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Trzeba się od tego odzwycznić 
Ten artykuł chciałbym poświęcić je- 

dnemu: walce z upakarzającem państwo 

polskie nałogiem myślowym publicystów 

skich: 

„Porozumienie z Niemcami 

uzyskać tylko za zrzeczenie 

rza”. ; 

(Dawniej było „Śląska 

dziś już tylko „Pomorza“. Już choćby 

ta zmiana w tym nałogu jest najlep- 

szym dowodem, że to tylko nałóg). 

Depesze doniosły 0 śniadaniu 

Becka z min. bar. Neurathem i min.Goe- 

belsem. Blisko naszego ministerstwa sto- 

jąca „Iskra“ nadała o tem śniadaniu de- 

peszę orjentacyjną, w której temu spot- 

kaniu polskiego ministra z niemieckimi, 

przypisuje bardzo duże znaczenie. Bę- 

dziemy bardziej powściągliwi iw ocenie te 

go faktu. Uważamy, że bezpośrednie 

rozmowy p. Becka z Niemcami, już przez 

„to samo są uzasadnione, iż nasi soju- 

sznicy Francuzi stale ten kontakt z 

Niemcami utrzymują. Przez całe laia 

świdrowaliśmy uszy czytelników  na- 

szych następującą maksymą: 

Stosunki pomiędzy Niemcami, a je- 

dnym z sojuszników, t.j. Polską, nie 

powinny być inne, niż pomiędzy Niem- 

cami a drugim sojusznikiem t. j. Fran- 

cją. 

Nie wiem, czy tę maksymę zaliczy p. 

Miedziński do jednego z moich  „orygi- 

nalnych* wystąpień politycznych, dość, 

że takie posunięcie, jak owe śniadanie 

min. Becka z Niemcami, to tylko reali- 

zącja powyżej sformułowanej zasady. 

Pan min. Beck stoi wobec faktów, że sta 

le się toczą bezpośrednie rozmowy po- 

między Francją a Niemcami. Nie może 
więc jako sojusznik Francji, a nie jej 

wasal nie brać udziału w tego rodzaju 

pertraktacjach. 

Wątpię jednak bardzo, aby p. min. 

Beck siadając do stołu z baronem Neu- 

możemy 

się Ponto- 

i Pomorza”, 

min. 

rathem i Goebelsem i rozkładając ser- 

wetę na kolanach, zaczął rozmowę od 

takiego  zagajenia: 

„A jednak jestem przekonany, że 

do porozumienia pomiędzy Polską a 

Niemcami może dojść dopiero wtedy, 

kiedy Polska odda Pomorze". , 

To jest, aby powtórzył myśl z arty- 

kułu p. Miedzińskiego „od „Słowa* do 

stowa“. 

Przeciwko powtarzaniu przez prasę 

polską tego rodzaju formuły przeńawia- 

ja względy dwojakiego charakteru. 

Względy djalektyczne i względy me- 

rytoryczne. S 

Względy djalektyczne. Zapytano mnie 
w prasie kiedy Hitler oświadczył, że ży- 
czy sobie porozumienia z Polską w o- 
becnych granicach. Przypominam więc 

oświadczenie kanclerza Niemiec wobec 

min. Wysockiego z dnia 2 maja r.b., któ- 

re cytuję według Pata: 

Kanclerz podkreślił zdecydowany  zamias 
rządu niemieckiego utrzymania swego nasta- 
wienia i postępowania jaknajściślej w ra- 
mach istniejących traktatów. Pozatem kan- 
clerz Rzeszy wyraził życzenie, aby oba kraje 
swe wspólne interesy rozpatrywały i trakto- 

wały bez namiętności. 
„W ramach istniejących traktatów" 

to zn. „w granicach obecnych*. Takie 
więc oświadczenie ze strony niemieckiej 
padło. Pisałem już, że jest bardzo nie- 

zręcznie, jeżeli się na to ze strony pol- 
skiej odpowiada: 

„To nieprawda, porozumienie nie- 

miecko-polskie możliwe jest tylko po od- 

daniu Pomorza". 

Zaznaczałem już, że im w oficjalniej- 
szej polskiej gazecie taka odpowiedź za- 

brzmi, tem niezręczność jest większa. 
Merytorycznie takie stanowisko jest 

upakarzające 1 niesłuszne. _ Czasami 
przeceniamy swoje siły i wpadamy 
megalomanję. Tutaj stanowczo niedoce- 

niamy naszego realnego znaczenia w Eu- 

ropie. Oczywiście są ugrupowania w 
Niemczech, dla których odzyskanie Po- 
morzą wydaje się celem koniecznym. 
Oczywiście, że wszyscy Niemcy zabrali 
by nam ten kawał ziemi, gdyby mogli. 
Z tem wszystkiem ani myślę się spiera. 
Ale trzeba się liczyć z realnem położe- 
niem Niemiec, które jest ciężkie. Widzi- 

WZ 

my politykę hitlerowską, która uwikłana 

w Austrji, stanowczo dążyła do odprę- 

żenia na naszym froncie. Nie widzę, aky 

te trudności Niemiec były przejściowe. 

Nie widzę nic fantastycznego w przy- 

puszczeniu, że Niemcy nadal będą zmu- 

szone do szukania porozumienia z namz, 

gdyż stoją 'wobec innych stanowczo dła 

siebie ważniejszych. problematów. 

Pisałem już w niedzielę, odpowiada- 

jąc p. Miedzińskiemu, że nie mogę się 

zgodzić na te, aby nasze pokojowe sto- 

sunki z Sowietami, wykluczały pokojo- 

we stosunki z Niemcami. Owe wiadonio- 

ści, które przychodzą z Genewy wska- 

zują, że min. Beck twórca nowej polity- 

ki, Polski wobec Sowietów, nie waha 

się jednak w sposób zupełnie poko- 

jowy rozmawiać z Niemcami. Cieszy 

nas również to, że nie jesteśmy znowuż 

tak odosobnieni i w prasie polskiej. 

Oto w „Czasie* ukazał się bardzo inte- 

ligentny artykuł, prostujący niektóre wy- 

stępy na łamach tego pisma, artykui 

tembardziej zasługujący na uwagę, że 

jako niepodpisany, reprezentuje pogląd 

redakcji, względnie grupy osób czy ugiru 

powania, które za „Czasem stoi. 

Zgóry trzeba też uprzedzić dwa zarzuty, 

które złośliwość lub głupota mogą zrobić kon- 

serwatystom: że, dążąc do porozumienia z 

Niemcami, żądają polityki antyfrancuskiej, i 

że knują nieprzyjazne plany wobec Sowie- 
tów. 

Pierwszy zarzut byłby oczywiście dowo- 

dem najzupełniejszego prymitywizmu politycz 
nego. Dzieje ostatnich 9 lat dyplomacji fran- 

cuskiej, są jednem pasmem dążeń do porozu- 

mienia z Berlinem. Dążąc do tegoż, ułatwia- 
my Francji jej zadanie, zamiast je jej utrnd- 

niać. Znormalizowanie stosunków polsko- 
niemieckich może być przyjęte w Paryżu tyl- 

ko z uznaniem i zadowoleniem. 
Drugi zarzut byłby niemniej dziecinny. 

Pragniemy porozumienia z Niemcami tylko 

dla zapewnienia pokoju, nie dla przygotowy- 
wania innych zaborów, awantur, lub wojen. 
Czyż ktokolwiek czynił Francji np. zarzut, że 
dążąc do porozumienia z Niemcami, pragnę- 
ła wojny z Włochami? Logicznie krocząc 

po tej drodze powinnibyśmy byli uznać sowiec 
ką propozycję zawarcia paktu o nieagresji z 

Japonją za dowód agresywnych zamiarów 
Sowietów wobec Polski lub Rumunji. 

Jak nasz czytelnik widzi, spotykamy 

się tu z tezami w świetnej wypowiedzia- 

nemi formie,o które od lat na łamach „Sło 

wa“ walczymy. Pojawienie się tych sa- 

mych argumentów w 1edakcyjnym  arty- 

kule „Czasu* uważamy za zwycięstwo 

myśli nad myślowym prymitywizmem i 

myślowemi nałogami. Cat. 
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Po zerwaniu stosnnków prasowych sowiecho-niemiecki 
MOSKWA. PAT. — Agencja „Tass“ 

„Izwiestja“ i „Prawda“ odwołały deti- 
nitywnie swych korespondentów z Berli- 
na. Jednocześnie rząd Związku Sowie 
tów postanowił wydalić wszystkich przed 
stawicieli prasy niemieckiej z ZSSR i 
polecił im opuścić teren Sowietów w prze 
ciągu trzech dni. 

WYMIANA NOT. 

MOSKWA. PAT. — Protest ambasa 
dy niemieckiej w Moskwie przeciwko wy 
siedleniu korespondentów pism niemiec- 
kich został przez władze sowieckie od- 
rzucony. 

Dziennikarze niemieccy wyjeżdżają 
częściowo jutro, częściowo pojutrze. O- 
publikowana w dniu dzisiejszym w pra- 
sie wymiana not pomiędzy niemieckim 
charge d'affaires von Twardowskym a 
komisarzem Litwinowem zawiera niezwy 
kle charakterystyczne momenty. 

Nota niemiecka zwraca między inne 
mi uwagę, że wysiedlenie dziennikarzy 
„byłoby całkowicie sprzeczne z literą i 
duchem istniejących pomiędzy ZSSR a 
Niemcami układów. 

Na to komisarz _Litwinow odpowie- 
dział, że „jeśli przytoczone powyżej przy 

kłady postępowania władz niemieckich 
wobec dzienikarzy sowieckich są zgod- 
ne z temi układami, to również nie są 
z niemi sprzeczne zarządzenia rewan- 
żowe, do których zimuszony był rząd so- 
wiecki“. 

Powyższa wymiana zdań jest nadzwy 
czaj znamienna, jeśli chodzi o oświetle- 
nie obecnego stanu stosunków między 
ZSSR. a Niemcami. W kołach niemiec- 
kich w Moskwie panuje w związku z in- 
cydentem wielkie przygnębienie. 

KOMUNIKAT BIURA WOLLFA. 

BERLIN. PAT. Biuro Wolfia komuni- 
kuje: Jak wiadomo, przedstawiciele ko- 
munistycznych i socjalistycznych dzien 
mików nie zostali dopuszczeni na proces 
o podpalenie Reichstagu w Lipsku, ponie 
waż zachowanie się dzienników tych kie 
runków politycznych jeszcze przed roz- 
poczęciem się procesu nie uprawniało do 
oczekiwania objektywnych  informacyj 
sprawozdawczych. 3 

W konsekwencji tego wykluczenia 

  

Kenferencja Małej Ententy 
SINAJA. PAT. W dniu 27 b.m. rano, 

po posiedzeniu ministrów Małej Ententy 
ogłoszony został następujący komunikat: 

Posiedzenie Stałej Rady Małej Enten 
ty w dniu 27 września odbyło się w obec 
ności króla Aleksandra jugosłowiańskie- 
go, króla Karola rumuńskiego i prezesa 
rady ministrów Voievoda. Trzej ministro 
wie spraw zagranicznych przedstawili 
inonarchom rezultaty prac, dokonanych 
w czasie obecnej sesji Rady, oraz wnio- 
ski, wynikające ze zbadania przez nich 
międzynarodowej sytuacji politycznej. 

Ostatni komunikat z obecnej sesji Sta 
łej Rady Małej Ententy ogłoszony będzie 
dziś wieczorem. 

Ministrowie Titulescu i Benesz opu- 
szczają Sinaja dziś wieczorem udając się 
do Genewy. 

SINAJA. PAT. Po zakończeniu kon- 
ferencji Stałej Rady Małej Ententy, ogło- 
szono wspólny komunikat. Komunikat 

Tajemniczy wybuch 

ten porusza następujące zasadnicze spra 

wy: 
K 1) Organizację Europy Środkowej, 

2) wspołpracę ekonomiczną Małej Enten 
ty, 3) rozbrojenie, 4) umowy z ZSSR. 
Co do punktu pierwszego trzej ministro- 
wie podkreślają ponownie nienaruszal- 
ność traktatów i wyrażając gotowość 
współpracy ekonomicznej z sąsiadami 
swych państw. 

Co do punktu 2-giego, rozważano pro 
jekt realizacji zbliżenia trzech państw 
Małej Ententy przez współpracę instytu- 
cyj gospodarczych, finansowych, komuni 
kacyjnych i przez ujednostajnienie usta 
wodawstwa handłowego. W sprawie 
rozbrojenia Mała Ententa stanęła na grun 
cie wprowadzenia czteroletniego okresu. 
próby i ogólnej automatycznej kontroli 
zbrojeń z zastosowaniem do wszystkich 
państw. 

0) 

maszyny piekielnej 
na granicy jugosłowiańsko-greckiej 

BIAŁOGRÓD. PAT. — Agencja Avala 
donosi, że wczeraj wieczorem w miejscowości 

Dzevdelja na granicy jugosłowiańsko-greckiej 
nastąpił wybuch maszyny piekielnej. 

Wybuch nastąpił w chwili, gdy właści- 
ciel kawiarni, który pierwszy zauważył ma- 

szynę piekielną, zbliżył się do niej wraz z 
wezwanym policjantem. W wybuchu zginęły 
dwie osoby, pięć odniosło rany. Śledztwo u 
staliło, że maszyna piekielna była tego same: 

go typu, co maszyny używane przez komitad- 
ży. 

Władze jugosłowiańskie otrzymały w mię- 
dzyczasie informacje, że dwie grupy komitad 

żów, zauważone były i ścigane na teryto- 
rjum greckiem, niedaleko od miejscowości 
Dzevdelja. Zdaje się nie ulegać wątpliwości, 
że powyższy zamąch był dziełem  komitad- 
żów. 

  

  

XIV Zgromadzenie Ligi Narodów: 
GENEWA. PAT. Na zgromadzeniu Ligi 

Narodów rozpoczęła się w dniu 27 b.m. po 
południu dyskusja ogólna nad działalnością 
Ligi w ubiegłym roku. 

MOWA SIR JOHNA SIMONA 

Pierwszy zabrał głos sir - John Simon. 
Przemówienie jego miało charakter ogólniko- 

wy. Simon mówił głównie o problemie roz- 
brojenia, podkreślając konieczność  rycl:tego 
zawarcia konwencji, bez czego nie może na- 
stąpić istotna poprawa gospodarcza. W to- 
ku swego przemówienia delegat brytyjski 
wziął w obronę wielkie mocarstwa pized 

zarzutem, że usiłują przyswoić sobie pia- 

wo rozstrzygania probleruów, nalezacycz da 

kompetencji Zgromadzenia, przyten  tłuma- 
czył ostatnie rozmowy rozbrojenicwe, zazna- 
<zając, że miały one na celu przygotowanie 
terenu i przystosowanie projekia konwencji 
rezbrojeniowej do wymagań chwili obecnej. 

W zakończeniu dolegat bcy.vjeki przeciw- 
stawił się tym, *trórzy xcvtyku ą powolność 
piac rozbrojeniowych, podkreślając, jak har 

tzc skomplikowany jes: probiem. Zdaniem 
mówcy, obecne b*dania strony technicznej są 

zakończone i . nadeszła chwili podejścia do 
iej sprawy od strony Iotycznci. Rozwiąza- 
nie problemu musi nastąpić jak najszybciej 

dlaiero Simon przzciwny jest wszelkiemu 
odrccze vin. 

KANOLERZ DOLFUSS NA TRYBUNIE 

Następnie przemawiał austrjacki kanc- 
lerz Dolfuss. Przy wejściu na trybunę został 
on powitany długotrwałemi oklaskami, jakich 
dawno już nie słyszano w Lidze Narodów. 
Kanclerz Dolfuss wygłosił przemówienie, w 
którem nie brakło dyskretnych aluzyj do sto- 
sunków niemiecko - austrjackich. _Dolfuss 
stwierdził na wstępie konieczność współpracy 

międzynarodowej. „Nie w bratobójczej wal- 

   

  

ce, lecz we współpracy, nakazanej przez Bo- 

ga, mogą państwa rozwiązać zadania naszej 
epoki. Liga Narodów została utworzona ja- 

ko centrum wysiłków dla uniknięcia destruk- 
cynjch walk. Przemiana intelektualna i ma 
terjalna winna się dokonywać w poszczegól- 

nych państwach zgodnie z ich charakterem i 

historją. Nie jest możliwe i byłoby przeciw 

ne prawom etyki, jeśliby się chciało narzuci! 
wszystkim jednakowy system''. 

Dolfuss mówił dalej o wysiłkach Austrji 
w dziedzinie gospodarczej, podkreślając koa- 

nieczność rozszerzania rynków zbytu dla pro- 

duktów austrjackich. — Schodzącemu z try- 

buny kanclerzowi Dolfussowi Zgromadzenie 
zgotowało ponownie gorącą owację. Tylko de- 

legaci niemieccy nie przyłączyli się do ogól- 
nych oklasków. 

Poprzemówieniu delegata Kanady posie- 

dzenie zostało zamknięte. W czwartek posie- 

dzenie nie odbędzie się, gdyż dalsi mówcy do 
dyskusji się jeszcze nie zgłosili. Przewidzia- 

ne jest natomiast w tym dniu posiedzenie Ra- 
dy Ligi. 

ECHA SPOTKANIA MIN. BECKA Z GOE- 
BELSEM 

WARSZAWA. (tel. wł.) Z Genewy dono- 
szą, że w dniu dzisiejszym ukazał się w „Jour 
nal de Geneve'* artykuł wstępny omawiają- 
cy spotkanie na śniadaniu ministrów Becka 
i (Goebelsa. Autor artykułu pisze między inne 
mi: „Serdeczność niespodziewana, nie do wy- 
obrażenia jeszcze dwa dni temu. Jest rze- 
czą widoczną, że Niemcy szukają od kilku ty- 

godni zbliżenia z Warszawą: '. 

Włoski plan rezbrejeniowy 
LONDYN. PAT. — „Manchester Guar- 

dian'* donosi z Genewy, że delegat włoski ba- 

ron Aloisi w porozumieniu z ministrem Neu- 

rathem przedstawił delegatom mocarstw, złą- 
czonych paktem 4-ch następujący włoski plan 

rozbrojeniowy: 

1) czteroletni próbny okres kontroli zbro 
jeń, 2) kontrola zbrojeń dokonywać się bę- 
dzie jedynie bilateralnie, to zn. Francja prze 

prowadzać będzie kontrolę w Niemczech, zaś 

Niemcy we Francji. Kontrola Wielkiej Bry 

tanji i Włoch nie byłaby dokonywana. 3) Mo 

carstwa uzbrojone nie przeprowadzają w tym 

okresie rozbrojenia, lecz wprowadzają w ży- 

cie określone zgóry redukcje, po 4 latach, o 

ile ten okres próbny da wyniki zadawalnia- 

jąceą. 4) Po okresie próbnym Niemcy mają 

prawo podwyższyć ilość swych sił zbrojnych 

do 250.000 ludzi na zasadzie powszechnej słu 
żby wojskowej. 5) W czasie 4-letniego okresu 
Niemcom zezwala się na stosowne powiększe 

nie tych zbrojeń, jakie dopuszczone są dla 

Niemiec przez traktat wersalski. W tej mie- 

rze Niemcom zezwala się na określoną ilość 

aeroplanów wywiadowczych. 6) Pół-wojskowe 

organizacje, istniejące w Niemczech, ulegną 

w czasie 4-letniego okresu próbnego rozwią- 

zaniu. 

Dziennik twierdzi, że delegacja francu- 

ska usiłuje skłonić Włochów, aby swój plan 

wycofali. Również i w urzędowych kołach 

brytyjskich w Londynie nie przyznają, że 
plan powyższy został przez Włochów złożony, 
aczkolwiek nie zaprzecza się tam, że ze stro 

ny włoskiej rozwijana jest w tym kierunka 

nadzwyczajna aktywność. 

wszystkich komunistycznych i so- 
cjalistycznych dziennikarzy nie  mo- 
żna było umożliwić również prasie. sowiec 
kiej udziału w procesie. Mimo to przed- 
stawiciele prasy sowieckiej w Berlinie 
wyjechali do Lipska, gdzie zachowywali 
się w sposób podejrzany, wskutek cze- 
go dnia 22 b.m. zostałi aresztowani, jed- 
pakże w kilka godzin potem z powrotem 
zwolnieni. 

Fakt, że ci dwaj dzienikarze sowiec 
cy mimo niedopuszczenia na proces lip- 
ski, wyjechali tamże, uważany być mo-- 
że tylko za świadome obejście zarządze 
nia, wydanego przez czynniki miarodaj- 
ne w interesie objektywnej pracy  зрга- 
wozdawczej z procesu o podpalenie Rei- 
chstagu. Fakt ten został przez rząd so- 
wiecki użyty jako pretekst do wydania 
poważnych zarządzeń. Rząd sowiecki za- 
wiadomił niemieckie czynniki urzędowe, 
że wszyscy przedstawiciele prasy sowiec 
kiej zostaną w ciągu 3-ch dni z Niemiec 
odwołani, zaś do przedstawicieli prasy 
niemieckiej w Moskwie, zwrócił się z 
przedłożeniem, ażeby oni również opu- 
ścili Związek Sowiecki. 

W interesie przyjaznych stosunków 
niemiecko-sowieckich, których utrzyma- 
nia Niemcy zawsze sobie życzą, nałeży 
ułać, że to żądanie wystosowane do 
przedstawicieli prasy niemieckiej w Mo- 
skwie zostanie cofnięte, a to tembardziej, 
że nie może być ono uważane za uzasad- 
nioną represję za to, że dwaj berliūscy 
przedstawiciele prasy sowieckiej z włas 
nej winy narazili się na możliwość are- 
sztowania. Przy obecnych zarządzeniach 
wydanych przez rząd sowiecki, obcią- 
żająca jest okoliczność, że nie czekano 
wyniku dochodzeń, wdrożonych niezwło- 
cznie ze strony niemieckiej i, że wydano 
to zarządzenie bez względu na to, że za- 
równo prezydent policji w Lipsku, jak i 
rząd niemiecki, wyrazili niezwłocznie swe 
ubolewanie. 

| 

KLĘSKA POWODZI 
w Chinach 

NANKIN. PAT, —— klęska powodzi spowo- 
dowana zerwaniem tamy na rzece Hoang- 
Ho przybrała katastrofalne rozmiary. 50 ty- 
sięcy Chińczyków utonęło. Miljon głoduje 
Powódź obejmuje trójkąt pomiędzy dawnem 
a nowem łożyskiem żółtej rzeki. Katastrofa 
została częściowo spowodowana przez to, iż 
bandy Chunchuzów i oddziały wojska w kil 
ku miejscach zniszczyły tamy w celach defen 
zywnych. Pola zalane przez wodę będą nie- 
zdatne do użytku przez czas dłuższy, ponie- 
waż pokryte są mułem, którego warstwa się- 
ga 5 stóp. . 

Bunt więźniów w Filadelfji 
NEW YORK. PAT. — W więzieniu w 

Filadefji wybuchł bunt więźniów, którzy usi 
łowali wywołać pożary, aby następnie korzy- 
386 # paniki, zbiec z więzienia. W _ buncie 
wzięło udział około 1500 więźniów, którzy pod * 
palili materace w swych celach. „Więźniom 
udało się obezwładnić naczelnika więzienia i 
kilku strażników. Między strażą ogniową a 

więźniami, doszło do formalnej bitwy, o któ- 
rej wyniku Zadecydowaly sikawki parowe. Po 
żar udało się zlokalizować. 
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TELEGRAMY 
S10 SAMOLOTÓW NAD WARSZAWA 

WARSZAWA. (tel. wł.) W dniu 27 b.m. 
sensacją Warszawy był przelot stu aero- 
planów wojskowych nad stolicą. Olbrzy 
mia połać nieba pokryła się stalowemi 
ptakami o barwach polskich. — Jak się 
okazuje był to lot ćwiczebny, odbywany 
corocznie na zakończenie roku szkolnego 
przez poszczególne pułki lotnicze. Pu- 
bliczność z zainteresowaniem śledziła ćwi 
czenia. 

ODSŁONIĘCIE POMNIKA KRÓLA STEFA 

NA BATOREGO W WARSZAWIE 
WARSZAWA PAT. — We środę w połu 

dnie na dziedzińcu państw. gimnazjum męskie 
go im. Stefana Batorego odbyło się odsłanię 
cie przez p. premjera Jędrzejewicza pomni- 
ka króla Stefana Batorego, wzniesionego sta- 
raniem rodziców wychowanków gimnazjum. 

Na uroczystość tę przybyli oprócz pre- 

mjera Jędrzejewicza, który jest protektorem 
pomnika, wicemin. W.R. i O. P. ks. Żongoł- 
łowicz, komisarz rządu m. Warszawy Jarosze 
wicz, prezydent miasta i inni przedstawicie 
le władz, pozatem rodziee uczniów, delegacje 
innych szkół etc. 

ELEKTRYFIKACJA WARSZAWSKIEGO 
WĘZŁA KOLEJOWEGO 

WARSZAWA. (tel. wł.) Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej podpisał dekret, 
dotyczący elektrytikacji węzła kolejowe- 
go warszawskiego, oraz zaciągnięcia po- 
życzki zagranicznej na ten cel. Na mo- 
cy dekretu Polskie Koleje Państwowe u- 
poważnione są do elektryfikacji warszaw 
skiego węzła i odcinków linji kolejo- 
wej na ogólnej długości 200 klm..Przed- 
siębiorstwo PKP upoważnione jest jed- 
nocześnie do zaciągnięcia pożyczki w An 
glji w wysokości 2 miljonów funtów. O- 
procentowanie pożyczki wynosić będzie , 
6 5/8 proc. w stosunku rocznym. 

NA SPOTKANIE PŁK. FILIPOWICZA | 

WARSZAWA. (tel. wł.) Dnia 28 b. m. 
przybywa do Warszawy z Moskwy pułk. Fi- 

lipowicz, kierownik departamentu lotnictwa 
cywilnego. Na spotkanie pułkownika, do gra 
nicy połsko-sowieckiej wyjeżdża małżonka 
pułkownika Filipowieza, ojciec jego, oraz sze 
reg wyższych wojskowych. 

JĘZYK FRANCUSKI W SOWIECKICH 

SZKOŁACH WOJSKOWYCH 

PARYŻ. PAT. — „Ere Nouvelle'* dono- 

si z Moskwy o wprowadzeniu języka francu- 

skiego jako przedmiotu obowiązkowego we 
wszystkich wojskowych szkołach sowieckich. 
Z drugiej strony zaznacza się silny ruch, 
mający na celu zbliżenie w dziedzinie intele- 

ktualnej pomiędzy Sowietami i Francja. 
Specjalny plan opracowuje powołany ad hoc 
komitet, któremn przewodniczy Maksym (Gor- 
kij. Chodzi głównie o wzajemne odwiedzanie 
obu krajów przez pisarzy, artystów i ucz0- 
nych, 

SESJA MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU 
KOMUNIKACJI POWIETRZNEJ 
LONDYN. PAT. — Minister lotnictwa 

lord Londonderry dokonał dziś otwarcia 30-ej 
seji międzynarodowego związku komunikacj? 

powietrznej. Polska jest reprezentowana 
przez właściciela polskich linij lotniczych 

„Lot““. 

ABDEL-FATATTACH - PASZA PREMJE- 
REM EGIPTU. 

ALEKSANDRJA. PAT. B. minister spr. 
zagranieznych Abdel Fatattach-Pasza, któcy 
ustąpił z gabinetu Sidky-Paszy, otrzymał no- 
minację na premjera Egiptu. 

| nc cG 2 ZORCOGI 

Marszałek Piłsudski subskrybował pożyczkę 
WARSZAWA. (tel. wł.). Marszałek 

Piłsudski podpisał deklarację Pożyczki 
Narodowej, przedterminowo na liście sub 
skrypcyjnej Ministerstwa Spraw Wojsko 
wych. Marszałkowie Sejmu i Senatu, 
oraz członkowie Prezydjum obu lzb, za- 
deklarowali subskrypcję Pożyczki w wy 
sokości dwumiesięcznych poborów. 

Dnia 28 -b.m. o godzinie 9,30 komi 

  Na zdjęciu: Komisarz St. Starzyński w 
towarzystwie p. dyr. Centkiewicza w otocze- 
niu członków delegacji gazeciarzy po złoże- 

sarz Starzyński zostanie przyjęty przez 

premjera Jędrzejewicza na  audjencji, 
podczas której premjer złoży deklarację 

o subskrypcji Pożyczki. — Bezpośred- 

nio potem komisarz Starzyński uda się 
na Zamek, gdzie o godz. 10 rano dokona 

subskrypcji Pan Preżydent Rzeczypospo- 

litej. FBI A 

niu przez tych ostatnich deklaracji pożyczko- 

wej. 
 



SILVA RERUM 
KURSY PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW 

Że szkoła jest fundamentem, na którym 
buduje się nasza przyszłość, wiedzą wszyscy 
dobrze, że zadania wychowania i kształcenia 
młodzieży są bardzo skomplikowane i odpo- 
wiedzialne, — o tem też wiedzą wszyscy; na 
tomiast jak należy ułatwiać pracę, w jaki spo 
sób spopularyzować zagadnienie wychowaw- 
cze, jak wciągnąć rodzinę do współpracy ze 
szkołą, — to pozostaje jeszcze do rozstrzyg- 
nięcia. 

„Gazeta Polska'* (265) jeszeze raz wska 
zuje na powagę zagadnienia wychowania mio- 

dzieży : 
Znajomość spraw i zagadnień wychowaw- 

czych ze strony szkoły nie może być poddana 

najmniejszej wątpliwości, bo bez tej znajomo- 

ści nie mogłoby być mowy wogóle o istnieniu 
szkoły. Natomiast dom rodzinny pod tym 
względem pozostawia wiele do życzenia. Dla 
znakomitej większości rodziców kwestje wy- 
chowawcze stanowią ziemię nieznaną bądź z 
powodu braku czasu keniecznie po bnego 
dia zgłębienia tajników tedago: ych, bądź 

z powodu małego zaiuteresowania temi spra 
wami, bądź wreszcie z 1acji niedoconiania waż 
ności tych spraw i niedostatecznego uświa- 
domienia sobie doniosłości rozumnej współpra 
cy domu ze szkoła. 

Jakże zbliżyć rodzinę do szkoły, w jaki 

sposób przygotować szersze masy rodziców de 
świadomej i poważnie traktowanej akcji wy- 
chowania szlachetnych ludzi i dobrych obywa- 
teli? 

mamy do zanotowania fakt bardzo do- 
niosłego pod względem wychowawczym  zna- 
czenia. 

Przy grupie nauczycielski: „Zrębu'* ist- 
nieje zespół rodzicielski, którego celem jest 
współpraca z nauczycielstwem w dzieje 
wychowania młodzieży. Zespół ten nie czrani- 

czył swej działalności jedynie do zamkniętych, 
odbywających się w ściśleiszem gronie refe- 

ratów, odczytów i dyskusyj na tematy wycho 

wawcze, ale poszedł dalej. Zorganizował mia- 
nowicie kursy pedagogiczne dla rodziców i wy 
dał odezwę do wszystkich szkół średn. ogólno- 
kształcących, nawołującą do zachęcenia czion 

ków kół opieki rodzicielskiej do jaknajliczniej 
szego zapisywania się na kursy. 

„Racjonalny program wychowawczy 

czytamy w tej odezwie — od którego nizeczy 
wistnienia zależy przyszłość ь 

szej wymaga harmonijnego wspėld. 
wszystkich czynników. kształtujących psychi- 

kę młodego pokolenia. Dom i szkoła, rodzice 

i wychowawcy stanowić winni nie obojętne 
względem siebie lnb wrogo zwalczająca się o- 
bozy, lecz jeden organizm, przenik 
mą ideologją, tem samem pray nieniem kató- 
gorycznego przeciwstawienia się wszelkiia de- 

strukcyjnym na młodzież oddziaływaniora, 

wszelkim zakusom na zdrowie jej ducha, skąd 
kolwiekby one pochodziły: '. 

Czy taka „rewirka dla rodzieów'* odnie 

sie wielki skutek, trudno przesądzać, ale sam 

fakt podobnych prób zasługuje na wielkie u- 
znanie. 

W pierwszem półroczu biezacogo roku 
szkolnego na kursach pedagogicznych odbędą 
się wykłady na tematy następujące: wycho- 

wanie obywatelsko-państwowe młodzieży, 10- 
forma ustroju szkolnictwa, nowe programy i 
podręczniki, życie seksualne dzieci i młodzie- 
ży wraz z zagadnieniem uświadomienia płcio 
wego, organizacja czytelnictwa, dzieci trudne 
do prowadzenia i metody postępowania z nie 

mi, fazy rozwoju psychicznego dzieci i mło- 
dzieży, estetyka jako czynnik wychowawczy, 
metody obserwowania dzieci i młodzieży, no- 
we prądy w dziedzinie pedogogiki, psychopato 
logja dziecka, metodyka uczenia się, zasady 
racjonalnego odżywiania się, 

Cykl odczytów publicznych dla rodziców o 
bejmie tematy następujące: wychowanie fi- 
zyczne i przysposobienie wojskowe  młodzie- 
ży (męskiej i żeńskiej), poradnictwa zawodo 
we, psychologja przekory, psychologja indy- 
widualna, praca społeczna młodzieży, współ- 
praca domu i szkoły, „Straż Przednia'', za- 
sadnicze postulaty higjeny, kształcenie chara- 
kteru, młodzież a sztuka. 

Szeroko  zakreślony program pozwała 
przypuszczać, że rodzice zainteresują się аК- 
cją i poprą ją czynnie. 

Czyżby więc i w Wilnie nie należało po- 
myśleć o podobnych wykładach oraz o zor- 
ganizowanie wieczorów dyskusyjnych na tema 
ty, związane z wychowaniem młodzieży ? 

Lector. 
WYYYYYYYYYYYYYYYTV! 

  

  

   

      

    

    

  

   
  

Książka Zdzi 

LIPSK. PAT, Szósty dzień rozprawy w 
procesie o podpalenie Reichstagu stoi wybit. 
nie pod znakiem przesłuchiwania świadków po- 
ficyjnych. Akt oskarżenia według  doręczonej 
dziś prasie listy Obejmuje 200 świadków. Po- 

wszechną uwaga koncentruje się głównie na 
osobie oskarżonego van der Liibbego, który 
mimo uspakajających zapewnień szwedzkiego 
eksperta medycyny sądowej wygląda blady i 

mizerny. > ; 
Przewodniczący powołując się na Opinję 

rzeczoznawcy szwedzkiego Sedermana, zapytu- 

je Liibbego, czy będzie dziś mówił wyraźnie, 
Oskarżony po długiem miłczeniu cichym gło- 
sem odpowiada: „być może”. 

Profesor Sederman wydaje następnie opi- 

nję, pokrywającą się zasadniczo z dzisiejszym 
porannym komunikatem prasowym, według 

którego van der Liibbe w rozmowie miał wyka 
zać nawet ożywienie. W trakcie rozmowy miał 
on OŚwadczyć, że zarówno fizycznie, jak i 
moralnie czuje się dobrze. Potwierdza tę opi- 
nję również dziennikarz holenderski Luger, 

który towarzyszył prof. Sedermanowi w czasie 

obserwacji Liibbego. 

Obrońca Torglera Sack zadaje świadko.. 
wi kilka pytań, zmierzających do stwierdzenia 
że pogłoski o rzekomem stopniowem “ zatruwa- 
niu van der Liibbego, jakie się ukazały zagra- 
nicą nie odpowiadają prawdzie. 

Wśród dziennikarzy żywo komentowany 

jest fakt, że Sedermana i Lugera dopuszczono 
do van der Liibbego wójwczas, gdy inni dzien. 
nikarze i adwokaci spotkali się z kategoryczną 
odmową. Specjalne względy, jakie spotkały 
szwedzkiego profesora i holenderskiego dzien. 
nikarza, pozostają niewyjaśnione. Na tem tle 
powstają różne pogłoski i domysły. 

Z pośród świadków policyjnych pierwszy 
zeznawał znany z poprzedniej rozprawy Heis- 
siag, Qmawiał on przebieg zeznań Liibbego, 
składanych w pierwszej chwiłi po pożarze 
Reichstagu. Zdaniem świadka hasła politycz- 
ne głoszone przez van der Liibego, zgodne są 
całkowicie z programem komunistycznym. Na. 
stępnie zeznawał świadek komisarz. Tiirpitz, 
który przesłuchiwał van der Liibbego iw sprawie 
dokonanych przez niego podpaleń gmachów 
publicznych. Obrońca Sack zapytywał w ja- 
ki sposób van der Liibbe sporządzał znajdują- 
ce się w aktach szkice, dokonanych zbrodni. 
Świadek odpowiedział, iż Liibbe osobiście  kil- 

kakrotnie ołówkiem na zwykłym papierze ry- 
sował szczegółowe szkice, utwierdzając policję 
w przekonaniu, że oskarżony Liibbe posiada 

niewątpliwie zmyśł orjentacyjny. 

DYMITRJEW W OBRONIE VAN DER 

LUBBEGO 

Wielkie wrażenie na sali wywołało odez- 
wanie się Dymitrjewa który nawiązując do 
zeznań komisarza Tirpitza zwrócił uwagę  sę- 

dziego na różne wątpliwości jakie nasuwają 

się.w związku z metodą śledztwa. W szczegól. 
ności podejrzane wydaje mu się, dlaczego — 
przy tak ważnem  przesłuchiwaniu van der 
Liibbego tie wezwano tłumacza, wówczas gdy 

np. sędzia śledczy zawsze, w ciągu całego 
śledztwa korzystać musiał z pomocy tłumacza, 
Przewodniczący wyjaśnia na podstawie ze. 

LLS. 72 

SŁOWO 

Proces o podpalenie Reichstagu 
6-ty dzień rozprawy. — Rewia świadków policyjnych. 

znań świadka, żet van der Liibbe tak opanował 
język niemiecki, że potrzeba takiej pomocy 
wówczas nie zachodziła, 

Następnie zeznawał świadek asystent po- 

licji kryminalnej Marowsky. Zeznania jego do- 
tyczyły dalszych szczegółów rozmów = van 

der Liibbego z bezrobotnymi w okresie po- 
bytu w Berlinie, Po tych zeznaniach Dymitrjew 

uniesiony swym temperamentem, żąda kategory 
cznie wyjaśnienia, od kiedy przy przestuchi- 
waniach politycznych van der Liibbego był 

tłumacz. Odpowiedź brzmi, że od 8 kwietnia 
r.b., a więc po upływie 5 tygodni — najważ- 

niejszego okresu śledztwa. Dymitrjew  prote. 

stuje jednocześnie, że podczas śledztwa usi- 

łowano wmówić mu na podstawie znalezionej 

u niego pocztówki z widokiem placu berliń- 
skiego, że współdziałał również w podpaleniu 
oraz że nigdy dotąd nie skonfrontowano go z 

van der Liibbem. W tej chwili na sali powstaje 
zamieszanie. Sędzia odbiera Dymitrjewowi — 

prawo stawiania dalszych pytań. Zkolei wśród 
ogólnego naprężenia rozpoczął zeznawać świa 
dek sędzia śledczy Vogt. 

ZEZNANIE SĘDZIEGO VOGTA 

Sędzia Vogt mówi, że van der Liibbe w 
czasie śledztwa zachowywał się zawsze spokoj- 

nie, opowiadał dużo i logicznie oraz odzna- 

ezał się doskonałą pamięcią. Raz jedynie — 

a byio to na początku śledztwa — zagroził, że 

jeżeli nie będą mu zdjęte kajdany, rozpocznie 

głodówkę. Później jednak odstąpił od tego za. 
miaru. Świadek stwierdza dalej, że zeznania 
van der Liibbego wiernie w dosłownem brzmie- 
niu notował: w protokóle i że sporządzony 

przez niego materjał dowodowy stanowi istot. 
nie sprawczdanie w „ zaszłych wypadkach. 

Z van der Liibbem świadek rozmawiał 
c7ęr;0, starając się wszelkiemi siłami nakło- 

nić oskarżonego do mówienia prawdy, od 
której van der Liibbe w czasie śledztwa 
czasami odbiegał. Van der Liibbe przyznał się 

w śledztwie kilkakrotnie i bez wahania, że jest 
istotnym i jedynym sprawcą podpałenia wszy- 
stkich gmachów publicznych łącznie z gmachem 
Reichstagu i że utrzymywał stosunki z komuni- 
stami, 

Podczas wizji lokalnej w Reichstagu świa. 
dek tłumaczył oskarżonemu, że według opinii 
rzeczoznawców było techniczną wprost niemo- 

żliwością aby oskarżony sam bez współdziałania 

innych osób, mógł dokonać podpalenia .Reich- 
stagu, W czasie licznych przesłuchiwań świa 
dek odniósł wrażenie, że jeżeli pytania stawiane 
oskarżonemu wydawały mu się niewygodne, — 

wówczas van der Liibbe milczał, Opierając się 
na protokółach śledczych, świadek Vogt ze- 

zanł, że van der Liibbe podłożył w, Reichstagu 
ogień w kilku miejscach, mianowicie w kuchni, 
sali posiedzeń plenarnych, przy głównem wej. 
ściu i na jednym z korytarzy, Na ponowną 
uwagę świadka, ż e zdaneim ekspertów tak- 
że i ta koncepcja trudna byłaby w pnktyce d 
zrealizowania z powodu wybranych trudnopal 
nych miejsc, oskarżony miał odpowiedzieć: — 
„Eksperci mogą mówić co chcą, — ja byłem 
zdania że będie się palić", 

Świadek Vogt przytacza następnie (charak- 
terystyczny dla sprawy ważny szczegół, któ- 

Złodziej okradł złodzieja 
Przed sądem grodzkim w Warszawie rozegrała 
się sprawa niezwykła. Przedmiotem obrad był 
zbieg okoliczności tak nieprawdopodobny, że w 
filmie, lub w powieści uważalibyśmy go za płód 
zupełnie nieżyciowej fantazji autora. 

Aleksander Brodnicki — zawodowy złodziej 
—miał w dniu 5 sierpnia szczególne natchnienie 
do pracy. Wyjechał w dzień do Pabjanic, zak- 
Фа@ się wieczorem do mieszkania Mieczysława 
Orzechowskiego, skradł mu 1000 złotych w go- 
tówce, ostatnim pociągiem wrócił do Łodzi i 
tu, gnany żądzą czynu, zakradł się do mieszka- 
nia Mieczysława Radke przy ul. Spacerowej 12. 

Brodnicki obawiał się, że drzwi w mieszka- 
niu Radkego mogą się zatrzasnąć — zdjął tedy 
marynarkę, w której było 1000 złotych skradzio 
nych przed kilku godzinami u Orzechowskiego 
zastawił nią drzwi i dopiero potem zabrał się 
do plondrowania mieszkania swej drugiej ofiary. 

Ale tak się zdarzyło — i tutaj zachodzi 
pierwszy niezwykły wypadek — że do mieszka- 
nia Radkego zakradł się tego dnia jeszcze jeden 
złodziej: pan Torcik Stanisław. 
Dlaczego mieszkanie Radkego było aż tak łako 
mym kąskiem dla złodziei, że zakradło się do 
niego równocześnie dwuch zupełnie od siebie 
niezależnie działających rycerzy rzemiosła zło- 
dziejskiego — to nie zostało wyjaśnione na prze 
wodzie sądowym. W każdym razie faktem jest 

że Torcik, gdy tylko zjawił się przed drzwiami 

mieszkania Radkego, odrazu zorjentował się w sy 

tuacji, Marynarka nowa ieży i drzwi są uchylone 

echowskiego 
I KSIĄŻKA O ZDZIECHOWSKIM 

Tak się złożyło, że prawie jednocześnie u- 
kazały się dwie książki wileńskie, ściśle zwią 
zane z osobą znakomitego pisarza i uczone- 
go, tegorocznego jubilata, prof. Marjaaa 
Zdziechowskiego. Ze szpalt pierwszej książki 
przemawia prof. Zdziechowski bezpośrednio, 
— ze szpalt drugiej wyłania się jego sylwet- 
ka, zarysowywana przez szereg osób, składa- 
jących Jubilatowi hołd w dniach uroczystego 
obchodu 50-lecia pracy naukowej i literackiej. 
"Te dwie książki, wzajemnie się uzupełniając, 
tworzą piękną i ciekawą całość. 

Najnowsza książka prof. Marjana Zdzie- 
chowskiego została poświęcona Węgrom i 
sprawie węgierskiej *). Jest to zbiór przemó- 
wien, referatów i artykułów, przeważnie już 

' drukowanych w czasopismach polskich i za- 

granicznych, dziś zebranych w całość i 
wskutek tego pozwalających na dokładne zro- 
zumienie tak sytuacji, w jakiej się znalazły 
powojenne Węgry, jak i postawy autora wo- 
bee narodu, który przeżywa najtragiczniejsze 

chwile. 
Marjan Zdziechowski należy do najbac- 

dziej szczerych i wypróbowanych przyjaciół 

*) Marjan Zdziechowski — „Węgry i doo- 
koła Węgier*. Szkice połityczno - literackie. — 
Wilno, 1933, str. 173, Z portretem Hr. Juljusza 
Andrassy, który w latach wojny światowej, gdy 
obie wojujący strony sprawę Poiski pogrzebać 
usiłowały, sprawę tę pierwszy podniósł i od- 
tąd niezmordowanie konieczność odbudowy ne- 
podległej Polski głosił, — pracę tę poświęcam, 
jako wyraz wdzięczności dla narodu, który o 
Polsce pamiętał, gdy wszyscy o niej zapomnieli“. 

Węgier i jest bez wątpienia najezynniejszym 
przyjacielem. Nie omija on żadnej sposobno- 

ści, aby przypomnieć społeczeństwu polskiemu 

tragedję narodu, z którym Polska tak silnie 

jest związana wspólnemi przeżyciami i który 

pe wojnie został pozbawiony wspólnej z Pol- 

ską granicy. Słowem i piórem walczy Maxr- 
jan Zdziechowski o sprawiedliwość i żąda, 
jeżeli już nie naprawienia straszliwej krzyw- 

dy, to przynajmniej uznania dla szlachetnej 

i wybitnie moralnej postawy narodu węgier- 
skiego, od szeregu lat okrytego żałobą. 

Wojna światowa przyniosła Węgrom nie- 
bywałą klęskę. Traktat w Trianon pozostawił 
Węgrom mniej niż 1/3 część dawn. obszaru i 
21-miljonową ludność zredukował do 8 miljo- 

nów. Sąsiednie państwa, które wchłonęły zna- 
czną ilość ludności węgierskiej, zagarniając 

tereny węgierskie, zajęły pozycję zdecydowa- 

nie wrogą wobec bezsilnych Węgier i wytwo- 
rzyły niezdrową atmosferę niepokoju i nie- 
ufności. Osamotnione, obezwładnione i ogo- 
łocone z bogactw Węgry borykają się z niesły- 
chanemi trudnościami, lecz prowadzą politykę 
wytrwałą i konsekwentną, a zarazem opro- 

mienioną szlachetną ideą. 

Prof, Marjan Zdziechowski nie przestaje 

wskazywać na niebezpieczne skutki, jakie mo- 
że pociągnąć za sobą zbrodnia, dokonana nad 
narodem węgierskim. Oburza go nie to, że 
Węgry poniosły klęskę na wojnie, lecz to, że 
na Węgry spadły ciosy największe, że ceną 
Węgier opłacono pretensje innyecn narodów, 

że kompletnie zlekceważono i wciąż się lekce- 

  

Znakiem tego — ktoś jest w domu. Pewnie gos- 
podarz. A marynarki nie powinien zostawiać w 
progu, bo czasem może ją ktoś ukraść... Tym 
kimś postanowił zostać właśnie pan, Torcik 

Pierwszy fakt już się zdarzył: złodziej ok- 
radł złodzieja. 
Drugi fakt był jeszcze bardziej riezwykły: oto p. 
"Torcik został zatrzymany na ulicy dłatego, że 
był również -dobrze znany policjantom, co niez- 
nana im była marynarka, którą Torcik niósł pod 
pachą. Torcik wraz z marynarką znalazł się w ko 
misarjacie. Zrewidowano obie marynarki: tę, 
którą nosił na plecach i tę, którą niósł pod.pachą 
W tej drugiej znalazło się tysiąc złotych —(Tor | 
cik omal nie zemdlał ) i adres pana Brodnickie- 
go — również bardzo dobrze znanego policji 
złodzieja. To był drugi i trzeci niezwykły wypa- 
dek. 

rego jednak w protokóle nie umieścił, ponieważ 
obecny przy przesłuchiwaniu tłumacz rzekomo 

powiedzenia tego nie słyszał. Mianowicie van 

der Liibbe miał mówić, że jeżeli byli wspėl- 
nicy, to niech sami powiedzą, co zrobili. Świa- 

dek przytacza to powiedzenie obecne, gdyż 
jako przesłuchiwany w charakterze świadka 
uważa za swój Obowiązek zeznawać przed 

sądem wszystkie ważniejsze momenty śledztwa. 
Świadek zaprzecza dalej podniesionym za- 
rzutom, jakoby wywierał na oskarżonego ja- 
kikołwiek wpływ co do kierunku i szczegółów 
wynurzeń, Wpisywał jedynie to, co zeznawał 

sam oskarżony, bądź świadkowi. Na inną me. 

todę nie pozwalała mu ani procedura karna 

ani honor niemieckiego sędziego, 

To ostatnie Vogt akcentuje, usiłując wy- 
raźnie zjednać sobie przedstawicieli prasy za- 
granicznej. Następnie świadkowi stawia kilka 
drastycznych i niemiłych pytań obrońca Torg- 

lera dr. *Sack. Pytania te dotyczą pominię- 

cia w protokółe tak ważnego szczegółu o dom. 

niemanych wspólnikach zbrodni, oraz czy 
prawdą jest, że wobec van der Liibbego świa- 

dek wyraził się pewnego razu, že Torgler 

przyznał się do udziału w zbrodni. Świadek. 

Vogt, powołując się ponownie na honor sędzie- 

go niemieckiego zaprzecza temu. 

Van der Liibbe, zapytany przez przewodni- 

czącego, Ošwiadcza, że do zeznań świad. 
ka nie ma nic do powiedzenia. 

WRZAWA NA SALI SĄDOWEJ 

Końcowa faza rozprawy była bodaj naj- 

gorętszym okresem przesłuchiwania. Dymitrje 

jew znów uniesiony temperamentem człowie- 
ka, którego niewinnie spotkała krzywda, rzu- 
ca na salę cały zasób krasnomóśtwa politycz- 
nego. Sala drży od od śmiechu, słuchając 
Bułgara; domagającego się wyjaśnienia punk_ 
tów sprzecznych z podanemi przez niego szcze- 
gółami. Yymitrjew protestuje, przy ogólnej we 
sołości dziennikarzy zagranicznych, że śled- 
ztow prowadzone było stronniczo i tendencyj- 
nie, że „Świadek pełniący 'wówczas funkcje 

sędziego śledczego” podał do prasy niemieckiej 
komunikat niezgody -z prawdą, a twierdzący, 
że trzej Bułgarzy są współnikami van der 
Liibbego i że współdziałali również przedtem 
w zamachu na katedrę sofiską. W tej chwili 
na Sali powstaje niezwykła wrzawa, 

świadek Vogt przyznaje, że jeżeli chodzi o 
ów komunikat prasowy, to istotnie zaszła po- 
myłka. 

Dymitrjew zarzuca następnie świadkowi, 

że mimo usilnych próśb i kilkakrotnych wn 

wniosków pisemnych nie uwzględniono jego 
życzenia o zdjęcie mu kajdan, w których w 
postawie siedzącej trzymany był przez 5 mie- 
sięcy. W tej chwili przewodniczący uderzając 
dłonią w stół, zwraca uwagę, że nie zniesie, by 

ubliżano sędziemu. Dymitrjew natomiast coraz 
gwałtowniej protestuje, przeciwko odbieraniu 
mu możliwości obrony, stwierdzając wobec 
Sądu, że to On właśnie przez sąd został obra- 

żony. Po tem oświadczeniu sąd udaje się n na- 
naradę, po której ogłasza uchwałę, grożącą 
Dymitrjewowi, że jeżeli powtórzy choćby jed 
sno słowo zostanie wyprowadzony z sali 
rozpraw. 

Pomnik poległych żołnierzy 

w Chełmie 

  

W tych dniach Pan Prezydent Rzeczypospo 

litej dokonał w Chełmie odsłonięcia pomnika 

poległych żołnierzy 7 p.p. Leg. Pomnik ten wz 

niesiony został ze składek żołnierzy 7 p.p. Leg. 

i społeczeństwa ziemi chełmskiej. 

UART KTS PER SLS E ASSR ATI 

Pierwszy w Polsce wypadek 

rzucenia kiątwy na. rabina 

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uda- 
ła się delegacja rabinów, celem interwenjowania 
w Sprawie pozbawienia stanowiska rabina gm. 
Rembertowa, Chaima Kestenberga. Sprawa ra- 
bina Kestenberga jest pełna sensacyjnych momen 
tów. 

Przed kilku tygodniami żydowska ludność 
Rembertowa zwróciła się do związku rabinów z 
wielkim memorjałem przeciwko swemu ducho- 
wieństwu.Jak wynikało mianowicie ze skarg 
miejscowej ludności Kestenberg dopuścił się 
straszliwych ze względu na jego stanowisko i 
kanony wyznaniowe — przestępstw. Przed kilku 
bowiem tygodniami do miejscowego sądu wpły- 
nęła skarga niejakiej Józefy Zdziarskiej o alimen 
ty przeciwko rabinowi, zaś o bliższym stosunku 
duchownego z „gojką* mówiono powszechnie 
w całej okolicy. Pozatem wierni oskarżali Kesten 
berga o to, że zamierzał całą gminę żydowską 
wciągnąć do pewnej sekty i w związku z tem 
utrzymywał stosunki z centralą sekty w Ameryce 
która mu nadsyłała pieniądze. Zaalarmowany te 
mi skargami związek rabinów — zarządził nagłą 
rewizję w mieszkaniu rabina Kestenberga w jego 
domu w Wawrze. Rewizję przeprowadzono zapo 
mocą własnej egzekutywy — żandarmerji sobot- 
niej. 

Znaleziono rewelacyjne materjały, mianowi 
cie stosy sekciarskiej literatury, którą skonfisko- 
wano. . 

Wczoraj do późnej nocy obradował w tej 
sprawie sąd zw. rabinów, wobec czego postano 
wiono wykluczyć Kestenberga ze związku, a 
nadto zwrócić się do władz rządowych o złoże- 
nie go ze stanowiska. Pozatem uchwalono spalić 
uroczyście na placu 'w Rembertowie całość skon 
fiskowanych w czasie rewizji ksiąg sekciarskich. 
Powzięto nadto pewne tajne uchwały, o których 
nikogo nie poinformowano, jak jednak słychać na 
rabina Kestenberga ma być rzucona klątwa, co 
jest pierwszym wypadkiem tego rodzaju w Pol 
sce. Wśród ludności żydows. cała ta sprawa wy 
wołała niesłychane poruszenie. 

  

Armia bandytów w U.S.A. 
Amerykański minister wojny nazwał nie- 

dawno przestępców, operujących na teryto- 

rjum Stanów Zjednoczonych, czerwoną armją. 
Według obliczeń ministra armja ta jest trzy 

krotnie większa od amerykańskiej armji, i z 
każdym dniem szeregi jej uzupełniają wciąż 

nowe elementy. 
Stosuje ona najdoskonalsze metody wai- 

ki i posługuje się ostatniemi zdobyczami ie- 
chniki: używa nawet czołgów, nie mówiąc już 
o bombach, czy karabinach maszynowych. 

Cyfry, które przytacza minister, są 1sto 
tnie wstrząsające. 

W Stanach Zjednoczonych „działa'* obe- 

cnie 400.000 ludzi, obojga płci, uprawiających 
bandytyzm. W ciągu ostatniego roku armja 
ta dokonała 12.000 mordów, 3.000 rabunków, 
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waży rolę Węgier, jako czynnika tradycyj i 
moralności, — że wreszcie dookoła Węgier 

wytworzyła się atmosfera obłudy, egoizmu i 

brutalności, tak charakterystyczna dla powo- 
jennej Kuropy. 

Walka o sprawiedliwość dla Węgier jest 
dla prof. M. Zdziechowskiego jednym z odcin- 

ków wielkiej i nierównej walki o zwycięstwo 

moralności w dziedzinie stosunków politycz- 

nych i społecznych. 

Wyraźnie o tem mówi w przedmowie: 

„Wszystko, co piszę, jest nie na czasie; 
szkice niniejsze są w otwartej wojnie z cza- 
sem. Po bitwie pod Sedanem odprawiono mo- 
ralność na pokutę: dziś ostatecznie ją ze sfe- 

ry polityki wygnano. Publicysta, któremu 
zdarzy się być z nią w zgodzie, czuje się w 
obowiązku jak najkategoryczniej przy tem о- 
świadczyć, że z zasady wszelką zasadę moral- 
ną odrzuca i że w poglądzie swym kieruje 
się interesem państwa czy narodu. Sądzę jed- 
nak, że dla zrozumienia interesu narodu czy 
państwa potrzebna jest inteligencja, niema 
zaś jej tam, gdzie niema odrobiny zmysłu mo- 
ralnego““.. 

Sprawa węgierska szczególnie obchodzi au- 
tóra przedewszystkiem dlatego, że na jej przy 
kładzie widzi on samobójcze zašlepienie Eu- 

ropy, która nie zdaje sobie-sprawy z niebez- 

pieczeństwa bolszewickiego, i dlatego rów- 

nież, że właśnie na tle sytuacji węgierskiej w 
całej jaskrawości zarysowuje się obłuda i nie- 
moc zakłamanej polityki międzynarodowej. 
Wskutek tego Węgry w oczach autora stają 

się uosobieniem zdrowych pierwiastków poli- 
tyki, występują niemal jako antyteza Europy, 

zarażonej bołgzewictwem. Zwycięstwo polity- 
ki węgierskiej i wzmożenie wpływów węgier- 
skich pociąga za sobą uzdrowienie stosunków 

dla ułatwienia zapisów na 6%/, Pożyczkę Narodową czynny będzie: 
we czwartek 28, LX. r. b. od 8 do 20 godz. — w 
września r. b. od 8 de 18 godz. — w niedzielę 1 X. 1933 r. od 9 do 13 g. 
Dyżury urzędników zorganizowane zostały przez Zrzeszenie Pracowników 
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ogólno-europejskich. 
Autor mówi np.: 

„Dziś stwierdzamy, że dzięki mądrej po- 

lityce węgierskiej, moralna ich powaga ogrom 
nie w oczach świata się wzmocniła, spada 

bielmo z oczu najbardziej zaślepionych, — ес- 
raz częściej dają się słyszeć głosy w obronie 
Wegier““.. 

Stosując kryterja moralne w odniesieniu 

do posunięć politycznych i porównywując 
czyn Węgier w r. 1918 z czynem Polski w r. 
1920 (w obu wypadkach — odparcie klęski 
bolszewizmu), pisze autor: 

„Naród Madjarów wrócił do swego po- 
słannictwa dziejowego, jako przedmurze chrze 

ścijaństwa, i w r. 1918 obronił strupieszałą 
Europę — i, powiedzmy, obronił wbrew jej 

woli — od nawały balszewickiego  barba- 
rzyństwa. I my ją obroniliśmy w r. 1920. 

Tylko u nas w przeciwieństwie do Węgier nie 
rozumiano doniosłości dokonanego przez nas 
dzieła. Nam się zdawało, że tylko z Rosją 
walczymy, że jej najazd odpieramy. Tego 
nie wiedzieliśmy, że niebezpieczeństwo było 

nierównie groźniejsze, takie, jakiego świat je- 
szcze nie widział... 

(Dlatego tak cenną dla nas jest, w głębo- 
kiem przekonaniu mojem, przyjaźń z nimi 
t.j. z Węgrami). Traktat wersalski pozbawił 

nas wspólnej z narodem tym granicy, ale po- 

przez granice powinniśmy wyciągnąć do nich 
rękę, aby przynajmniej w duchowej z nimi 
łączności nabrać tej odwagi w walce z prze- 
wrotowemi potęgami bolszewickiego mroku, 

której nam tak brakuje... 
Książka prof. Marjana Zdziechowskiego 

„Węgry i dookoła Węgier'** jest doskonałem 
źródłem do poznania duszy Węgier. Pod tym 
względem autor jest niezastąpionym przewod- 

50.000 włamań i 100.000 napadów. Szkody, 
wyrządzone przez nią, dochodzą 13 miljardów 

dolarów. 
Gdyby na terytorjum nasze — mówi mini- 

ster — napadła nieprzyjacielska armja w ilo 

ści 400 tysięcy żołnierza, wiemy co nastąpiło- 
by: po pewnym czasie nie pozostałoby z niej 
ani jednego człowieka, cały bowiem naród a- 
merykański wystąpiłby do walki. Tymczasem 

zaś znosimy z pokorą najdziksze wybryki ta- 
kiej armji wewnątrz kraju. Pozostaje jedno — 
kończy minister — wojna krzyżowa przeciw 

bandytom. Wszyscy musimy wziąć w niej u- 
dział w imię obrony naszej państwowości. 

EL. 

Porucznik Mangin pogrzebany 
w Marrakech 

Z zachowaniem wspaniałego ceremonjału 
wojskowego odbył się dopiero teraz pogrzeb po- 
rucznika Henryka Mangin w Marrakech. Porucz 
nik Mangin, syn znakomitego generała francus- 
kiego, zginął jak wiadomo dn. 21 lipca w wal- 
kąch z Arabami podczas ostatnich operacyj wo- 

jennych w Atlasie. Śmierć jego okryła żałobą 
całą Francję. 
Młody porucznik, po ukończeniu szkoły wojsko- 
wej, miał przed sobą wszystkie drogi otwarte 
jako syn wybitnego wodza, ukróciciela Atlasu, 

nikiem. 
Zarysowując dziejową rolę Węgier, w ta- 

kich rozdziałach, jak „Kim są Węgry, lub 

„Szandor Petófi i jego ojczyzna” — zastana- 
wiając się nad sytuacją polityczną w dobie 

obecnej  („Tragedja Węgier'*, „Francja, 
Węgry, Polska““, „Węgry, Czechy, Pol- 
ska““, „Mata Ententa“', „Kwestja  sio- 
wiańska'* i im.), zdobywając się na ostry 
sąd pod adresem Polski („Niemoc polska**), 
— szczególnie głęboko, serdecznie i ujmują- 

co odtwarza autor świat węgierski, kreśląe 

sylwetki najwybitniejszych Węgrów, bohate- 

rów ostatniego okresu dziejów. (Biskup Otto- 
kar Prohaszka, Hr. Stefan- Szćchenyi, Hz. 

Juljusz Andrassy, hr. Albert Apponyi). 
Książka prof. M. Zdziechowskiego „Wę- 

gry i dookoła Węgier** zasługuje na jaknaj- 
szersze rozpowszechnienie, jako publikacja, 
zbliżająca polskiego czytelnika do Węgrów, a 
jednocześnie i do znakomitego autora. 

Kto zechce jednak jeszcze bardziej zbli- 
żyć się do autora, aby poznać go i uświado- 
mić jego rolę w dziejach współczesnej pol- 

skiej myśli, musi nabyć (nietylko przeczytać, 
lecz nabyć, jako dokument epoki) książkę, 
wydaną przez senjorów stowarzyszenia aka- 
demiekiego „Odrodzenie** p.t. „50-lecie pracy 

pisarskiej Marjana Zdziechowskiego““.*). 

Książka ta zawiera pokłosie jubileuszu, zor 
ganizowanego w r. bież. Podaje ona przebieg 
wileńskich uroczystości („Środa  literacka'', 
akademja w Tow. Rosyjskiem, akt nadania 

doktoratu honoris causa w Auli Kolumnowej 
USB, bankiet, hołd młodzieży akademickiej), 
teksty depesz gratulacyjnych, oraz listów róż- 
nych osób, a eo najważniejsze zestawia głosy 

*) „5O-lecie pracy pisarskiej Marjana Zdzie- 
chowskiego.“. Wydawnictwo Senjorów S. K. M. 
A. „Odrodzenie“. Wilno, 1933, str. 100. 

W WIRZE STOLICY 
DZIEŃ W GRODNIE. 

Domek zapadły w ziemię, izdebki ciasne 
o niskich pułapach — ten domek jeszeze pa- 

mięta czasy sejmów, zjeżdżała tu do Grodna 
rębacka granda, w tych małych stancjach sta 

ła brać szlachecka... 
Teraz mieszka dobra staruszka. Przysz- 

ła sąsiadka i szeptem opowiada, że dyrektor 

gimnazjum jest bardzo chory, skrzep w ko- 

lanie, galopujące suchoty czy ślepa kiszka — 

nikt nie wie dobrze co. 

— Możeby mu posłać pastylki Morris- 

sona, namyśla się staruszka. 

— 0óż to za pastylki? 
— Doskonałe lekarstwo. Od wszystkiego, 

jak nie wiadomo co jest, to nie nie pomoże 

oprócz Morrissonów, mój Śp. mąż spadł 142 
z konia, pogruchotał nogę, chcieli mu obcinać, 

że niby gangrena, w międzyczasie jak dokto- 

rzy ostrzyli noże i piły, ja mu dałam kilka 
ylek. Połknął, obracają się doktorzy, chcą 

ciąć — zdrowiuteńki mąż, kiwa wesoło paleem 

u nogi 

   

  

— Trzeba czemprędzej kupić ten eudow- 
ny środek. 

— A właśnie! Dawniej były te pastyiki 
w każdej aptece, doktorzy się rozzłościli, że 

wszyscy będą zdrowi bez ich pomocy i zabro 

nili sprzedawać. Nigdzie dziś nie można do- 
stać. A to angielski Środek, zostało mi parę 

pastylek, chowam na czarną godzinę... 

Surowo trzymana jest młodzież szkolna 

w Grodnie. Po 7-ej wieczorem nie wolno być 
na uliey. Drabisko 20-letnie z 8-ej klasy dra- 
łuje kłusem do domu, by zdążyć przed 7-mą. 
Spotka nauczyciela i — nieszczęście gotowe. 

No, no, żeby w Warszawie wydano taki prze 

pis — toby .się zeń sztubacy nabijali! 
O północy pociąg do Warszawy. Połowa 

przepełniona, druga pustawa — to wagony z 
gimnazjum Batorego. Wraca cała falanga z 

Wilna, śpią jak susły, widać przez okno jak 

belfry klepią w preferansa — ciemnota te :a- 
uczycielstwo, jeszcze bridz do nich nie do- 
tarł. 

Na dworeu wileńskim o 6-ej rano wysy- 
puje się wesoła chmara na peron. 

— No, jak się wam udała wycieczka ? 
— Fajnie! Reprezentowaliśmy Batorego, 

fetowano nas, nasz stary się nagadał za wszy- 
stkie czasy. Dobry rok szkolny — zaczęliśmy 
od wycieczki. 

— Woda w jeziorze zimna, nie dali się 
kąpać... 

— Szkoda, że naszą buda nie jest imie- 
nia Sobieskiego i nie pojechaliśmy do Wied- 

nia. Karol 

Czy przygotowywał 
zamach? 

TAJEMNICZY PASAŻER  MARSYLSKI. 
P. Joly, specjalny komisarz portu mar- 

sylskiego, w towarzystwie kilku agentów, do- 
konał onegdaj rewizji statku „Timgad““, ktė- 
ry miał wyruszyć z Marsylji do Algieru. W 
łodzi ratowniczej żnaleziono, zakrytego pod 
brezentem pasażera. Okazało się, że jest to 
22-letni Niemiec, nazwiskiem Bernhard Wer- 
ner Thiele. | 

Przy Niemcu wykryto niezwyły bagaż: 
trzy metry sznura Bickforda, trzysta gramów 
dynamitu, dwa detonatory, oraz dziesięć na- 
bojów szedditu. 

, Pasażera poddano natychmiast szczezóło- 
wemu badaniu. Opowiedział on, że przybył 
z Niemiec do Lyonu na rowerze. Tutaj, nie 
mając pieniędzy, sprzedał rower i przywę- 
drował piechotą do Marsylji w ciągu dwóch 
tygodni. Kilka nocy spędził w domu noelego- 
wym, wreszcie postanowił udać się do Algie- 
ru. Wobec tego, że nie miał na opłacenie bi- 
letu, przekradł się na statek i ukrył w łodzi 
ratowniczej. 

W jakim celu miał przy sobi» materjały 
wybuchowe? — na to pytanie Thiele nie 
chciał odpowiedzieć. Eksperci orzekli, że ma- 
terjałów tych wystarczyłoby w zupełności, 
aby podpalić i zatopić „Timzai '. 

Tajemniczy podróżnik został nwięziony 
i oskarżony o włóczęgostwo i przechowywa 
nie materjałów wybuchowych. EL. 
+ PSR ABS MEETA 

zwycięzcy nad Sidi ben Othmanem w roku | 
1912. Jednakże miast błyszczeć w stolicy, porucz 
nik wołał twardą służbę w wojskach afrykans- 
kich, tam gdzie ojciec jego zdobył sławę. 

I właśnie w rocznicę zwycięstwa ojca z ro- 
ku 1912 odbył się pogrzeb syna w Marrakech, 
Generał Catroux przemawiając nad. grobem 

powiedział: : 
— Mangin'owie zostaną tam, gdzie zginęli. Bro- 
nią ziemi, Et. 

    
  

  

  

prasy, przytaczając in extenso bardziej war- 
tościowe artykuły, które się ukazały w okre- 
sie uroczystości. Znajdujemy więc prace 
prof. Manfreda Kridla, Heleny Romer-Ochen- 
kowskiej, Adama Grzymały-Siedleckiego, dr. 
W. Charkiewicza, dr. Stanisława Świanie- 
wieza, Wandy Dobaczewskiej, dr. Janiny Bud- 
kowskiej, Heleny Obiezierskiej, dr. St. Fedo- 
sewicza, Wandy Nowodworskiej i in. **). 

Książka o Zdziechowskim,  utrwalająca 
pamiętne dni serdecznych uroczystości, ma 
wielką wartość, jako dokument epoki, jako 
wspomnienie wielkiego, zbiorowego odruchu, 
przezwyciężającego codzienną ospałość i 
egoizm. 

W liście do Jubilata słusznie mówi p. Ma- 
rja z hr. Rozwadowskich Górska: 

„Skarżysz się nieraz, że głos Twój jest 
głosem wołającego na puszczy. Ale dziś w to 
wierzę, że niema głosów, ginących na pu- 
szczy; znajdzie się zawsze aparat odbiorczy, 
jakaś rozgłośnia, która po Świecie  rozniesie, 
budząc echa w sercach, — aż kiedyś rozbrzmią 
wielką symfonją, w której się wszystkie gło- 
sy złączą na wieczystą nastrojone nutę““... 

W. Charkiewicz. 

*) Nie bez przyjemności stwierdziłem w 
w książce brak artykułu dr. St. Cywińskiego. 
W swoim czasie ośmieliłem się wskazać na dzi- 
wną treść tego artykułu („Skrucha wielkopo- 
stna“ — 2. III. b. r. Nr. 60), 'wskutek czego 
ściągnąłem na siebie srogi gniew autora, 
który posądzał mnie o jakąś specjalną  złośli- 
wošč. 

Obecnie p. Cywiński będzie musiał albo 
się śmiertelnie obrazić na wszystkich senjorów 
i junjorów Odrodzenia, którzy chyba nie przy- 
padkowo odrzucili jego artykuł, — ałbo co 
będzie słuszniejsze, — przyznać mi rację i stwier 
dzić, że ów niefortunny artykuł naprawdę się 
nie udał.



  

Wolna Trybuna Gospodarcza 
BANK AKCEPTACYJNY 

„Zarządzenia znane pod nazwą ak- 
cji finansowo - rolnej, konieczne dła o. 

panowania kryzysu „przyniosą pełny e- 
iekt tylko wtedy, kiedy wszyscy rolnicy 
potrafią świadomie z nich korżystać'. 

Z przedmowy Ministra Br. Nakoniecz- 

aikowa - Klukowskiego do wydawnictwa 
„Ustawodawstwo finansowo - rolne". 

w W miarę pogłębiania się kryzysu w rolni- 
<twie zagadnienie ochrony produkcji rołnej i 
gospodarstw rolnych coraz więcej zyskiwało na 
znaczeniu, stając się ostatecznie głównym ce- 
lem podjętej przez rząd akcji opanowania sy- 
tuacji gospodarczej. Planowe i zdecydowane 
zabiegi w tym kierunku zapoczątkowane zo- 
stały wydaniem ustawy z 25 lutego 1932 r. (0 
zmianie niektórych przepisów ustawy postę- 
powania Sądowego Cywilnego z 1864 r. i 
ustawy © przetargu przymusowym i zarządzie 
przymusowym), usuwającej możliwość  czę- 
stych licznych egzekucyj, pozbawiających go- 
spodarstwa rolne Środków produkcji, 

Pomimo krótkiego stosunkowo czasu dziś 
istnieje już dostatecznie rozbudowane ustawo- 
dawstwo - finansowo - rolne, oparte na prze- 
słance, że „rolnicy nie są w stanie spłacać w 
terminie zaciągniętych zobowiązań i nie mo- 
ga podołać kosztom swego zadłużenia”, oraz 
na preświadczeniu, że równolegle do ułatwień 
w dziedzinie spłaty wierzytelności należy stwo- 
rzyć możliwość unikania skutków trudności 
płatniczych. 

Stosownie do celów, którym służy  usta- 
wodawstwo finansowo rolne, obejmuje ono (sto- 
sując podział na grupy, przyjęty w wzmianko- 
wanej na wstępie pracy „Ustawodawstwo fi- 
nansowo - rolne i jego praktyczne zastosowa- 
nie“): 

1. Ustawy antyegzekucyjne, 
2. ustawy, zmniejszające 

zadłużenia rolniczego, 
3. ustawy, sanujące 

darstwa rolne. 

W niniejszym artykule, poświęconym omó- 
wieniu zadań Banku Akceptacyjnego i streszcze- 
niu przebiegu zebrania informacyjnego na ten 
temat, jakie się odbyło w dniu wczorajszym z 
imicjatywy . Rady oWjewódzkiej Związku Zie- 
mian Ziemi Wileńskiej, nie będziemy mówili 
o pierwszej i ostatniej grupie ustaw. „Na- 
tomiast wskazanem wydaje się nam omówienie 
pokrótce zasadniczych celów i żałożeń ustaw 
należących do drugiej grupy, ponieważ do tej 
grupy zaliczyć należy ustawę powołującą do 
życia Bank Akceptacyjny. 

Według obliczeń Ministerstwa Skarbu za- 
dłużenie rolnictwa wynosi 4,6 miljarda zł., zaś 
koszty obsługi tego zadłużenia około 500 milj. 
zł. rocznie. Nie ulegało wątpliwości, że w ra- 
zie dalszego utrzymywania się kosztów obsłu- 
gi zadłużenia rolnego na tym poziomie wszel- 
kie próby, zmierzające do przywrócenia gos- 
podarstwom rolnym opłacalności, musiałyby 
być zgóry skazane na niepowodzenie. 

Zawdzięczając ustawom w omawianym za- 
kresie osiąga się zmniejszenie kosztów obsłu- 
gi przeszło 200 milį. zł. Ustawy te dotyczą 
zadłużenia długoterminowego w instytucjach 
kredytu długoterminowego, zadłużenia prywat- 
nego długoterminowego (opartego na hipote- 
kach), zadłużenia  krótkoterminowego w in- 
stytucjach kredytu krótkoterminowego i zadłu- 
żenia krótkoterminowego u prywatnych wierzy- 
ciel. 

Dla przeprowadzenia konwersji krótkoter- 
minowego zadłużenia powołane zostały dwie 
specjałne instytucje: Bank Akceptacyjny i U- 
rzędy Rozjemcze. . 

Działalność B-ku Akceptacyjnego, przy wymie 
nianiu którego będziemy używali poniżej 
skrót B. A., dotyczy kredytu krótkotermino- 
wego na rynku zorganizowanym, działalność 
Urzędów Rozjemczych — zadłużenia krótkoter- 
minowego prywatnego, W pierwszym 'wypad- 
ku inicjatywa spoczywa głównie w ręku in- 

/stytucji  wierzycielskiejj w drugim — w ręku 
dłużnika. | 

W jakim celu i z jakich wychodżąc zało 
żeń powołany zotał do życia B. A.? 

Niepomyślne zjawisko długotrwałego 
mrożenia. wierzytelności wyraźnie wskazywało 
na to, że przywrócenie wypłacalności rolni- 
czej może nastąpić tylko w drodze uzyskania 
dla dłużników 'warunków  dogodniejszych od 
dotychczasowych, a jednocześnie w drodze 
spowodowania takich układów między insty- 
tucjami wierzycielskiemi a _ dłużnikami - rol- 
nikami, (które dawałyby i werzycielowi najwięk 
szą gwarancję zwrotu długu, decydując o przy- 

p niu zachwianegó zaufania i prowadząc do 
obustronnego uspokojenia. Głównym celem 
jest przeto uporządkowanie zadłużenia  rolni- 
czego wobec kredytu zorganizowanego. 

„Mogłaby powstać wątpliwość, czy nie 
prościej byłoby przeznaczoną w ten sposób su- 
mę na pomoc rolnictwu wprost rozprowadzić 
pomiędzy rolnikami 'w postaci nowego Кте- 
dytu B. A. w specjalnej broszurze, omawia 

koszty obsługi 

poszczególne gospo- 

   

za- 

jącej zadania Banku, stwierdza, że „celem, do 
którego dążą czynniki rządowe, jest nie do- 
raźna pomoc dła rolnictwa, która przyniosłaby 
może chwilową tylko ulgę, lecz przywrócenie 
normalnych . stosunków kredytowych w rolni- 
ctwie a przedewszystkiem przywrócenie za- 
ufania opartego na bezpośredniej umowie wie- 
rzyciela z dłużnikiem. Państwo postanawia do- 
pilnować i umożliwić, by uciążliwe zobowiąza 
nia nie zrójnowały doszczętnie rolnictwa i na- 
wet decyduje się na płacenie części odsetek: 
przypadających od rolnictwa, z drugiej zaś 
strony, Państwo, w interesie wierzycieli, two- 
rząc Urzędy Rozjemcze i Bank Akceptacyjny, 
rozciąga kontrolę nad sumiennem wykonywa- 
niem zobowiązań w ich obecnej lżejszej posta- 
ci, ustalonej dła zastąpienia dawnych warun- 
ków, przekraczających finansowe możliwości 
rolnictwa”, 

Ponieważ ustawodawstwo dotyczące za- 
dłużenia rolniczego w instytucjach  krótkoter- 
minowego kredytu zorganizowanego siłą rze- 
czy oddaje pełną inicjatywę instytucjąm wie- 
rzycielskim, powodzenie akcji, zainicjowanej 
przez powołanie B. A. w dużej mierze zależne 
jest od tej inicjatywy. Bierne lub wręcz nace- 
chowane niechęcią ustosunkowanie się insty- 
tucyj wierzycielskich do układów z dłużnikami, 
sceptyczny pogląd na korzyści wynikające 
stąd dla wierzycieli, wreszcie przesądzanie z 
góry, że układy nie pomogą dłużnikowi, do u- 
porządkowania swego zadłużenia — wszystkie 
te momenty, obok stosowania równocześnie 
zbyt uciążliwych wymagań przy zawieraniu 
układów, mogą poważnie zaważyć na reali- 
zacji tych końcowych celów, którym  słu- 
ży ustawodawstwo finansowo - rolne na roz- 
ważanym odcinku. Z drugiej strony poważną 
rolę odegrać musi ta okoliczność, czy wszyscy 
zainteresowani rolnicy - dłużnicy potrafią sko- 
rzystać Świadomie z nadarzającej się możliwo- 
Ści uporządkowania swego zadłużenia. Nałeży 
też przewidywać trudności w dostarczaniu 
przez dłużników wymaganych zabezpieczeń zwła 
szcza w razie nieposiadania  uregułowanej hi- 
poteki, papierów wartościowych i t. p., przy- 
tem w warunkach, kiedy o poręczycieli coraz 
trudniej skutkiem kryzysu czynnika zaufania. 

Wczorajsze zebranie informacyjno - dysku- 
syjne zwołane przez Związek Ziemian Ziemi 
Wileńskiej celem omówienia spraw związanych 
z działalnością B. A, odbyło się przy rekordo- 
wej frekwencji tak rolników - dłużników, jak 
przedstawicieli instytucyj wierzycielskich, — 
przy wykazaniu jednocześnie przez uczestników 
wyjątkowego zainteresowania, co ujawniło się 
w poniższej dyskusji. 

Zebranie zagaił p. prezes Z. Bortkiewicz, 
dając krótką charakterystykę ustawodawstwa 
oddłużeniowego wogóle i przechodząc następ- 
nie do omówienia ustawy z dnia 24 marca 
1933 r., na mocy której został później powo- 
łany do życia B. A. 

Referaty o B. A. wygłoszone zostały przez 
dyrektora p. Maculewicza i naczelnika w Ban- 
ku Rolnym p. Orlickiego, przytem pierwszy 
prelegent informował o zadaniach i strukturze 
B. A., drugi zaś — o istotnych warunkach oraz 
niektórych szczegółach układu między  dłuż- 
nikiem a instytucją  wierzycielską (głównie 
Bankiem Rolnym). 

W wyniku referatów wywiązała się oży- 
wiona dyskusja, której towarzyszyły liczne za 
pytania uczestników zebrania i odpowiedzi na 
te pytania ze strony prelegentów. Między in- 
nemi podnoszone były trudności powstające 
z tych lub innych przyczyn przy zawieraniu u- 
kładów, sprawa objęcia działalnością B. A. 
wierzytelności Banku Polskiego, zwłaszcza w 
odniesieniu do listów zastawnych Banku Ziem- 
skiego lombardowanych w Banku Polskim, ko- 
nieczność wciągnięcia w orbitę dobrowolnych 
układów banków prywatnych a w razie ich u- 
chylenia się, udzielanie prawa dokonywania 
szącunków nieruchomości komitetom finanso- 
WO - rolnym i t. p. 2 

Przebieg dyskusji wykazał nie tylko wiel- 
kie zainteresowanie działalnością B. A, ale i 
zaakcentował momenty, przemawiające za tem 
że przy lojalnem wzajemnem  ustosunkowaniu 
się strony wierzycielskiej i dłużniczej zasad- 
niczy cel rozważanego ustawodawstwa  zosta- 
nie osiągnięty, Z. Harski, 

* * 

Sprostowanie. Skutkiem przeoczenia kore- 
kty do wczorajszego artykułu p. Z. Harskie- 
go p. t. „Owsiana sprawa'* wkradły się błę- 
dy następujące: 3 

Zamiast: „wów: 

    

as gdy gdzieindziej na 
łąki i pastwiska przypada tylko 17,1 proc.'* 
— należy czytać: „wówczas gdy w całem 
państwie na łąki i pastwiska przypada tylko 
17,1 proe.'*. 

„Tam, gdzie jest mowa o przeciętnych zbio 
rach w b. gubernji wileńskiej, zamiast: „EDI 
na gruntach większej własności'* — należy 
czytać: „: „7,3 q na gruntach włościańskich 
i 8,2 q na gruntach większej własności'*. 

SDDS CHER OW ZG & 

  

P.P. CZŁONKOWIE 

Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego 
Na Antokolu w Wilnie, ZAMKOWA 18 

) niezwłocznie otrzymują kredyt w Banku niezbędny dla subskrypcji ; 

POŻYCZKI NARODOWEJ 
Bank przyjmuje zapisy i raty na Pożyczkę Narodową 

Echa zgonu na ry 
WILNO. Wczoraj w obecności komisji 

iej odbyła się u św. Jakóba 
sekcja zwłok zmarłego nagle na rynku drzew- 
mym podczas zatargu z rewidentem miejskim, 
Leįby Szmuklewicza. , 

AZZARO тнй ОО 

ieganckie futro 
Moda zimowa ma wdzięczay materjał w 

. a postaci futer. Płaszcze damskie. nawet. zwykłe 
śukienne, wymagają aplikacyj s futerka. Te- 
goroczne żurnale mód zdecydowanie wprowa- 
dzają futro do stroju pięknej pani. 

Naturalnie najbardziej eleganckie jest fu- 
tro całkowite. Rodzaj i gatunek — to już 
Tzęcz gustu, choć i tu moda narzuca pewne 
wymagania. 

i Aby zorjentować się w różnorodnych mo- 
źliwościach — najlepiej odwiedzić znany 
skład futer M. ZŁATKOWICZ (Niemiecka 
33), gdzie prócz wielkiego wyboru pierwszo- 
rzędnego towaru otrzymać można wszelkie 
imformacje, co do ruter w sezonie bieżącym 

noszonych. Firma M. Złatkowicz należy do 
największych i najstarszych w Wilnie. co 
daje gwarancję solidnego obsłużenia klijenta. 

E 

nku Drzewnym 
Sekcja potwierdziła pierwotne  przypu- szczenie, że zgon i Cowekc. zgon nastąpił wskutek ataku ser 

> „ Zwłoki Szmuklewicza zostały wydane ro 
dzinie. Pogrzeb ma się odbyć jeszcze w dniu 
dzisiejszym. 

Pożar wsi 
WILNO, Wiełki pożar we wsł Wyhofinięta 

gminy wiszniewskiej strawił 8 domów miesz- 
kalnych, szereg zabudowań gospodarczych, — 

zbiory, narzędzia, sprzęty domowe i kilka 
sztuk żywego inwentarza. Ogólne straty osza- 
cowano na sumę 18,490 zł, 

powstał w domu jednego z poszkodowani: 
Juckiego Michała, wskutek wadliwej at 
pieca, poczem rozszerzył się i й md: na sąsiednie za: 

EI T EISS T REC ZZER SZREDER ZZ I 
Dziś dnia 28 września r.b. wszyscy 

pracownicy umysłowi ziemi wileńskiej 
manifestacyjnie subskrybują 6 proc. Po- 
życzkę Narodową! 

Nikt nie uchyli się od tego obowiązku 
obywatelskiego. 

   

3ŁOUWU 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
O LEPSZĄ JEZDNIĘ W OSTREJ BRAMIE 

Troska o pomnożenie splendoru Ostrej Bra- 

my w Wilnie jako miejsca otoczonego specjalną 

czcią i kultem całej ludności wydała w ciągu 0- 

statnich lat piękne rezultaty. ° 

Owocem tej chwalebnej troski było więc 

przedewszystkiem konserwacja cudownego о- 

brazu, następnie przyozdobienie ołtarza, usta- 
wienie głośników i specjalnych reflektorów ce- 

lem efektownego oświetlenia Bramy, wreszcie 

— gruntowne odrestaurowanie przyległego do 

Ostrej Bramy kościo.a.św. Teresy. 
Tylko jezdnia w Ostrej Bramie daleka jest 

niestety od pojęcia doskonałości.  Zrobiona 

jest ona jak wiadomo z kostki drzewnej. 

Ułożona na nowo przed kilku laty, jest już 

znów — i oto od dłuższego czasu — w stanie 

nader opłakanym nie odpowiadającym powa- 

dze miejsca w którem się znajduje. 

Wyboista, nasiąkająca wodą podczas de- 
szczy i długo niewysychająca stanowi jak naj- 

mniej stosowny teren dla klęczących na niej 

rzesz pobożnych pątników, 

Magistrat winien zająć się tą sprawą jak- 

najrychlej. Przechodzień 
* * * 

W związku z powyższemi uwagami, zamie- 

szczamy uprzednio otrzymany list do redak- 

i: 
GDZIE SĄ OJCOWIE MIASTA?! 

Tysiące pielgrzymek, pątników, wycieczek, 

turystów nietylko z tej ziemi, nietylko z Polski, 

ale z całego Świata, nieustannie płynie w 

mury naszego grodu aby złożyć hołd Tej „co 

w Ostrej świeci Bramie" — Maryi Niepokala- 
nej, Królowej Polski, Wielkiej Księżnie Litew_ 

skiej — umiłowanej  Opiekunce i'Stražniczce 

Wilna. я 
Jakiż wstyd palić musi czoła szlachetnych 

Wilnian za nieporządek przed Ostrą Bramą 

— tym wielkim tronem łaskawości i miłosierdzia 

Najjaśniejszej Monarchini naszego Narodu!... 

Czyżby już nie było w miejskich radach 

Polaków - Katolików — tych naszych czcigod- 

nych rajców — czcicieli Maryi Ostrobramskiej!? 

Pocą się kamieniarze nad układaniem kost- 

ki na ulicy Niemieckiej i innych — nikt jednak 
nie dba o to, że u Ostrej Bramy w czasie te- 

gorocznego „Święta Chorych“ kaleczono no- 

gi w wybojach przy dźwiganiu cierpiących, To 
cud, że nikt nogi nie złamał!... 

A co będzie dziać się w „Święto Opieki", 
gdy całe Wilno jedną wielką masą rzuci się 

w uliczkę wśród murów ostrobramskich?... 

Czas najwyższy pomyśleć o tem ojcom 

miasta! x 

Juljan Baranowski 
Prezes Akcji Katolickiej 
parafji Ostrobramskiej 

Morderstwo na ul. Subocz 
POZOSTAJE NADAL NIEROZWIĄZANĄ ZAGADKĄ 

WILNO. Zuchwałe morderstwo doko- 
nane onegdaj wśród dnia na ulicy Su- 
bocz okrywa nadal tajemnica. 

Dotychczas nieznany jest sprawca i 
przyczyny, dla których Adamowicza po- 
zbawiono życia. Wprawdzie władze śled 
cze zebrały pewne poszlaki i urobiły 
zdanie, co do motywów zabójstwa, lecz 
narazie nic konkretnego w tej sprawie 
powiedzieć nie są w stanie. 

Nie ulega jedynie wątpliwości, że był 
to akt zemsty i że Adamowicz zginął 
nie z zasadzki, lecz z ręki swego towarzy 
TEEREDRY ZEE EE OROZETA   

sza, który wraz z nim znalazł się na 
wzgórzu i w odpowiedniej chwili doko- 
nał zamachu. 

Teren był odpowiednio wybrany. 
Sprawca natychmiast skrył się w krętym 
zaułku Szwajcarskim, okolonym z obu 
stron ogrodami o niedostatecznem o- 
parkanieniu. W takich warunkach, nawet 
w razie pościgu, ucieczka byłaby cal- 
kiem możliwa. 

Małoletni syn jednego z funkcjona- 
rjuszów policji, który usłyszał strzały i 
pierwszy dobiegł do oddającego ostatnie 

EEE 

RONIKA 

vika 
Czwartek 

Dziš 28 

Waclawa Kr. 
Jutro 

Michała Ar. 
К 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ USB W WILNIE, 

Z dnia 27 września 19388 r. 
Ciśnienie średnie 771 
Temperatura średnia --16 
Temperatura Najwyższa 22 

Wschód złeńca g, 5,15 

Zachód słońca g. 5 05 

  

Temperatura najniższa +8 

Wiatr: południowy 
"Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA 
— Odpust św. Michała. Dnia 29 września 

r. b. w kościele św. Michała Archanioła przy- 

pada Odpust św. Michała i czterdziestogodzinne 

nabożeństwo. 

Porządek nabożeństwa: Czwartek 

września Nieszpory Solenne o godz, 6-tej. 

Piątek, 29 września, jako w uroczystość Św. 
Michała. Prymarja o godz. 7-ej rano. Suma z 

kazaniem o godz. ll-tej. Nieszpory z kaza- 

28 

Na powitanie wydalonych dziennikarzy 
STOŁPCE. Dziś przybywają do  Stołp- 

ców korespondenci pism niemieckich w Pol- 

sce, oraz szef wydziału prasowege poselstwa 

Donioste zmiany w 
WILNO. Nowa ordynacja podatkowa 

wprowadzona zostanie w życie w jaknajkrót- 
szym czasie, przyczem ogłoszenie jej nastąpi 
w formie dekretu Prezydenta R.P. 

Nowa ordynacja podatkowa ustala tech- 
nikę wymiaru i poboru podatku gruntowego, 

lokalowego, od nieruchomości, od placów, od 
energji elektrycznej, obrotowego, dochodowe- 

go nadzwyczajnego, podatku od niektórych za 

jęć zawodowych, wojskowego, od kapitałów i 
rent. 

Ordynacja normuje w sposób jednolity 

wymiar i pobór nietylko tych podatków pań 

stwowych, ale równocześnie i . dodatków sa- 
morządowych, pobieranych do tych podatków. 

Jedną z najważniejszych zmian zasadni- 
czych w stosunku do obecnego systemu wy- 
miaru i poboru podatków będzie zniesienie 

komisyj szacunkowych, pozostaną natomiast 

  

niemiecziego w Warszawie, w celu powitania 
wydalonych z Rosji dziennikarzy niemieckich. 

—000—— 

poberze podatków 
nadal komisje odwoławcze, które składać się 
będą z samych płatników. z wyeliminowaniem 
elementu urzędniczego. 

Szereg poważnych zmian wprowadza no- 

wą ordynacja podatkowa przy ustalaniu pod- 

staw wymiaru podatku zwłaszcza zaś podatku 
obrotowego i dochodowego. 

Mają być m. in. zniesione wprowadzone 
przed paru laty ryczałty podatku obrotowe- 

go dla drobnych przedsiębiorstw i przywró- 
cone wymiary indywidualne. 

Wobec poważnych zastrzeżeń, zgłoszo- 
nych przez poszczególne organizacje przemy- 

słowe i kupieckie, zostanie zwołany szereg 

konferencyj z udziałem przedstawicieli sfer 
gospodarczych, celem przedyskutowania cało- 

kształtu tych spraw i zgłoszenia poprawek 
do min. skarbu, ; 2 

niem 0 godz 6-tej wiecz. Sobota 30 września 
Niedziela i Poniedziałek 1 i 2 października: — 

Prymarja o godz. 7-ej, Suma o godz. 10.30, — 

Nieszpory z kazaniem o godz. 6-tej wiecz. 

ŻAŁOBNA 
— Nabożeństwo za duszę š. p. Bolesława 

Szczurkiewicza. W piątek najbliższy o godz. 
10 rano ksiądz kanonik Kretowicz odprawi w 

kościele Bernardyńskim nabożeństwo żałobne 
za spokój duszy ś. p. Bolesława Szczurkiewi- 
cza b. dyrektora Teatru Polskiego w Wilnie. 

Inicjatywa pochodzi od Teatru muzycznego 

„Lutnia“ oraz gorna osób, które współpra- 

cowały z Ś. p. B. Szczurkiewiczem na niwie te- 
atralnej. 

SKARBOWĄ 
— Ulgi dla rzemieślników. Wileńska Izba 

skarbowa upoważniła urzędy skarbowe do 
zwalniania od opłaty šwiadectw  przemysło- 

wych samodzielnych rzemieślników, pracują 
cych bez żadnej pomocy. Ułgite urzędy skar- 

bowe udziełają bądź na prośbę rzemieślnika, 

bądź z urzędu — gdy im znany jest stan płat- 
nika 

Okólnik w tej sprawie dotyczy jedynie 
świadectw przemysłowych na rok 1933 i nie 

przewiduje ulg na przyszłość, 

MIEJSKA. 
— Translokata archiwum. W dniu 2 paź- 

dziernika rozpoczną się wstępne prace przy 

opróżnianiu kościoła po-Franciszkańskiego w 

Wilnie. Akta archiwalne przeniesione zostaną 

do nowego gmachu przy ul. Teatralnej. 

— Nowy chodnik, Koło kościoła św. Jana 
aż do dzwonnicy magistrat układa nowy chod- 
nik. 

Prace brukarskie i chodnikowe na ul. Za- 

walnej dobiegają końca. 

WOJSKOWA 
— Rocznik 1915. Rejestracja rocznika 1915 

dobiega końca. Ci, którzy do dnia 1 paździer- 
nika nie spełnią obowiązku rejestracji zostaną 
ukarani w drodze administracyjnej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Dzisiejsze zebranie Rady Grodzkiej 

BBWR. Zapowiedziane przez Prezydjum Radv 
Grodzkiej BBWR plenarne zebranie członków. 
Rady odbędzie się nieodwołalnie dziś o godz. 
19-tej w lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego 
BBWR przy ul. św. Anny 2 — 4. 

Porządek dzienny plenarnego zebrania Rady 
Grodzkiej BBWR jest następujący: 

1) Zagajenie i wybór prezydjum. 2) Refe- 
rat p. posła d-ra Stefana Brokowskiego p. t. 

„Ogólna sytuacja  polityczno - gospodarcza 
Polski“. 3) Sprawozdanie z działalności Pre- 
zydjum Rady _Grodzkiej, które wygłosił kie- 
rownik Sekretarjatu Grodzkiego p. Eljasz Jut- 
kiewicz. 4) Wybór prezydjum Rady Grodzkiej. 

5) Wolne wnioski, ‚ 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 29 

bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12, odbę- 

  

Akcja na rzecz Pożyczki Narodowej 
— Wojewódzki Pracowniczy Komitet Po- 

życzki Narodowej podaje: 

1) Warszawskie T-wo Ubezpieczeń — Od 
dział w Wilnie — uchwałą swoją zadeklaro- 
wało 2.100 zł. 6 proc. Pożyczki Narodowej. 

Ogólnie zaś T-wo subskrybowało łączną su- 
mę 400.000 zł. wraz z zaprzyjaźnionemi Towa 
rzystwami „Florjanka'*, „Patria'*, „Port'', 
„Vita““ i „Krakowskie““. 

2) Sekeja Pracownicza Komitetu Pow. 
Pożyczki Narodowej w Brasławiu ukonstytu- 

owała się w dniu 20 bm. w następującym skła- 

dzie: p. P. Piałucha — Inspektor Szkolny, St. 
Kozubski — Naczelnik Urzędu Skarbowego, 
A. Jozanis — Sekretarz Wydziału Powiato- 
wego, Br. Zaleski — Kierownik Szkoły i przy 
stąpiła do pracy na terenie pow. brasławskie- 
go wśród wszystkich instytucyj, przedsię- 
biorstw i firm. 

3) Kasa Chorych w Wilnie— na apel Wo- 
jewódzkiego Pracowniczego Komitetu Pożycz 
ki Narodowej oraz okólnika P. Ministra Pra- 
cy i Opieki Społecznej, powziętą uchwałą swo 
ja subskrybowała sumę 74.600 zł.. W pożyczee 
tej wzięły udział następ. organizacje: 1) Zw. 
Zawodowy Pracowników Ubezp. Społecznych 
— Oddział w Wilnie, 2) Zrzeszenie Lekarzy 
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Kas Chorych, 3) Zrzeszenie Lekarzy-Dent;- 
stów Kas Chorych, 4) Pracowników Farmu- 
eeutów — Oddział Apt. K. Ch. 

4) Pocztowa Kasa Oszczędności — Odział 
w Wilnie wszyscy pracownicy P. K. O: 
subskrybowali 6 proc. Poż. Nar. w wysokoś- 
ci jednomiesięcznych poborów służbowych. 

5) Cent. Zw. Feleczerów Rzeczypospolitej 
Pol. z ramienia Oddziału Wileńskiego C. Z. 
F. R. P. subskrybował 1 obligację 6 proc. 
Pożyczki Narodowej w wysokości 100 proc. 
oraz przystąpił wśród swoich członków do 
subskrybcji. 

6) Ake. T-wo Kurlandzkiej Olejarni w 
Wilnie — —Dyrekcja oraz pracownicy powyż 
szego Towarzystwa na apel Wojewódzkiego 
Prac. Komitetu Pożyczki Narodowej subskry- 

4 bowali sumę 8.000 zł. 

= 4 

— Do pp. Lekarzy, członków  Wileńsko - 
Nowogródzkiej Izby Lekarskiej. Zarząd Wileń 
sko - Nowogródzkiej Izby Lekarskiej, podając 

poniżej odezwę Naczelnej Izby Lekarskiej — 

wzywa wszystkich swych członków do przy- 
jęcia norm w tej odezwie wskazujących, jako 
podstawy przy subskrypcji Pożyczki Narodo- 
wej. (Informacje i deklaracje w kancelarji Izby) 
Wilno, ul. Wileńska 25 — 3. Telefon 16-85. 

Na podstawie znajomości położenia go- 

* 

spodarczego stanu lekarskiego, Naczelna Izba 
Lekarska na posiedzeniu w dniu 24 września 

uchwaliła, żet uważa za konieczne zakupienie 

tej pożyczki przez każdego lekarza conajmniej 

w wysokości 6 proc. dla lekarzy zarabiających 
rocznie do 6.000 zł. i 8 porc. dla lekarzy za- 

rabiających więcej, licząc ten procent od do- 

chodu podlegającego podatkowi dochodo- 

wemuw roku podatkowym 1933 z prywatnej 

praktyki lekarza, Niezależnie od tego Izba 
by Lekarskie Okręgowe winne subskrybować 

Požyczkę ze swych funduszów 'w wysokości 
załeżnych od warunków miejscowych. 

Sekretarz Dr. T. Milewski 
Przewodniczący Dr. W. Chodźko 

* . . 

— Odezwa Zarządu Koła S.U.P. Zarząd 
Koła S.U.P. ogłosił odezwę, w której wzywa 
swych członków i kolegów urzędników, oraz 
pracowników państwowych niezrzeszonych do 
gremjalnego udziału w subskrypcji Pożyczki 
Narodowej jeszcze w pierwszym dniu zapi- 
sów. 

Wierzymy — głosi odezwa — iż w dniu 

28 września, wszyscy wypełnią swój obowią- 
zek obywatelski. 

— BANK BUNIMOWICZA NA POŻYĆGZ 
KĘ NARODOWĄ. Dom Bankowy T. Bunimo- 
wicz w Wilnie zadeklarował tut. subskrypcji 
Pożyczki Narodowej 20.000 zł. Dyrektor te- 
goż Banku p. S. Kaszuk — 2.000 zł. Pracow- 
nicy Banku — 10.000 zł. razem 32 tys. zł. 

* * * 

— Zarząd Okręgowego Związku Legjoni 
stów w Wilnie na posiedzeniu zwołanem w da. 
25 września 1933 r. w sprawie Pożyczki Na- 
rodowej, w poczuciu ważności chwili jednomy- 
šinie uchwalił rezolucję: 

Zarząd Okręgowy Związku Legjonistów 
Polskich zwrac: sie do swoich członków z > 

wezwaliem ażeby użyli wsyzstkich sił i sta- 
iań, dla spopularyzowania i rozpowszechnienia 
subskrypja kroczki Narodowej. 

Koledzy, pamiętajmy, iż dziś wobec chao- 
tycznych i niezdecydowanych wysiłków  ca- 
łego świata dla wyjścia z kryzysu, Polska, na- 

sza Połska, Świeci przkładem spokoju i de- 

cyzji, decyzji i jej wykonania. | właśnie w 
poczuciu ważności chwili, stwerdzamy, że 
sprawa Pożyczk Narodowej nie jest kwestją 
zapału, entuzjazmu, czy przekonań, tych albo 

tamtych obozów, ale jest — może nieraz bardzo 

trudnym i ciężkim — zwykłym obowiązkiem о- 
bywatelskim, którego niespełnienie powinno 
się równać w dyshonorze  niespełnieniu obo- 
wiązku żołnierskiego w czasie potrzeby Oj- 
czyzny. Pożyczka Narodowa jest dla nas 

tylko etgzaminem, czy ogół obywateli pol- 

skich dorósł do wolności. Niewątpimy, że za 

zwrotnych dni historji, jakie przeżywamy, 
nie znajdzie się w Połsce ani jeden obywatel, 
któryby dobro, czy mienie swoje stawiał wy- 

żej dobra Rzeczypospolitej. 
Pozatem, że poszczególni członkowie Związ- 

ku z tytułu zajmowanych stanowisk, zostali 
opodatkowani jednomiesięcznemi poborami, za- 
rząd ze swoich skromnych funduszów, w 

szczególności ze składek członkowskich, po- 
stanowił subskrybować Pożyczkę Narodową na 
kwotę 300 złotych. 

— Żydowski Klub Myśli Państwowej a 
Pożyczka Narodowa. W żydowskim Klubie 
Myśli Państwowej odbyło się wczoraj zebra- 
nie pod przewodnietwem dr. A. Hirszberga, 
na którem po referacie p. A. Kasztańskiego 
w sprawie Pożyczki Narodowej zebrani u- 
chwalili, aby każdy członek klubu wziął u- 
dział w subskrypcji pożyczki narodow, oraz 

wziął czynny udział w propagandzie pożyczki. 

Pochód propagandowy Pożyczki Narodowej 
WILNO. Wczoraj wieczorem Federacja 

Związków Obrońców Ojczyzny zorganizowała 
w godzinach wieczornych pochód propagando- 

wy na rzecz pożyczki. 
O godzinie 6-tej na plac Napoleona na- 

pływać zaczęły delegacje poszczególnych 
Związków wraz ze sztandarami. Pozatem u- 
dział w pochodzie wzięły oddziały przysposo- 
bienia wojskowego pocztowców, kolejarzy, 
oraz straż ogniowa z orkiestrami, jak również 
orkiestry wojskowe. 

Przy świetle pochodni, niesionych przez 

dzieci szkół powszechnych, pochód wyruszył 

ul.. Ludwisarską, Wileńską, Gdańską, Porto- 
wą, 3 Maja i Mickiewicza, kierując się na 
plac Katedralny. Niesiono transparenty, na 
których wypisano hasła, wzywające do sub- 
skrybowania pożyczki narodowej. 

Na placu z samochodu ciężarowego prze: 
mówił do tłumnie zebranej publiczności dr. 
Brokowski, wyjaśniając cele i znaczenie po- 
życzki. Przemówienie dr. Brokowski zakoń- 
czył okrzykiem na cześć P. Prezydenta Rze- 
czypospolitej i Marszałka J. Piłsudskiego. 

Z placu Katedralnego orkiestry przecią- 
gnęły ulicami miasta. 

tchnienie Adamowicza, zdołał. zauważyć 
jeuynie sylwetkę oddalającego się mor- 
dercy i pewne szczegóły ubrania. . 

Adamowicz ukończył szkołę rzemieśl 
niczą w ubiegłym roku szkołnym. Uczę- 
szczał do szkoły kilka lat i został wy- 
kwalifikowanym elektromonterem. 

Będąc w szkole cieszył się opinją pil- 
nego, spokojnego chłopca. Zabity pocho- 
dził z rodziny włościańskiej, zamieszka- 
łej w powiecie Wilejskim, wyznania pra- 
wosławnego. 

Od czasu ukończenia nauki, nie utrzy 
mywał żadnego kontaktu z zakładem. W 
krytycznym dniu nikt z uczni szkoły go 
nie widział. 

W związku z morderstwem na polece 
nie prokuratury aresztowano kilka osób i 
osadzono je do dyspozycji sędziego śled- 
czego w areszcie. 

Z uwagi na charakter sprawy pewne 
szczegóły dotyczące posunięć władz, na- 

_ razie nie mogą być ujawnione. 
Ciało zabitego Adamowicza pozosta- 

je narazie w prosektorjum. O wypadku 
powiadomiono rodzinę tragicznie zmar- 
łego. 
bai Są PROC A a S ESBK 

Panna Adela ma naukę 
Panna Adela Miszkinówna (Jasna, 32) 

doniosła policji, że onegdaj w lesie Zakreto- 
wym podeszło do niej dwóch osobników. 

— (o tu panna robisz? — spytali suro- 
wo. 

— Wyszłam na 
ną jesień. 

Znamy takie spacery — powiedział 
groźnie jeden z nieznajomyth i uchylił klapy 
marynarki. Pod klapą widniał jakiś znaczek. 

— Wiesz panna kim jesteśmy? Wywia- 
dowcami! I mamy obowiązek odprowadzania 
takich panien gdzie należy. 

Panna Adela poczuła się głęboko dotknię 
ta krzywdzącem posądzeniem i usiłowała 
przekonać nieznajomych; że się mylą. 

— Mylą nie mylą — rzekli stanowczo: — 
dawaj panna setkę, to pójdziesz wolno, a nie 
— to na policję. 

Może panna Adela dałaby setkę. Ale nie 
miała ani grosza. Przytem wywiadówcy żąda- 
jący łapówki wydali się jej bardziej podejrza 
ni, niż ona wywiadowcom. Więe panna Adela 
poleciła swój honor i całość nogom.Zdołała do 
biec zdyszana do najbliższego posterunkowe- 
go. Posterunkowy zdołał rekordowo zatrzy- 
mać obydwóch wywiadowców. Są to: Wiktor 
Zdanowicz i Stanisław Wasilewski, specjali- 
zujący się oddawna w sztuce udawania agen- 
tów. 

Z przygody panny Adeli płynie morał. Sa- 
motna panna nie może chodzić po lesie, zaw- 
sze bowiem czyha na nią niebezpieczeństwo. 
Powinna przeto znaleźć sobie zawsze odpo- 
wiedniego mężczyznę, który będzie jej ryce- 
rzem i stróżem jej nietykalności. 
ROWER SSSR Z WRONKA 
dzie się 127-me zebranie Klubu Włóczęgów. 
Początek o godzinie 19 min. 30, Na porządku 
dzienym ref. Fr. Alechnowicza, znanego lite- 
rata białoruskiego, świeżo przybyłego z Rosji, . 
p. t. „Wspomnienia siedmioletniej katorgi na 
wyspach Sołowieckich'*, 

Wstęp za zaproszeniami imiennemi. In- 
formacji w sprawie zaproszeń udziela p. St. 
Hermanowicz codziennie w godz. między 18— 
20 w lokalu przy ul. Biskupia 4 m. 7 (tel 99). 
Wstęp dla ezłonków klubu i kandydatów bez- 
płatny, dla gości 50 gr., dla gości-akademi- 
ków 20 gr. 

NADESŁANE 
— Wielce Szanownemu Solenizantowi Pa- 

nu Staroście Wacławowi Kowalskiemu, życzliwe 
mu Opiekunowi Szkoły serdeczne życzenia Imie 
ninowe składa tą drogą Państwowa Szkoła Rze- 
mieślniczo - Przemysłowa w Wilnie. 

spacer. Mamy tak pięk- 

  

   
   

C ERY połyskującej, skłonnej do wąg- 
rów, nie powinno się myć zimną wodą ani myd- 
łem, lecz wyłącznie gorącą wodą i. proszkiem 

marmurowym „„Miraculum*. Delikatnie rozcie- 
rać na wilgotnej skórze wedłe dołączonego prze 
pisu. 

AKADEMICKA. 
— Kurs Przygotowawczy dła nowowstępują- 

cych na wydz. lekarski. Dziś o godz, 18-ej 

(6 ppoł.) przy ul. Wileńskiej 27 (sala Jadłod. Hi- 
gjenicznej) rozpoczynają się wykłady na Киг- 

sie przygotowawczym do egzaminów  wstęp- 

nych na medycynę. Wykładają asystenci U. S. 
B. Kurs składa się z 20 wykładów — opłata za 
kurs wynosi 20 zł. 

SZKOLNA 
— Przedszkole „Promień'* (Wiwulskiego 

4) po gruntownym remoncie uruchomione zo- 
stanie dn. 2 października b. r. Zapisy do 
Przedszkola, jak również i do Szkoły Pow- 
szechnej „Promień'* (oddz. I—VI) przyjmu- 
je codziennie kancelarja przy ul. Wiwulskie- 
go 4. 

Filja Pryw. Koeduk. Szk. Powsz. „Pro- 
mień'* na Zwierzyńcu (Witoldowa 35-n) 
przyjmuje zapisy do oddz. I—TV. 

Ubiór uczniowski zimą. W związku z 
wprowadzeniem * jednolitego ubioru - młodzie- 
ży szkolnej, wspomnieć należy, że uczniom 
już umondurowanym wolno używać również 
swetrów w okresie zimowym i chłodów je- 
siennych. W miesięcach zimowych uczniowie 
mogą nosić kołnierze futrzane, ochraniacze na 
uszy, szale i t. p. Uczenice zaś popielate swetry 

a w miesięcach zimowych kołnierze futrzane 
ciepłe szale i t. p. 

; RÓŻNE 
— Kto pilnuje ogródka na ul. Trockiej. — 

Brak dozoru powoduje, że bandy łobuzów za- 
nieczyszczają pomnik Montwiłła w ogródku 
przy ul. Trockiej Onegdaj wieczorem grupa wy 
rostków dostała się na pomnik i udekorowała go 
jakiemiś papierami i niedopałkami papierosów. 

— Budowa domków urzędniczych. ZUPU 
przystąpił do finansowania budowy małych 
domków dla pracowników umysłowych. Po- 
życzki będą udzielane w wysokości 50 proc. 
kosztów. 

Budową domków zajmie się sam ZUPU z 
tem, że pracownicy będą spłacać należności 
ratami. jednorodzinny domek ma kosztować 
18 tys. zł. dwurodzinny 32 tys. ze. 

— Zarząd Wileń Związ- 
ku Strzeleckiego na tej drodze składa serdecz- 
ne podziękowanie tym wszystkim, którzy wy- 
datną pomocą, życzliwością i poparciem przy- 
czynili się do uświetnienia uroczystości 25 lecia 
Strzelca, i do pogłębienia doniosłości zjazdu 
Ziem Kresowych. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej)



  

  

        

   

    

DRZEWKA I KRZEWY 

RÓŻE, BZY 

Defraudacja w Żw. 
WILNO. Do policji wpłynęło zameldowa- 

nie, że sekretarz związku pracowników komu- 

nalnych i użyteczności publicznej mieszczą- 

cego się przy ulicy Wielkiej 5, popełnił de- 

Uciekł z 

SZKÓŁKI PODZAMECKIE — 
Franciszka hr. ZAMOYSKIEGO 

poczta MACIEJOWICE, woj. LUBELSKIE 

polecają na sezon jesienny PO CENACH ZNACZNIE ZNIŻONYCH 

OWOCOWE, OZDOBNE, 

IGLASTE, LIŚCIASTE 

I BYLINY. 
Cennik na żądanie bezpłatnie! 

Prac. Komunalnych 
fraudację przywłaszczając powierzone jego 
pieczy pieniądze związkowe. Jak dotychczas 
stwierdzono brak kilkuset złotych. 

Łukiszek 
ZUCHWAŁY WŁAMYWACZ Z OSTRYNY PO RAZ DRUGI WYDOSTAŁ SIĘ Z ZA 

KRAT. 

WILNO. Wczoraj nad ranem władze po- 

licyjne zostały zaalarmowane wieścią, że z 
więzienia Łukiskiego zbiegł aresztant Makar 
Antonowicz z Ostryny, oskarżony o włamanie. 

Pisaliśmy niedawno, że Antonowicza uję 

to przypadkowo w domu schądzek przy ul. 
Sofjannej w trakcie awantury o skradzione 

mu 100 złotych. Wówczas wyjaśniło się, że 

jest on poszukiwany w Ostryniu za włama- 
nie i ucieczkę z aresztu. 

Antonowicz osadzony na Łukiszkach nie 
mógł przeboleć, że dał się złapać i jak wi- 
dać myślał wciąż o ucieczce. 

Sposobność nadarzyła się akurat wczoraj 
w czasie chwilowej nieuwagi. dozorcy. 

Pościg za zbiegiem zarządzono. 

Włamanie organizowane przez rodzinę 
WILNO. Nocy wczorajszej ograbiono 

sklep spożywczy Jadwigi Romanowskiej, mie- 

szczący się przy ul. Legjonowej 13. Pastwą 

włamywaczy padły towary wartości około 
700 złotych. 

Jako poszlakowane 0 współudział we 
włamaniu, zatrzymano matkę i siostrę po- 

  

TEATR MUZYCZNY „„LUTNIA" 
WYSTĘPY ZESPOŁU 

Opery Warszawskiej 
  

  

  

  

CzwARTEK| ŻYBDÓWKA 

MARK |FAUST 

TOSCA 

tey | pcpaż_POŁAWIACZE PEREŁ 
UA | ke CARMEK         

Początek o godz. 8-ej ws 

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka. 30 września 

(sobota) o godz. 8-ej wiecz. Teatr Wielki na 
Pohulance rozpoczyna nowy sezon _przemierą 

najnowszej sztuki Jerzego Szaniawskiego 
„Most“. Udział w tej sztuce biorą pp: T. Su- 
checka, M. Sierska, J. Woskowski, L. Wołłejko, 
S. Martyka, St. Skolimowski oraz M. Szpakie- 
wicz, zarazem reżyser sztuki. 

- — Zniżki do Teatru Wielkiego na Pohulan- 
ce. Administracja Teatru Wielkiego na Pohu- 

lance codziennie od godz. 10. m. 30 rano do 2-ej 

pop. wydaje legitymacje zniżkowe dla instytu- 
cyj państwowych, prywatnych i komunalnych, 
stowarzyszeń, organizacyj i związków zawo- 
dowych na listy zbiorowe z wyszczególnie- 

"niem nazwisk. + 
Zniżki wobec zasadniczego zniżenia cen 

biletów, stosowane będą w skali 25 proc. 
Cena legitymacji na okres półroczny 1 zł. 

— Wytsępy Opery Warszawskiej. Dziś po 
raz drugi najpopularniejsza opera opera Hale- 

vy „żydówka” w znakomitej obsadzie z Lipow 

ską, Trembickim i Gołębiowskim, który w 
partji Eleazara święcił niedawno triumf praw 
dziwy w Pradze czeskiej Na dzień jutrzejszy 
repertuar zapowiada nieśmiertelne dzieło Go- 
unoda „Faust* z Lipowską, Mossakowskim, 
Gołębiowskinr i Trembickim na czele. Będzie to 
jednocześnie ostatni występ znakomitej śpie- 
wacžki Lipowskiej, W sobotę Walerjan Bier- 
diajew dyrygować będzie operą „ Tosca”, Z 

Wermińską, Gołębiowskim 4 Mossakowskim. 

W niedzielę popoł. po cenach znižonych „Po- 

ławiacze Pereł". 
— Teatr muzyczny „Lutnia* pragnąc uzu- 

pełnić stały zespół chóralny operetki posztt- 

Zgłaszać się należy do Teatru „Lutnia* od 
kuje uzdolnionych śpiewaczek i śpiewaków. — 

g. 4-tej popoł. 

— Sodalicja św. Piotra Klawera dla Misyj 
airykańskich. W niedzielę, dnia 1-go paździer 
nika r. b. w sali Małej Miejskiej (Końska 3) 
Bractwo św. Generjusza Sceny Katolickiej ode- 
gra tragedję w 5 aktach p. t. (Quo Vadis) — 
według nieśmiertelnego dzieła H. Sienkiewicza. 
W roli tytułowej perła naszego zespołu W. Stefa 
"nowiczówna. Dochód przeznacza się na dzwony 

kość. św. Jana. Początek o godz. 6-tej wiecz. 
Reżyser K. Wojcikowski, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Noc w Kairze. 
LUX — Czemp. 
PAN — Drewniane krzyże. 
CASTNO — Jej Król. Mość. 
ROXY — „Pod Twoją obronę. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— POŻAR KOLONII MAGISTRACKIEJ. — 

W mocy z 26 na 27 b. m. w Kołonji Magistrac- 
kiej z przyczyn narazie nieustalonych wybuchł 
pożar, który strawił dom drewniany (letnisko) 
należący do Filipowej Marji, (Jagiellońska 7). 
Straż pożarna ogień ugasiła. Wysokości strat 
narazie nie ustałono. 

° — — Szopenieldziarka, 15 metrów jedwabiu 
wart. 80 zł. skradziono ze sklepu bławatnego 
Szera Lejby (Rudnicka 12). Jako winną tej kra- 
dzieży zatrzymano zawodową złodziejkę Biele- 
wiczową Annę (wieś Dębniaki).  Skradzionego 
materjału narazie nie odnaleziono. 

— Potokarze. Na Pośpieszce skradziono z 
wozu kożuch wart. 20 zł, należący do miesz- 

kanki wsi Wołokumpie Marji Maciejewskiej. 
Kożuch odnaleziono u Puchowej Rozalji (je- 

szkodowanej Romanowskiej. _ Romanowskie 
żyły w niezgodzie, a zatarg zaostrzył się do 
tego stopnia, że obie kobiety postanowiły zni 

szczyć swą przeciwniczkę przez okradzenie. 

Kto był ich wspólnikiem, ustala dalsze śledz- 
two. 

rozolimska 24) i Kropotowej Karoliny (Pańska 
8). Obie zatrzymano. Również kożuch skra- 

dziono z wozu na Rynku Zarzecznym Grochow 
skiej Apolonji ze wsi Słoboda gm. mickuńskiej 
Sprawcę kradzieży Koleśnika Aleksandra (Że- 
lazna — Chatka 8) zatrzymano, kożucha narazie 
nie odnaleziono. 

——og0—— : 

ADOW | 
FAŁSZERZE MONET Z UL. TROCKIEJ 

PRZED SĄDEM APELACYJNYM 

wezoraj z apelacji adw. Kowalskiego zna- 
lazła się na wokandzie Sądu Apelacyjnego 

sprawa głośnych w swoim czasie fałszerzy 
pieniędzy Szai Eljaszkiewicza i Abrama 
Eljaszkiewicza. 

Panowie owi skazani zostali w porzedniej 

instancji na 5 lat więzienia, sprawa zaś przed 
stawia się w skrócie następująco: 

W grudniu ub. roku kurjer stacji towa- 

rowej w Lidzie Leonard Bagiński sprawdza- 
jąc bilon kasy zauważył tam 10 sztuk  fał- 
szywych monet, ustalono, że falsyfikaty owe 
przez cały szereg sąd dostały się od niejakie 
go Rubina Barana z Lidy. Badany w tej spra 

wie Baran przyznał się do puszezania w obieg 
fałszywych monet a jednocześnie oświadczył, 
iż otrzymywał je za pośrednictwem Abrama 
Eljaszkiewieza od niejakiego Szai  Eiljasz- 

kiewicza, zamieszkałego w Wilnie przy ut. 
Trockiej 6 i prowadzącego zakład mechani- 
ezny. Eljaszkiewicza przeto owego aresztowa- 

no a w jego warsztacie przeprowadzono rewi- 

zję. 
Odkryto tam istną fabrykę fałszywych 

monet. Fałszerz w pracy swej posługiwał się 
specjalnemi formami, a wyrabiane przezeń 2 

i 10-złotówki trudne były na pierwszy rzut 
oka do odróżnienia od prawdziwych. Naogół 
zrobił on i puścił w obieg tych monet prze- 
szło 300 sztuk. 

Na wczorajszej rozprawie została rozpa- 

trzona tylko sprawa obu  Eljaszkiewiczów, 
skazany bowiem na 3 lata więzienia Baran 
nie apelował. 

Sąd Apelacyjny wyrok w stosunku do о- 
bu oskarżonych zatwierdził. 

H24ski2 Radio 244 67% 

Czwartek, dnia 28 września 1933 r. 
7,00 Czas.Gimnastyka.Muzyka Dz,poranny 

Muzyka. Chwilka gospodar. 11,57 Czas, 12,05 
Muzyka. 12,25 Przegl. prasy. 12,35 Muzyka 12,55 
Dziennik poł. 14,50 Prog. dzien. 14,55 Komunikat 
15.00Melodje z filmów dźwiękow.(płyty) 15,25 
Giełda roinr. 15,35 Saint-Saens fragm. z III aktu 
op. „Samson“ 16,00Transm. ze Lwowa 16,30 
Muzyka z płyt 17,00 Przegląd czasop. kobiecych 
17,15 Recital śpiewaczy 17,55 Pogad. w zw. z 
tygodn. L.O.P.P. 18,05 Muzyka lekka 18,15 Rad 
jo w Świetlicy Strzeleckiej. 18,35 Koncert. 19,20 
Skrzynka poczt. Nr. 263 19,40 Rozmait. 20,00 
Konc. 20,50 Dzien. wiecz. 21,00 „Co nas boli?" 
przechadzki Mika po mieście 21,10 D. c. koncertu 
22,00 Muzyka tan. 22,25 Wiad. sport. 22,35 Kom 
meteorol. 22,40 Muzyka tan. 
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— Urzędowa W dniu 27 b.m. wojewoda 

Stefan Świderski wyjechał na parę dni do 

Wafszawy w sprawach służbowych. 

— Na froncie Pozyczki Narodowej. Do 
Komitetu Wojewódzkiego Pożyczki  Narodo- 

wej w Nowogródku nadchodzą w dalszym cią 
gu deklaracje związków i zrzeszeń zawodo- 
wych, gospodarczych i społecznych o_przystę 

powaniu do akcji subskrybowania Pożyczki 
Narodowej. Ostatnio najsilniej wystąpiła ak- 
cja subskrypcyjna wśród kupieetwa; przemy- 

słu i rolnietwa, na terenie małych miasteczek 
i wsi, ponieważ we większych ośrodkach 
akcja subskrypcyjna prawie całkowicie zosta 
ła ukończona. 

W tych dniach, z datą 20 września, uka 
zało się wezwanie J. E. ks. biskupa Pińskie- 
go, Kazimierza Bukraby, do duchowieństwa 
djecezji Pińskiej w sprawie Pożyczki Narodo 
wej następującej treści : 

„De Wielebnego . "Duchowieństwa: Djece; 
zji. я 

Komitet Obvwatelski Pożyczki Narodo- 
wej w Warszawie wydał w dniu 7 wrześni: 
b.r. odezwę do całego społeczeństwa  Pań- 
stwa Polskiego, nawołującą wszystkich do ści 
„słego obowiązku podpisania Požyezki Narodo 
wej. 

   

Każdy z nas, w myśl wskazań tej odez- 
wy, powinien przyjść Państwu z pomocą 
składajac deklarację na subskrypcję Pożyczki 
Narodowej. 

Duchowieństwo Katolickie zawsze odzna- 
cezało się ofiarnością na rzecz Ojczyzny. Mam 
nadzieję, że i w obecnej chwili wszyscy da- 
my dowód przywiązania i miłości ku swej 
Ukochanej Ojczyźnie. Przeto wzywam Was, 
Bracia Najmilsi, byście chętnie pośpieszyli do 
podpisania Pożyczki Narodowej w miarę 
swych sił i możliwości. 

Jednoczesnie polecam 
żom zachęcić z ambon 
podpisywania pożyczki. 

(—) KAZIMIERZ 
Biskup Piński. 

— Nagły zgon proboszcza w Dworcu. W 

dniu 25 b.m. na plebanji w Dworcu, pow. 

Nowogródzkiego, zmarł nagle, w obecności 

dziekana Sawickiego, proboszcz pa i 

ś.p. ks. Korwel-Korwelis, liczący 

Wielebnym Księ- 
swych wiernych do 

    
Jak stwierdził natychmiast sprowadzony 

lekarz, Śmierć ks. Korwelisa nastąpiła wsku- 
tek pęknięcia naczyń krwionośnych i zala- 
nia mózgu. 

— Poświęcenie kamienia więgielnego bu- 
dynku szkoły powsz. w Nowogródku. W dniu 
27 b.m. w obecności p. wojewody Świderskie- 
go, p. wicewojewody Fr. Godlewskiego, przed 
stawiciela Min. Wyznań Religijnych i Ośw. 
Publ., oraz przędstawiciela Kuratorjum Okr. 
Szk. Wileńskiego, odbyła się w Nowogródku 
uroczystość poświęcenia kamienia  węgielue- 
go nowowybudowanego gmachu szkoły pow- 
szechnej. W uroczystości wzięło liczny udział 
miejscowe połeczeństwo, oraz dziatwa mi 
seowych szkół powszechnych w liczbie zgórą 
około 900 osób. 

grodžiojyka 
— Pod znakiem Pożyczki Narodowej. 

Do Powiatowego Komitetu Pożyczki Narodo- 
wej wpłynęło pismo od Zarządu Gminy Wy- 
znaniowej Żydowskiej w (Grodnie, w którem 
Zarząd Gminy zawiadamia iż na wspólnem 
nadzwyczajnem posiedzeniu Rady i Zarządu 
uchwalono eo następuje: 

a) Uznając doniosłe znaczenie Pożyczki 
Narodowej dla dobra całego kraju, Zarząd 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Grodnie 
uchwala wszelkiemi siłami popierać tę pożycz 

się z apelem do całej ludności 
zej, wzywając ją do subskryp- 

   

  

    

       

  

cji pożyczki. 
b) Rada i Zarząd Gminy Wyznaniowej 

Żydowskiej w Grodnie uchwalają jednogłoś- 
nie subskrybować Pożyczkę Narodową w wy 
sokości 1000 zł. 

— Związek Kupców wobec Pożyczki Na- 
rodowej. W dniu 24 bm. odbyło się walne ze- 
branie członków Związku Kupców w Grod- 
nie, w którem wzięli udział: członek Woje- 
wódzkiego Komitetu Pożyczki Narodowej p. 
Lifszyc, oraz członek Powiatowego Komite- 
tu Pożyczki Narodowej p. Lobman. 

Na tem zebraniu przyjęta została jedna- 
głośnie rezolucja w kierunku subskrybowania 

j przez szeregi kupieckie 

  

Pożyczki Narodowej 
według maksymalnej możności materjalnej po 
szczególnego kupea. 

Zarząd Związku w imieniu swojem wy- 
puścił także specjalną edezwę do kupiectwa 
tutejszego w formie ulotek. : 

Następnie utworzono komitet lokalny — 
do którego weszli pp. Lifszye, Mejłachowicz, 
Kotowski Efron, Łande, Kotok, Alperszteja, 
Draznin, (Goldberg, Zamkow, Chazański, Ka- 
płan i Fronberg. 

Zarząd Związku postanowił 
wać pożyczkę na 300 zł. 

— Zatarg o połów ryb. Od pewnego cza- 
su między leśniczym majątku Zadubie, a b. 
dzierżawcą jeziora rybnego Janem Habichem 
na tle połowu ryb trwał spór. 

A mianowicie leśniczy Szczepański w i- 
mieniu właściciela jeziora zabraniał połowu 
ryb Habichowi, gdyż termin dzierżawy jezio- 
ra już się skończył. 

Gdy w dniu 25 bm. Habich ze swoimi ry- 
bakami wyjechał na połów — przeciwstawił 
mu się leśniczy, który wyjechał również w 
towarzystwie czternastu gajowych. 

W pewnej chwili między gajowymi a ry 
bakami wynikła bójka, w której jako broni u- 
żyto wioseł. Rozległy się nawet strzały odda- 
ne przez gajowych i leśniczego na postrach. 

Kres sprzeczce położyła policja, wzywa jąe 

leśniczego do zaprzestania Ścigania Habicha, 
który też spokojnie udał się na połów. 

Mimo „ruchu** wioseł i strzałów, żad- 
nego wypadku, ani uszkodzeń nikt nie doz- 
nał. 

subskrybo- 

  

  

— Wielkie pożary w Żuchowiczach Wieł- 
kich. Dnia 24 bm. wybuchł w Żuchowiczach 
Wielkich, z przyczyn dotychczas nieznanych, 
o godz. 20-€j wiełki pożar. Spaliły się zabudo-* 
wania 8 gospodarzy, 6 domów. mieszkalnych, 
jeden zrąb, 4 stódoły z tegorocznym: zbiorem, . 
7 chlewow poczęści z inwentarzem żywym i 
jedna odryna. i 

Z powodu sprzyjających wiatrów zagrażał 
pożar całej wsi. Rozprzestrzeniał się z ogromną 
szybkością, Zdawało się, że szałejący pożar obej 
mie całą wieś. Ratowanie było ogromnie utrud- 
nione. Musiano się wkońcu ograniczyć do lokali 
zowania i zabezpieczenia dalszych zabudowań. 
Prace ratownicze trwały całą noc. Przy ratowa 
niu odznaczyły się poszczególne straże, które z 
całym sprzętem zjawi.y się w możliwie krótkim 
czasie i z całą ofiarnością ratowały dobytek dot- 
kniętych pożarem. : 

Na miejsce przybyły straże: z maj. Mir, z 
miasta Mir, z Radunia, z Wielkich Žuchowicz, 
Krzyszyłowszczyzny i z Gożewa 

Z władz na miejsce pożaru przybyli zastę- 
pca starosty p. Gacek, kom. PP p. Jaskórzyń- 
ski, instruktor powiatowy p. Piotuch i Czerno- 
baj. 

Pożar był tak wielki, że łuna z całą dokład- 
nością widoczna była do późnej nocy w Stołp 
cach . 

Następnego dnia o tej samej prawie że 
godzinie powtórnie rozgorzała łuna nad Wielkie 
mi Żuchowiczami, Okazało się, że znowu zapa 
liły się zabudowania gospodarskie. Jakby niedość 
nieszczęścia z poprzedniego dnia, spłonęło dal- 
szych 5 stodół. 

Tym razem zagrożona była i szkoła pow- 
szechna, którą tylko dzięki ofiarnej pracy straży 
przybyłych z Radunia, Wielkich i Małych Żu- 
chowicz, Dołmatowszczyzny i innych dało się 
uratować. : 

Przygnębienie w Żuchowiczach panuje wiel 
kie, spalił, się przecież poszczególnym gospo- 
darzom cały ich dobytek. Z trwogą oczekują, 
czy w dniu dzisiejszym znowu nie pokaże się 
nad chatami czerwony kur, Ta serja pożarów sta 
ła się dła nich wspólnem jakiemś nieszczęściem. 
Straty sięgają sumy 23.000 zł. 

   

  

Dziś! Ubóstwiana Angielka, czarująca 

„SNY   
ELE 

sfilmowany z okazji 250 lecia odsieczy Wiednia. 

HARVEY 
zbiera laury powodzenia w swej najlepszej kreacji, 

pierwszym hlmie ameryksńskim 

„Jej Królewska Mość” 
Nad program: Dodatek dźwiękowy p. t. „U KOLEBKi SOBIESKIEGO" 

  

  Inauguracyjna premjerai Los nowego pod słcńcem! Cos riev idziszego pcd księżycem! 

RAMON NOVARRO 
»NOC€ W KAIRZE” 

i gorącem tchnieniem egzotycznej 
W pozostałych rolach MYRNA LOY i REGINALO, CENNY! 

„Е Arcydzielo, 
miłości, 

które upajs wschodniemi melodjami 

odśpiewa cudowną „Pieśń miłosną nad Nilem* 
Nad program: Najnowsze strakcje, Honcrowe bilety nieważne. 

Z powoda wielc ego powodzenia film z0:tał 

Sesnse: 4, 6 8 i 10.70 

Ramon Nowarro 

zatrzymany w stolicy 
Jutro uroczysta premjerz! PIERWSZY w sezonie 1933/34, najlepszy z dotychczas wypiodnkowanych 

film polski w-g Stefana ŻEROMSKIEGO 

„Dzieje Grzechu” 
Obsada rewelacyjna, 

bo SAME ASY: ° 

  

mó FILMOWEJ TAŚMIE 

NIE UDAŁO SIĘ Z WAMPIREM. 

Światowid** wprowadził (ten — krakow- 
ski dział kinowy pod wymowną  naz- 

wą — „film'*. Graficznie dość ładnie to wy- 
gląda. W treści jednak poza płytkiemi niby- 

rozprawkami i ploteczkami, przedrukowane- 

mi z biuletynów agencyj filmowych nie niema. 
Ale to przynajmniej nikomu nie szkodzi, ni- 
kogo nie ziębi ani grzeje. 

Gorzej, gdy dodatek filmowy „Światowi- 
da** zaczyna fantazjować i wprowadzać w 
błąd czytelników. W ostatnim 39-ym numerze 
„Światowida'* znajdujemy efektowną  foto- 
grafję jakiejś tajemniczej damy, pokazującej 
nogę grubo powyżej łydki. Pod tą damą czy 
fotografją (jak kto woli) jest wzmianka, 

gdzie nieznany autor improwizuje na temat 
dawnych i obecnych wampirów. Jako przy- 
kład nowego typu kobiecego wampira, odkry- 

wającAmerykę, wymienia autor Marlenę Die- 

trich, Gretę Garbo, Jean Harlow i.. nową gwia 

zdę „Metra'* Lesle Howard, która wra we (!) 
filmie „Uśmiech szezęšeia““. 

    

  

   

Tak się niefortunnie złożyło, że „we'* fil 
mie „Uśmiech szezęścia** główną i wyłączną 
rolę kobiecą gra Norma Shearer. Jest ram 
także i Leslie Howard, ale jako żywo płci 
męskiej. Aktor ten odtwarza w „Uśmiechu 

szezęścia'* postać siwego starca. 

Siwy to nie platinum blond i nie wam- 

  

pir. 
Fotografja efektownie przegiętego wam- 

pira ucieszy Leslie Howarda, który jest przy- 
stojnym chłopcem i ma poczucie humoru, 
więc chyba nie pogniewa się na filmowych 

ignorantów ze „Światowida'*. 

Swoją drogą warto już przestać wypi- 
sywać bzdury na tematy filmowe i poduezyć 
się trochę teorji (o praktyce niema mowy) 
odróżniania płei aktorów. Trudne to i nie- 

wdzięczne zadanie ale bez tego ani rusz. 
Tad. C. 

ofiary 
Ku uczczeniu imienin D-ra Wacława Zającz 

kowskiego pracownicy Apteki Związku Kas 
Chorych w Wilnie składają na Stowarzyszenie 
Pań Św. Wincentego a Paulo złotych 50.(pięć- 
dziesiąt.) 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 
przy ul. Mickiewicza Nr. 33-a tel. 17-77 

(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyję- 
cia chorych ambulatoryjnych przez leka- 
rzy specjalistów w godzinach w dzień od 
9—2i WIECZOREM 5—7. oraz obłoż- 
nie chorych o każdej porze dnia i nocy. 

ŻŹĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA, 

  

        
     

    

   
  

   

  

W. SOMERSET MAUGHAM. 

ieśni w wykonaniu CH P 

Dziś ostatni dzień filmu „DREWNIANE KRZYŻE" 
  

Karolina Lubieńska, B. Sambórski, E. Jaros Spo, L Węgrzyn, BI. Zelworowiei 

  

Do akt Nr. Km. 606 - 33 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rew. 
I-go Stefan Wojciechowski, zamieszkały w Wil- 
nie przy uł. Zakretowej Nr. 13 _ I na zasadzie 
art. 602 K.P.C. ogłasza, że w dniu 2 paździer- 
nika 1933 r. o godz. 10 w Wilnie przy ul. Piłsud 
skiego Nr. 13 odbędzie się publiczna licytacja 
ruchomości, a mianowicie: mebli, bibljoteki z 
książkami, wagi doktorskiej i urządzenia szkoły 
( ławki, stoliki, wieszaki, umywalnie itd.) osza 
cowanych na łączną sumę zł. 880 gr. - które 
można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprze- 
daży, w czasie wyżej oznaczonym. 

Wilno, dn. 26 września 1033 r. 
Komornik. 

(Stefan Wojciechowski.) 
Sprawa Salomona i Sary Fajnów p - ko 

T - wu Rozpowszechniania Oświaty. 
EMERESZDADEEÓN IST ADA aa RZA Я 

WĘGIEL Górnosiąsk. konc. 
„Pre gress" 

poleca Re DEU 8 E 
Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

i “ "Do akt Nr. Km, 828-33. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rew. 

l-go, Stefan Wojciechowski, zamieszkały w Wil 
nie, przy ul. Zakretowej Nr. 13-1 na zasadzie 
art. 602 K.P,C. ogłasza, że w dniu 2 paździer- 
nika 1933 r, o godz. 10 w Wilnie, przy ul. Wiel- 
kiej Nr. 19 odbędzie się publiczna licytacja 
ruchomości a mianowicie: lamp naftowych i 
elektrycznych, oszcowanych na łączną sumę 
zł. 840 gr. - które oglądać można w dniu licy- 
tacji w miejscu sprzedarzy, w czasie wyżej ozna 
czonym. 

Wilno, dn. 15 września 1933 1. 
Komornik. 

(Stefan Wojciechowski.) 
Sprawa I Wil. żyd. Kasy Pożyczk.- Oszczęd 

    

  

w Wilnie p -ko f -mie „T. Odyniec i S-ka" 
w Wilnie. 
этРучу PONRYTTTYWEDY 

(Sai Kupno 
Lekarze |, sPRZEDAŻ 

KORE SKAZY  -ę.-rysywytwww=cny 
Z о KUPIĘ Dr. Janina „sow6: kryty (tejeton) 
PIOTROWICZ - lekki si male sk: 

ng w do stanie 
JURCZENKOWA aty z ddkateją ct 

Ordynator szpit. = ny i adresu w redakcji 
Sawicz „Slowa“ dla S. S 0 

DO SPRZEDANIA 

sztzeniaki-hohgery 

  

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

WILEŃSKA 34. 
Od 5 — 7 wiecz. 

——————— З-Шеяц:пеб od a 
DOKTOR wych rodziców. ica 

J. Jasińskiego N+6 m. 4 
ZELDOWICZOWA — — — S8— 
kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych _ Lokale od 12 — 2i od 4—%6 
ul. Mickiewicza 24 — _  **vevvsvvoyeyvtu 

tel. 277. MIESZKANIE 
——-————- 3 pokoje i kuchnia 
-—————— do wynajęcia 

DOKTOR RY, Witoldo- 
wa 9. Blumowicz _ _ *^ _ _ 

Choroby skórne, wene- POKOJE 
ryczne i moczopłciowe. 
WIELKA 21 — tel. 921 

do wynajęcia ze 
wszelkiemi wygodami, 

DUŻY POKÓJ 
do wynajęcia na dwie 
osoby z całkowitem u- 
trzymaniem przy tl. 
Niemieckiej 3 m. 3. 

POKój 
DO WYNAJĘCIA 

jasvy, dužy, umeblo- 
wsny ze wszystkiemi 
wygodami:; telefon — 
wanna: Portowa 26 m. 4 

  

  

[ English | 
Giosps and single 
R GAWROŃSKA 
University College 

London 
Zawalna 22 m. 8 

2—4 i od 6—8 
tel, 838 

LEKCJE 
angielskiego, niemiec- 
kiego, francuskiego i 
włoskiego oraz od 1 
października, Komplety 
po 6 zł, Zspisy ul. Mic- 
kiewicza 1 m. 19 od g. 
4ej. Saczkowska Riz-a 
Porta, о 

  

uczę najlepszą metodą. 
— Ożerty ao 
nod S. K. 

Przyjmę dzieci 
do kompletu prywat- 
nego,— Wiek 7—8 lat, 
program drugiego ed- 

działu. 
Mickiewicza 48 m. 6. 

Zgłoszenia do 12 rane 
i od 3—5 po poł. 

MUZYK I 
lekcyj udzielam _Kon- 
serwatorjum — Wene- 
cja. Oferty, do „Sło- 
wa““ pod S. K. 

Ima 1 ad AAA AS 2146 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

TWYTYYTYYYWWYTYFOO 

STUDENT 
znajdujący się w cięż- 
kich warunkach posza- 
kuje pracy w warszta- 
tach mechanicznych lub 
innej Legionowa 41—5 

OSOBA 
dobrze oznsjomiona z 
pielęgnacją chorych, 
znajdująca się w bardzo 
ciężkich warunkach ma- 
tesjalnych prosi o ja- 
kąkolwiek pracę. Legjo- 

  

  

OSOBA 
inteligentna šred- 
nich lat, posiadająca 
języki obce, poszuku- 
je posady do samot- 
nej, lub ehorej, poma 

gać w gospodarce lub 
i; zgadza się 

. Wilno, uł. 
go 4 m. 4. 

  

   
   

     

  

pracowitą, miłą pa- 
nienkę, była dłnższy 
czas p. dziec: 
może ąć się gospe- 
darstwem, lub pielęg- 
nowaniem chorych. 
Adres w redakcji 

„Słowa. 

2 Už z. A 
0 wszystkiego 

posiadające świaścttka 
poszaksje pracy. Ur- 
Szula Grochowska ał. 
Sapieżyńska 3 m. 14 

-- 

POSZUKUJĘ 
pracy rybaka Sstawo- 
wego, mam dobre refe- 
rencje — Zwierzyniec 
Niedzwiedzia 4 m. 4. 
  

RÓŻNE 

WSZYSTKICH 
którzy posiadają  ja- 
kiekolwiek informacje 
o obecnem miejscu pe 
bytu Jadwigi z Wrze 
sińskich _ Strupezew- 
skiej, urodz. 16 lutege 
1898 r. w Kieleckiem, 
eórki Bronisława a 
Stanisławy z Jezię- 
rowskich małżonków 
Wrzesińskich, . estat- 
nio w r. 1920 w mie- 
siącu wrześniu zamie- 
szkałej w gubernji Je 
katerinosławskiej w 
Choreysku, _ obecnie 
Rosja Sowiecka, upra 
sza się o podanie ta- 
kowych do Konsysto- 
124  Ewangielicko-Re 
formowanego w Wił- 
nie, ul. Zawalna Nr.1ł 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkanie 
z całodziennem utrzy- 
maniem 75 zł mies, — 
Opieka dobra — Piac 
Metropolitalny 3 m. 8. 

  

Opuszczona 
przez męża — ciężte 
chora na Basedowa p. 
I zaajdaoję się w opła- 
kanym stanie z córecz- 
ką 13 letnią zdolną dzie- 
weczką już w 6-ym «de 
dz'sle szkoły będącej— 
Mieszkanie nie opłaco- 
ne, dług na chieb za- 
ciągnięty, woła przeto 
o pomoc w  nadzief 

  

— — * j a 41 m 5 Właądy- otrzymania tekowej w 

W. = Pl z” * ae ai Goą ż3 uz Witko „Słowie* pod literą I. 

WSR S ISSN IIS EEST 

5) 

MAŁŻEŃSTWO Z KONIECZNOŚC 
— Błagam, niech pani nie odpowiada, 

zanim mnie pani nie wysłucha! — przerwa- 
łem jej, i zanim zdążyła oprzytomnieć, opo- 
wiedziałem jej całą historję. Nie opuściłem 
również mego ogłoszenia w „Figaro'', eo po 

budziło ją do takiego Śmiechu, aż łzy spły- 
wały po jej twarzy. 

— „Czy to wszystko pan mówi poważ- 
nie'* ? — zapytała. 

— „Nigdy nie mówiłem poważniej. 
— „Nie mogę zaprzeczyć, że pańska pro 

pozycja jest dla mnie niespodzianką. Nie my 
ślałam weale 0 małżeństwie, minęły te lata, 
kiedy to było możliwe. Widzę jednak, że pań 

ska propozycja nie należy do tych, które ko 

bieta może odrzucić bez namysłu. Pochlebia 
mi ona. Czy zechce mi pan dać kilka dni do 

namysłu'* ? 
— „Mademoiselle, jestem zrozpaczony, —- 

odrzekłem, — ale nie mam czasu. Jeżeli pani 
mi odmówi:, będę musiał wrócić do Paryża i 

zabrać się do rozpatrzenia piętnastu setek 

listów, które czekają na mnie. 
— „Ależ jasnem jest, że ja nie mogę dać 

odpowiedzi natychmiast. Muszę poradzić się 
z moją rodziną i przyjaciółmi'* ! 

— „A eóż oni mają tu do powiedzenia ? 
Pani jest pełnoletnia. Sprawa jest nagląca. 

  

Nie mogę czekać. Powiedziałem pani wszyst- 
ko. Pani jest inteligentną kobietą. Go lepsze 

go może dodać refleksja do impulsu obeenej 

chwili? 
— „Ale pan nie żąda natychmiastowej 

odpowiedzi tak, lub nie? 

— „Właśnie o to proszę. Mój pociąg od- 

chodzi do Paryża za parę godzin. 
— Spojrzała na mnie zamyślona. 

— „Pan jest doprawdy szaleńcem. Po- 

winien pan być zamknięty, zarówno dla wła 
snego, jak i dla publicznego dobra. 

— „Dobrze, powiedziałem, — 
niech pani odpowie: Tak, czy nie? 

Gubernator skinął ręką. 

— I oto ona — jest przy mnie. Pobraliś 

my się w ciągu 2-ch tygodni i zostałem guber- 

natorem kolonji.- Ożeniłem się' ze skarben:, 
moi drodzy państwo, z kobietą o najmilszym 

pod słońcem charakterze, z jedną z tysięcy — 
kobietą o męskiej inteligencji i kobiecej uczu 
ciowošei, słowem idealną! 

Ależ, powstrzymaj swój języczek, 
mon ami, — zaśmiała się znowu żona, — ośmie 

szasz już nietylko siebie, ale i mnie! 
Gubernator zwrócił się do belgijskiego 

pułkownika. 
— (Czy pań jest kawalerem mon colo- 

  

ale 

  

nel? Jeżeli tak, to radzę panu pojechać de 

Genewy. Jest ona gniazdem (une pepinierc) 
najsłodszych młodych kobiet. Znajdzie pan 

tam żonę taką, jakiej nie spotkałby pan "i- 

gdzie. A, pozatem, Genewa jest ślicznem mia 

stem. Niech pan nie traci czasu, a ja chętnie 
dam panu listy do siostrzenie mojej żony. 

Madame la Gouverneur zreasumowała ki- 
stórję męża: 

— Faktem jest, że w małżeństwie „z ra 
zumu““, jeśli tak można się wyrazić, obie stra 

ny nie spodziewają się wiele po sobie i dlate 
go czeka ich mało rozczarowań. Kiedy się 
nie ma bezsensownych pretensyj do siebie 

wzajemnie, nie stwarza się powodów do roz- 
paczy. Nie pragnąc tyłko widzieć doskonałość 
w małżonkułatwiej być toleraneyjną dla jego 
wad. Namiętna miłość jest piękna, ale nie 
jest właściwym fundamentem małżeństwa. 
Bo, proszę państwa, aby dwie osoby mogiy 

być szczęśliwe w małżeństwie, muszą siebie 
szanować, muszą mieć wspólne upodobania i 
zainteresowania. A przytem, gdy są to esoby 

spokojne, pragnące żyć i umożliwiać życie it- 
nym, nie byłoby powodu, by małżeństwe takie 
nie miało być również szczęśliwe, jak nasze. 

   

I dodała po pauzie: : 

— Ale, naturalnie, mąż mój jest bardze, 
bardzo niezwykłym człowiekiem. 

KONIEC. 

Wydawca Stanisław. Mackiewicz. Drukarnia „Słowa 

  

Wilno Zamkowa 2. Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.  


