszs- 
6, 7 i 9 pokołlowe  kuje pracy w warszis- 

  

MIESZKANIA tach mechanicznych tuby 
DO WYNAJĘCIA  inuej Legjonowe 41—5 

Ofiarna 2 --° — — — — — — 
- - OSOBA 

POKÓJ dobrze oznajomiona z 
DO WYNAJĘC'A pielęgnacją  cisccych, 

z wygedani — 
lewska 3 m 1. 

Kró. znajdująca się w berdze 
ciężkich warunkach mz* 

_____ tesjalnych prosi @ że- 
РОКО kąkolwiek pracę, Legie- 

DO WYNAJĘCIA nowa 41 m 5 5 
jassy, duży, umebłe- stawa Witko 
wany ze wszystkiemi — — — — — — — 
wiam: teleton — = UŻĄCA 
wanna: Portowa 26 m. 4 lo wszystkiage 

posiadająca ówiadectwe 
poszukuje pracy. Ur- 
Szula Grochowska uż. 
Sapieżyńska 3 m. 

POSZUKUWĘ 

Lekcje 

  

  

  

  

  

A n g į i k pracy rybaka stawo- 

kz RE Niedzwiedzia 4 ka 

| EN: - WSEELLET!| "=Rózne 
INSTITUTE 
prywatnie i w kompl 
po 6 zł. miesięcznie 

z uczenice (ów) 
przyjmę na mieszksnie 
z całodziennem utrzy- 
maniem 75 zł miesz, — 
Opieka dobra — Piec 
Metropolitsiny 3 m. 8. 

Opuszczona 
przez męża — cięfke 
chora na Basedowę p. 
I zaajdaję się w opie- 
kanym stanie z córecz- 
ką 13-letnią zdolną ėzie- 
weczką już w6-ym cć- 
dziale szkoły będącej— 
Mieszkanie mie oplaco- 
ne, dłng na chleb za 
ciągnięty, woża pezet» 
o pomoc w nadziei 
otrzymania takowej w 
„Słowie* pod literę I. 

    
  

WŁOSKIEGO 
uezę najlepszą metodą. 
— Oferty do „Słowa'* 
pod S. K. 

  

  

w zastawnych Towa- 
Posiadacze 

  

  

nego rodzaju zaszczyt. Ale ona może przyjąć 
lub ódmówić! 

— „Ale ja nie znam twej kuzynki i nie wi 

dzę sposobu zawarcia z nią znajomości. Nie 

mogę przecież przyjść do jej domu, zapytać 

o nią i, wchodząc do salonu, oznajmić: „Woi- 

la, przychodzę, aby prosić o pani rękę'*! — 
Pomyślałaby, że jestem lunatykiem i zawoła 

łaby na pomoc służbę. Pozatem jestem czło- 

wiekiem bardzo nieśmiałym i nie potrafiłbym 

nigdy zdobyć się na taki krok. 

— „Ja ci poradzę, co masz zrobić — o- 
znajmił mój przyjaciel, — Jedź do Genewy i 
zawieź jej pudełko czekoladek ode mnie . 

Napewno ucieszy się, że przywozisz wiadomo- 

ści o mnie i przyjmie cię z przyjemnością. 

Można porozmawiać z nią trochę, a potem, je 

żeli ci się nie podoba, opuścisz ją bez żadne- 

go uszczerbku. Jeżeli zaś spodoba ci się, bę- 

dziesz mógł oświadczyć się formalnie o jej rę 

  

kę. 
| —— Byłem bliski rozpaczy. Wydało mi się 

że rada mego przyjaciela jest ostatnią deską 

ratunku. Natychmiast poszliśmy do cukierni, 

gdzie kupiłem olbrzymie pudło czekoladek i 
tejże nocy pojechałem do (Genewy. Zaledwie 

przyjechałem, wysłałem list « do nieznajomej 

panny, że przybywam z prezentem od jej ku 
zyna i pragnę osobiście wykonać jego zlecenie. 

W ciągu godziny otrzymałem odpowiedź, że 

miło jej będzie widzieć mnie o czwartej po 

południu. Spędziłem pozostałe godziny przed 

OROTANOEZEEC ZZOZ AREWOCE NS TWE ALU UZO EOACZYC OTTO RZT WZRASTA TCZEW RACPRZOZZĘS TOCTZZRAE i 

lustrem zawiązując i rozwiązując bez końca 

mój krawat. Właśnie biła czwarta, gdy za- 

dzwoniłem do jej drzwi. Zostałem wprowadź» 

Ona czekała na 
mnie. Kuzyn powiedział, że nie była brzydka. 
Wyobraźcie sobie moje zdumienie, gdy ujrza- 

łem młodą kobietę, enfin kobietę wciąż jesz- > 
cze młodą, rasową, posiadającą godność i dm 

mę Junony, rysy Wenery i wyraz twarzy Mi 

nerwy. 
— Jesteś zbyt Śmieszny, — —powiedzia- 

ła Madame, — 37 Ście, że el panowie 

wiedzą już te ‚ 2е nie można wierzyć temu, — 

ny natychmiast do salonu. 

    

co opowiad 
— Przy 

  

   ęgam państwu, że nie przesa- 

1. Byłem tak zaskoczony, że omało co nie 

łem pudełka z czekoladkami. Ale powie. 
działem do siebie: „La garde meurt mais Te 

se rend pas'. — Podałem pudełko. Opowie- 
sstko, co wiedziałem o jej kuzy- 

nie. Zauważyłem, że była bardzo miła. Rozma 

wialiśmy z kwadrans, aż powiedziałem do sie 

bie: „Allons'y''. 

— Mademoiselle, muszę powiedzieć pani, 
że nie przybyłem tu jedynie w celu oddania 

tych czekoladek, — zacząłem, — przychodzę 
zapytać panią, czy zechce pani zrobić mi za 

szezyt zostania moją żoną? 

     

działem ws: 

    

   

  

  
— Wzdrygnęła się zdumiona. 

— „Ależ, panie, pan oszalał! — rzekia- 

(D. ©. N.) 

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2. Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.


