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Poputczih, który powrócił 
P. Franc. Olechnowicz  dramopisarz 

białoruski, był przez pewien czas na te- 

rytorjum Polski czynny w  organiza- 

cjach białoruskich, niechętnych  bolsze- 

wizmowi. W 1927 r. wyjechał do Miń- 

ska za paszportem polskim i wizą so- 

wiecką. Pracował jednak na wolności w 

republice białoruskiej wszystkiego sześć 

tygodni. Po kilku bowiem tygodniach 

zaproponowano imu, aby przyjął oby- 

watelstwo BSSR. P. Olechnowicz złożył 

podanie i ku wielkiemu źŹdziwieniu, -z 

błyskawiczną szybkością, bo już na trze 

ci dzień otrzymał to obywatelstwo, choć 

zwykle tego rodzaju procedura wymaga 

kilku miesięcy. Po czterech jednak 

dniach p. Olechnowicz był aresztowany, 

badany przez sędziego śledczego, „upoł- 

nomocziennawo* i wyrokiem kołegjur 

G.P.U. nadesłanym z Moskwy, skazany 

na 10 lat Sołowek. Dziennikarze sowiec- 

cy, którzy się oburzają ma komedję 

sądu tw Lipsku, zapomimają, że u nich 

w 99 proc. wypadków odbywa się bez 

takiej sądowej komedji. Wyrok zaocz- 

ny, wyrok bez żadnej rozprawy. P. 

Olechnowicz nic nie zdziałał antysowiec- 

kiego na terytorjum  sowieckiem, jego 

katorga była karą za to, co sobie po-' 

zwolił w latach poprzednich, 

na naszem terytorjum. 

Rząd polski wydał Sowietom b. po- 

sła Taraszkiewicza, tak blizkiego sercom 

niektórych naszych działaczy, Białorus:- 
na, „poputczika** bolszewizmu. U nas 

p. Taraszkiewicz protestował, gwa?*to- 

wał, okazywał charakter. W Sowietach 

pewno pojedzie także do takich, czy in- 

nych Sołowek, ale tam już „okazywać 

charakteru“ mie będzie. Tam tego nie- 

ma Do protestów zdolni są ludzie 

drażnieni, do protestów niezdolni są lu- 

dzie w kraju, w którym nałwet zwoje 
mózgowe ujęto w kowalskie obcęgi. 

Ale to było dowcipne, wydając Tarasz- 

kiewicza, zażądać innego  Białorusina, 
niegdyś takiegoż poputczika  bołszewiz- 

mu Olechnowicza. Teraz p. Olechnowicz 

w stosunku do bolszewizmu ma tylko 

nienawiść. Ale jaką straszną miena'wiść. 

Gardło. mu się trzęsie z nienawiści gdy 

mówi o komunistycznych ideałach. 

Wczoraj mówił p. Olechnowicz w 

mieszkaniu p. Nagórskiego w Klubie 

Włóczęgów. Mówił zresztą to samo, po- 
wtarzał " te same szczegóły ii obrazy, 

które opowiedział naszemu koledze re- 

dakcyjnemu do artykułu p.t. „Od mirażn 

kulturalnej pracy do obozu poprawy i 

pracy", umieszczonego w środowym nu- 

merze naszego pisma. Ale jednak do- 
dał kiłka szczegółów jaskrawych i zre- 
sztą chciałbym nakreślić jego sylwetę 

taką, jaką ja zobaczyłem podczas jego 
odczytu. 

P. Olechnowicz jest poetą. Są ta- 

cy ludzie, którym chiromantka spojrzy 

na dłoń i powie: „pan ma życie podwój- 

ne'. Otóż opowiadając o swoim sied- 

mioletnim pobycie na Sołowkach, į. 

Olechnowicz powiedział, że ludzie poza 
pracą marzyli, marzyli o różnych  rze- 

czach, że się wydobędą z więzienia, z 
Sowietów i jakim kolorem tapetów ta- 

petować będą sobie mieszkania. P. 
Olechnowicz stylizował sobie trochę 0- 
powiadanie o swojej katordze. Był 10 
jego pierwszy, po latach występ w cha- 

rakterze literata. Czasami to może tro- 

chę psuło bezpośredniość wrażenia, kie- 

dy używał wyrazów literackich „spoczy- 
nek*, „sen kamienny”, pewnego piękne- 
go poranku”, ale trudno było temu poe- 
cie zaprzeczyć, że Dostojewski także 
stylizował sobie swój „Dom martwy*. 

O niebie półnoonem mówił p. Olechno- 

wicz, że jest jakby „brudną ścierką prze- 

jeszcze 

NeZciągniete“. Ale poza temi pochytošciami 
literackiemi, przemawiał człowiek stra 
Sznie sponiewierany, człowiek,  któ- 

ry wyciągnięty został z  cuchnącego 
grobu, gdzie leżał przekonany, że nie- 
zadługo zdechnie. | dlatego  krzyknę- 

ło coś w p. Olechnowiczu, gdy nam po- 
wiedział: „chwila, w której się do- 
wiedziałem, że zostałem przeznaczony 
na wymianę, że jadę do Polski, była 

tak szczęśliwa, że powiem, 

aby ją przeżyć, warto było 

lat katorgi przecierpieč“. 

Mówił to człowiek, wymęczony, z 

trudem zbierający swe myśli. Człowiek, 

któremu sponiewierano nietylko nerwy 

i duszę, lecz także zdrowie. 

Trochę makabrycznych szczegółów. 

Oto rozstrzelanie nazywa się iw języku 

więźniów „otrzymaniem 3 złotników”. 

Naszym galicyjskim czytelnikom, śpie- 

szymy wytłumaczyć, że „złotnik, to 

waga, a 3 złotniki waży kula od Nagaru 

wielkiego, rewolweru dotychczas uży- 

wanego w Rosji. Strzela się jeszcze 

ciągle bez ceremonji, z tyłu głowy z na- 

gana. Przy badaniach stosuje się system 

„konweir“, to znaczy odmawiania pra 

wa snu. Wali się obok więźnia jakimś 

dźwięcznym metalem, popycha się 

go, tłucze, nie pozwala się mu zasnąć 

w ciągu kiłku dni. „Jakby żelazna czap- 

ka z tyłu nałaziła na mózg* — opowia- 

da p. Olechnowicz. Uśmiechnąłem się 

do tych wyrazów. Byłem kiedyś w sy- 

tuacji bezsenności i potem taksamo о- 

powiadałem „jakby żelazna czapka”. 

W 1927 r. — opowiada p. Ołechno- 

wicz — więzienia sowieckie zapełniły 

się massami ludzi, wziętych bez powo- 

du, wziętych całemi tysiącami Był to 

skutek zamachu Kowerdy. Potem ci iu- 

dzie w więzieniach, w katorgach tak się 

też nazywali: „,„Wojkowcy*. Wiadomo 

było, że to są więźniowie mie skazani 

za nie konkretnego, lecz tylko skazani 

na skutek tego, że w Warszawie padł 

trup człolwieka, który swego czasu brał 

<idział w morderstwie dzieci nieletnich. 

Któryś ze słuchaczy zadał pytanie, 

czy więźniowie kryminalni mieli szacu- 

nek do kontrrewolucjonistów. P. Olecn- 

nowicz wyjaśnił, że kryminaliści noszą 

mazwę „socjalno-bliskiego eiementu“ i 

że są nieskończenie lepiej traktowani, niż 

więżniowie polityczni Uważają się też 

więzienną _ arystokrację, a do poli- 

tycznych nic prócz pogardy nie żywią. 

Zresztą kryminaliści, to są jedyni dziś w 

Rosji ludzie, którzy posiadają  zami- 

łowanie wolności. 

W 1927 r. opowiada także p. Oleci- 

nowicz, w północnych obozach koncen- 

tracyjnych powstała masowa forma pro- 

testu Polegała ona na tem, że ludzie 

skazani na roboty w zaśnieżonych  ia- 

sach, uderzeniem siekiery odcinali sobie 

cztery palce u leiwej ręki, inwalidując się 

w ten sposób. Miało to zupełnie maso- 

wy charakter. 

Słuchacze p. Olechnowicza, nie zna- 

jący się na życiu w Sowietach, zaczęli 

tu zadawać naiwne pytania: „dlacze- 

go siekierą sobie po palcach, dlaczego 

taki bunt niewolniczy, dlaczego nie 

siekierą w łeb dozorcy“. P. Olechno- 

wicz, który już uprzednio wyjaśnił, że w 

czasie wszystkich swoich tułaczek po 

więzieniach i katorgach, nie spotkał ani 

jednego prawdziwego  kontrrewolucjon:- 

sty, ani jednego istotnie czynnego spi- 

skowca przeciw władzy sowieckiej, »- 

bjaśnił teraz, że na całe 12.000 więźniów 

na Sołówkach, nie spotkał ani jednego 

człowieka, któryby okazywał nietyi-- 

ko jakieś przekonania polityczne, czy 

inne, ale nie spotkał ani jednego czło- 

wieka, któryby był zdolny do jakiegokol 

Wiek czynu, świadczącego, że w nim jc- 
szcze żyje poczucie godności osobi- 
stej. P. Olechnowicz opowiedział nam 
także, że na wiadomość, że pojedzie do 

Polski, gdy z radości zadygotało w 

nim serce, gdy się tak strasznie ucie- 

szył, to urzędnikowi G.P.U., który mu 

to oznajmił powiedział tylko, że „bar- 

dzo żałuje, że nie będzie mógł wziąść u- 

działu w socjalistycznej budowie”. (So- 

cjalisticzeskom stroitielstwie), a gepiście, 

który go na metr od ziemi ludzi 
wolnych, bo w Kołosowie pytał w ia- 

kich był obozach, powiedział, że bardzo 

był z życia w obozach zadowolony. 
Społeczeństwo żyjące na terytorjum 

socjalistycznych Republik Rad, to spo- 
łeczeństwo o psychołogji zbolałego, o- 
wrzodziałego, kopanego psa. Cat. 

że dlatego, 

te siedem 
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wy na stronie 2-ej ł 

ady goaewskie pod znakiem mniejszości 
GENEWA. PAT. Na zgromadzeniu Ligi 

Narodów Odbył się w piątek dałszy ciąg ob. 
rad debaty ogólnej, 

Interesujące przemówienie wygłosił szwedz- 
ki minister spraw zagranicznych Sandłer. Prote- 
stował on przeciwko odroczeniu Zgromadze- 
nia, podkreślając, że konferencje między- 

narodowe nie mogą mieć wpływu na regu- 
larne prace Ligi Narodów. Mówca sądzi, że 

jeżeli konferencja rozbrojeniowa nie da re- 
zultatu, to cały ciężar zagadnienia rozbro- 
jeniowego spadnie na Ligę Narodów. Sandler 

pośrednio zwrócił się przeciwko paktowi 4-ch, 
który przewiduje że w razie fiaska konieren. 

  

Neta niemiecka 
w Sprawie wydalenia dziennikarzy z Z.S.S.R. 
BERLIN. PAT. — Urząd spraw zagra 

nicznych Rzeszy wystosował dziś do am- 
basady ZSRR w Berlinie notę werbalną, 
zawierającą protest przeciwko wydaleniu 
dzienikarzy niemieckich z Rosji Sowiec- 
kiej. 

Nota jest odpowiedzią na noty so- 
wieckie z dnia 22 i 23 b.m. do rządu 
niemieckiego i przedstawia motywy a- 
resztowania dziennikarzy sowieckich w 
Lipsku w sposób pokrywający się z ogło 
szonym przez biuro Wolfia komunikatem 
w tej sprawie. 

Dziennikarze sowieccy winni byli być 
poiniormowani o niedopuszczeniu ich na 
proces, ponieważ ambasada w Berlinie 
zawiadomiona została o tem pismem se- 
kretarza stanu urzędu spraw  zagranicz- 
nych z dnia 21 b.m. Przez swój wyjazd 
do Lipska dziennikarze wzbudzili podej- 
rzenie, że chcą nielegalnie dostać się na 
rozprawę. Podejrzenie to wskutek ich 
tendencyjnych sprawozdań 0 procesie, 
doprowadziło do aresztowania. 

Ze strony rządu niemieckiego i pre- 

Rekerd wysokości 

zydjum policji w Lipsku wyrażono na- 
tychmiast ubolewanie, zaś dziennikarze 
zostali niezwłocznie zwolnieni, w samej 
sprawie władze wdrożyły niezwłocznie 
dochodzenie, którego wynik zakomuniko- 
wano ambasadzie ZSRR w Berlinie. Od- 
powiadając na zastrzeżenia rządu ZSRR 
w sprawie traktowania dziennikarzy so- 
wieckich w Niemczech wogóle, nota za- 
rzica korespondentom prasy sowieckiej 
tendencyjność i atakowanie narodu i 
rządu niemieckiego. Represje wobec 
przedstawicieli prasy niemieckiej w Mo- 
skwie nie mogą być usprawiedliwiore, 
a odpowiedzialność ponoszą sami kore- 
spondenci prasy sowieckiej w Berlinie. 
Wydalenie przedstawicieli prasy niemiec 
kiej ze Związku Sowieckiego jest zupeł- 
nie niezrozumiałe — kończy nota niemiec 
ka — również ze stanowiska polityki pra 
sowej i stanowi dla przyjaznych” sto- 
sunków między obu krajami poważne 
ehnciążenie, za które rząd ZSRR ponosi 
wyłączną odpowiedzialność 

lotu na samolocie 
pobił lotnik francuski Lemsine 

PARYŻ. PAT. Lotnik francuski Lemoine 
pobił wczoraj światowy rekord _ wysokości 
lotu. Z pierwszych badań barografu wynika, 
że Lemoine osiągnął 'wysokość 13.800 mtr. — 

Wobec tego łotnik francuski pobił rekord An- 
giika Uwinsa, który osiągnął wysokość 13,404 
metry. * 

LEMOINE O SWYM REKORDZIE 
PARYŻ. PAT. W wywiadzie prasowym 

lotnik Lemoine, który pobił wczoraj świa- 
towy rekord wysokości lotu, osiągając 13.800 
metrów, oświadczył, że wysokość pierwszych 
8.000 metrów osiągnął w ciągu pierwszych 30 

minut, 

  

"Na wysokość 13.000 metrów lotnik wzniósł 
się w ciągu następnej godziny. Odczuwałem 
wówczas — mówi Lemoine — wiiekie zimno 
— 60 stopni poniżej zera. Widziałem z góry 
część Francji, _ rozróżniałem brzegi  kanała 

Lamanche i zarysy brzegów angielskich. A- 
parat z ogrzanym tlenem działał sprawnie i oddy 
chałem dobrze, lecz niezmiernie bolały mnie 
oczy, które miałem dosłownie zamrożone, po- 
nieważ na tej wysokości niemożliwe było zało. 
żyć okulary. Dlatego Opuściłem się poniżej, 
gdy już pobiłem rekord. Będę mógł jednak 
wzioeść się jeszcze wyżej i gotów jestem 
ponawiać te próby o ile zajdzie potrzeba. 

EEE 

cji rozbrojeniowej 4 mocarstwa porozumieją 

się między sobą. 

W dalszym ciągu mówca uczynił szereg 
ostrych uwag pod adresem Niemiec, zaznacza- 
jac, że Liga Narodów nie może się wprawdzie 
mieszać do wałk partyjnych, ale musi zabez- 
pieczyć pewne wartości ogółnołudzkie. Mówca 
protestuje przeciwko obarczeniu rodzin „odpo- 
wiedzialnošcią za działałność poszczególnych 

jej członków. Wspominając o sprawie żydow- 
skiej, delegat szwedzki 'w imieniu swego rzą- 
du wypowiada się za generalizacją ochrony 
mniejszości, 

Mowa Sandlera przyjęta była długotrwa- 
łemi oklaskami, które wślad za owacją zgo- 
towaną Doliussowi, stanowiły nową manife- 
stację moralnego odosobnienia Niemiec na 
Zgromadzeniu, 

W dalszej dyskusji przemawiali delega- 
ci Indyj, Chin i Holandji. Delegat holenderski 
złożył projekt rezolucji w sprawie uchodźców 
z Niemiec, podkreślając konieczność współ- 
pracy międzynarodowej  dła rozstrzygnięcia 
tego zagadnienia. 

WARSZAWA. (tel. wł.). Z Genewy do- 
noszą, że Rada Ligi rozpatrywała dziś sze- 

reg petycyj mniejszościowych na podstawie 
konwencji górnośląskiej Jak słychać delegat 

Haiti ma zamiar złożyć projekt Konwencji 

Międzynarodowej generalizującej wszystkie, u- 

kłady mniejszościowe. Wniosek ten nie zo- 
stał jeszcze złożony. W razie postawienia te- 
go wniosku na porządek dzienny, nawet pań- 
stwa bezpośrednio nie zainteresowane, poprą 
go w całej rozciągłości. Jedynie w łonie wiel 
kich mocarstw panuje tendencja, aby nie do- 
puscić do złożenia wniosku. Nawet w łonie 
delegacji francuskiej panują pod tym wzglę- 

dem duże rozbieżności 

KONFERENCJE MIN. BECKA 

GENEWA. PAT. — Minister Józef Beck 

odbył wczoraj wieczorem konferencję z dele- 

gatami państw Małej Ententy — rumuńskim, 

czeskosłowackim oraz jugosłowiańskim. 

GENEWA. PAT. — Minister Beck przy 

jął dziś rano francuskiego ministra lotnictwa 

Cota, a następnie szefa delegacji włoskiej, 

któremu towarzyszył do Genewy ambasador 
włoski w Warszawie. 

PARYŻ. PAT. — Prasa skrzętnie notuje 

wiadomości o akcji ministra Becka: na grun- 

cie genewskim. Dzienniki przywiązują dużą 

wagę do rozmowy, jaką minister Beck odbył 

z francuskim ministrem Cotem, a następnie 

z delegatem włoskim Aloisim. 

  

Na froncie Pożyczki Narodowej 
235 MILJONÓW ZŁOTYCH W CIĄGU DWÓCH DNI 

WARSZAWA. PAT. Według meldun 
ków, jakie nadeszły do godziny 19.30 

do Komisarza Generalnego Pożyczki Na- 

rodowej min. Starzyńskiego, ogólna Su- 

ma subskrypcji na terenie całego pań- 

wa wynosi 235.250.000 złotych. 

Meldunki w dalszym ciągu napływają. 
wają. 

OŚWIADCZENIE KOMISARZA GEN. 
WARSZAWA. PAT. W piątek Komisarz 

Generalny Pożyczki Narodowej min. Starzyń- 
ski złożył przedstawicielom pism ošwiadcze- 
nie następujące: 

Stwierdzam z radością że społeczeństwo 
nasze wykazało w dniu wczorajszym całą tę- 

żyznę nietyłko słowem, ale i czynem dało wyraz 
swemu ustosunkowaniu się do państwa i zro- 

zumieniu jego potrzeb. Społeczeństwo usta- 
liło jednak, że udział w subskrypcji jest обо- 
wiązkiem każdego obywatela. Wykonanie tego 
obowiązku przez jednych, a niewykonanie 
przez innych byłoby niesprawiedliwe i demora. 

lizujące. Dlatego wierzę, że reszta społeczeń- 
stwa która jeszcze nie potwierdziła czynem 
składanych publicznie deklaracyj ©0 poparciu 

pożyczki nietylko wedle możności ale i ponad 
możność, uczyni to dziś, jutro lub do 7 paź- 
dziernika r. b. najdalej. 

PE 

WARSZAWA. PAT. Według ostatecznych 
zestawień pożyczkę narodową subskrybowali 
pracownicy pocztowi na ogólną sumę 4.387.500 
zł. Sumą tą nie są objęte pocztowe związki 
zawodowe, które oddzielnie zaofiarowały — 
11.500 zł na rzecz pożyczki. 

LWÓW. PAT. Łącznie subskrybowano 
dotychczas na terenie całego województwa 
twowskiego 17.533.000 zł. 

KATOWICE, PAT. W dniu 29 b. m. w 
całem województwie subskrybowano _1.203,000 
zł. czyli na terenie województwa śląskiego 
subskrypcja osiągnęła w dniu  dzisie jszym 
łączną sumę 25.600.000 złotych. 

WARSZAWA. PAT. Według prowizorycz- 
nych obliczeń globalna kwota jaką przed 

siębiorstwa handlowe zasubskrybowały na te- 
renie wszystkich Izb Przemysłowo - Handlo- 
wych, wynosi około 14 miljonów — 16 miljo- 
nów zi, z czego na Okręg Izby Warszawskiej 
przypada dotychczas 2,7 miljona z, 

WARSZAWA. PAT. Ogólna suma subskry- 
bowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
z funduszów własnych oraz przez jego pra- 
cowników wynosi 3.567,000 zł. 

WARSZAWA. PAT. Inż. Stanisław Kłobski 
który w dniu wczorajszym subskrybował poży- 
czki narodowej na 4.655 rubli złotych, dzisiaj 
zgłosił się powtórnie przynosząc znowu pacz- 
kę, zawierającą ruble i dolary złote ogólnej 
wartości 9.500 zł. 

KRAKÓW. PAT. Marja Magdalena Ro- 
stworowska i Róża z Rostworowskich Łubień- 
ska subskrybowały w Komunalnej Kasie Osz- 

czędności miasta Krakowa pożyczkę narodową 
w kwocie 50.000 zł. każda, wpłacając całą sumę 

w gotówce. 
WARSZAWA. PAT. Przemysł węglowy po- 

iski postanowił podnieść ustalone stawki sub- 
skrypcji pożyczki narodowej o 60 proc. a więc z 
4.400.000 na 7.200.000 złotych. 

SUBSKRYBCJA POŻYCZKI 

w Wilnie 

W „drugim oficjalnym dniu subskrypcji 
pożyczki narodowej przewinęło się przed o. 
kienkami kasowemi w Wilnie 511 subskry- 

bentów, kasy czynne były do godz, 18-tej, 
Pewne zmniejszenie się frekwencji było 

WRĘCZENIE DYPLOMU BANKOW 

następstwem świąt żydowskich i nieobecność 
kupiectwa żydowskiego wpłynęła na powolniej- 
sze tempo subskrypcji, która w tym dniu dała 
sumę 103 tysięcy 100 złotych. W powiatach 
według częściowych meldunków, 264 osób 
subskrybowało 28 tysięcy 350 zł. Łącznie z 
dniem poprzednim suma subskrybowana wy- 
nosi 1,594,700 zł, ой samych prywatnych о- 

sób, — łącznie zaś z pracownikami państwowy. 
mi (3,730,000 zł.) wynosi 5,324,760. 

Drugi dzień dał znów wiele przykładów 
subskrybowania pożyczki ponad normę, od. 
powiadającą dochodom. I tak p. Kalikst Pił- 
sudski, ziemianin z Głębokiego, zamiast 500 zł, 
zakupił obligacyj pożyczki narodowej za kwo- 
tę 4000 zł. — emerytowana nauczycielka z po- 
wiatu wileńsko - trockiego p. Kontowska, sub- 
skrybowała 500 złotych, subskrybował sze- 
reg spółdzielni uczniowskich szkół  powszech- 

nych w powiatach, sołtysi poszczególnych 
gmin i t. d. Robotnicy rzeźni miejskiej (w liczbie 

31), zarabiający od 25 do 30 zł. tygodn. kupili 
obligacje po 50 i 100 zł. Faktów takich przyto- 
czyć by można więcej. 

I GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

  

Wezoraj w gmachu Banku Gospodarstwa 

Krajowego p. min. Stefan Starzyński przy- 
jął delegację lokalnego komitetu obywatel- 

telskiego Pożyczki Narodowej _ Warszawa- 
Śródmieście w osobach prezesa Władysława 
Sołtana, starosty Tadeusza Miklaszewskiego i 
sekretarza Zdzisława Targowskiegó, która wrę 

czyła dla B. G. K. p. ministrowi jako wice- 

prezesowi tego Banku, dyplom _ spełnienia 
obowiązku obywatelskiegó w dowód uznania, 
iż Bank ten subskrybował jeden z pierwszych 
Pożyczkę Narodową na sumę 2 i pó miljona 

złotych Na zdjęciu moment wręczenia dypio- 
ma. 

I WIĘCIANY 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte 

PETERS 0 

milimetrowy jednoszpalto' 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty ora: 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej 

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

J. Ryppa uL Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja A. 
-zny. й 

WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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TELEGRAMY 
POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW 

- WARSZAWA. PAT. — W piątek odby- 
ło się pod przewodnictwem premjera Jędrze- 

jewieza posiedzenie Rady Ministrów. . 

Rada Ministrów rozpatrzyła szereg рго- 

jektów ustawodawczych, zgłoszonych przez 

poszczególne Ministerstwa, które przedstawio 
ne zostaną Panu Prezydentowi Rzeczypospo-- 
litej. 

Między innemi Rada Ministrów przyjęła 
następujące projekty rozporządzeń Prezyden 
ta Rzeczypospolitej: o zespolenia urzędów 

ziemskich z władzami administracji ogólnej, 

o popieraniu elektryfikacji, o zasadach spo- 
rządzania bilansów, zamknięć rachunkowych 
i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych 
do prowadzenia ksiąg handlowych, oraz © 
nadzwyczajnych komisjach rozjemczych da 
załatwiania zatargów zbiorowych między pra- 
codawcami i praeownikmi w przemyśle i 
handlu. Pozatem Rada Ministrów przedysku- 
towała i powzięła uchwały w sprawach bie- 

żących. ‹ 

B. WICEMINISTER GALLOT — DYREKTO 
REM TRAMWAJOMYM W WARSZAWIE 

, WARSZAWA. (tel. wł.). Dziś rozeszły się 
pogłoski, jakoby b. wiceminister Gallot ma 
objąć stanowisko dyrektora tramwajów miej. 
skich. 

OBRADY KLUBU NARODOWEGO 

WARSZAWA. (t6l. wł), Dziś popołudniu w 
gmachu Sejmu zebrał się na narady Klub Na- 
rodowy, na których referat o sytuacji polity- 
cznej wygłosił Poseł Rybarski. 

ZMIANY W ARMJI 

WARSZAWA. (tel. wł.). Dziennik Perso- 

nainy Ministerswa Spraw Wojskowych opu- 
blikował szereg zmian na stanowiskach w ar- 
miji, Ppłk. dypl. Janusz Dzugaj mianowany z0- 
stał szefem wydziału ' w departamencie Uzu- 
pełnień M. S. Wojsk. Komendantami P. K. U. 
w Lidzie ppłk. dypl. Wacław Ratuszyński, w 
Wilejce, mjr. Edward Suchanek, Postawy major 
Klukowski, Attache wojskowy w Belgradzie 
Mieczysław Starżyński przeniesiony został do 
dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i mianowany szefem wydz, bezpieczeństwa W 
województwie twowskiem. 

GORGONOWA PRZYWIEZIONA DO WIĘ- 
ZIENIA W FORDONTE 

WARSZAWA, (tel. wł.). Z Krakowa dono- 
szą, że zarząd tamtejszego więzenia otrzy. 
mał polecenie aby natychmiast przetranspor- 
tować Ritę Gorgonową, skazaną jak wiadomo 
na 8 lat więzienia, do więzienia karnego dla 
kobiet w Fordonie pod Bydgoszczą, gdzie ma 
Odsiadywač resztę kary. W godzinach no- 
cnych posterunkowi policji wprowadzili ska. 
a do karetki więziennej, która odwiozła 
orgonową na dworzec, a stamtąd pociągiem 

do Bydgoszczy. 

VON NEURATH POWRÓCIŁ DO BERLINA 
GENEWA. PAT. — Minister spraw za- 

granicznych Rzeszy von Neurath i minister 
propagandy Goebbels, opuścili w piątek po 
południu Genewę, przyczem minister von Neu- 
rath zapowiedział swój powrót na połowę 
przyszłego tygodnia. W kuluarach Ligi panu | 
je przekonanie, że podróż von Neuratha do 
Berlina, wywołana jest chęcią poorzumienia 
się z kanclerzem Rzeszy celem zdecydowania 
ostatecznego stanowiska Niemiec wobec tez 
rozbrojeniowych, ustalonych pomiędzy dele- 
gatami Francji, Anglji, i Ameryki. 

KPT. HYNEK I POR. BURZYŃSKI POWRA 
CAJĄ DO POLSKI. © 

| NOWY YORK: PAT. — Wczoraj zwy- 
cięzcy lotu balonów wolnych o puhar Gordon- 
Bennetta kpt. Hynek i por. Burzyński przy- 
ięci byli przez sekretarza stanu Hulla w za- 
stępstwie prezydenta Roosevelta. | 

Lotnicy nasi złożyli następnie wizyty й- 
nistrowi wojny Dernowi, zarządowi Narodo-* 
wego Stowarzyszenia Aeronautycznego, oraz 
posłowi kanadyjskiemu, któremu podziękowa- 
li za życzliwą pomoc władz Kanady. 

Na dzień dzisiejszy wyznaczone są dalsze 
wizyty. W niedzielę w Chicago, dokąd uda- 
dzą się lotnicy, nastąpi wielkie przyjęcie, w 
czasie którego nastąpi wręczenie im puhara. 

Z Chicago kpt. Hynek i por. Burzyński 
powracają do Nowego Yorku, skąd w po- 
niedziałek odpłyną na pokładzie okrętu „Ko- 
šciuszko“* do kraju, zabierając ze sobą balon, 
który znajduje się w zupełnie dobrym sta- 
nie. 

LINDBERGH LECI DO ESTONJI 
MOSKWA. PAT. — Płk. Lindbergh od- 

leciał o godzinie 11,42 według czasu moskiew 
skiego do Tallina. 

TALLIN. PAT. Płk. Lindbergh z mał- 
żonką wylądował o godzinie 15.08 na lotni- 
sku w Tallinie. Państwo Lindberghowie uda- 

ją się jutro w dalszą podróż. 

AKCJA RATOWNICZA W TAMPICO 
NOWY YORK. PAT. — Akcja ratunko- 

wa na terenach Meksyku, dotkniętych kata- 
strofą huraganu i powodzią, trwa w dalszym 
ciągu. Z pod gruzów Tampico wydobyto 125 
zwłok. „Tysiące rannych korzysta z pomoey 
lekarskiej. W wielu miejscowościach pojawi- 
li się bandyci, którzy plądrują opuszczone do 
my. Władze z całą bezwzględnością tępią te- 
go rodzaju wypadki. Zwłoki dwóch bandytów 
zastrzelonych przez policję w Tampieo, wy- 
stawiono na widok publiczny. 

ZNOWU MASZYNY PIEKIELNE 
BIAŁOGRÓD. PAT. — W dniu 29 b.m. 

o godzinie 7-ej strażnik kolejowy na  liaji 
Zagrzeb-Zidarimost znalazł dwie maszyny pie 
kielne umieszczone pod szynami. Maszyny 
piekielne zdałano na czas usunąć.



  

SILVA RERUM 
SPRAWY TEATRALNE. 

Q kryzysie teatru tyle się już mówiło... 
Ale do walki z tym kryzysem stanęło tylko 
zorganizowane przed paru miesięcami z ini- 

«jatywy p. premjera Jędrzejewicza Towa- 
rzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej w 
Polsee. 

Kurjer Poranny (270) entuzjastycznie 
wita pierwsze kroki nowego Towarzystwa, 
które w tym roku objęło zarząd teatrów: Pol 
skiego i Małego, powierzając kierownictwo .A. 
Szyfmanowi i Juljuszowi Kaden-Bandrowskie- 
mu. 

nie z akcją filantropijną, ale ze skalą 
wzmożonych i podniesionych żądań stanęło 
nowe Towarzystwo wobec sceny polskiej i 
polskiej twórczości dramatycznej. 

Już u punktu wyjścia zerwało ono z tern 
barbarzyństwem lat powojennych, które stało 

się gniazdem współczesnego chamstwa: z bar 
barzyństwem, wyrażającem się w lekceważa- 
niu funkcji, jaka w rozwoju życia społeczie- 
go przypada sztuce i poezji, 

Poeta i artysta, jeśli życie nasze nie ma 
być tylko życiem zjadaczy chleba lub cięż- 

kiemi robotami skazańców, przykutych do racz 
ki, bądź interesu bądź obowiązku, musi wal- 
czyć o stanowisko równorzędne ze stanowis- 
kiem polityka i działacza praktycznego, filo- 

zofa i badacza, apostoła i zwiastuna ideałów 
moralnych. Jak działacz praktyczny, wiedzio- 

ny zmysłem pożytku i celowości, pracuje lub 
organizuje pracę dla zaspokojenia naszych po- 

trzeb fizycznych i gospodarczych, zapewnia- 
jąc nam byt i bezpieczeństwo, jak apostoło- 
wie i święci zapalają i wiarą własną ożywia- 
ją w nas ideały etyczne, jak badacz i myśli- 
ciel stawi nam przed oczy prawdę każdej rze- 
czy i wskazuje drogi historji, tak samo, na 
równym z nimi poziomie staje i stanąć ma 
prawo ten, który daje narodowi sny ludzkie- 
go serca: poeta, artysta, wieszcz, twórca pię- 

kna, przemawiającego do nas językiem rów- 
nie bezpośrednim i władczym jak pożytek prak 
tyczny, jak dobro moralne, jak prawda. 

Patos tych słów oszałamia i onieśmiela. 
„Artysta! '... „wieszez!*... „święci'*... A chodzi 
tylko o dobry repertuar teatralny. Nie žudžmy 
się zbytnio: wśród obecnych dramatopisarzy 
nie tak znów dużo jest proroków!.. Ale ilość 

dobrych sztuk jest taka, że teatr może ry- 
walizować z kinem. O kinie mówi autor arty- 
kału: 

czyż kino może istnieć i rozwijać się w 
oderwaniu od podłoża kultury teatralnej, w 
oderwaniu od tałentu oraz indywidualności ak- 
tora, w oderwaniu od laboratorjum żywej 
sceny teatralnej? Wszak filmy, wyświetlalie 
na tarczy ekranu, są tylko mechanicznem zma 
gazynowaniem akcji, stworzonej przez aktora, 

przez poetę. Unosić się nad filmem a nie wi- 
dzieć wysiłku tamtych żywych ludzi, skła- 

dających się właśnie na zespół zasadniczych 
czynników sztuki teatralnej, to — tak samo, 

jakby ktoś, wszedłszy w posiadanie kunsztow 
nej i drogiej tkaniny, osądził, że warsztaty 
tkackie są już wobec tego zbyteczne. 

Stosunek teatru do kina dotychczas nie 
jest dostatecznie wyjaśnion$: czy to są orga- 
nizacje zdecydowanie wrogie sobie, czy też 
możliwe jest przymierze pomiędzy niemi?.. 
Przenosząc te pytanie na grunt wileński, za- 
stanowić się można o celowości i znaczeniu 
akcji teatru „Rozmaitości'*., _ Pewien inteli- 
gentny artysta, doskonale znający publiczność 
wileńską, twierdzi, że teatr-kino nie ma racji 
bytu, bo połączenie sceny z ekranem jest nie- 
naturalne, — i że taki półteatr nietylko nie 
kształci nowego widza, lecz demoralizuje wi- 
dza teatralnego, który już jest... Sąd zdecydo- 
wanie ujemny, — czy słuszny?.. Wydaje się, 
że nie. 

O prowadzeniu teatru decyduje nie jego 

forma organizacyjna, lecz oblicze artystyczne. 
Dziś rola teatru, jako placówki kulturalnej, 

jest bardzo wielka: 
kryzys, jaki dotknął teatry w Polsce, nie 

jest tylko odbiciem powszchnego przesilenia 
gospodarczego. Obok depresji gospodarczej wy 
raziła się w nim, niestety, głębsza i dalej się- 
gająca depresja duchowa społeczeństwa, w 
którem kultura użycia jęła brać górę i pano- 
szyć się nad kulturą twórczą, a co gorsza, na- 
me źródła twórczości spadły do poziomu to- 
waru ocenianego pod kątem spekulacji na tar- 

gowisku coraz płytszych zainteresowań, co- 
raz mniej wybrednych podniet, coraz tańszych 
oszołomień. 

Od teatru trzeba wiele wymagać! Ale 
też teatrowi należy nie skąpić pomocy i czyn- 
nego poparcia.. Lector. 

Dr. Krzemiański 
Cheroby wewnętrzne spec. żałądka 
I jelit przyjmuje od 12 — 2 14—6 
_Wilno. Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

  

      
  

Pan 
SŁOWO 

podpalił Reichstag? — Tak! 
8-my dzień rozprawy a nodpzlenie Peichstagu 

LIPSK. PAT. — W dniu 29 b.m. przy- 

był z Bułgarji ojciec oskarżonego Popowa. 
Wspólnie z dżiennikarzami podejmie on zabie 
gi w celu uzyskania pozwolenia na widzenie 
się w z synem. 

8-my dzień procesu o podpalenie Reichsta 

gu rozpoczął się przesłuchaniem świadka Bien 
gego, którzy przeczy, jakoby przedmiotem 
rozmów, prowadzonych przezeń z van der 

Luebbe 22 lutego, było przygotowanie prze- 
wrotu politycznego. Pod naciskiem sędziego 
świadek przyznaje,w pewnym momencie, ze 
mówili o legalnym” przewrocie komunistycz- 

nym bez użycia gwałtu. 

OSTATNI ŚWIADEK DOWODOWY 

Ostatnim ze świadków dowodowych był 
Kelner Starker. Świadek ten z partji komu- 
nistycznej wystąpił w listopadzie 1932 roku, 
w dalszym ciągu jednak z nią sympatyzował. 

-Z rozmów z van der Luebbe odniósł wraże- 
nie, że Eolender był wprawdzie poglądów 
marksistowskich, reprezentował jednak cał 

kiem odrębny kierunek komunistyczny,  nie- 

zgodny z celami partji komunistycznej. Rzu- 

cone przez niego hasło padpalenia gmachów 
państwowych, nie znalazło aprobaty, ani nie 

szło po linji programu partji komunistycz- 

nej, która zwalczała wszelkie. podobne próby 
gwałtu. Świadek stosunków z komunistami 

nie miał. Van der Luebbego poznał w dniu 

22 lutego w Berlinie i rozmowy o charakterze 
wywrotowo-politycznym z nim nie prowadził. 

Na tem zakończyło się przesłuchiwanie 
świadków dowodowych, którzy pierwsi pozna 

li van der Luebbego w Berlinie. 

ZEZNANIA VAN DER LUEBBEGO 

Przystąpiono następnie do badania szcze 
gółów podpalenia Reichstagu. Przewodniczą- 

cy w przemówieniu wstępnem zaznajamia ze- 
branych z obraną przez Sąd metodą przesłu- 
chiwania oskarżonego Holendra, a mianowi- 

cie Sąd starać się będzie wydostać od van 
der Luebbego możliwie dokładny obraz doko- 
„nanej zbrodni. 

Van der Luebbe ponurym wzrokiem wo- 

dzi po sędziach, poczem z opuszczoną głową, 
powolnym krokiem wchodzi na podjum dla 

oskarżonych i mówi o tem, że w niedzielę 
przed zbrodnią chodził po mieście, nocował w 

Henninsdorf pod Berliniem. Następnego dnia 

wstał o godzinie 8 rano i znowu wrócił do 
stolicy. : 

Wśród silnego napięcia pada pierwsze 
zasadnicze dla sprawy pytanie przewodniczą- 
cego:, Padpalił Pan Reichstag?'' 

Oskarżony po dłuższym namyśle ledwo 

dosłyszalnym głosem odpowiada: „Tak''. 

Przewodniczący: „Kiedy powziął pan ten 

zamiar *° 
Oskarżony początkowo zwleka z odpowie- 

dzią, poczem mówi apatycznie: „Tego nie mo- 

gę powiedzieć'', a po chwili dodaje, że decy- 
zję powziął w poniedziałek 27 lutego 1933 ro- 
ku. Dalsze przesłuchiwanie jest wysoce utriid 

nione, gdyż van der Luebbe albo milczy, al- 
bo też po dłuższem uciążliwem indagowaniu 

ogranicza się jedynie do odpowiedzi: „Tak, 
„Nie'', lub „Być może''. 

Przewodniczący zwraca mu uwagę, ze 
sąd zmuszony jest wobec tego do zastosowa- 

nia wobec niego innej metody, mianowicie, 

że odczytywane będą odnośne ustępy proto- 
kułu ze śledztwa, a następnie dopiero zada- 

wane mu będą pytania. Rozprawa wchodzi 
w fazę bodaj najbardziej interesującą. Na je- 

dnej ze ścian wisi olbrzymia mapa sytuacyj- 

' na Reichstagu. 

Z odczytywanych wyjątków  protokułu 
wynika, że van der Luebbe miał zaopatrzyć 

się w zapalniki węglowe krytycznego dnia w 

poniedziałek 27 lutego 1933 r. w jednym z 

„magazynów przy ul. Millerstrasse, a następ- 
nie drogą via Friedrichstrasse. Pod _ lipami, 
placem Doroty miał udać się w kierunku Rei- 
chstagu, gdzie znalazł się około godziny 14, 
zauważony przez jednego z woźnych. Do go- 

dziny 20 pozostawał rzekomo w przytułku we 
Friedrichsheim, poczem powtórnie, już z osta 

EZR EAR TATSIA 

$tuletni generał rosyjski 
zmarł w Nizzy 

25 września zmarł w Nizzy generał 10- 
syjski Hakman, w 101 roku życia. 

Urodzony w roku 1832 w Wyborgu, był 
generał Hakman najstarszym z generałów b. 
armji carskiej. Został generałem mając 35 

lat po ukończeniu akademji sztabu general- 

nego w Petersburgu i służył wiernie czterem 

cesarzom: Mikołajowi I, Aleksandrowi IL Alek 

sandrowi III i T II. Umari na emi- 

gracji. EL. 

REFLEKSJE PO - TARGOWE 
Mija już trzeci tydzień od chwili zamknię ł 

cia III Targów Północnych, — giną powoli 
ich echa, przygłuszone innemi zdarzeniami i 
wzruszeniami. I właśnie dlatego można, a na 
wet należy spokojnie wypowiedzieć uwagi, do 
tyczące zalet i wad organizacyjnych, oraz za- 
stanowić się nad tem, jak powinny Targi wy- 
glądać na przyszłość. 

Zagadnieniem podstawowem, które uale- 
ży poddać dyskusji, jest sprawa terenu Tar- 
gów. Jedno chyba nie będzie ulegało wątpli- 

wości, że targi na przyszłość nie powiany 

znajdować się na terenie ogrodu po-bernar- 

dyńskiego; ale gdzie mają być? 

Pomysł urządzenia Targów w ogrodzie 

po-bernardyńskim był naprawdę wspaniały i 

niezwykle korzystny dla miasta, gdyż teren 

ogrodu i bliższego otoczenia został wprost 

czarodziejsko przeobrażony, zawdzięczając ini- 
cjatywie prof. F. Ruszczyca. Dziś, odtwarza 
jąc w pamięci stan z przed pierwszych Tar- 
gów, z trudem się wierzy, że teren przy-ogro- 
dowy mógł być tak skandalicznie niechlujny, 
że wspaniały gmach Wydziału Sztuk Pięk- 
nych wyglądał, jak brudna, zniszczona rude- 
ra, że naokoło były Śmietniska, że w ciągu 
kilkunastu lat sterczała potworna szopa sa- 
mochodowa, zbudowana przez Niemców, że 
ulica Królewska była jedną z najbardziej za- 
niedbanych ulic wileńskich itd. | 

Uporządkowanie terenu, zrobienie dosko- 

nałego i estetycznego wejścia do ogrodu po- 

'bernardyńskiego, zbliżenie wszystkich ogro- 
dów, — to są tak wielkie zdobycze, iż tylko 

dla nich opłaciłoby się zorganizować Targi 

właśnie na tem miejscu. Drugie Targi, zorga- 
nizowane siłą inercji, miasta nie wzbogaci- 

y, — trzecie już zaczęły wyrządzać szkody, 
Teren Targów, jako teren stały, jest nie 

odpowiedni: miejsca jest za mało, — niszcze 
nie roślinności zbyt dotkliwe. Trzeba więe 
już teraz zastanowić się nad tem, gdzie moż 

na zorganizować Targi następne.  Wyłaniają 

się dwie koncepcje: albo robienie Targów 
„wędrownych'', czyli przenoszenie ich z jed- 
nego terenu na inny, aby w ten sposób do- 
prowadzić do uporządkowania różnych dziel- 
nie miasta, — albo też znalezienie terenu sta 
łego. 

Pierwsza koncepcja byłaby dla miasta 
korzystniejsza, bo przyczyniłaby się do roz- 
woju miasta, — ale wymaga większego wy- 
siłku nietylko od miasta, lecz i od wystaw- 
ców, którzy muszą ponosić zbyt wielkie kosz 
ty na budowę pawilonów prowizoryczńych i 

nie wznosić budynków stałych. 

W jednym i drugim wypadku powstaje 
kwestja, gdzie mają być zorganizowane nastę 

pne Targi? Pióromont, góra  Bouffałłowa, 

okolice Zakretu, Antokol, czy gdzieś w rejo- 
nie Nowego Światu? Na ten temat można dy- 
skutować. Trzeba. 

Niech ogród po-bernardyński będzie prze 

dewszystkiem ogrodem, miejscem spacerów i 

wypoczynku oraz terenem wystaw artystyc 

nych, — Targi, wystawy bydła i koni oraz 
rozrywki dla ludu muszą znaleźć bardziej 

odpowiedni teren. 

  

Jeżeli zastanowimy się nad organizacją о- 
statnich Targów, dwa zjawiska rzucą się prze 
dewszystkiem w oczy: jedno, zasługujące na 

pochwały, drugie — wywołujące zastrzeżenia. 

  

tecznym zamiarem miał się udać przed gmach 

parlamentu, gdzie znalazł się około godziny 
21-ej. 

v».-« VAN DER LUEBBE PODPALIŁ 
REICHSTAG 

Miał na sobie płaszcz, czapkę, buty i u- 
branie płócienne. Wspiawszy się po murze na 
balkon restauracyjny Reichstagu, położony 

na 1-em piętrze, van der Luebhe, rozbiwszy 
'podwójną szybę, dostał się do wnętrza restau- 
racji parlamentarnej, gdzie na jeden ze sto- 
łów rzucił pierwszy zapalnik. 

W szybkiem tempie przebiegł następnie 

wszystkie sąsiednie ubikacje, wszędzie pod- 
palając kotary okien, bądź inne łatwopalne 
materjały, jak obrusy, krzesła i t.d. W głów 

nej sali plenarnej ogień podłożył pod kota- 

ry, pulpity prezydjalne i stoły, a następnie 

z palącym się obrusem w ręku, przebiegi z 
powrotem przez krużganki parląmentu do 
kuchni i innych pokojów na parterze, wszę- 

dzie czyniąc to samo. Gdy nie starczyło już 
łatwopalnych materjałów, użył do tego celu 

własnego płaszcza, marynarki, koszuli, cząp- 

ki i kamizelki, które podpaliwszy uprzednio, 
rzucił w najbardziej niebezpieczne miejsca. 
Przez rozbite uprzednio szklane drzwi jedne- 

  

go z przedpokojów na parterze, wraca na 
pierwsze piętro, gdzie wznieca ogień jeszcze 

w różnych miejscach, między innemi w 
drzwiach wejściowych i na oknach hallu. 

Według protokułów, van der Luebbe po- 
trzebował do tego ogółem od 15 — 20 minut 
czasu. Aresztowanie jego przez straż Reich- 

stagu nastąpiło w chwili, gdy usiłował doko- 
nać dalszego podpalania w sali Bismarcka. 

oskarżony już miał na sobie tylko spodnie, a 

na rękach i ciele widoczne były liczne śla- 
dy poparzenia. 

Na tem zakończyła się piątkowa rozpta- 

wa. Z powodu rozpoczynającego się jutro kon 
gresu prawników niemieckich obrady Trybu- 

nału Rzeszy zostały przerwane do wtorku 

włącznie. Dalszy ciąg rozprawy we środę o 
godzinie 9,30 rano. 

Bezpośrednio po zakończeniu procesu 

miał miejsce jeszcze brutalny incydent. Oskar 
żony Dimitrow usiłówał zamienić kilka słów 
ze swym obrońcą dr. Teichertem, który roz- 

mawiał właśnie z bułgarskim  Grigoroffem. 

Jednakże pełniący służbę policjant  ostenta- 
cyjnie przeszkodził temu i brutalnem szazp- 

nięciem zmusił Dimitrowa do opuszczenia sali 
rozpraw. 

50-iecie zamku królewskiego 

w Sinaja 

  

Zamek królewski Pelesz w Sinaia w Ra- 

0 

      

munji obehodził w tych dniach 50-lecie sw. 

istnienia. Na uroczystościach, które się odb; 
ły z tej okazji był obeeny król Jugosłowiań- 
ski Aleksander. 

  

Zbrodnia truskawiecka przed Sądem 
SAMBOR. PAT. 8-my dzień rozprawy 

w procesie samborskim przyniósł cały szereg 
nowych szczegółów, dotyczących przedewszy- 
stkiem nastrojów wśród dołów na terenie O. 
U. N. w Drohobyczu prze dzamordowanien 
Hołówki. Zeznania świadków potwierdziły ró- 

wnież uzasadnienie aktu oskarżenia, dotyczące- 
go roli Baranowskiego . 

BARANOWSKI — UKRAIŃSKIM AZEFEM 

Pierwszy zeznawał kpt. Miciński ze Sztabu 
Głównego. Stwierdził on, że Oddział II Sztabu 
otrzymał pewną wiadomość z zagranicy że 
Baranowski do roku 1932 pracował na rzecz 
U. O.N., będąc równocześnie koniidentem po- 
Нсй. Świade kzeznaje, że wiadomość pocho- 
dziła z miarodajnego źródła. 

Następnie odczytano zeznanie kpt. Burhard- 
ta, który zeznaje, że w październiku 1929 roku, 
w związku z zamachem na Targi Wschodnie 
Oddział Il otrzymał informacje, że Baranowski 
został konfidentem policji za wiedzą i zgodą 
O. U. N, Włodze zgóry akceptowały rolę Ba. 
ranowskiego jako konfidenta. W tej sprawie 
świadek udał się nawet do Lwowa. 

Przewodniczący oświadcza że ponieważ 
świadek nadkomisarz Bilewicz nadesłał zawia- 

domienie, że jest chory, przystępuje do od- 
czytania jego zeznań. Obrońca  Baranow- 

skiego sprzeciwia się jednak temu,  oświad- 
czając, że nie może rezygnować z zeznań 
tego świadka. 

Przewodniczący zarządza przerwę, — ро- 
czem oświadcza, # eskomunikował się  tete- 
fonicznie z komendą policji we Lwowie i otrzy- 
mał wiadomość że świadek Bilewicz stawł 
się w poniedziałek. 

Następnie zeznawał przodwonik policji Turo 
kiewicz,  zastępc akierownika Urzędu Śled- 
czego w Drohobyczu, Prowadził on osobiście 
śledztwo w sprawie zabójstwa Hołówki. Na 

dwa miesiące przed zabójstwem otrzymał 
wiadomość, że w lokalu Proświty odbywają 
sie konierencie z członkami miejscowej OUN. 
Na jednej z nich mówiono o tem, że do Lwo- 
wa przyjechać miał pos. Hołówko j pos. Ja- 
nusz jędrzejewicz celem odbycia szeregu na- 
rad, które tmiały mieć na celu zbliżenie mię- 
dzy Połakami a Ukraińcami, W czasie dy- 
skusji na tem zebraniu, w którem brali mię- 

dzy innemi udział Motyka, Włodzimierz i 

Wasyl Biłasowie  Danyłyszyni, Bunij, była 
mowa o tem, że Konowalec usiłował za wszel. 
ką cenę przeszkodzić zbliżeniu polsko - ukraiń_ 
skiemu. Św. Jurkiewicz przesłał wówczas do 
województwa Odpowiedni raport. Świadek 
zeznaje, że wiadomem było, iż Konowalec wy- 
dał w tym czasie zakaz dokonywania aktów sa. 
botażowych. Zakaz ten dotyczył jednak tyl- 

ko atktów sabotażowych o znaczeniu ogólnem, 

jak np. napadów na prywatne dobra Polaków, 
podpalenia i t. d. Zarządzenia Konowalca nie 
zakazywały zamachów na życie urzędników 
administracyjnych oraz napadów na poczty; — 

Świadek opowiada o roli Motyki, który odegry- 
wał rolę łącznika między Kossakiem a innym 

mi działaczami O. U. N. 

0. U. N. A KOMUNIŚCI 
Następnie świadek przedstawia pierwsze 

kraki śledztwa. Na pytanie przewodniczącego 
świadek przedstawia stosunki jakie istniały 
między dołami organizacji O. U. N. i komuni- 
śtami na terenie Drohabycza, Komuniści już 
w jesieni r .1929 rozpoczęli aktywną działal- 
ność, która wzrasta stopniowo do roku 1930. 

Szereg wybitnych jednostek pracujących wów- 
czas w O. U. N. na terenie Drohobycza, prze- 

; szło do organizacji komunistycznej. Dalej świa- 

dek charakteryzuje osobę, Hnatowa, Był on u- 
ważany przez członków O. U. N. za człowieka 
zdecydowanego na wszystko, a nadto był 
bardzo sprytny. Hnatowa bano się jak ognia. 

SR TA S MTL DA U NORZE BU: 2RÓY GDZERRZY ОВ ЕНЕа ИЕр АЛО OCZ RPO, 

Przeszkołenie przeciwgazowe w szkołach 

  

Instytut Gazowy w Warszawie urządzaw szkołach krótkie wykłady o obronie prze- 
ciwgazowej, połączone z pokazami. Na zdjęcia— lekcja zakładania masek przeciwgazowych 

w jednej ze szkół powszechnych na Pradze. 

Pierwszem jest propaganda prasowa, — 
drugiem propaganda pozaprasowa. 

Targi wzbudziły głośne echa w całej pra- 
sie na terenie Rzeczypospolitej. Gdyby tak ze- 
brać wszystkie wydrukowane artykuły, moż- 

naby było stworzyć kilkanaście pokaźnych to 
mów. Rozumiemy dobrze, iż w wielu wypad- 
kach były to artykuły inspirowane przez sek- 
cję propagandy prasowej, ale nie zmniejszy 
to znaczenia tych głosów, tem bardziej, że 

wiele było artykułów głębokich i poważnych, 
a wszystkie bez wyjątku odznaczały się uj- 
mującą sympatją do Wilna i skromnych Tar- 

gów w:ieńskich 
Tak liczne, rzeczowe głosy są tem bar- 

dziej znamienne, że Wilno naogół nie ma 
szczęścia do korespondeneyj i artykułów w 

prasie innych miast. Nawet te dzienniki, któ- 
re mają swe filje w Wilnie, lib korzystają z 
usług siałych korespondentów, Merdzo rzud- 
ko podają rzeczowe i poważne wiadomości o 
Wilnie, ograniczające się zwykle do kroniki 
kryminalnej iub przygodnych sensacyj. Tem 
przyjemniej jest stwierdzić, że o Wilnie moż- 
na pisać bez tandetnych dowcipów, partyjne- 

go zacietrzewienia lub histerycznych wykrzy- 
kników z raeji rozdmuchiwanych awantur, — 

jak to niestety często się dzieje. Byłoby więe 
bardzo dobrze, gdyby doświadczenie propa- 

gandy prasowej z okazji Targów przyczyni: 

ło się do poważniejszego traktowania spraw 

wileńskich przez prasę innych miast. 

O ile kampanja prasowa została przepro 

wadzona umiejętnie i dała pozytywne wyniki 

9 tyle ;cdnak szwankowała akcja informacyj- 
na. Afisze Targów wskutek nagomadzenia róż 
nych barw i motywów, jako całość, tworzyły 

ciemne, niewyraźne plamy i kompletnie ginę- 

ły wóćd innych, bardziej konsekwentnie opra 

cowanych plakatów. Na żadnej bodaj stacji 
poza Wilnem, nikt nie mógł poinformować e 
za : kolejowych 1 okresie ich trwania. 
W Wilnie udający się do biura Targów po in- 
formacje musiał opłacać (+; gr. za wstęp, choć 
w niedzielę mógł za 30 gr., kupując bilet do 
teatru, być aa ao a i odwiedzac 
Targ ły niekonsekweneje w sposobie udzie 
lania zniżek. Droga powiotna z Wilna bym 
Iezpłatna dla każdego przyjeżdżającego na 
Targi, — ale dotyczyło to tylko pociągów о- 
sokowych. Jeżeli odlegiość od miejsca w;- 
jazdu do Wilna była większa, niż 500 klm. 
można było jechać bezpłatnie pociągiem po- 
śpiesznym, ale jeżeli przy tejże odległości 

(ponad 500 klm.) ktoś chciał, czy musiał je- 
chać część drogi pociągiem  pośpiesznym, a 

część osobowym, musiał, nie wiedzieć czemu 
dopłacać za przejazd pośpiesznym. — О info"- 
macje ścisłe i całkiem pewne było dość trud- 
no. 

    

   

  

Dlatego też na przyszłość byłoby „dobrze 
już na afiszach podawać warunki przyjazdu 
do Wilna i wskazywać adresy biur informa- 
cyjnych. 

O samych Targach mówiło się dużo, — 

więc chyba każdy wilnianin ma na ten temat 
wyrobione zdanie. Pozostanie więc tylko 
wskazać na to, czego na Targach nie było, a 
co powinnoby było być. 

Prawdziwym skandalem był brak kiosku 
z jakiemiś drobiazgami, mogącemi być pamiąt 

kami z Wilna. Przyjeźdni przedewszystkiem 

szukali drobnych, niedrogich, ale estetycznych 
i charakterystycznych upominków wileńskich 
Na targach był kiosk z upominkami z nad mo 
rza, były drobiazgi zakopiańskie, ale wileń- 

skiego nie nie było! 

Świadek zeznaje, że Hnatow i Motyka mieli 
ze sobą ścisły kontakt. Prokurator wniósł od 
czytanie raportów, jakie świadek, jako komen- 
dant Urzędu Śledczego w Drohobyczu przes- 
łał do województwa, Adwokat  Suchewycz 
sprzeciwił się temu, PO naradzie trybunał po- 
„stanowił uwzględnić wniosek prokuratora. 

Przystąpiono do odczytywania tych rapor- 
tów. Pierwszy z dnia 18 VI 1931, drugi z dnia 

7. VII 1931 oświetlają raporty te nastroje pa. 
nujące wówczas na terenie Drohobycza, — 
wskazują na wydany przez Konowalca zakaz 

organizowania zamachów sabotażowych z wy- 

jatkiem zamachów na urzędników i poczty 
oraz podają przebieg konferencji w lokalu 
Proświty w Truskawcu, w czasie których o- 

mawiano sprawę przeszkadzania wszelkim kro- 
kom, mającym na celu zbliżenie polsko - ukra- 
ińskie. 

CZY HNATOW MIAŁ STOSUNKI Z POLICJĄ? 

Prokurator zadaje następnie pytania, ma- 
jące na celu stwierdzenie, czy Hnatow po- 
zostawał w jakichkołwiek stosunkach z pofi. 
cją, jak to znaznaczył na rozprawie świadek 
Mujła. Św. Mujła zeznał, że sam Hnatow po- 
wiedział mu, że był koniidentem wywiadowcy 
Schultza. Przeciwnie, św, Jurkiewicz zeznaje, 
że otrzymał swego czasu pismo Od swych 
władz przełożonych, że członkowie O. U. N. 
będą starali się dostać do policji w charakterze 
„konfidentów aby przez to ułatwić sobie akcję 
terrorystyczną. Rzeczywiście niedługo  po- 
tem do wywiadowcy Szułca zgłosił się Mujła, 
proponując policji swe rzekome usługi, Szulc, 
wiedząc, że Mujła jest ideowym członkiem O. 
U. N. i pozostaje w bliskim kontakcie z Hna- 
towem, odrzucił tą znamienną propozycję. 

Następnie świadek zeznaje, na okoliczność 
ucieczki Hnatowa zagranicę. Hnatow byt in- 
wigilowany, jednak była to t. zw. inwigilacja 
pośrednia, Nie miał on przydzielonego sobie 
wywiadowcy, któryby go obserwował, to też 
zdołał zmylić czujność władz i uciekł zagrani- 
cę. Hnatow starał się o paszport zagraniczny, 
jednak nie otrzymał. Świadek zeznaje, że na 
skutek wiadomości o nastrojach O. U. N. prze. 
ciwnych ugodzie polsko - ukraińskiej, policja 
pilnowała tvch działaczy ukraińskich, którym 
członkowie O. U. N. przesyłali stale wyroki 
śmierci, ogłosiwszy ich za zwołemików ugody 

Na tem o godz. 14 rozprawę przerwano. 
—05—— | 

Stare obuwie wypchane opium 
Ze składów przy ulicy Saint-Sauver w 

Paryżu miało być odstawione na statek „la* 

fayette''* dwadzieścia skrzyń ze starem obu- 
wiem, przeznaczonem do Ameryki, 

„ Transport starych butów wydał się policji 

podejrzany. Agenci otworzyli skrzynie: w sta 
rych butach znaleziono przeszło 15 kilogramów 

opium, przemyślnie porozmieszczane wewnątrz 
, butów. 

Nadawcą występnej przesyłki okazał się 
Arrigo Filetti, Włoch, były kapitan marynax- 

ki, obecnie handlarz cytryn w wielkich ha- 
lach paryskich. Filetti zaprzecza, jakoby wie 
dział o zawartości skrzyń. Opowiada, że spot 
kał się przypadkowo na ulicy z jakimś Angli 

Jest to wprost niezrozumiałe ze względa 
na wielką ilość w Wilnie młodych artystów, 
którzy mogliby zaopiekować się wyrobem ja- 
kichś artystycznych wileńskich drobiazgów. Je 
szeze tak niedawno można było znaleźć w 
Wilnie kolorowe widoczki Wilna na szkle, 

porcelanę z takiemiż widoczkami (wszystko, 

coprawda, okropne pod względem wykonania 

artystycznego!), ale dziś i tego już niema. 
Znaczki metalowe z widokami Wilna, proda- 

kowane przez pewną firmę grawerską, nie 
mogły zainteresować przyjezdnych. 

Ktoś powinien specjalnie się zająć wy- 

wołaniem produkcji pamiątek wileńskich i aa- 
dać tej fabrykacji właściwy kierunek. Dla- 
czego o tem nie pomyśli Spółdzielnia Arty- 

styczna? Dlaczego tem się nie zainteresuje 
Bazar Przemysłu Ludowego? A może Rada 

Zrzeszeń Artystycznych wystąpi z inicjatywą. 

Dla Rady zresztą jest inna sprawa. Jesz- 

cze przed Targami wskazywałem na koniecz- 
ność wyzyskania ich w eelu zademonstrowania 

sił twórczych Wilna. Brak wystawy, ilustru- 
jącej dorobek kulturalny Wilna, dawał się 

we znaki. Stanowczo trzeba korzystać z oka- 

zji, aby pokazać, jak pracuje Wilno naukowe, 
literackie, artystyczne. Wystawy, wykresy, 
sprzedaż książek wileńskich, — wszystko to 
miałoby rację bytu. Co do książki wileńskiej, 
może wartoby było, korzystając z Targów, 

organizowywać okres taniej wileńskiej książ- 
ki na wzór ogólnopolskiego taniego tygodnia 

książki. Ё 
W tej dziedzinie iniejatywa RWZA jest 

nietylko wskazana, lecz wprost konieczna. 

Wogóle Targi powinny stać się okazją 

do sprzedania dobrych rzeczy (to dla kupców 
i wystawców) i do nabycia pięknych, poży- 

W WIRZE STGLICY 
NIE ZDAŁAM — WIĘC ŚMIERĆ! 

Studentka $. G. G. W. Hołyńska nie zda 
ła egzaminów, co ją tak zirytowało, iż skoczy- 
ła z okna 5-go piętra ponosząc Świerć na 

miejscu. * 
Znów temat do zrzędzeń i ubolewań, do 

skrzeku, że źle się dzieje z profesorami, mło- 

dzieżą, że trzeba w to wejrzeć, rozpatrzyć, 
zmienić... 

Ostatnia rzecz, którą warto się przejmo- 

wać, to egzamina. Nauka nie ucieknie, może 
skasują tę katedrę i przepędzą profesora, mo 

że się wyjdzie zamąż, może... tyle jest moż- 
liwości, a zdanie egzaminu daje tylko jako 
rezultat otrzymanie niepotrzebnego stka. 

(Groza śmierci, wyrzuty sumienia, profcso- 

ra będzie prześladować wizja zmarłej, którą 
pchnął z okna... 

Nie podobnego. Była u nas na seminar- 

jum gruba, pękdta panna Tylko. Skończy: 

pensję jako wieczna prymusica, kuw 

pierwszorzędne nie miała innych stopni j 

piątki. Na seminarjum zajmowaliśmy się t:- 
odalizmem francuskim w epoce Carolingów. 

Przyszła kolej na Tylkównę — napisała 

referat o jakimś probostwie St. Rhe. Po od- 
czytaniu normalny tok posiedzenia : 

— Kto chciałby głos zabrać? — 
tał profesor. 

Naturalnie pierwszy Zand (właśnie 

raz ukazał się jego podręcznik dla szkół har- 
dlowych). Metoda fatalna, brak plana, 

zmysłu krytycznego... nie nie warta praca. 

  

      

    
   

zapy- 

te- 

Drugi luminarz naszego seminarjuin о$- 

wiadczył: — wszystko Ściągnięte z tych a tych 
dzieł... nie samodzielnego... oszustwo... do lut- 

tu. 

Koleżanki też dodały coś zgryźliwego i 
ja dorzuciłem, wreszcie profesor rzekł suro- 

wo: — plagjat! szpetna robota! będzie pani 
musiała napisać inną pracę! 

* 1 rozbiegliśmy się ezemprędzej, bo pogo- 
da była cudna, był maj, korty tenisowe do- 
skonałe. 

— Servus, krzyknąłem do panny Tylko, 

nie warto się przejmować, Momsen też spar- 
tolił swe pierwsze dzieło... 

A. biedna grubaska poszła prosto na uli- 
cę Czackiego, wdrapała się na 3-cie piętro i 
buch — na chodnik. Trup. 

Następne seminarjum odbyło się jak zwy- 
kle. Znowu ktoś czytał pracę, znowu dano 
mu jasno do zrozumienia, że dureń i głupstwo 
spłodził. 

— No niechże pan nie popełnia samobó;- 
stwa! — rzekł na odchodnem profesor. Wszy- 

sey się ušmiechali. Nikt nie miał wyrzutów 
sumienia z powodu panny Tylko. Karol 

„—o-0)00— 

Surowica przeciw trądowi 
WYNIKI BADAŃ DRA NICOLLE PRZED- 
STAWIONE ARADEMJI FRANCUSKEJ. 

Oddawna poszukują uczeni surowicy 
przeciw trądowi, który acz nieznany jest w 
Europie, wyjąwszy trąd tuberkuliczny, czyni 

wszelako wielkie spustoszenia w Afryce i w 
Azji. 

Dr Nicolle, znakomity bakterjolog i 5. 
dyrektor Instytutu Pasteura w Tunisie, za- 
demonstrował onegdaj wobec Akademji pa- 

ryskiej rezultaty leczenia w dwóch ciężkich 
wypadkach trądu zapomocą surowicy, otrzy- 
manej przez dra M. Reenstierna. 

Surowica jest sporządzona ze szczepionki, 
rozpuszczającej mikroby. W obydwu wypad- 

kach dała znakomite wyniki, z szybkiem uste 
powaniem choroby, wróżącem całkowite wy- 
zdrowienie. 

Nie trzeba dodawać, jak doniosłe znacze- 
nie może mieć dobroczynne odkrycie dra Re- 
enstierna, i w jakim stopniu ocali ono życie 
wielu misjonarzy, pracujących z poświęcenieni 

w kolonjach por: EL. 

  

„POPIERAJCIE L. 0.P. PJ 
kiem, Mopóka mówiącym po == któ- 
ry prosił go, aby dopomógł mu w ekspedycji 

skrzyń, znajdujących się na składzie i, za pew 
nem wynagrodzeniem, podał swoje jako nadaw 
cy nazwisko. Filetti przypuszczał, że chodzi 
poprostu o jakiś żart miljonera, Anglik bo- 
wiem miał wygląd doskonałego dżentelmena. 

Zgodził się więc na propozycję, popartą pa- 
ru funtami szterlingów. 

Policji oczywiście nie zadowoliła opowieść 
Włocha. Aresztowano go i rozpoczęto szcze- 
gółowe dochodzenie. EL. 

tecznych i niedrogich przedmiotów 
każdego zwiedzającego Targi). 

Niestety pod tym względem Targi były 
zorganizowane dość dziwnie. Nie mówiąc juz 
o psich targach, na których każdy miat 
świetną okazję nabycia za parę set złotyca 
kundla, który nie jest wart kilkunastu zło- 
tych, — ale chociażby wyroby  Iniarskie:. 
Trzeba być człowiekiem dobrze sytuowanym 
materjalnie, aby móe sobie pozwolić na lus- 
sus kupienia koszuli lnianej!.. Ceny na wy- 

roby lmiarskie były tak wysokie, że niwecz;- 

ły energicznie prowadzoną propagandę. A 
przecież możnaby było pokazać wyroby ze 
lnu naprawdę tanie, a wskutek tego mogące 
liczyć na rozpowszechnienie. Na wystawie mo 

żna było oglądać garnitur ze Inu w cenie 65 

złotych, choć obecnie za tę cenę można mieć 
garnitur „prawdziwy'* (jak to określali kry- 
tycy ubrań z płótna). 

Wilno zademonstrowało garnitur z płót- 
na w cenie 65 zł, — natomiast w Słonimie 
w lecie panowie się ubierają w sportowe ko- 
stjumy z płótna, których cena (materjał i ro- 
bota) wynosi ogółem zł. 11 — jedenaście!.. 
Tak się prowadzi propagandę wyrobów luar- 

skich !.. 
Niezwyke powodzenie miały na Targach 

wieczne pióra z pompką, rozdawane „beź- 

płatnie'*, czyli po cenie zł. 3. Niedrogo. Ale 
dziś te same pióra można kupić w sklepach 

po dwa złote!.. Na Targach więc „nabierano''* 
naiwnych. To jest niedobrze. Pożądana więc 
byłaby jakaś kontrola cen. 

Ale ogólny bilans Targów jest niezawod- 

nie dodatni. To ułatwia zlikwidowanie uste- 

rek i pozwala przypuszezać, że Hargi następ- 

ne będą lepsze. 

(to dla 

w. Oharkiewicz.



"(doina Trybuna Gospodarcza 
STAN EKONOMICZNY ROLNICTWA 

W NOWOGRÓDCZYŹNIE 

Mówić o stanie ekonomicznym rolnictwa u 
nas, zobrazować ten stan zwłaszcza w jego do- 

bie dzisiejszej - to zdawałoby się podjąć temat 
niewdzięczny, szkicować przed audytorjum obraz 

ponury, chwilami nawet wręcz tragiczny. Że z 

takiem nastawieniem nasze społeczeństwo szcze- 

gólnie nasza brać rolnicza może rozwinięcia 

tego tematu oczekiwać, do tego, niestety, trzeba 

być przygotowanym. 

Że jest źle, że ruina, bankructow, a miejscami 

dziś już i nędza rolnikowi w oczy zaglądają, że 
przystępując do tego nabolałego zagadnienia nie 

wolno ani go zlekceważyć, ani też pokryć zasło- 

ną zbyt śrmiałej retoryki lub różowej utopji, o 

tem przedewszystkiem i my tu zebrani pamiętać 

musiiny. Ale też nie wolno nam dać się unieść 

nurtującemu nasze rzesze rolnicze chorobliwemu 

nastawieniu pod wpływem przeżywanych * cio- 

sów zbołałej psychiki, które jedyną przyczynę 

tego nieszczęścia każe widzieć w niczem nieod- 

partym pochodzie molocha-kryzysu, który bez 

pardonu zmiata nam bezkąrnie nietylko cały 
nasz dobrobyt, nasz dorobek i nasze nadzieje, 

lecz i wręcz zagraża samemu naszemu istnieniu. 

W imię powyższej zasady musimy na wstę- 
pie ustalić, że przeżywana depresja gospodarcza 

przyszła bezpośrednio po okresie wyjątkowo 

dobrych: konjunktur w rolnictwie. 

Jeżeli dzisiaj stoimy w obliczu cen rolni- 

czych, notowanych bezmała poniżej wszelkiego 
znanego nam poziomu — to zjawisko to po- 

przedził a inna, równie mało nam znana krańco- 

wość cen bardzo wysokich. Ludzką jest rzeczą, 
żeśmy się pośpiesznie i łatwo przystosowali i 

zżyli z okresem dobrych konjunktur, a na tem 

tle bezpośrednio nadeszła depresja rodzi tem 

cięższy zawód i osłabia naszą odporność na jej 

przetrwanie. 

Dzisiaj zaprawdę najwyższy jest czas, by 
samo połeczeństwo rolnicze, a nie zapominajmy, 
że stanowi ono w Nowogródczyźnie catych 90 

procent ludności, posiadłszy wiele możliwości 
do uporządkowania i uzdrowienia swoich sto- 

sunków gospodarczych, samo u siebie inaczej 

podeszło do tych zjawisk, jakie przeżywa, zre- 
widowało swe do nich ustosunkowanie i wresz- 

cie przebudowało, opierając może na innych a- 

niżeli dotąd podstawach, swoją własną wew- 

nętrzną organizację, 

Żeby zdać sobie sprawę, jak dalece palącą 

jest ta potrzeba, zastanówmy się nad niektóremi 

zjawiskami i cyframi, które nam odźwierciadlą 
jaskrawo, że proces naszej depresji gospodar. 

czej w wielu dziedzinach nabiera już niepoko- 

jących objawów dezorganizacji i ruiny naszego 

życia gospodarczego. ` 

Obciąžanie zadtuženiowe zaleglošci podat- 
kowych i innych, w przybliżeniu przedstawia 
się jak następuje: zadłużenie w instytucjach 

bankowych kredytu zorganizowanego wynosi 
65—70 miljonów złotych. Wliczam tutaj Państ- 

wowy Bank Rolny, Bank Gospod, Krajowego, 
Wileński Bank Ziemski, Bank Polski, Kasy Ko- 

munalne i Kasy Stefczyka. Następną grupę sta- 

nowią banki prywatne, spółdzielnie rolnicze to- 

warowe i prywatni wierzyciele. Zadłużenie w 

tych źródłach «stanowi nie mniej 40—50 miljo- 
nów złotych. Trzecia grupa to zaległe podatki 
państwowe, komunalne, (powiatowe i gminne), 

Powsz. Zakł. Ub. Wzaj. oraz Zakład Ub. Soc- 
jalnych, gdzie zaległości stanowią około 20 mil- 
jonów złotych. Łącznie całe obciążenie długami 
i zaległościami naszego rolnictwa stanowi w No 

wogródczyźnie nie mniej* 125—140  miljonów 
złotych. Zastrzegam, że z powodu braku ści- 

słychdanych są to cyfry przybliżone, zestawio- 
ne na zasadzie bardzo ostrożnych obliczeń, ra- 
czej in minus w stosunku do stańu rzeczywi- 

* stego. A wszakże należy wziąć pod uwagę, że 
zwłaszcza w gospodarstwach średnich i więk- 
szych dochodzi do tego jeszcze cały szereg ob- 

ciążeń, jak zaległości pensji, dniówek itp. Po- 

nieważ posiadamy z wyłączeniem nieużytków i 
pastwisk około” 1,350.000 ha gruntów, będących 
w posiadaniu prywatnych właścicieli, włączając 

w to ponad 300.000 ha lasów — przeto przy- 
chodzimy do wniosku, że nawet przy tak bar- 
dzo ostrożnem obliczeniu przeciętne zadłużenie 

i ha ogólnej powierzchni użytkowej ziemi pry- 
watnej wynosi ponad 100 złotych. A jeśli u- 

przytomnimy, że niekażdy hektar jest zadłużony, 
to na dolę tych zadłużonych przypadnie cyfra 
niezmiernie duża w porównaniu z obecną war- 
tością ziemi. 

I cóż ma począć nasze rolnictwo w takim 
stanie rzeczy. Nie możemy, nie mamy prawa 
mówić, że dzisiaj rząd nasz nie docenia grozy 
położenia naszego rolnictwa, albowiem świa- 
dectwem jego troski i wysiłków przyjścia z po- 
mocą w granicach itsniejących w danej chwik 

możliwości, są liczne ustawy i zarządzenia w 
tej mierze wydane, nad któremi tu szczegóło- 
wiej nie będę się zatrzymywał, gdyż w znacz. 
nej саезе! są one znane, a nadto znajdą dokła- 

dne ujęcie i omówienie w innym dzisiejszym 
referacie. Dalsze możliwości pomocnicze ze stro 
ny państwa i jego rządu są narazie jeżeli nie 
wyczerpane, to w każdym razie blizkie wyczer- 
pania. Pozostaje więć nam samy mz danymi 
na mmożliwościami współdziałać i maksimum z 
nich korzyści wyciągnąć, 4 

Już na wstępie powiedziałem, że obecną 
depresję gospodarczą poprzedziła acz krótka 
lecz wybitnie dobra konjunktura .Obie one win- 
ny wzbogacić nasze doświadczenie i mają dla 
nas głębokie znaczenie wychowawcze. Jeżeli 
pierwsza zrodziła w nas pęd do postępu, do 
czynionych inwestycyj, nakładów, jeżeli skłoni 
ła do szerokiego stosowania nawozów sztucz- 

nych, udoskonalonych narzędzi i do podniesie- 

nia wśród szlachetnego wzajemnego współza- 
wodnictwa ogólnego poziomu i wydajności na- 
szego roinictwa — to ta druga daje nam ciężką 
wprawdzie i dotkliwą, lecz dobrą szkołę ko- 

niecznej oszczędności, rachunkowości, kałkula- 
cji, opłacalności, liczenia na własne siły, upo- 
rządkowania interesów, zrozimienia potrzeby i 

ia sposobów oddłużenia warsztatów, two 
Trzy hart ducha i charakterów, a wreszcie uła- 

„žniwelowanie socjalnych różnie i rozbież- 
т interesėw. A winnišmy wyznč ze skruchą, 

£ tych cech, tak bardzo niezbędnych, poważ- 
re w. przedsiębiorczości naszej społecznej rol- 
niczej brakło, z jadzieć Że w (ER a I dlatego śmiem tu powiedzieć, 

kryzysu. ży dodatnia strona przeżywanego 

T te drogo i ciężko nabyte do- 
Koda: w czyn i w życie wcielić. A więc 

о ’‚‘и_іс °5Ё‚Шеёроёс5 juž mamy, bo nawet 
i ywyki, dziś nie ma czego wydawać 

ale niech to nie będzie konieczność chwilowa 
niech się przeistoczy w naszą cechę wrodzo: : Rachunkowość — jakże į i > unkowość jakże jest konieczną przede- 
wszystkiem dia kalkulacji opłacalności, nie m6- 

  

wiąc już o Urzędach Skarbowych, od nadmier- 

nych apetytów których niestety i tam gdzie o- 

na jest, najczęściej jeszcze nie chroni, Ale mu- 

simy przyznać, żeśmy nie doświadczając kry- 

zysu, często byli. nieukami i gospodarowaliśmy 
oraz zwłaszcza inwestowaliśmy czasami bez na- 

leżytego, a czasami i bez wszelkiego rachunku 

opłacalności. Jeżeli mówię o uporządkowaniu 

interesów i o zrozumieniu potrzeby oddłużenia 

warsztatów, to dlatego, że wielu z nas dopiero 

dzisiaj przeżywane warunki zmusiły i pchnęły 

ku potrzebie ścisłego obliczenia i zdania sobie 
sprawy z istniejących obciążeń, ich wysokości, 

ich ustosunkowania do posiadanych wartości. 

A czyż nie jest w nas dopiero pod wpływem 
dzisiejszych przeżyć ta wielka gorąca chęć, 

wyrażająca zdrową zasadę ulżenia sobie, od- 

ciążenia swego warsztatu przez jego oddłuże- 

nie wbrew tej łatwości, z jaką przed kiiku jesz- 

cze laty, choć często z konieczności, sięgaliś- 

my jak niebaczne dziecko po  niemał każdą, 

względnie i pozornie łatwo nam zaofiarowana 

pożyczkę. Wreszcie raz jeszcze winno dziś dać 

egzamin ze swej słuszności to stare przysłowie, 

że nic tak nie jednoczy jak wspólna niedola. Ta 

niedola rolnicza, którą przeżywamy, wykuwa 

niewątpliwie ten cel, o potrzebie którego tyle 

się mówi, miano którego wspólny, zwarty, je 

dnolity front rolniczy. Różnice socjalne w tem 

środowisku nietylko przez obustronną dobrą 

wolę, nietylko przez dobrze i zgodnie zrozumia- 

ny wspólny interes podlegają zatarciu, lecz sa- 
me warunki i bardziej niż kiedyindziej zbliżo- 

ny poziom bytowania wszystkich rolników nie- 

mniej temu sprzyja. 

W tem co powiedziałem duzo zawarłem i 

gorzkiej prawdy i szczerej otwartości pod adre- 

sem samych rolników i w ten sposób przenios- 

łem słuszną część odpowiedzialności za stan 

obecny rzeczy z niszczącego nam wszystko 
molocha - kryzysu na samego rolnika. Niemniej 

jednak wszyscy rozumiemy, że więcej zła w tem 

zjawisku jest poza nami i sferą naszej przyczy- 

nowości niż w nas samych. To więcej zła leży w 
nienormalnych, niezdrowych warunkach istnie- 

jących od początku naszego kredytu, w jego 

ponad normę i wszelkie możliwości dla rolnic- 

twa wysokiem oprocentowaniu, nie wyłączając 

kredytu długoterminowego hipotecznego, nie 
wspominając już o prywatnym lichwiarskim,- w 

niedostatecznej ilości kredytów  diugotermino- 

wych, a stąd potrzebie posiłkowania się na od- 

budowę. na konieczne, długoterminowe a mało. 

lub wcale nie rentujące inwestycja kredytami 

krótkoterminowemi, żądanie spłaty których pop 
chnęło rolnictwo ku lichwie prywatnej. To zło 

leży, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze kresowe 

tereny, w niepomiernie i nieoględnie naciśnię- 

tej śrubie podatkowej kilkakrotnie przewyższa- 

jącej podobne obciążenia przedwojenne już 
wtedy gdy nasze warsztaty nietylko nie rento- 

wały jeszcze, lecz były w stadjum dźwigania się 
ze zniszczeń wojenych, elementarnej odbudowy 

i kompletowania podstawowych inwentarzy, a 

już kosztem substancji, a nie dochodu musiały 
płacić nadmierne ciężary. To zło leżało wresz- 
cie w nadzwyczaj wysokich stawkach ubezpie- 
czeniowych od ognia przy jednoczesnem aczkol- 

wiek w zasadze słusznym przymusie i powsze- 

chności tego ubezpieczenia. I dłatego bezpośred- 

nio po zacytowaniu tutaj kilku najjaskrawszych 

przyczynowych przykładów śmiem powiedzeć 
wbrew niektórym twierdzeniom, że ani załicza- 
nie na spłatę i amortyzację wypożyczonego ka- 

pitału pobranych przez szereg łat nadmiernych 

odsetków, ani umarzanie powstałych w powyż- 

szy sposób ciężkich i niewypłacalnych dzisiaj 

zaległości czy to podatkowych, czy ubezpiecze- 

niowych, nie można uważać za jakąś premię 

dla rzekomo wpieszałych płatników, a tylko 

za sprawiedliwe wyrównanie niesłusznie i nad 

miernie pobranych korzyści, lub anulowanie wy- 

górowanych opłat, czy też podatków. 

Dia zrealizowania tego programu uzdrowie- 

niowego nie dość jeszcze dwuch współczynni- 

ków t.j. rolnictwa i rządu. Wchodzi w grę jesz- 

cze ktoś trzeci, a tym trzecim są-wykonawcy, ci 

którzy są powołani do stosowania tego mające- 

go ulżyć rolnictwu ustawodawstwa, a więc za- 

rządy banków, urzędy rozjemcze, Izby i urzędy 

skarbowe, samorządy. I tu zda się nie ulegać 

wątpliwości, że od ich lojalnego do tej akcji us- 

tosunkowania od ich bezwzgłędnie: dobrej woli 
będzie zależeć powodzenie tej akcji. 

Ulgi dotyczące przedłużenia terminu spłaty 

kredytów długoterminowych hipotecznych oraz 

obniżenia ich oprocentowania mogą wtedy tyl- 

ko cel swój osiągnąć jeżeli jednocześnie i prze- 

dewszystkiem niezwłocznie zostanie rozstrzyg 

niętą spawa zaległych ratówek i to w tym sen 

sie, że albo zostaną one skapitalizowane i dopi- 

sane do długu „albo rozterminowane na okres 
40 letni tak jak to projektuje i zamierza Państ- 

wowy Bank Rolny. To samo jednak winien 
uczynić i Wileński Bank Ziemski. Zadłużeni bo- 
wiem w tej instytucji rolniczej daj Boże by mog- 
li opłacać bieżącą zniżoną ratówkę. Przepisy o 

Banku Akceptacyjnym gdze tylko można w ca- 

łej ich rozciągłości powinny być i to możliwie 
natychmiast zastosowane, przynosząc przedew- 
szystkiem to obniżenie z dzisiejszych 10 - 12 

rocznych odsetków do ustalonych narazie na 

najbliższe dwa lata, aczkolwiek jeszcze dla na- 
szego rolnictwa uciążliwych, 6,25 proc.Powiato 

we Urzędy Rozjemcze naogół zdały do- 
tąd egzamin ze swej działalności z powodzeniem 
Wojewódzkie - zakrótko jeszcze działają, by o 

nich można mówić - należy jednak według ana- 
logii wnioskować, że w: równej mierze zadanie 
swe wykonają. Tutaj bardziej jest rzeczą sa- 
mych rolników i ich obowiązkiem wobec siebie 

samych cały bez wyjątku stan swego zadłużenia 

prywatnego, Urzędom tym podlegającego przy 
ich pomocy uporządkować. W sprawach podat- 
kowych, zachowując niezbędny ze względów 
gospodarczo - państwowych nacisk na płacenie 

bieżących podatków, należy jednocześnie zaapelo 
wać do powołanych Urzędów, by liberalniej ani 
żeli dotąd stosowały przeprowadzenie dozwo- 
lonej R akcji umorzeniowej nagromadzonych za 

ległości, których sumy wynoszą przeszło dwulet 
nią kwotę normalnych wymiarów podatkowych, 
Ponadto trzeba naprawdę zaniechać upakarzają 

cego traktowania niemal ryczałtowo wszystkich 
skłdających zeznania płatników jako niesumien- 

nych, niezasługujących na zaufanie obywateli, 
zarzucić poddawanie w czambuł w wątpliwość 
zeznawanych w dobie dzisiejszej deficytów z 
roli, wymierzanie wszędzie z reguły wysokiego 

dochodu, lekceważenie przy wymiarach nawet 

przez własnych funkcjonarjuszy  skarbowošci 
sporządzonych protokółów badania księg przed” 
kładanych, zapisków i rachunków i piętrzenia w 
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Wvjazd J.E. ks,Metronalitv Ja/brzykowskiego 
WILNO. Dziś o godzinie 8 rano odjez- 

dża z Wilna na dłuższy pobyt do Rzymu J. 

E. ks. Metropolita Jalbrzykowski, 

Na peronie, zgodnie z ustalonym progra- 

mem, J. E. żegnają przedstawicele władz, du- 
chowieństwa i organizacje. 

Likwidacja zaleałości pedatkewych 
WILNO. W najbliższych dniach ogłoszo 

ne zostanie rozporządzenie, dotyczące likwi- 
dacji zaległości podatkowych, które będą mo 

gły być spłacane w ciągu 10 lat. 

W związku z tem organizacje gospodar- 
cze czynią starania, ażeby zarządzenie w 

tym zakresie oparte było na zasadzie general 

nego załatwienia likwidacji bez potrzeby in- 
dywidualnych zabiegów ze strony poszczegól 

nych płatników. 

Za zaległości, podlegające likwidacji, win 
ny być zdaniem sfer gospodarczych — uzna- 

ne wszystkie należności, których ustawowe ter 
miny płatności przypadły przed 1 stycznia r. 

KRC 
EEE 
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Dziš 30 Wzschóć słańcz g. 5,18 

į a Zschód słsńca g. 5,00 
(Jana z Dukli 
> BETA 

MIEJSKA. 
— Prace w katedrze. Rozpoczęły się TO- 

boty nad wzmocnieniem ściany Bazyliki od 

strony Cielętnika. 
— Likwidacja klinik uniwersyteckicf. 

Zwijanie klinik uniwersyteckich podległych 
prof. Orłowskiemu i Władyczce rozpocznie się 
już w październiku i potrwa cały rok 2 
likwidację klinik przeprowadzi prof. Januszkie- 

wicz. 
— Podatek wojskowy. W magistracie przy- 

stąpiono już do wymierzania podatku wojsko- 

wego na rok 33 Nakazy rozesłane zostaną 

w październiku. 
— Redukcje w magistracie. W związku z 

przekazaniem władzom skarbowym wymiaru 

podatku od lokali utraci pracę  kilkudziesię- 
ciu prcowników miejskich. Redukcje będą prze- 

prowadzane stopniowo 'w miarę likwidacji a- 

gend, 
— Dwójka jeździ ul. Jagiellońską. Od 

wczoraj autobusy dwójki jeżdżą ul. Jagielloń- 
ską zamiast Wileńską, a to wobec ukończenia 
już robót brukarskich na ul. Zawalnej. 

— (Chłodnia eksportowa. Rozpisana przez 
Izbę Przem. - Handl. ankieta w sprawie projek- 
towanej w Wilnie budowy chłodni eksportowej 
przyniosła szereg odpowiedzi ze strony przed- 
stawicieli przemysłu i kupiectwa. 

Większość biorących udział w ankiecie, 
wypowiedziała się za budową chłodni, 

W sprawie tej miały: już miejsce rozmo- 
wy z magistratem. Budowę chłodni  projektu- 

je stę rozpocząć w roku przyszłym. 

— Przeniesienie na emeryturę. Długolet- 

ni naczelnik wydziału podatkowego  magi- 

stratu p. Wirszyłło przechodzi z dniem 1 

października w stan spoczynku. 

Następcą jego zostaje p. Rudak. 

— Spęd bydła. W ubiegłym tygodniu na 

targowiska miejskie spędzono 2146 sztuk by- 

dła i nierogacizny. Na potrzeby miasta zaku 

piono 2095 sztuk — resztę nabyły pobliskie 

gminy. 
: WOJSKOWA 

— Rocznik 1915. Dziś ostatni dzień reje- 

stracji rocznika 1915. 
W poniedziałek rozpoczyna się powtórna 

rejestracja rocznika 1913. 
POCZTOWA 

— Lustracja aparatów telefonicznych. Na 

terenie miasta przeprowadzone zostały bada- 

nia części aparatów telefonicznych w celu 

stwierdzenia czy są one należycie  odkażane. 

o 

b. Wszelkie koszty, kary i procenty narosłe 

od zaległości, ulegających likwidacji za czas 

od dnia powstania należności do dnia ukaza- 
nia się zarządzenia, winny ulec skreśleniu, a 

od dnia ukazania się zarządzenia stopa procen 

towa nie powinna przekraczać 4 proc. w sto- 
sunku rocznym. 

Spłata wreszcie zaległości, która winna 
dotyczyć również należności samorządów, 0- 

raz wszelkich instytucyj publiczno-prawnych, 
powinna być rozłożona na okres conajmniej 

6 lat, z tem, że rozpoczęłaby się najwcześniej 

z dniem 1 kwietnia 1934 r. 

   
AKADEMICKA. 

— Z Akad. Oddziału Zw. Strzeleckiego— 
Dziś, dnia 30 września br. (sobota) o godz. 19 
odbędzie się zebranie ogólne członków i kandy- 
datów Oddziału w Świetlicy przy uł, Wielkiej 
68 m. 2. — Obecność wszystkich członków i kan 
dydatów — obowiązkowa. 

— Akademicki Oddział Związku Strzelec- 
kiego, na zebraniu zarządu 27 września br., u- 
chwalił subskrypcję Pożyczki Narodowej. 

Biorąc pod uwagę szczupłe zasoby pienię- 
żne A. O. Z. S$.-u, na które składają się jedynie 
składki członkowskie, postanowiono zakupić о- 
bligację narazie 50_złotową, 

SZKOLNA 
— Powrót kuratora. Pan kurator okręgu 

Szkolnego K. Szelągowski powrócił z wizyta- 
cji szkół i objął urzędowanie. 

SHELLEY'S INSTITUTE. W niedzielę 
dnia 1 i 2 października zapisy na Kursa 
Kryzysowe: Angielskiego: francuskiego, nie- 

mieckiego i rosyjskiego. — Kancelarja czyn- 
na od 11 do 13 i ой 17 dol8.Anglik udziela 

lekcji prywatnych. 
Zygmuntowska 20 m. 3. 

RÓŻNE 
— Importerzy amerykańscy. Bawią w 

Wilnie przedstawiciele importerów amerykań- 

skich, którzy odbyli w Izbie Rzemieślniczej 
szereg rozmów w sprawie organizacji ekspor- 
tu wyrobów rzemiosła wileńskiego. 

— Dziennikarz z Rumunji w Wilnie W 
dniu 28 września b. r. odwiedził Izbę Przemy- 

słowo - Handlową w Wilnie p. S. N. Benoni, 

dziennikarz z Kiszeniowa, przewodniczący 
miejscowego komitetu bojkotu antyhitlerow- 

skiego, który interesuje się sprawą ożywie- 

nia stosunków handlowych polsko - rumuń- 

skich, mając nawzględzie w szczególności 
sprawę zastąpienia obrotów towarowych z 
Niemcami — obrotami z Polską. 

— Zarząd Koła Nauczycieli Historji zawia- 
damia, że wycieczka do Bazyliki pod kierowni- 
ctwem: p. arch. Pekszy odbędzie się w nie- 
dzielę 1. X. Zbiórka o godz. 10.30. 

— Dzień Oszczędności. W dniu 31 X. 
przypada „Dzień Oszczędności* w związku z 
czem w szkołach i organizacjach pracowni- 
czych będzie przeprowadzona odpowiednia 
akcja: propagandy: oszczędności. 

— Weksle żydów nie będą protestowane w 
Sądny Dzień. Rabin Gerszater zwrócił się do 
dyrektorów Banku Polskiego, Banku Gospodar- 
stwa Krajowego, Towarzystw Spółdzielczych i 
Wileńskiego Przywatnego Banku Handlowego z 
prośbą nie wysyłania do notarjuszy weksli ży- 
dowskich, płatnych w dniu 30 września. Dyrek- 
torzy wszystkich tych banków . wyrazili swą 
zgodę na nieprotestowanie weksli dziś w sądny 
dzień. (k). 

— Otwarcie sezonu w Klubie Towarzysko- 
Sportowym Prawników. W najbliższą sobotę, 
30 bm. odbędzie się w klubie Prawników (Dąb- 
rowskiego 10-5A) zabawa taneczna z okazji 
inauguracji sezonu sportowo - towarzyskiego, 

Początek o godz. 21-ej. Sympatycy Klubu 
mile widziani. 

W szóstą rocznicę śmierci 

| * 
MARJI z WENDORFFOW BUKOWSKIEJ 

  

   
w dnin 30 września 1933 r. o godzinie 8-ej rano zostanie cdprawione Nabożeń- 

stwo żałobne w kościele św. Jana. 
O czem zawiadamiają krewnych i przyjaciół 

MĄŻ i RODZINA. 

Plenarne posiedzenie Rady Grodzkiej B.B.W.R. 
W czwartek, dnia 28 b.m. w sali Sekre- 

tarjatu Wojewódzkiego BBWR. przy ul. Św. 
2— 4 odbyło się plenarne posiedzenie 

SĄ 
Anny 

Rady Grodzkiej BBWR. w obecności prez: 
Rady Wojewódzkiej BBWR p. senatora 

tolda Abramowicza, oraz członków prezydjum 

Rady Wojewódzkiej p.p. posła d-ra Stefana 
Brokowskiego i posła Stanisława Dobosza 

Obrady zagaił prezes Rady Grodzkiej p. 

inż. Henryk  Jensz, poczem - przewodnictwo 
obrad objął członek prezydjum Rady Woje- 
wódzkiej p. mjr. Eugenjusz Kozłowski. 

Zgodnie z porządkiem dziennym poseł 

dr. Brokowski wygłosił referat p.t. „Ogólna 

sytuacja polityczno-gospodarcza Polski'*. Do- 
skonale skonstruowany referat dr. Brokow- 

skiego zebrani przyjęli hucznemi oklaskami. 

    

Po referacie d-ra Brokowskiego kierownik 
Sekretarjatu Grodzkiego dyr. Eljasz Jutkie- 
wiez złożył szezegółowe sprawozdanie z dzia- 
łalności Rady Grodzkiej. 

Po sprawozdaniu p. Jutkiewicza zebrani 
jednogłośnie uchwalili absolutorjum  ustępu- 
jącemu zarządowi. 

Następnie przewodniczący zarządził wy: 
bory do prezydjum Rady Grodzkiej. Do pre- 

zydjum w wyniku jednogłośnej uchwały wy- 
brani zostali:p .p. Zygmunt Nagrodzki, inž. 
Henryk Jensz, mgr. Aleksander Košeiukie- 

wicz, dr. Stanisław Wroński. Do prezydjum 
również wchodzi w charakterze kierownika 

sekretarjatu Rady Grodzkiej p. Eljasz Jut- 
kiewicz. Prezydjum ukonstytuuje się po za- 
twierdzeniu go przez władze naczelne BBWR. 

Na tropie faiszerzy pieniędzy 
WILNO. Władze policyjne prowadząc do- 

chodzenie w sprawie rozpowszechnianych w 
mieście fałszywych monet aresztowały oneg- 

daj w okolicach rynku drzewnego niejaką Jan- 

kowską z ul. Ostrobramskiej i jej małoletniego 
brata, u których podczas rewizji znaleziono 
przeszło 100 faiszywych monet  jednoztoto- 

wych i 50 groszójwek. 
Jankowska w czasie badania nie chciała 

wyjawić kto jej wręczył te monety ograni- 

czając się do twierdzenia że otrzymała je od. 
wypadku do wypadku 0d nieznanego jej osob- 

nika w czasie spotkań ma rynku drzewnym. 

Za falsyfikaty nabywała ona różne  dro- 
biazgi aby otrzymać resztę. Dla większego 

bezpieczeństwa przy wymianie Jankowska 
posługiwała się przeważnie bratem. Śledztwo 
idzie w kierunku ujawnienia wytwórni  fal- 
syfikatów. - 

Sąd dyscyplinarny 
WYDALIŁ TRZECH URZĘDNIKÓW KOLEJOWYCH 

WILNO. Pisaliśmy w swoim czasie o uja- 
wnieniu na terenie dyrekcji kolejowej afery 
oszukańczej, polegającej na wyrabianiu praw 

emerytalnych osobom ku temu nie uprawnio- 

nym. Urzędnicy, «tórzy tego dopuszczali się, 
pobierali edpowiednie łapówki od ubiegają- 

cych się o emeryturę. 
Śledztwo w tej sprawie ciągnęło się przez 

czas dłuższy. Obecnie na podstawie zebranych 
dowodów winnych nadużyć w liczbie 7 osób, 
postawione przed dyrekcyjny sąd dyscypli- 
narny, który po przeprowadzeniu rozprawy, 
orzekł wyualenie ze służky trzech urzędników. 
Co do pozostałych czterech oskarżonych 
wstrzymano decyzję do czasu rozprawy przed 
sądem państwowym. 

PRD DDP SESI FED ESA SE BAST S 

— Ostatnia ietnia włóczęga Klubu Włóczę- 
gów. W niedzielę dnia 1 października br. odbę- 
dzie się wycieczka kajakami Klubu Włóczęgów. 
Trasa: Wilno — Werki po Wilji, Werki — Zie- 
tone Jeziora po rzeczce Rzesza. Zbiórka o godz. 
9 rano przy przystani A. Z. S. W wycieczce 
mogą wziąć udział wszyscy człońkowie, kandy- 
daci, stali goście i sympatycy Klubu. Szczegó- 
łowych informacyj udzieła prezes klubu p. T. 
Nagurski w godz. 14—16 tel. 16-90. 

Równolegle do wycieczki kajakami, wymie- 
nione osoby mogą wziąć udział w wycieczce 
pieszej na Zielone Jeziora. Zbiórka dla pieszych 
o godz. 9,30 rano na moście wojskowym na 
Antokolu. 

— Gość z Konga. W dniu dzisiejszym 
przybył do Wilna z Konga Belgijskiego (A- 

ka Centralna) — p. Witold Tański, pocho- 
„ący ze stron tutejszych, a prowadzący od 

szeregu lat na terenie Afryki Środkowej dzia- 
łalność handlową. Celem przyjazdu p. Tań- 
skiego do Polski jest ożywienie bezpośredniej 
wymiany towarowej polsko-kongańskiej, któ- 
ra zapoczątkowana przed paru laty z jego 
inicjatywy ostatnio doznała zupełnego osła- 
bienia z powodów o charakterze głównie kon- 
junkturalnym. Dziś wyłaniają się pewne mo- 
żliwości wzmożenia naszego eksportu do Kon- 
ga. 

— Zachorowania zakaźne. W czasie od 
17 b. m. do 23 b. m. na terenie Wileńszczy- 
zny zanotowano: 9 wypadków duru brzusz- 
nego, w tem 1 śmiertelny, 2 wypadki duru pla- 
mistego, (1 śmiertelny), 28 zachorowań na 
5 wypadków róży, 1 wypadek krztuśca, 15 
zachorowań na gruźlicę, (1 śmiertelny), 120 

ywpadków jaglicy. 

    

Akcja na rzecz Pożyczki Narodowej 
SUBSKRYPCJA W WILNIE 

1) Poznańsko- Warszawskie T-wo Ubezp. 

Oddział w Wilnie — zadeklarowali wszyscy 

racowniey 700 zł. : 

РШСЗ\) Ок{едошу Urząd Ziemski w Wilnie = 

pracownicy subskrybowali obligacje 6 proc. 

Pożyczki Narodowej na sumę 38.500 zł, 

-3) Wil Zw. Kupców — personel zadekla 

rował subskrypcję na 6 proc. Poż. Nar. w 

sumie 350 zł. 
ŻA Zrzeszenie i = Pol- 

kiego, Koło w Wilnie — 16. zł. 

= Zjednoczenie Kolejoweów Polskich Za- 

rząd Okręgowy — pracownicy Biura zadekla- 

rowali 6 proc. Poż. Nar. na sumę 300 zł. 

6) T-wo Ubezp. „Przezorność'* — praco- 

BSEYPNSIETSA STAT
E 

ten sposób nowych nierealności i nieściągałnoś 

ci oraz pogrążenia płatników w dalszy chaos 

niewypłacalności. 
Е 5 

2 mi będą wybaczone te gorzkie słowa, 

ale niemniej jednak słowa prawdy. W tem miejs 

cu może najgorętszy apel zanoszę do tych właś- 

nie czynników, które u podstaw są powołane do 

wykonywania i stosowania ulgowego ustawoda 

wstwa i zarządzeń. : 

Nie schodząc ze słusznego stanowiska, że 

nie możemy ciągle oglądać się i liczyć wyłącz- 

nie na pomoc Państwa i Rządu, niemniej jednak 

przed zakończeniem mojego referatu pozwolę 

sobe skierować do tych doniosłych miarodajnych 

czynników jeden apel zasadniczy, apel polega- 

jący na tem, że jednak mimo wszystko my tu- 

taj na tych rubieżach możemy i mamy prawo 

liczyć na specjalną opiekę pewne wyróżnienie. 

Jeżeli my w skali państwowej i narodowej 

jesteśmy pokoleniem, któremu w udziale przy- 

padł wielki zaszczyt i wielki los być współczes- 

nymi wskrzeszenia niepodległego bytu naszego 

Narodu, jeżeli nas ten sam los tak łaskawy, któ 

ry uprzednio do bytu tego powołał już zaraz po 

tem w jego zaraniu na tak ogniową próbę jak 

rok 1920 wystawił, a myśmy tą próbę wytrzy- 

mali, to jako tak liczna wśród społeczności na- 

szej rzesza rolnicza winniśmy i na tym froncie 

walki gospodarczej opanować załamanie, jedno- 

litością wyrównać popsute szyki i do równowa- 

gi warsztaty nasze przywrócić. 

Czesław Krupski. 

wniey Oddz. Wileńskiego zadeklarowali na 

Poż. Nar. 3.500 zł. й 

T) Księgarnia „Gebethner i Wolff w 
Wilnie — pracownicy zadeklarowali 6 proe. 
Poż Nar. 700 zł. 

8) Wileński Prywatny Bank Handlowy 

w Wilnie personel Banku subskrybował 
6 proc. Poż. Nar. na łączną sumę 8.150 zł. i 
pierwszą ratę wpłacono dnia 26 bm. za pośred 

nietwem Banku Gospodarstwa Krajowego w 
Wilnie. 

9) Zrzeszenie pracowników Banku Rolne- 
go w Wilnie — pracownicy subskrybowali 6 
proc. Poż. Nar. na sumę 3.300 zł. 

10) Bank Towarzystw Spółdzielczych Sp. 
A. Oddział w Wilnie — pracowniey subskry 
bowali 6 proc. Poż. Nar. na sumę 3.300 zł. 

11) Bank Zw. Spółek Zarobkowych Oddz. 
w Wilnie — pracowniey subskrybowali 6 proc. 
Poż. Nar. na sumę 6.050 zł. 

12) Izba Rzemieślnicza w Wilnie—praeo- 
wniey subskrybowali 6 proc. Poż. Nar. na su 
mę 1.400 zł. 

13) Sekretarjat Wojewódzki B. B. W. R. 
— pracowniey zadeklarowali na Poż. Nar. su- 
mę 1.050 zł. 

14) Zw. Zaw. Prac. Bankowych i Kas 
Oszezędności R. P. w Wilnie — pracowniey 

jednogłośnie zgłosili akces do 6 proc. Pożycz- 

ki Nar. 
* + * 

— Personel Gimnazjum Państwowego im. 
E. Orzeszkowej w Wilnie na posiedzeniu w 
dniu 14 bm. jednogłośnie zadeklarował podpi 
sanie Pożyczki Narodowej na warunkach ogól 
nych. 

Samorząd Szkolny nabył trzy obligacje w 
sumie 150 zł. i przekazał je Bratniej Pomo- 
ey. 

к + * ‘ 

— Szkoła „Promień'* na Pożyczkę Naro- 

dową. Stawiająca pierwsze kroki organizacj j- 

ne Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszech- 

na „Promień'', założona przez grono absolwen 

tów U. 6. B., zrzeszonych w Towarzystwie Pe 

dagogicznem „Promień'** — zapoczątkowała w 

dniu 28 b. m. swój kapitał żelazny drogą sub- 

skrypcji Pożyczki Narodowej na kwotę 190 
złotych. 

+ 

— Młodzież kształcąca się w Szkole Han- 
lowej im. St. Staszica w Wilnie zgromadzona 
na zebraniu Spółdzielni uczniowskiej  posta- 
nowiła jednomyślnie zakupić wspólnemi siła- 
mi 50 zł. odcinek Pożyczki Narodowej. 

. * * 

— Urzędnicy Dyrekcji Lasów. W pierw- 
szym dniu subskrybowania Pożyczki Narodo- 
wej wszyscy urzędnicy i funkejonarjusze Wi- 
leńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych i pod- 
ległych jej urzędów w ilości 808 osób - — 
zgłosili gremjalnie swoje zapisy na Pożyczkę 
Narodową w łącznej sumie 101.000 zł. 

— Urzędnicy i robotnicy Fabryki Wyrobów 
A subskrybowali pożyczkę 

   

* - 

— Restauratorzy na Pożyczkę Narodową. 
W dniu 26 b. m. odbyło się Walne Zebranie 

członków Stowarzyszenia Właść. Zakł. Restau- 
racyjnych, zwołane specjalnie — & omówienią 
spraw związanych z subskrypcją 6 proc. poży- 
czki narodowej. Po  dłuższem przemówieniu 
p. prezesa E. Kowalskiego, jednogłośnie po- 

stanowiono przystąpić do subskrypcji pożycz- 
ki narodowej. 

* * 

— Wileński Grodzki Komitet Pożyczki 
Narodowej zwraca się z gorącym apelem do 
całego społeczeństwa m. Wilna, aby solidarnie 

* 

zadokumentowało jednolite stanowisko w 

poparciu akcji Pożyczki Narodowej. 

Świadectwem naszego poczucia obowiąz- 
ku obywatelskiego będzie jaknajwiększy u- 

dział w zgłaszaniu subskrypcji w miarę naj- 
szerszych możliwości wszystkich obywateli 
naszego miasta, Szlachetny wyścig w nabywa- 
niu 6 proc. Pożyczki Narodowej, winien być 
poczytywny za obowiązek każdego z nas. * 

Znaczna liczba obywateli spełniła już swój 
obqąwiązek, pożostaje jeszcze pewna liczba 0- 
sób, do których Komitet Pożyczki Narodo- 
wej wystosował listy, zapraszające do współ- 
udziału w akcji nabywania pożyczki. Do tych 
zwrócone są w szczególności słowa „niniejsze- 

go apelu z przeświadczeniem, że nie zosta- 

ną one bez oddźwięku. 

Pamiętajmy, że nabywając Pożyczkę Na- 

rodową  przyczyniamy się w ten sposób do 

odbudowy naszego Państwa. 

: —Žydzi contra „Arbon”. W związku ze zre 
dukowaniem 6 konduktorów, wśród nich czte- 
rech Żydów interwenjował u dyrektora „Saure- 
ra" dr.Wygodzki prosząc o przyjęcie z powrotem 
na posady zredukowanych Żydów. 

Wobec odmownej odpowiedzi dyrektora, dr. 
Wygodzki umieścił wczoraj w prasie żydowskiej 
następujący krótki ale dosadny list p.t. "Żydzi 
muszą o tem wiedzieć”, "Na moje żądanie przy- 
jęcia do pracy wyrzuconych bez żadnego powo- 
du ubogich pracowników żydowskch „Arbon“ 
nie udzielił żadnej odpowiedzi. Żydzi muszą 
to przyjąć do wiadomości i postępować nadal 
według swego sumienia. Dr. J. Wygodzki. (k). 

TEATR I MUZYKA © 
— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. Wys- 

tępy opery warszawskiej. Premjera opery „Tes- 
ca“. Walerjan Bierdiajew, po długich i mozoł- 
nych próbach orkiestrowych, dziś po raz pier- 
wszy poprowadzi przepiękną operę „Tosca”, 

Będzie to również pierwszy występ znakomi 
tego barytona opery warzsawskiej E. Mossakow 
skiego. W roli Tosci wystąpi znakomita artystka 
Opery warszawskiej Franciszka  Płattówna. 
Partję tenorową špiewa Gołębiowski. 
Jutro jedna z najpięknejszych oper Bizeta „Car- 
men“, którą również dyrygować będzie W.Bier- 
dziajew. Dekoracje Hawryłkiewicza. Zaintereso- 
wanie wielkie. 

Popołudniowe przedstawienie operowe w 
„Lutni*. Jutro w niedzielę po raz ostatni grana 

będzie opera Bizeta „Poławiacze perel“. Ceny 
zniżone, 

Poranek dła młodzierzy i dzieci w „Lutni* 
W niedzielę o godz. 12,30 grane będzie 

barwne widowisko dla dzieci, urozmaicone tań- 
cam i śpiewami pióra W. Stanisławskiej „Z pa- 
łacu do cyrku”. Ceny miejsc od 20 gr. 

— TEATR WIELKI NA POHULANCE. — 
PREM]JERA. Dziś, sobota dn. 30. 9 o godz, 

8-ej Teatr Wielki na Pohułance rozpoczyna no- 
wy sezon (1933 - 34) najnowszą sztuka laurea- 
ta państwowej nagrody, Jerzego Szaniawskiego 
„Most* Udział biorą pp. T.Suchecka, M. Sierska, 
J. Woskowski, L. Woltejko, S. Martyka, S, Skoli 
mowski i M. Szpakiewicz - zarazem reżyser 
sztuki. 

Zniżki do Teatru na Pohulance, 
Administracja Teatru Miejskiego na Ponu- 

lance wydaje codziennie od godz. 10,30 do 2-ej 
po poł. legitymacje zniżkowe dla instytucji państ 
wowych, prywatnych i komunalnych, stowarzy 
szeń, organizacyj związków zawodowych na 
lity zbiorowe z wyszczególnieniem nazwisk, 
Zniżki wobec zasadniczego zniżenia cen biletów, 
stosowane będą w skali 25 proc, Cena legity- 
macji na okres półroczny 1 zł. 

—Otwarcie sezonu koncertowego w safi 
Konserwatorjum. - Światowej sławy śpiewaczka 
najgenjalnieįsza „Carmen“ świata, p.Wanda We 
rmińska wystąpi tylko jeden raz w swoim reper- 

. tuarze: Carmen, Żydówka, Tosca, Halka, Madam 
Butterfly i inne. Pieśni ludowe odśpiewa w 
barwnych kostjumach. 

СО GRAJA W KINACH? 

HELIOS — Noe w Kairze. 
PAN — Dzieje grzechu. ” 

LUX — Mumja 
CASINO — Jej Król. Mość. 
ROXY — „Pod Twoją obronę'*. 

WYVPĄDKI I KRADZIEŻE. 

— NA SZKODĘ P. K. O. Niejaki Piotr 

Szyłański w celach oszukańczych Otrzymał z 

P. K. O. w Wilnie i Podbrodziu książeczki osz. 
czędnościowe na 1 zł. _ 

W czasie kontroli zwrócono uwagę, że 
w Obu książeczkach są różne daty urodzenia, a 

gdy wszczęto dochodzenie okazało się, że Szy 
lański zdołał już podnieść na jedną z tych 
książeczek przeszło 100 złotych. Poszukiwania 
za fałszerzem wszczęto. 

— AUTO STRAŻACKIE PRZEJECHAŁO 
WIEŚNIAKA. Auto Straży Pożarnej zdążające 
na pożar na ul. Lipówka, najechało na prze- 

chodzącego przez jezdnię Muzykanta Kon- 
stantego, zam. 'we wsi Okolica, gm, rudomiń- 
skiej. Muzykant doznał lekkich obrażeń  cia- 

ła . Lekarz Pogotowia po udzieleniu pomo- 
cy Odwiózł "Muzykanta do szpitala św. Ja- 
kóba. 

— Autobus firmy „Arbon*, prowadzony 
przez Cywińskiego Władysława (Żołnierska 
6) najechał na uł. Kalwaryjskiej na Szpakow- 
ii ы zam. we wsi Ledzieni- 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej)



(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 
— POŻAR. W zabudowaniach Fiedoro- 

wicza Władysława (Trakt Oszmiański 16) z 

przyczyn dotychczas nieustalonych, wybuchł 
pożar, który strawił stodołę z tegorocznemi 
zbiórami, oraz inwentarz martwy. Straż po- 
żarna ogień ugasiła. Straty wynoszą 3.990. 

— Płód dziecka. W kłatce schodowej. N 
60 przy ulicy Mickiewicza znaleziono pl 
dziecka, płci męskiej w wieku około 4 — 5 
miesięcy, który przesłano do kostniey szpita- 

la św. Jakóba. 

   

BRASŁAW 
— POŻAR. We wsi  Kubielewszczyzna 

gminy miorskiej, wybuchł pożar, skutkiem 
którego spalił się dom mieszkalny chlew na 
szkodę Piotrowa Teodora. Straty wynoszą 0- 
koło 4.006 zł. Pożar powstał wskutek za- 

palenia się sadzy w kominie. 
z WILEJKA 

— GRANAT WŁASNEJ KONSTRUKCJI 
Przez nieostrożne obchodzenie się z materja- 
łami wybuchowemi doznali kafectwa: Drem- 
luk Antoni, lat 23, mieszkaniec wsi Rudnia, 

gm. wojstomskiej — ma oderwaną prawą rę- 
kę Oraz Gisicz Jan, lat 24, mieszkaniec zaść. 
Okuszkowszczyzna, gm. wojstomskiej — doz- 
n ałokaleczenia lewego boku. Dochodzenie u- 

staliło, że wyżej wymienieni konstruowali 
granat do ogłuszania ryb. W czasie manipu- 
lacji nastąpił wybuch. 

OSZMIANA 
— SPALIŁA SIĘ STODOŁA. We wsj Ja- 

gielłowszczyzna gm. połańskiej z przyczyn 
dotychczas nieustalonych, powstał pożar, skut- 
kiem którego spaliła się stodoła z tegorocz- 
nemi zbiorami na szkodę Bustowicza Fran- 
ciszka. Ogólne straty wynoszą 2500 zł, Wy- 
padków z łudźmi nie było. 

— TRAGICZNY STRZAŁ. Żukowski Bro. 
nisław, lat 15 uczeń szkoły powszechnej w 
Sołach, przebywając u swego krewnego Sie- 
luka Bronisława w kol. Raczuny, gminy sol- 
skiej, manipulując pistoletem własnej 
strukcji, spowodował wystrzał, skutkiem cze- 
go cały ładunek utkwił w prawej piersi. Śmierć 
Żukowskiego w przeciągu pół go- 
dziny. Zwłoki i pistolet zabezpieczono do 
dyspozycji władz sądowych. 

: —-0— 

Z SĄDÓW 
SPRAWA O RZEKOME NADUŻYCIA W 

WIL. T-WIE CRG i KÓŁ RONL. 
Wczoraj Sąd Okręgowy rozpa 

wę z oskarżenia p 
wi Krywee, b. T-wa 
Organizacyj i Kółek Roln., oskarżonemu 0 
zniesławienie dyrektora T-wa p. Wacława Ma 
kowskiego. 

O głośnej w swoim czasie sprawie pisaliś- 
my już w związku z wytoczeniem sprawy 
przez p. Makowskiego, redaktorowi odpowie- 
dzialnemu jednego z miejscowych pism, za u- 

  

ywał spra- 

wko Jano-     

    

mieszczenie skierowanych przeciwko - niemu 
i niestusznych zarzutów w prasie. Proces ów 
zakończył się wyrokiem skaz ącym  redak- 

  

tora, 
!  Wężoraj zaś na ławie osi 
pod zarzutem szerzenia osze 
Jan Krywko. ° 

Treść tej sprawy zgodnie z aktem oskar- 
żenia wygląda jak następuje: 

Oskarżony Jan Krywko, po zwolnieniu eo 
ze stanowiska zajmowanego w T-wie, wsz: zął 
kampanję przeciwko dyrektorowi Makowskio- 
mu, zarzucając mu rozmaite nadużycia. 

Zarzuty swoje J. Krywko skonkretyzo- 
wał w oświadczeniu, złożonem Zarządowi 
Tow. w dniu 12 stycznia 1932 r. Między in- 
nemi pomawiał tam dyr. Makowskiego o bra- 
nie dla siebie drzewek owocowych, robienie 
podwójn. list płaey, niewyliczenie się z pew- 
nych sum T-wa i t.p. Zarzuty owe zostały 
zbadane przez Komisję Rewizyjną a następ- 
nie przez specjalną komisję, składającą się z 
członków zarządu, 

Obie one orzekły, że stawiane p. Makow- 
skiemu zarzuty, mijają się z prawdą. 

Niezależnie od tego p. Krywko prowadzi* 
nadal kampanję i drukuje list otwarty do 
zarządu T-wa. Pomawią w nim dvr. Makow- 
skiego ponownie o nadużycia na szkodę T-wa 
n jednocześnie nazywa go „przeciętnym kvy- 
minalistą'* i  „hochsztaplerem'*. Odbitki zaś 
owego listu rozsyła do szeregu instytucyj i 
organizacyj społecznych. i t.d. 

Między innemi jedną z takich odbitek o- 
trzymała również pani Prystorowa, żona ów- 
czesnego premjera. ` 

Rzecz oczywista, iż taki zwrot w calej 
sprawie wywołał reakcję ze strony p. Makow 

skiego, rćzultatem też której była wczorajsza 
rozprawa sądowa. S 

Przewodniczył rozprawie wiceprezes Brzo 
zowski w asy: wotantėw p.p. Zaniewskie- 
go i  Sienkiewie 

Oskarżenie prywatne w imienin p. Makow 

skiego popierał adw. Petrusewiez, b. dziekan 
naay. Adwokackiej. 

Bromi oskarżonego adwokaci 
ski i  Czernihow. 

Na wstępie rozprawy obszerne zeznanie 
przed sądem złożył sam oskarżony, potwier- 
dzając zarzuty stawiane p. Makowskiemu. 

Zeznanie oskarżonego trwało przeszło dwie 
godziny. Z kolei złożył również swoje zezna- 
nie p. makowski, Zdaniem tego świadka wy- 

żonych zasiadł 
twa ogrodnik 

    

    

    
    

  

      

Szpakow- 
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stąpienie przeciwko niemu Krywki należy 
tłumaczyć względami eosobistemi. Świadek 
aczkolwiek uznawał w nim wykwalifikowane- 
go ogrodnika, to jednak jako dyrektor T-wa 
nie darzył go zbytnią sympatją. Stawiane 

sobie zarzuty świadek uważa za wyssane z 
palea, a jednocześnie do każdego z nich da- 

je obszerne wyjaśnienie. Bezpośrednio potem 
- stają przed sądem świadkowie inni. 

O godz. 4 po poł. przewodniczący zarzą- 
dził przerwę, poczem rozprawa rozpoczęła 
się o godz. 6 wiecz. 

Między innymi złożył również zeznanie 
przed sądem długoletni prezes T-wa p. Karol 

Wagner. Zeznaia tego świadka wypadły ko- 
rzystnie dła p. Makowskiego, jako dyrektora 
T-wa i fachowca. 

Wobce spóźnionej godziny, Sąd przerwał 
posiedzenie, odraczając dalsze rozpatrywanie 
sprawy do dnia następnego. 

$ŚPORT 
TENISOWY TURNIEJ ZAMKNIĘCIA 

W piątek na kortach AZS rozpoczął się 

turniej, który tradycyjnie stanowi oficjalne 
zamknięcie sezonu tenisowego. 

Dalszy ciąg gier przewidziany jest dziś 

i w niedzielę. (Piszemy przewidziany, ponie- 
waż pogoda zaczyna się psuć). 

W pierwszym dniu rozegrano kilka spot- 
kań, z których na uwagę zasługuje gra mie- 
szana Dowborowa, Kewes — Turczyńscy. Ke- 

wes wystąpił z nową partnerką, dotychczas 
grał z p. Olechnowiczową. Bardzo udatnie za- 
prezentowała się jako debiutantka p. Turczyń- 

ską — uderzenia ma opanowane i co najważ- 

niejsze jest jedną z niewielu, która umie po- 
prawnie podawać. Dzięki przytomnej grze p. 
Turczyńskiego walka trwała na przestrzeni 
trzech setów, przynosząc zwycięstwo parze 
Dowborowa — Kewes 4:6, 6:1, 6:2. 

Inne gry przyniosły następujące wyniki: 
Grabowiecki — Turczyński 6:4, 6:3; Piotrowicz 
— Olek 6:2, 6:1; Zaborowski — Przybora 6:3, 
5:7, 6:4, 

Dalsze gry z powodu zmroku przerwano, 

— Uczniowie Gimnazjum Państwowego 
wobec Pożyczki Narodowej. „Bratnia Pomoc" 
uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego 
im. Ad, Mickiewicza zadeklarowała pożyczkę 
na 300 zł. 

— Pożyczka w Grodnie. W pierwszym 
dniu subskrypcji Pożyczki Narodowej na tere- 
nie miasta i powiatu Grodzieńskiego subskry- 
bowało pożyczkę 2753 osób na nominalną su- 
mę 327.100 zł. 

Z sumy tej do godz. 9-tej wiecz. wpłaco- 
no gotówką 39.628 zł. 

Wdniu wczorajszym  wpłacały pozosta- 
łe osoby, które w dniu pierwszym nie zdą- 
żyły zadość uczynić obowiązkowi  obywatęl- 
skiemu, 

Aonkširka 
— Wyjazd zawodników.do Brześcia. Dn. 

$ września wyjechała ze Słonima do Brześ- 
cia grupa zawodniczek i zawodników na Za- 
wody Okręgowe, w składzie 26 osób. 

Zawodniczki wezmą udział w roz 
kach hazeny i siatkówki, zaś zawodnicy 
koszykówki i siatkówki, trójboju, biegu na 
100 mtr. i sztafecie. 

Przyjazd zawodników spodziewany jest w 
dniu 3 października, 

Kierownictwo nad zespołem żeńskim obję 
ła p. Gruszewska zaś nad męskim — Papies- 
ki. 

— I znowu zmiana w gimnazjum. Rodzi- 
ce uczniów, uczęszczających do gimnazjun 
państwowego są zelekryzowani wiadomością, 
mającą wszełkie cechy prawdopodobieństwa, że 
polonista prof. Nisner opuszcza Słonim, wo-. 
bee przeniesienia go do Wilna. 

Zmiany na stanowisku nauczycielskiem wo 
góle, a w szczególności w ciągu roku powodu- 
ją, że młodzież danego przedmiotu albo nie 

zna weale, albo wiedomości jej w tej dziedzi 
nie pozostawiają wiele do życzenia. 

W gimnazjum słonimskiem, nieledwie co 
rok w ciągu ostatnich 9-ciu lat polonisia 

zmieniał się. / 
I jak grom z jasnego nieba rozeszła się 

po Słonimie wieść o przeniesieniu polonisty 
do...- Wilna. Wywołało to olbrzymie porusze- 
nie w całem mieście: narady, konferencje, dy- 

skusje nie ustają. Wszy radzą, jak spowo- 

dować odwołanie przeniesienia Nisnera. zy 

jednak z zabiegami społeczeństwa będą wła- 
dze szkolne w Wilnie się lie czy prace i 
kłopoty i prośby rodziców znajdą zrozumie- 
nie oto jest pytanie, na które wypada nam 
jednak dać odpowiedź negatywną. 

A dlaczego? Bo oto gdy się zbada skalę 
zainteresowania Kuratorjum Słonimem i je- 

go szkolnictwem — w ciągu całego szeregu lat 
— wtedy dopiero znajdziemy uzasadnienie na 
szego pesymizmu. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

    

   

  

     

  

1) 

Owaj złodzieje 
W hallu bungalowu było ciemno i 

dźwięk żaden nie dolatywał tutaj z zewnątrz, 
ani też zwewnątrz domu. Chociaż zamiarem 
właścicieli było zbudować 'coś w rodzeja wig- 
wamu, w którym możnaby było wieść życie 
Robinsona Cruzoe, jednak dom iet ogarnął du 
+ przestrzeń i stał się wygodnem  pomiesz- 
czemiem dla kiłku osób. Służba mieszkała na 
drugim końcu domu, daleko od pokoi pań- 
stwa. 

Właściwie można było mówić tylko o pa- 
ni, bo pan był zawsze zapracowanym busi- 
liess-man'em, zawsze nieobeerym i zawsze za 

myślonym o swych interesach. 
Właśnie myślała 

samotnie przy stołs.  Wyabraźn'a 
przed nią portret przystojnego mężczyzny, 
kiórego postać wyrażała siłę 1 odwagę. Lekkie 
ślady siwizny na gęstych włosach, przypomi- 
rały o tem, że zbliżał się jnż do czterdziest- 
ki Nieco surowa, szerokx twarz o przen:kli- 

  

o nim reraz. siedząc 

    

  

wych oczach, tekkė przyprószonych siwizną 
wąsach, które nie osłaniały zdecydowanej - 
nji ust... Ona sama, jego druga żona była zu- 
p<lnem przeciwieńsć vii tada. Wy:-ska › му 
smukla, elegancka, © linjach tak pięknych, 
jakby stworzonycn dla rzeźbiarza. 

Ciemność kryła w tej chwili barwę jej 

szafirowych oczu i złotych, lekko falujących 
włosów. Tylko dei katia karnacja jej ciała od 
vijała pięknie w niż 1 w wyciętej, przejrzy 

siej, jasnej sukni. 

Nagle stary zegar w hallu wydzwonił dwa 
nastą cienkim głosem, jak gderliwy głos 

starej wiedźmy. 

Nie namyślając się dłążej, młoda kobieta 

zapaliła elektryczną osłoniętą różowym jed- 
wabiem lampę, stojącą na dębowem biureczku. 
Uklękła na poduszkach fotelu, przy łakowem 
oknie, odchyliła zieloną, ciężką kotarę, osła- 
niającą je i dwa razy przesunęła lampę od 
jednej ramy okna ku drugiej. 

  

— Nowe Koło LOPP. Wdniu 26 wrzeš- 
nia o godzinie 20 odbyło się nadzwyczajne 
walne zgromadzenie cechu rzeźników, zebra- 
ne w celn zorganizowania Koła LOPP. 

Zagaił zebranie prezes cechu p. Szustar, 
poczem w dłuższym referacie sekretarz Komi 
tetu p. Głąbik wyjaśnił zebranym, cel, zada- 
nie i potrzebę organizacji LOPP. 

Po referacie zebrani w liczbie 26 uchwali 
li jednogłośnie pr: ąpić na ezłonków L. O. 
P. P.; uchwalili założyć własne Koło przy- 
czem zobowiązali się wpłynąć na pozostałych 
członków, aby wszyscy zapisali się do LOPP. 

Nowozorganizowane Koło liczyć będzie 40 
członków. 

— Pochód Propagandowy w sprawie Po 
życzki Narodowej. W dniu 27 września rb. o 
godzinie 17 Związek Obrońców Ojczyzny (Fe 
deracja) urządził pochód propagandowy w 
sprawie Pożyezki Narodowej. W pochodzie 
wzięli udział: Związek Rezerwistów, Legjon 
Młodych i Związek Strzelecki. 

Na czele pochodu kroczyła orkiestra woj 
skowa. 

Pochód przeszedł od lokalu Zw. Rezerwi- 
stów do Pomnika Nieznanego Żołnierza, ul. 
Narutowicza, Hołówki, Szosową i Szeptyckie- 
go. Na czele każdej grupy niesione były trans- 
parenty. 

  

   

  

  Ma pecha. Walentemu Kurakowi w 
dniu 27 września około godziny 15 z przed 
sklepu przy ulicy Senatorskiej, skradziono 
rower marki Brener, wartości około 100 zło- 
tych. 

Zaznaczyć wypada, że w roku ubiegłyni 
Kurakowi również skradziono rower. 

— Zamach, czy głupi wybryk pastucha. 
W dnin 25 września o godz. 7 rano w czasie 
biegu pociągu osobowego kolejki wąskotoro- 
wej z Ostrowia do Baranowicz, maszynissa 
Michał Kisłącz zauważył na zwrotniey mijan 
ki Myszanka, włożony przez nieznanych 
sprawców pomiędzy szyny kawałek osikowego 
drzewa długości 57 em., grubości 6 em. Ka- 
wałek tego drzewa był spróchniały. 

Przeszkodę tę maszynista usunął, zatrzy- 
mując przedtem pociąg. 

W tymże dniu rano o godzinie 5 przecho- 
dził z Baranowiez do. Ostrowia pociąg towa- 
rowy, który przechodząc przez omawianą 
zwrotnicę zgniótł, zatknięte w niej drzewo, 
poczem cały pociąg przeszedł bez uszkodzenia 
i tor nie został naruszony. Z przeprowadz>- 
nych oględzin stwierdzono, że bezpieczeń i 
założenie drzewa pomiędzy zwrotnicę, nie za- 
grażało. Sądząc z tego, iż drzewo zostało za- 
łożone dwa razy z rzędu i to spróchniałe, na 
leży przypuszczać, że mamy tu do czynienia 
z głupim wybrykiem pastuchów. 

— Pożar. W dniu 23 września w majątku 
Michałowo, gm. Hołowicze, należącego do sę 
dziego śledczegow Kossowie, Witolda Kiers- 
nowskiego, spaliły się dwie stodoły wraz ze 
zbożem: 65 kop żyta i 80 kop owsa, wartoś- 
ci około 1500 zł. й 

Pożar pówstał od iskier motoru. Wypad 
ku z ludźmi nie było. _ 

— Znalazła miejsce. W dnin 26 wrz a 
przy st. kol. Połanka, nieznana matka p6- 
zostawiła. dziecko płci żeńskiej w wieku oko- 
ło 1 roku. 

— Zaopatrzyli się na dłuższy czas. W no 
cy na 22 września we wsi Jaswież, gm. Wol- 
na, z niezamkniętego składziku, należącego do 
Jana Wołyńca, skradziono 800 (osiemset) mtr. 
płótna wiejskiego, wartości około 650 zł. 

Giełda warszawska 
DEWIZY: 

Belgja 124,65 —- 124,96 — 124,34. 
360,65 — 361,55 — 359,75. 

Londyn 27,79 -— 27,77. — 27,92 — 27.62. 
Nowy York 5,85 — 5,89, — 5.81. 
Nowy York kabel 5.86 — 5.90 — 5,52. 
Paryż 34,97 — 35,06 — 34,88. 
Praga 26,49 — 26,55 — 26,43. 
Szwajcarja 173,30 — 173,63 — 172.77. 
Berlin w obrotach prywatnych 213,30. 
Tendencja: słabsza, 

PAPIERY PROCENTOWE 
Pożyczka inwestycyjna 104,50 — 104.50. 
Seryjna 110,25 — 110,50. 
5 proc, konw. 51.50. 
7 proce. stabilizacyj 51,18 — 51.00. 
Setki 54,50. 
10 proc. kolejowa 101,50 
8 proc. obl. kom. BGK 93. 
8 proc. Listy Zast. warszawskie 43,75— 
43.13 — 43,38. Tend. niejednolita. 

AKCJE 
Bank Polski 80 — 79.50 
Franaszek 243,50 (nominalny 6,12). 
Koleje dojazdowe 8.00. Tendeneja słabsza 
Dolar w obrotach pryw. 5,82, 
Rubel 4,72, 4,73. 

Pożyczki polskie w N. Yorku: Dillonow 
ska 59. 
Stabiliz. 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY 

PRZY WILEŃSKO - NOWOGRÓDZKIEJ 
IZBIE LEKARSKIEJ 

ogłasza konkurs na stanowisko lekarza szkół 
powszechnych m. Wilna. Bliższe informacje 

oraz składanie podań w Kancelarji Izby Le- 
karskiej (Wileńska 25) do dnia 9 październi- 
ka r.b. 

    

     

  

  

Т. 

Westchnęła! Już miała to poza sobą! 
Potem nerwowemi ruchami odsunęła za- 

suwki i pehnęła okno, otwierając je na parę 
centymetrów. Wreszcie zasłoniła znów okno 
i uciekła na schody. 

Przy drzwiach sypialni stanęła: serce jej 
biło dziko, grzmot hnuczał w głowie, a twarz 
płonęła. Sygnał był dany! 

Stała tak z ręką na klamce, 
miała agonję zwątpień. 

Wszystkiemu były winne te długie dnie 
letnie, spędzane bezczynnie w towarzystwie 
podstarzałej pary małżeńskiej, ludzi zajętych 
tylko jedzeniem, zbyt obfitem i dziwieniem 

się, że nie czują się tak dobrze, jak powinni 
na zdrowem powietrzu morskiem. 

Wiecznie  przejedzeni małżonkowie spali 
już dawno. Służba również. Bungalow był 
pogrążony w spokoju nocy. 

Weszła wreszcie do swego pokoju tak ci- 

cho, że mogłaby się wydać cieniem tylko. Na 

łóżku leżała suknia wieczorowa, którą musia- 

a w oczach 

  

ła niedawno zdjąć. Koło otomany stała duża” 
waliza. 

Niedawno powzięła decyzję: — ulecieć ku 

życiu pełnemu radości, miłości i szezęścia, ku 

    Siódmy dzień kolosainego powodzenia! Ubóstwiana Angielka, czarująca 

zbiera laury triumfu w swej najlepszej kreacji, 
pierwszym filmie amerykańskim MMM) >e cz LE Y 

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

sfilmowany z okazji 250-1ecia odsieczy Wiednia, 

„М 
miłości. W 

| RAMON NOVA 
»NOC W KAIRZE” 

Arcydzieło, które upajs wschoduiemi melodjsmi 

  

Dziś! Coś owego pod sicńcemi Coś niswidziarego prd księżycen I 

j gorącem 

odśpiewa cudowną „Pieśń miłosną nad Nilem* Nad program: Najnowsze strakcje, 

Dziś premjerai Nejnowsze potężne arcydzieło — na 
wyprodukowanych fiim poiski w-g Stefana ŻE 

„DZi 
Same ASY: 

W rci 
gi6wn, 
MUZYKA I CHÓR DANA. Ned program: Wspaniale dodatki. Bilety 

Uprasza się o przybycie na początek seansów: 4, 6, 8 i 10,15 

Któż to się 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
i LNIARSKA W WILNIE 
Z dnia 29 września 1938 r. 

Za 100 klg. parytet Wilno. 
CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto I standart 15.55 —15,75 
Mąka pszenna 0000 A luks. 36,87 i pół 
Kasza gryczana 1/1 palona 41,50 
Perłowa (pęcak) Nr. 25.50 
Perłowa Nr. 3 31 

CENY ORJENTAOCYJNE: 
Żyto II standart 15.00 
Pszenica zbierana 22.50 
Jęczmień na kaszę zbierany 15.00—15.50 

   
  

Mąka pszenna 0000 A luks. 38,87 i pół 
Mąka żytnia do 55 proc, 26.00 

Mąka żytnia 65 proc. 21 
Mąka sitkowa 18 
Razowa З 
Razowa szatrowana 19 
Otręby żytnie 8.50 
Otręby pszenne cienkie 8.75 
Otręby jęczmienne 8.00 
Kasza gryczana 1-2 palona 40.00 
Kasza gryczanna 1-1 biała 41.60 
Kasza owsiana 48.00 
Siano 5.50 
Słoma 4.50 

Siemię lniane 90 proc. 30.66 

Raćje wileńskie 
SOBOTA, DNIA 30 WRZEŚNIA 1933 +. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien- 
nik poranny. Muzyka. Chwilka gospodarcza. 

12.25: Przegląd prasy. Kom. meteor. 
12.55: Dziennik południowy. 
14.55: Muzyka żydowska (płyty). 
15.25: Giełda rolnicza. 
15.35: Miłość w muzyce (płyty). 
16.00: Audycja. 
16.30: Utwory Czajkowskiego (płyty). 
17.00: „Batory w wizji Matejki'* — od- 

czyt wygłosi dr. Walerjan Charkiewicz. 
17.15: Muzyka z płyt. 
17.25: Transmisja z kopca Wyzwolenia 

w Wielkich Piekarach na Śląsku, uroczyste- 
g0 apelu. 

19.00: Przemówienie wiee-wojewody Jan- 
kowskiego w związku z Tygodniem LOPP-u. 

19.10: Rozmaitości. 
19.20: Tygodnik litewski. 
19.40: Kwadrans literacki. 
20.00: Godzina życzeń (płyty). 
21.05: Dziennik wieczorny. 
21.15: Przegląd prasy rolniczej krajowej 

i zagranicznej. 
21.30: Koncert chopinowski. 
22.00: Muzyka taneczna. 

22.25: Wiadomości sportowe. 
22.40: Muzyka taneczna. 

Małachowska dla opuszczonej przez mę- 
ża J. — zł. 2. 

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—2 i WIECZOREM 5—7. oraz obłoż- 
nie chorych o każdej porze dnia i nocy. 

    

  

  
  

życiu, jakiego jej natura tak gorąco pragnę- 
ła, do człowieka, który miłością swą potrafi cz 
dobić każdą chwilę i rozsłonecznić jej serce! 

Nagle podniosła głowę nadsłuchując. 

Z dołu doleciał cichy odgłos, jakby ktoś 
potrącił nogą mebel. Palce jej zacięły się moe 
no dokoła gładkiej powierzchni ramy łóżka. 

Ale nie mogła dłużej... 
1, jak zaskoczone w pułapce zwi 

zamknęła drzwi i, rzucające się na łóżk 
słoniła głowę i uszy, nie chcące nie słyszeć, nie 
chcąc słyszeć jego głosu i próśb. 

Tymczasem na dole zielona zasłona poru 

szyła się lekko... ale nie porus jej lekki 
wiaterek chłodzący rozegrzane skwarem dzien- 
nym powietrze... Ž 

W hallu stał człowiek. Wysunął się z po 

za małego parawanu, osłaniającego przejście 
do buduaru Muriel Wynyates. Zgrzyt klucza 

na górze zatrzymał go — stał, nadsłuchując. 
Potem, uspokojony ciszą, która nastąpila 
zacżął poruszać się bez hałasu po hallu. Przy- 
bysz wiedział, że właściciel tego domu był 
bogatym, bardzo bogatym człowiekiem. Słyszał 
równieź, że nie było go w domu i, że pozosta- 
li tylko goście staruszkowie i tęgi, stary lo- 

   

  

„KURJIĄŚ 
oprze pokusie u!rzenia „Mamii,? „Mami 

WILEŃSKA 34. 

Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

,J. Jasińskiego Ne6 m. 4 

tchnieniem egzotyczne( pozostałych rolach MYRWA LOY i REGINALD DENNY! 

Seanse: 4, 6, 8 I 10.20 

Ramou Nowarro 

honorowe 

Dziś! Wielki film współczesnego Egipta peien rieszmowitości 

LON 

Z 

(GRZESZNA Mi 
W reli mumji wskrzesz. 

ja“ podniecala umysły 

Węgrzy, 
i bezpłatne bezwzględnie nieważne 

  

jlepszy z dotychczas 
RGMSKIEGEO 

eje Grzechu” 
K. Lubleńsia, В. $ambórski, A. Janosza-Stępowski, MI. Zelwerówia i ia 

ŁOŚĆ EGIPSKIEGO KAPŁANA) 
do życia nieżrówn. następca 

CHANEY'A — BORIS KARLOFF 
(aiezapomniany „Frankenstein*) 
całego świata i zsinteresrje całe Wilno. 

  

zorganizować dom 
go urządzić i upiększyć 
i co w nim gotować 

s» M В 

  

   
oraz 

poleca 

  

ERA T 5 . я — 
ETYtg U: POKÓJ 

i. AKSPZE DO WYNAJĘCIA 
na dwie osoby z całko- 

Dr. Janina witem utrzymaniem — 
PIOTROWICZ - psy 40 Niemieckiej 

JURCZENKOWA — — —— —— — 
Ordynator szpit. POK6] 

Sawicz 
Choroby . skórne, 

weneryczne, kobiece 

DO WYNAJĘCIA 
dla solidnej osoby — 
jasuy, duży z balkonem 
ze wszelkiemi wygoda. 

Od 5 — 7 wieez. 

DrGinsberg „Duży pokój | 
DO WYNAJĘCIA 

z całkowitem utrzyma” 
nżem W. Pohulanka 43 

  

są 14 — 8. Tel, 561. L = 
WAAGDARAKARAAGA ZE 2 POKOJE 2 

o wynajęcia ze 
KuPna wszelkiemi wygodami, 

i SPRZEDAŹ ш.3-до Maja „dom Nr 
WEPORTWYECY SPO HA 1 m.i. 

Powóz a) "PO K = TEE 
na gamach i Ford ka- DO WYNAJĘCIA 
1etka do sprzedania — jeisy, daży, unueblo- 
Szeptyckiego 5, tel. 1301 wany” ze wszystkiemi 

DO SPRZEDANIA. wygodami; .ciefon — 

EDM TROP 

Lekcje 

  

sztzeniaki-bokSerY 
3-miesię zne od rasos 
wych rodziców. Ulica 

Egz. pejedyń 80 gr__ Pismo do nabycia w każdym kioskuł Egz. poledyń. 80gr. I 

| DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe I oiszowe, 

węgiel górnośląski 
|. SKŁAD DRZEWĄ 

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

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 
Dla P. P. Urzędników na raty, 

wanus, Portowa 26 m4 __ 

Przy małej pensji mogę prowadzić kulturalnie MÓJ DoMi 
prowadzić gospodarstwo w ramach skromnego bndżetu, 

wskaże (I miesięcznik 

   

  

   

  

RÓŻDDARARAAA = 

Росдукуза 
PRACY 

STUDENT 
Znajdujący się w cięż- 
kich warnukach posza- 
kuje przcy w warzzta- 
tach mechanicznych lub 
inuej Legionowa 41—3 

OSOBA 
dobrze oznajomiona z 
pielęgnacją chorych, 
znajdująca się w bardzo 
ciężkich warnnkach ma- 
tesjalnych prosi o ja- 
kąkolwiek pracę, Legje- 
uowa 41 m 5 Włady» 
sława Witko 

Młoda 
panienka — łagodnego 
usposobienia poszukuje 
posady w charakterze 
pielęgniarki przy dzie- 
ciach lub starszych. — 
Chętnie na prowincji. 
Oferty pszysyłać Wilno 
Bakszta 2 pod „Pielęg- 
niarša* 

Za utrzymanie 
i skromne wynagrodze- 
uie wyjadę do majątku 
na cały rok do nanki 
dzieci. Zgłoszenie do 

    

    

"Lokais Przyjmę dziec! Redakcji pod „Student 
B do kompleiu prywat Poliiochniki Lwowsk. 

?YWYYVYSYTTYGEÓW ego. — Wjek 7—B Ist, - 
5 pokojowe program drugiego 64: P O SZUKUJĘ 

mieszkanie ze + sZel- działu pracy rybaka stawo 
kiemi wygodami do A nica e m. 6. 1 - siais 

Zgłoszenia do 12 1ans rencje — trzyniec 
sia woal * Pod 3—5 po poł.  Niedzwiedzia 4 m 4 
Zawalna 60 m 10 0 -- -- — -   

kaj, który razem z żoną pilnował przez cały 

rok willi. 
Tajemniczy gość miał w ręku torbę, po- 

dobną do tych, jakie noszą Żołnierze w mur- 
szu. W ręku jego błyskała chwilami latarka 

elektryczna. 

Widocznie nie był niezadowolony z ,„poło- 
wu'*, gdyż co chwila dźwięk metalu układa 

nego do torby, dawał znać o nówej zdobyczy. 

Istotnie właściciel bungalowu  był' boga- 
tym człowiekiem i nawet jego „Robinsonow- 

ski szałas'* mie był pozbawiony dowodów je- 

go bogactwa. 
Złodziej spodziewał się jednak, że główna 

zdobycz kryje się w małym pokoika obok, w 

którym jego doświadczone oko poznało odra- 

zu buduar lady. 
Leez czekał go zawód. Drobiazgi na- 

dające się do zagarnięcia nie były liczne. 
I znów zakołysała się firanka. Lecz tym 

razem kołysał ją wiatr: drzwi wejściowe, 
przeciwległe otwartemu oknu otworzyły się 
bardzo wolno i postać wysokiego mężczyzny 
ukazała się za niemi. 

Przybysz nie wszedł, jak zwykle robią 
złodzieje, z cichym zgrzytem wytrychu. Prze- 

  

Ą 

sobie samej nszyć 
się ubrać w domu 
na spacer i na wizytę 
pielęgnować swą urodę 

SŁUŻĄCA 
do wszystkiage 

posiadająca świadectwa 
poszażzje pracy, Ur- 
szūla Giochowska sił, 
Sapieżyńska 3 m. 14 

Lario FRATER 

NÓŻke 

Ktoby posiad 
gotówkę 2.600 zł. 

i chciałby pracy, za: 
miast zjadsć kapitał — 
może otrzymać dobrze 
płatną posadę kasjerki 
i oprocentowanie, Za- 
bezpieczenie  sokidne. 
Przedsiąbiorstwo roku 
je świetną przyszłość, 
Olerty: Wilno I „poste- 
restante" pod lit. H K. 

Ogrodnik 
z ukończoną szkołą o- 
grodniczą i kilkoletnią 
praktyką, zakłsda ogro- 
dy owo<owe—ozdobse, 
oraz mdziela porad ia- 
chowych. Wilno, ulicz 
Żwirowa Góra 18—1 

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

Opuszczona 
przez męža — ciężke 
chora na Basedowa p. 
1 znajduję się w opis- 
kanym stanie z cócecz- 
ką 13-letnią zdolną dzie- 
weczką już w6-ym ed“ 
dziale szkoły będącej— 
Mieszkanie nie opłaco- 
ne, dłog na chieb za- 
ciągnięty, woła przeia 
o pomoc w  nadzieł 
otrzymania tskowej w 
„Słowie* pod Lterą I. 
-- 

PRESS MES 

Zguby 

ZGUBIONO 
28 września przed 16 
godz. jadąc Zygmar 
towską do  UJąbrow- 
skiego, wypadł nierna- 
cznie z powoza daży 
kołnierz  skunksowy. 
Uczciwy znałazca otrzy* 
ma sutą nagrodę odno 
sząc, Trocka 19 Chy- 
lewski, 

    

  

    

ciwnie, klucz jego poruszył się cicho i swa- 
bodnie w zamku i drzwi otworzyły się posłu- 
sznie. 

Arnold Wynyates nadsłuchiwał chwilę. 

Potem popchnął drzwi, lecz nie zamknął ieh 
na klucz i zaczął się skrad. 
wanu,  zasłaniającego 

Zmów czekał, nadsłuchując. 

  

ć w stronę para- 

wejście do buduaru. 

Tajemnicze od- 

głosy dolatywały do jego uszu z poza para- 
wanu. A więc nie mylił się: światełko, które 

ujrzał przez okno wewnątrz sweg: 
było światłem lampy, 
lub lokaja, obchodzącego dom przed nocą. 

rację, myśląc, 

nocnych spacerów po 
wcześnie się kładli. 

Złodziej zaczynał 

gając szufladę po szufladze 
w nich nie bardziej wartościowego. 

  o domu, uie 

zapalonej przez żonę, 

    

Miał 
że pora jest zbyt późna dla 

domu, gdzie wszyscy 

się niecierpliwić, wycią 
i nie znajdując 

Pochytił 

się nad najniższą, dużą i ciężką szufladą. Nie 
potrzebował się śpieszyć: ludzie nad morzem 
mają twardy sen. Może ciężka szuflada kry je 
lakomy kęsek? 

(D. C. N.) 
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Drukarnia „Słowa* Wiłno Zamkowa 2. Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

 


