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Echa zamachu na kanclerza Dolllussa 
STAN ZDROWIA KANC. DOLLFUSSA 

WIEDEŃ. «at. — Kanclerz Dollfuss spę 
dził noc i dzień dzisiejszy spokojnie. Stan 
zdrowia kanclerza jest zadawalający. W dniu 

dzisiejszym kanclerz obchodził 41-ą rocznicę 

swych urodzin. Zarówno z tego powodu, jak i 

z powodu uniknięcia niebęzpieczeństwa śmierci 
kanclerz przyjął w godzinach popołudniowych 
szereg osób, które składały mu życzenia. 

Dzienniki oświadczają, że zamach był 

przez Dertila zgóry przygotowany w porozu- 

mieniu z %nymi jego przyjacióbni politycz- 

nymi. 

WIEDEŃ. Pat. — Sprawca zamachu na 

kanclerza Dolfussa zeznał, że nie miał zamia 

ru zabić kanclerza, chciał tylko zwrócić uwa . 

gę, że jest pewna osoba, która nadaje się na 

stanowisko kanclerza. Nazwiska tej osoby 

Dertil jednak nie wymienił. Rewizje przepro 

wadzone u przyjaciół Dertila nie dały rezul 

tatów. 

KONDOLLENCJA MIN. BECKA. 

GENEWA. rat. — Minister spraw zagra 

nicznych Beck wystosował do kanclerza Dol- 

fussa telegram, w którym wyrażając oburze- 

nie z powodu zamachu, winszuje. szczęśliwe- 

go ocalenia, życząc prędkiego 

zdrowia. 

GRATULACJE DLA KANOLERZA 

WIEDEŃ. Pat. — Kanclerz Dolifuss о- 
trzymuje ze wszystkich stron kraju i z zagra 

nicy objawy sympatji i gratulacje z powodu 

szczęśliwego ocalenia. Do mieszkania kancle 
rza zgłasza się wiele osobistości celem złoże- 

nia mu swych życzeń. Wczoraj wieczorem od 

była się przed pałacem kanclerskim i przed 

mieszkahńiu prywatnem  Dolfussa wielką, ma- 
nifestacja. Wicekanclerz Fey wygłosił przemó 
wienie, zaznaczając, że wszyscy patrjoci aus- 

EIK NIL TR TC AEK Си оТК аава 

Szpieg dawnej ochrany 
PO 25 LATACH ARESZTOWANY ZOSTAŁ 

W WARSZAWIE. 
Z Warszawy. donoszą ;-. к 
W tych dniach na terenie jednego z urzę 

dów państwowych dokonane zostało sensącyj 
ne aresztowanie człowieka, którego winy się 

gają 25 lat wstecz. Jest to funkcjonarjusz 

kancelaryjny jednego z urzędów nazwiskiem 

Mieczysław Hiarewicz. 

Harewicz w latach rewolucyjnych 1905— 

1908 był naczelnikiem lotnej ochrany radoni- 

skiej. 
Na tem stanowisku Harewicz zasłużył się 

wybitnie rządowi rosyjskiemu, wysłigując się 

władzom moskiewskim w sensie wydawania w 
ręce zaborców polskich działaczy niepodległo- 

ściowych, rekrutujących się z pośród ówczes- 

nych bojowców Polskiej Partji Socjalistycz- 

nej. 

Wskutek działalności Harewicza, który 
występował w tym czasie pod pseudonimem 

„Sas'', wielu bojoweów polskich zostało stra 
conych przez powieszenie, wielu innych zesła 

nych na Sybir i skazanych na wieloletnie wię 
zienie. 

M. in. jedną z ofiar działalności Harewi- 
cza był stracony w roku 1908 bohater rewoiu 

cyjny ruchu Józef Montwiłł-Mirecki. 
Aresztowanie Rarewicza nastąpiło wsku- 

tek tego, że jeden z wyższych oficerów W. 

P., bawiąc w urzędzie, w którym pracował 
Harewicz, rozpoznał go, jako znanego mu z 
czasów, kiedy on i szereg innych ludzi, znaj- 
dujących się na wybitnych dziś stanowiskach 
działali współcześnie, jako bojowcy PPS. 

Oficer ten zameldował o swem spostrze- 
ženiu władzom bezpieczeństwa, które zarzą- 
dziły natychmiastowe aresztowanie Harewi- 

cza, poczem został on rozpoznany jeszcze 
przez dwu wybitnych b. działaczy niepodle- 
głościowych. 

powrotu do 

trjaccy, jak jeden mąż stoją przy kanclerzu i 

pójdą za nim do walki o samodzielność 
Austrji 

KOMUNIKAT PARTJI NARODOWO-SOCJA 
LISTYCZNEJ. : 

BERLIN. Pat, — W związku z zamachem 
na kanclerza Dolfussa ogłoszony został przez 

korespondencję narodowo-socjalistyczną komu 

nikat, podkreślający, że partja narodowo-so- 

cjalistyczna zawsze potępiała i odrzucała te- 
go rodzaju akty gwałtu i że nigdy nie posłu- 

giwała się środkami walki politycznej, zaś 

żywioły nie uznające tej zasady bezwzględ- 

nie wydala ze swoich szeregów. Zamach aus- 

trjacki — głosi komunikat — świadczy, że 
rozstrój wewnętrzny Austrji postąpił już da- 
leko i że zbrodnicze elementy marksistowskie 

uznały obecny moment za odpowiedni do dzia 
łania. 

BERLIN. Pat. — „Berliner Tageblatt'* 

donosi — jakoby z miarodajnego źródła — 

że austrjacka rada ministrów na nadzwyczaj 

nem posiedzeniu uchwaliła w najbliższych 

dniach ogłosić dekret, wprowadzający zpowro 

tem karę śmierci w Austrji. 

  

Rezmowy polsko-niemieckie 
w Sprawie ożywienia stosunków gospodarczych 

WARSZAWA (tel. wł.). — Z kół 
dobrze poiniormowanych dowiadujemy 
się, że przy okazji omawiania innych 
spraw na terenie Genewy, bawiący tam 
eksperci ekonomiczni połscy i niemieccy 
przeprowadzili ogólną rozmowę na temat 
stosunków gospodarczych polsko-niemiec 
kich, wyrażając pogląd, że stosunki te 
winny ulec poprawie. 

Równolegle ze strony poselstwa nie 
mieckiego w Warszawie podjęta żostała 
w ostatnich dniach inicjatywa rozpoczę- 

  

cia rozmów z Rządem polskim na temat 
utrzymania _ dotychczasowych 
handlowych polsko-niemieckich oraz ich 
ewentualnej rozbudowy. I 

Jak słychać polskie czynniki miaro- 
dajne zajęły wobec tej inicjatywy w za- 
sadzie przychylne stanowisko, wyrażając 
pogląd, że rozpoczęcie rozmów polsno- 
niemieckich wydaje się obecnie wymarzo 
nem i porządanem dla obustronych intere 
sów gospodarczych. 

Wizyta Paul Bencoura w Pelsce 
nasłąpi w połowie iistopada lub w grudniu 

GENEWA (tel. wł.). — Z kół zbli- 
žonych do delegacji francuskiej, dowiadu 
jemy się, że minister Paul-Boncour przy- 
będzie z oficjalną wizytą do Polski po 
zakończeniu nadchodzącego okresu prac 

    

Proces 0 zabójstwo 
SAMBOR. Pat. — W dniu 4 bm. w dał 

szym ciągu procesu-samborskiego trybunał od 
czytał szereg dowodów. Między innemi odczy 

tano artykuł „Surmy'', dotyczący osoby Ś. p. 

Hołówki. Artykuł ten gwałtownemi słowami 

atakuje śp. Hołówkę. Następnie odczytano 

„Dziesięć przykazań dla członków OUN'. 

Zkolei odczytano ustęp z czasopisma „Echo 

Zagłębia Naftowego'* wychodzącego w Bory- 
sławiu. W czasopiśmie tem wiadomość o przy 
jeździe śp. Hołówki do Truskawca ukazała 

się w dniu 30 sierpnia 1931 r. Jak wiadomo 

oskarżony Motyka w czasie przewodu sądowe 

go zeznał, zmieniając swe pierwotne zeznania 

złożone w śledztwie, że o przyjeździe śp. Ho 
łówki do Truskawca dowiedział się w pierw- 

szych dniach sierpnia nie od Bunija, lecz z 

gazet. Przewodniczący zauważa, . że niemożli- 

we jest, aby oskarżony dowiedział się z ga- 

zet o przyjeździe śp. Hołówki z początkiem 
sierpnia, skoro „Echo Zagłębia'* kolportowa- 

ne było w Truskawcu dopiero w dniu 31 sier 

pnie, 

Prokurator Mitraszewski zabiera następ- 
nie głos, oświadczając: Z uwagi na to, że 

czyn objęty aktem oskarżenia dokonany był 

przed wejściem w życie nowego kodeksu Kar 

nego, wnoszę o sprostowanie tenoru aktu 08- 

karżenia przez zastosowanie przepisów arty- 

kułu 5-34 i 35 ust 3 oraz 37 ust 2 austrjackiej 

ustwy karnej. Natomiast jeśli idzie o przyna 
leżność Bunija i Baranowskiego do OUN. wno 
szę o utrzymania w mocy oskaiżenia z art. 
97 Kodeksu Karnego nowego. = 

Przewodniczący zamyka postępowanie do 
wodowe i trybunał udaje się na naradę. 

Po naradzie trybunał wznawia  postępo- 

wanie dowodowe i wzywa prokuratora docd- 
czytania tekstu rozszerzonego aktu oskarże- 

nia. Przy Buniju dodaje, że za jego paradą 

AAS TNS STS STS TAS TURN S US ASSESSES 

Zjazd Dziataczy Gospodarczych i Społecznych 

  

W ubiegłą niedzielę odbył się w Gdyni zjazd działaczy gospodarczych i społecznych 
województwa pomorskiego, zorganizowany przez BBWR. Na zdjęciu — prezydjum zjazdu. 
Od lewej do prawej: prezes Jakubowski, poseł ks. Szule, przewodniezący pos. Paluch, 

konsul szwedzki w Gdyni N. Korzon, senator J. Iwanowski. 

    

rozbrojeniowych w Genewie. Należy więc 
liczyć się z jego przyjazdem w drugiej po 
łowie listopada lub początkach grudnia 
roku bież. : 

  

nastąpił czyn zbrodniczy, i że Bunij przyła- 

czył się do grupy zamachowców celem pew- 

niejszego wykonania zbrodni. To samo proku 

rator mówi odnośnie do oskarż. Motyki. Co 

do Baranowskiego zaznacza, że uestarczył Oti 

Hnatowi rewolweru, a więc wykonanie zbrod 

ni popierał, udzielał pomocy i czynił wszyst 

ko dla pewniejszego wykonanie jej. 

Adwokat Szuchewycz sprzeciwia się wnio 

skom prokuratra i żąda skierwania sprawy 
do śledztwa. Wezwany przez przewodniczące- 
40 adw. Szuchewycz precyzuje jednak inaczej 

swój wniosek, odnośnie zaś do wniosku proku 

ratora sprzeciwia się tylko kwalifikacji mor- 

derstwa „zasadniczego. Adw. Szuchewycz 

przemawia w imieniu oskarżonego  Bunija. 

obrotów | 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
SORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“, 

KLECK — Sklep „Jedność”. 

LIDA — ul. Suwaiska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
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со do miejsca. Terminy 

HARANOWICZE — 4. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego: я 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rauch* 

OSZMIANA —- 
! PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 7. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ui. Mickiewicza 10. 

WOŁOŻYN — 

Z parlamentu świata 

  

Fragment z sali obrad l4-ej sesji Zgromadzenia Ligi Narodów. Na trybunie kanclerz aus- 
trjacki Dollfuss. 

Ta sa Redy Ligi Katotów 
GENEWA. Pat. — W dniu 4 bm. rozpo 

częła się 77-ma sesja Raay Ligi Narodów, 

obradującej.w nowymm składzie. Ohwilowo z 

pośród nowych członków Rady uczestniczyły 

tylko w obradach Australja i Danja, gdyż de 

legat Argentyny nie przybył jeszcze do Gene 

wy. Pierwsze posiedzenie nowej Rady było 

bardzo krótkie. Rada ograniczyła się do usta 

lenia porządku dziennego sesji i zatwierdze- 

nia decyzji o utworzeniu nowego  niestałego 

  

co „do odroczenia sprawy i skierowania jej 
tio śledztwa obrońca ostatecznego wniosku nie 

stawią. Adwokat Motyki mec. Kmicikiewicz 

trzyłącza się całkowicie do wniosku adweka- 

ta Szuchewycza. Obrońca Kreuznauer sprze- 

ciwia się również wnioskom prokuratora, uwa 

żając, że nie nastąpiły tu zasadnicze zmia- 

ny. 

Trybunał udaje się na naradę. Po naradzie 
przewodniczący oznajmił, że trybunał posta- 

nawia wszystkie wnioski obrony oddalić. 

Następnie przewodniczący odczytał 5 głów 

nych pytań, zadanych przysięgłym. 

Zkolei zabrał głos prokurator, po przemó 

wieniu którego przewodniczący odroczył roz- 

prawę do dnia dzisiejszego t. zn. 5 bm. 

POŻYCZKA NARODOWA OSIĄGNĘŁA 
270.200. 250 zł. 

WARSZAWA, PAT. W-g meldunków, jakie otrzymał do 
godz. 24-ej Komisarz Generalny Pożyczki Narodowej minister 
St. Starzyński na terenie całego państwa subskrybowano 
pożyczkę na 270.200.250 złotych. 

Sprawa Centrolewu 
WARSZAWA, PAT. W dniu 4 b.m. toczyła 

się w Sądzie Najwyższym dalsza rozprawa w 

sprawie Liebermana, Barlickiego i in. Przema- 
wiał jako ostatni z obrońców adw. Landau. — 
Następnie zabrał głos prokurator Sądu Najwyż- 
szego p. Piernikarski, który w 2 i pół godzin- 

nem przemówieniu odpierał poszczegółne zarzu- 
ty skargi kasacyjnej, wnosząc w zakończeniu 
przemówienia o oddalenie skargi kasacyjnej ja- 
ko nieuzasadnionej. — Sąd Najwyższy nazna- 
czył ogłoszenie wyroku na czwartek 5 paździer 
nika o godz. 16. i 

Konferencja rektorów wyższych uczelni 
WARSZAWA, (tel. wł.). W dniu 4 b.m. Od- 

było się w Ministerstwie Oświaty pod przewod- 
nictwem premjera  jędrzejewicza „konferencja 

rektorów wszystkich wyższych uczełni akade- 

mickich. Ze strony Ministerstwa Oświaty obecni 
byli wiceminister ks, proi. Żongołłowicz, Oraz 
naczelnicy wydziałów p.p. Stypiński, Kawałnow- 
ski i. Nowak. 

Konferencja, którą zagaił dłuższem przemó- 
wieniem premjer Jędrzejewicz, poświęcona była 

: w ykonania rozporządze- 

nia o stowarzyszeniach akademickich z 30 kwiet.. 
nia r.b. oraz sprawom gospodarki budżetowo. 

rachunkowej szkół akademickich, 
Oba zagadnienia zostały  przedyskutowane 

gruntownie i wszechstronnie w atmosferze zu- 

pełnej zgody poglądów, przyczem rektorzy za- 
znajomili premjera z potrzebami swoich uczelni 
wynikającemi z sytuacji materjałnej. W toku dy.. 
Skusji rektorzy podkreśłali, że uporządkowanie 
opłat studenckich przyczyniło się wydatnie do 
poprawy sytuacji szkół akademickich i już w 
roku bieżącym odbiło się korzystnie na pracach 
naukowych. 

Pozatem rektorzy poinformowałi premjera 

cie rozporządzenia o stowarzyszeniach akade- 
mickich, oraz uzyskali w tym zakresie niezbęd- 

ne wskazówki, wytyczne i wyjaśnienia. 
  

Katastrofa w kopalni „Polska” 
. KATOWICE. PAT. We środę rano wydarzy 
ła się w kopalni „Polska* w Małej Dębówce ka- 

KATOWICE. PAT. — Akcja ratunkowa ce- 
lem wydobycia z pod ziemi kopalni „Polska“ 

tastrofa górnicza. O godz. 6-tej rano obsunęła się 10-ciu odciętych od powierzchni ziemi górników 
główna część szybu wyciągowego wskutek cze- POstępuje naprzód, O godz. 14 kolumna ratow- 
go 10-ciu górników, pozostających pod ziemią” 
odciętych zostało od wyjścia. Natychmiast zaa- 
larmowano władze górnicze i wszczęto akcję 
ratunkową. Dopływ powietrza do pozostających 
na dole górników jest narazie zapewniony. Akcją 
ratunkową kieruje naczelnik Urzędu Górniczego 
w Katowicach p. Kossuth. Istnieje nadzieja wy- 
dobycia górników żywych. - 

niczą dotarła już do miejsca, w którem znajdują 
się czekający na pomoc górnicy. Dają oni sygna 
ły, świadczące że wszyscy są żywi. 

KATOWICE. PAT. — Akcja ratunkowa ce 
lem wydobycia z pod ziemi w kopalni „Polska* 
10-ciu zasypanych górników została o godz. 18 
ukończona. Wszystkich górników uratowano. 

miejsca w Radzie. Na poufnem posiedzeniu 

Rada ustaliła listę referentów poszczególnych 

spraw. Sprawy gdańskie referować będzie w 

dalszym ciągu delegat W. Brytani. 

Min. Beck u prez. Rauschninga 
uxuNEWA. Pat. Prezydent Senatn 

gdańskiego dr Rauschning podejmował w dn. 

4 hm. śniadaniem ministra Becka. 
z=olleZ= 

Dymisia gabinetu 
„w Hszpanli 

MADRYT. Pat. — Kortezy 181 głosami 

przeciwko 91 uchwaliły votum nieufności ga- 
binetowi Lerreux. Po posiedzeniu Lerroux u- 
dał się do prezydenta celem wręczenia mu dy 

misji rządu. SEA, awokado о 

GROŹNY POŻAR 
w Hollywood : 

LOS ANGELOS. Pat. — Publiczny park 

położony na wzgórzach w okolicach Hollywo- 

od nawiedzony był dzisiaj przez groźny pożar 

W ogniu znalazło śmierć wiele nocujących w 

parku bezrobotnych. Na miejscu pożaru zna- 

leziono 38 zwęglone trupy. Pozatem około 

150 sób doznało dotkliwych poparzeń. 

  

SMORGONIE -- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty, 
ST. ŚWIĘCIANY -- М, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte zi. 

Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Mzis % 

Liberman, Kiosk у 
WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol „Ruch“, 

WODY OPAK RTSYBCOS ZIZI YTY °^ 

8-eį gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
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TELEGRAMY 
PELNOMOCNY MINISTER CHIN NA 

ZAMKU 

WARSZAWA Pat. — Dnia 4 bm. p. Chin 

glun Tank W. Lee, poseł nadzwyczajny i mi- 
nister pełnomocny Chin złożył p. Prezydento- 
wi Rzeczypospolitej swe listy uwierzytelniają 

ce na uroczystej audjencji w Zamku Królew- 

skim. е 

KRÓL ALEKSANDER W DRODZE DO 
STAMBUŁU. 

SOFJA. Pat. — Król Aleksander wraz z 
małżonką wczoraj o godzinie 11 wyjechał z 

Euxinogradu do Stambułu. Spotkanie króla 
Aleksandra z królem Borysem posiadało cha- 

rakter niezwykle serdeczny. 

ROZWIĄZANIE OGÓLNO-POLSKIEGO ZWIĄZ 
KU BRATNICH POMOCY AKADEMICKICH. 

WARSZAWA. (tei. wł.) W związku z wej- 
ściem w życie rozporządzenia Min, Oświaty z 
dnia 30-IV r.b. o stowarzyszeniach akademic- 

kich, które m. in. przewiduje, że stowarzyszenie 
akaiemickie może obejmować studentów tylko 
jednej uczelni. Ogólnopolski Związek  Bratnich 

Pomocy Akademickich, oraz Centrala Akade- 
mickich Bratnich Pomocy na uczelniach warszaw 
Skich zwróciły się z prośbą do p. ministra oświa 
ty o legalizację statutu obu wymienionych to- 
warzystw. 

P. Minister Oświaty nie widząc potrzeby 

istnienia ogólnopolskiego Zw. Bratnich Pomocy, 
oraz Centrali Akadem. Bratn. Pomocy w War- 
szawie, do złożonej prośby nie przychylił się 
załatwiając ją odmownie. Wobec tego obie or- 
ganizacje uległy rozwiązaniu. 

WYPŁATA ZA KUPONY POŻYCZKI 

LIZACYJNEJ 

WARSZAWA. (tel. wł.). Z dniem 15 b.m. 
Bank Polski rozpocznie wypłacanie za bieżący 
kupon 7 proc. pożyczki stabilizacyjnej. Wypła- 

  

STABI- 

ta uskuteczniana będzie w dolarach złotych po. 
kursie 8.91. 

  

Giełda warszawska 
' Belgja 124,55 124,86, 124.24, 

Gdańsk —- 173,12, — 173,95, 173.09. 

- Holandja 360 — 360:90 — 359.10. 

Londyn 27,48 — 27.63 — 27,33. 

Nowy York 5,76 — 5.80 — 5,72. 

Kabel 5.77 —— 5.81 — 5.73 

Paryż 34,94 — 35.03 — 34,85. 

Szwajcarja 172.90 — 173.33 — 172,47. 

Berlin 212,70. 

Tendencja naogół słabsza z wyjątkiem Lon 
dynu i Nowego Xarku. ‹ 

Dolar w obrotach prywatnych 5.68, 

Rubel 4.72, 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku: dolaro 
wa 39. stabilizacyjna 76. 

  

W oczach Zachodu 
Paul Boncour © 

, Minister spraw zagranicznych Francji, 
Paul-Boneour, zapowiedział naczelnemu dyre 
ktorowi Ajeneji „Iskra'*, Mieczysławowi Ście 
żyńskiemu, przyjazd do Polski. 

Zapowiedź tę poprzedziła bardzo charak- 
terystyczna rozmowa pomiędzy francuskim 
mężem stanu a polskim publicystą. Znalazła 
swój wyraz w tej rozmowie cała głębia ućzuć 
przyjaźni i sympatji, z jaką oba państwa od 
noszą się do siebie. Ale poza tą tradycyjną 
jaż, manifestacją przyjaznych uczuć było w 
słowach min. Paul-Boncoura coś więcej jesz- 
cze. Byłowyrażenie uznania i podziwu dla kie 
runku politycznego, który od przeszło 7-miu 
lat steruje losami państwa polskiego. „Ta 113 
dra polityka — oświadcza Paul-Boncour — 

którą prowadzicie, ta polityka, która polep- 
szyła kolejno wasze stosunki z Niemcami, 
Gdańskiem i ZSRR., jest śledzona we Francji 
+ największem zainteresowaniem! '. 

Dwukrotnie w ciągu ważnej rozmowy pa- 
dło przypomnienie roku 1926. Dwukrotnie mi 
nister Paul-Boncour powołał się na tę zwrot- 
ną, w dziejach wyswobodzonej Polski datę. 

Bo w tym przełomowym czasie Paul-Bon 
cour zwiedził po raz pierwszy Polskę, był u 
nas, poznał nasz kraj i społeczeństwo. Ciee- 
ronem francuskiego polityka był wtedy Jó- 
zef Beck on to towarzyszył Paul-Boncourawi 

w wycieczce do Polski. I traf sprawił, że obuj 
ówcześni podróżnicy po naszym kraju obec- 
nie kierują polityką zagraniczną obu. zaprzy 
jaźnionych państw. : 

Siedem lat minęło od owego pierwsze- 
go kontaktu osobistego Paul-Boncoura z Pol- 
ska. Obecnie sternik nawy polityki zagraniez- 
nej Francji ma zamiar ponownego przyjaz- 
du do nas. Oczywiście nie byłaby to wypra- 
wa turystyczna, nietylko chęć poznania. na- 
szych zabytków histotycznych czy odrębnoś- 

ci regjonalnych kierowałyby: krokami franeu- 
skiego męża stanu. Dzisiejsi dygnitarze 
państw republikańskich są tak bardzo zaab- 
sorbowani nawałem pracy, iż na zbytek pod- 
róży dla uprzyjemnienia sobie ezasu zapraw- 
dę pozwolić nie mogą. : Е : 

Zresztą sam Paul-Boneour w rozmowie z 

dyr. Ścieżyńskim wyraźnie stwierdził eel swej 

podróży do Polski. Podróż ta — oświadczył— 
„pozwoliłaby mi na obserwację ewolucji, ja- 
ką wasz kraj przebył od 1926 roku''. 

polskiej ewolucji 

W świadomości 
tyka tkwi mocne przeświadezenie, że na prze 
strzeni tych siedmiu lat ostatnich dokonała 

"się głęboka przemiana, której obserwacja mu 
si być niezwykle interesująca, jeśli skłania 
do dalekiej stosunkowo podróży z Francji do 
Polski. 

My wiemy dobrze z codziennej praktyki 
życiowej, na czem zasadza się ta ewolucja, 
o której Paul-Boncour mówi i którą chce po 
zmać z autopsji. Wiemy, że w r. 1926 zosta- 
ło przerwane fatalne pasmo działań, rozsa- 
dzających spoistość wewnętrzną państwa i ob 
niżających jego prestige na zewnątrz. Wiemy 
że od r. 1926 nietylko dokonała się głęboka 
przemiana w strukturze psychicznej większo 
ści naszego społeczeństwa, ale niemniej zasad 
nieza przemiana w poglądzie zagranicy na 
znaczenie naszego państwa w koncernie euro- 
pejskim. Wiemy, że w tych siedmiu latach 
dokonała się nietylko stabilizacja na odein- 
ku naszych wewnotrzno-politycznych stosun- 
ków, lecz również i misterna praca nad utr- 
waleniem mocarstwowej roli Polski, którą 
ukoronowały tak wielkie rezultaty. Wiemy, 
że w tym okresie przebywały stare zasobne 
państwa bardzo poważne wstrząsy w swej 
strukturze gospodarczej i finansowej, zaś Poi 
ska zdołała przez: przewidującą i mądrą po- 
litykę ekonomiczną uchronić równowagę bud- 
żetu, utrzymać mietkniętą swą walutę i akty- 
wność swego bilansu handlowego. 

To wszystko możemy z dumą i satysfak- 
cją stwierdzić na arenie międzynarodowej. 
Nasz minister spraw zagranicznych nie je- 
dzie do Paryża i Genewy w postawie zakłopo 
tanego o najbliższą przyszłość * państwa pe- 
tenta, przyjeżdża w poczuciu, że ma za sohą 
w kraju stosunki ustabilizowane politycznie i 
zupełnie opanowane pod względem gospodar- 
czym. ё 

I dlatego radzi jesteśmy każdemu, kto 
do nas chce jechać, by naocznie przekonał się 
o tych wielkich przemianach i tej nawskroś 
dodatniej ewolucji, jaka dokonała się pod- 
ezas siedmioletnich rządów  pomajowych. 
Zwłaszcza jeśli gościem tym będzie tak wybit 
na osobistość, jak Paul-Boncour, reprezentu- 
jący państwo, z którem łączą nas najściślej- 
sze węzły przyjaźni. 

Nowy. 

więc francuskiego poli | 

  

® 

     



TŽ 

  

$ILVA RERUK 
PROFESOR GIMNAZJALNY, KUCHARKA, 

STRÓŻ, JAKAŻ RÓŻNICA? 
We wczorajszym numerze naszego  ставо- 

pisma kol. W. Ch. w artykule wstępnym po- 

ruszył sprawę dziwnego traktowania nauczycieli 

szkół średnich przez Komisję  Kodyfikacyjną, 
która opracowuje projekt prawa o umowie o 
pracę, 

Sprawa ta, obchodząca szersze masy nau- 

czycieli szkół prywatnych, pośrednio — całą 

inteligencję, zasługuje na uwagę. 

Kurjer Poranny (274) pisze o tem: 

Obrady Komisji Kodyfikacyjnej nad pro- 
jektem prawa o umowie o pracę budzą oddawna 

zrozumiałe zainteresowanie sier pracowniczych. 

Projekty Komisji spowodowały w swoim czasie 
liczne protesty organizacyj pracowniczych, na. 
skutek których jeden z członków Komisji i 
współautor projektu prof. Loagchamps de Bezier 
wyjaśnił, że uchwalony projekt prawa o umo- 

wie o pracę dotyczy tylko tych pracowników, 
którzy nie zostali objęci rozporządzeniem Prezy- 
denta z dnia 6. III. 1928 r. Grupa pracowników 
która nie była objęta tem rozporzadzeniem — 
to byli nauczyciele szkół prywatnych. 

Właśnie nauczyciele stanowią ten „szczę- 
šliwy“ wyjątek!... Oni mają podlegać przepi- 
som specjalnego Kodeksu Zobowiązań, — па- 

równi ze służbą domową i stróżami-... 

Artykuł 35 ujmuje tę sprawę w ten 

sposób, że pracodawca może wypowiedzieć u- 
mowę nauczyciełowi na 3 miesiące naprzód 

pod koniec kwartału, 0 ile dana praca stanowi 

główne źródło utrzymania nauczyciela. О йе 
nauczyciel ma zajęcie w innej szkole, wtedy o- 
bowiązują przepisy kodeksu i pracodawca może 
w ciągu roku szkolnego wypowiedzieć nauczy- 

cielowi pracę na 2 tygodnie. Pozatem mają 
zastosowanie do nauczycieli wszystkie inne 
przepisy kodeksu, które mają w praktyce za- 
stosowanie tylko względem służby domowej, 

szkolnej i dozorców. 
W ten sposób nauczyciele szkół prywat- 

nych stają się jedyną kategorją pracowników 
umysłowych, których stosunki pracy będzie re- 
gulował Kodeks Zobowiązań. 

Inne kategorje pracowników umysłowych 

będzie dotyczyć rozporządzenie Prezydenta o 
umowie o pracę pracowńików umysłowych z 
„1928 r., które zawiera o wiele Pe 

przepisy niż normy kodeksowe, 
W ten sposób nauczyciele nieobjęci rozpo- 

rządzeniem Prezydenta z 1928 r., staliby się naj. 
bardziej upośledzoną grupą pracowników umy- 
słowych. 

Dziwny jest los nauczycieli: ozdobiono 
ich tytułami profesorów, lecz traktuje się, jak 

służbę domową;  deklamuje się z patosem o 

„Sszczytnem postannictwie“ nauczycielskiem, a 
spycha się do roli „belfrów* najgorszego gatun- 
ku, — ludzkich manekinów !... 

Projekt Komisji godził w żywotne intere- 
sy tego nauczyciełstwa i bezwątpienia mógł 
spowodować niepowetowane dla niego straty, 
'a w konsekwencji odbiłby się bardzo ujemnie 
na stanie nauki zwłaszcza w szkołach Śred- 
nich. Przynosił on bowiem brak jakiejkoiwiek 
stabilizacji nauczyciela, możność zwalniania go 
z pracy w każdej chwiłi za 2 tygodn. wypowie- 
dzeniem, możność narzucenia innej pracy niż 
umówiona i t. p. 

Na skutek interwencji Związku Nauczy- 
cielstwa Polskiego (Sekcja Szkolnictwa Śred. 
niego) Komisja Kodyfikacyjna zgodziła się do- 
puścić do obrad w czasie trzeciego czytania 
projektu przedstawiciela Związku, który zgło- 
sił wniosek, by przepisy Kodeksu R". 
zawierającego umowę o świadczeniu usług, nie 
dotyczyły nauczycieli, a ich stosunek do pracy 
uregulowany został ustawą specjalną. Do 
czasu wydania tej ustawy miałyby obowiązywać 
dotychczas praktykowane zwyczaje. 

Do stanowiska Związku N. P. Komisja u. 
stosunkowała się przychylnie, a odpowiedni ar- 
tykuł miała umieścić w przepisach wprowadza- 

jących. 
Tymczasem, jak się okazuje, Komisja 

sprawę tę potraktowała w ogłoszonych „prze- 
pisach wprowadzających” nie w takiem brzmie- 

niu i nie w takim sensie, jak przewidywał wnio- 
sek. 

Któżby tam przejmował się głosami panów 
 profesorów?.., Zachciewa się im sytuacji bar- 
dziej uprzywilejowanej, niż ta, która jest udzia- 
łem stróża i kucharki?... Co za zuchwałe  żą- 
dania!... 

Świat się kończy!... Nauczyciele  gimnaz- 
jalni chcą uważać siebie za pracowników umy- 
słowych!... 

No-no! 

   de Ju: 
WSZĘDZIE vo NABYCIA 
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z ograniczoną odpowiedzialnością. W imieniu 

Budowa uł. Žwirki 

  

i Wigury w Gdyni 

MA ATOw SB 
BC BÓG NKK ÓW 

РОН 

W [Gdyni prowadzone są prace przy budowie ulicy Żwirki i Wigury. Prace wykony- 
wuje Zwigzek Rezerwistėw w Gdyni, któryoddaje zarobki swych członków na zakup obli 

gaeji Pożyczki Narodowej. 

Reforma foboru podatku dorhodoweno 
Obecny system wymiaru i poboru podaś- 

ku dochodowego polega na tem, że osoby pv- 
siadające samoistny dochód, oparty nie na 
stałych pensjach lub poborach urzędniczych, 

lecz obowiązane do składania indywidualnych 
zeznań wpłacają podatek w listopadzie nastę- 
pnego roku kalendarzowego. Tak więc obecnie 

np. trzeba będzie płacić podatek od dochodu 
zyskanego w ciągu r. 1932. Od tego czasu jed” 
nak wiele się zmieniło. Ci, którzy jeszcze w 
r. 1932 wiązali koniec z końcem, obecnie mo- 
gli pozostać bez wszelkich zarobków, wobec 
tego nie są w stanie pokryć należności fis- 

  

kalnych W normalnych czasach, kiedy zarcb 
kowanie nie doznaje tak wielkich wstrząsów, 
system wpłacania podatku dochodowego nie 
byłby uciążliwy, natomiast obecnie braki te 
go systemu występują bardzo wyraźnie. 

Sfery gospodarcze występują obecnie z 
projektem do min. skarbu znowelizowania 
przepisów o podatku dochodowym w tym sen 
sie, by płatnicy jego mieli możność pokrywa 
nia należnych kwot w miesięcznych odste- 
pach w okresie uzyskiwania dochodu. Ostate- 
czny obrachunek następowałby dopiero po nor 
małnem przeprowadzeniu wymiaru. 

Jeszcze © 
W odpowiedzi na mój artykuł o polowa - 

niu, odezwał się p. Fin. Szanowny autor kwe 

stję myślistwa omówił szeroko i użył wszel- 
kiego rodzaju broni, aby mię zdruzgotać. Nie 
cheę zbytnio korzystać z uprzejmości Reduk 

ji „Słowa'* i rozwijać na ten temat dysku- 

sji, odpowiem przeto krótko. 
   

Sz. autor radzi mi przeczytać dzieła Jó- 
zefa Weyssenhoffa. Za radę dziękuję, nies 
ty jest ona spóźniona, czytałem bowiem v 

stko, co mogłem w tej dziedzinie odnale 

ezyku polskim. Czytałem kied; 

czytuję i teraz i zawsze z największą prz 

jemnością, z tą jednak różnicą, że gdy byłen: 

rody, 

     

  

nietylko w j   

  

porywało mię samo polowanie, a obec 

    

nie w takim samym stopniu zachwycam się 

artystycznie określonemi obrazami i przeja- 

wami p ody. W swoim czasie brałem u- 

  

dział w wydawnictwie dwóch pism myśliw- 
skieh, a więc w tej dziedzinie nie jestem tak 
wielkim laikiem. 

Hodowanie głuszczów z tem, by potem 

mieć emocję ze strzałów do nich, bynajmniej 
nie trafia do mego przekonania, bo w 

zaltacie jest jednak śmierć z ręki myśliw 
T6- 

70, 

  

„lylko, że na zabijanie i śmierć w pusz- 

czy trzeba patrzeć inaczej, niż na nożownict- 

wo w med Ra „R. „składa się 

  

ma KR ani dobr at", 

Śmierć p. Fin, jest wszędzie jednakowa; 
o ile narodziny oznaczają życie—radość, o ty 

le śmierć oznacza koniee istnienia. W lesie u- 

miera zwierzę dzikie, wolne z ręki człowieka, 
który, gdyby mógł, to zapewne do niego nie 
strzelał, a też użyłby noża lub maczugi, jak 

to robili nasi przodkowie. Umierać nikt 1ue 
chee i tylko człowiek głęboko wierzący w zy 
cie pozagrobowe, odnosi się do śmierei spo- 

kojnie. 

  

Proces o podpalenie Reichstagu 
LIPSK. PAT. — Po czterodniowej przerwie, 

spowodowanej obraodami kongresu prawników 

niemieckich, wznowiono w dniu 4 b.m. rozpra- 

wę o podpalenie Reichstagu. 
W przeciwieństwie do pogodnych, a nawet 

wesołych Bułgarów, Oraz przemęczonego Tor- 
glera, van der Luebbe iwydaje się chory, wy- 
gląda mizernie i jest zakatarzony, głowę ma 
pochyloną w dół i tępym wzrokiem wodzi po 
podłodze. 

Cały dzień wypełnity głównie zeznania Tor- 
glera co do szczegółów jego pobytu w krytycz- 
nym dniu w Reichstagu. 

Bezpośrednio po otwarciu rozprawy za- 
brał głos oskarżony Dymitrow, prosząc o za. 
pytanie oskarżonego Holendra, czy przed oskar- 

żeniem widział się z nim, czy go znał i czy kie- 
dykolwiek z nim rozmawiał, 

Van der Luebbe przeczy głową. 

Następnie składa zeznania oskarżony Tor- 

gler. Mówi on, że krytycznego dnia opuścił Reich 
stag między godz, 20.15 a 20.20. Następnie w 
towarzystwie Koenena i swej sekretarki, mając 
w ręku dwie teki skórzane zapełnione gazetami, 
udał się do restauracji Aschingera, gdzie z towa- 
rzyszącemi mu osobami spożył wieczerzę. 

Przewodniczący przerywa zeznania Torgle- 
ra, cytując na podstawie aktów urzędowych, że 
Koenen był kilkakrotnie karany sądownie za 
organizowanie jaczejek komunistycznych i bra- 
nie udziału w powstaniach w Niemczech Środko- 
wych w roku 1923. 

Wielkie wrażenie ra sali „wywołuje odczy- 
tanie przez sędziego zeznań  protokólarnych 

trzech hitlerowców, którzy zeznać mieli 
prysięgą, że krytycznego dnia o godzinie 15-tej. 

li LL L ie TATA 

Cudowne uzdrowienie 
w Lourdes 

Do Lourdes przybyła z pielęgniarką pan 
na Alicja Gug, pochodząca z Wolsheim nad 
Renem. Od wielu lat cierpiała ona na gruźli- 
cę, prócz tego dręczyły ją ciężkie owrzodze- 
nia na ciele, których lekarze nie mogli wytłu 

maczyć, a które nie goiły się wcale. 

Cierpienia Alicji Gug, w chwili jej przy 

bycia. do Lourdes, osiągnęły swoje najwyż- 
sze natężenie. Zdawałoby się, że niema dla 
niej ratunku. Jednak w parę dni po przyby- 
ciu do cudownego miejsca, spędzonych na nio 
dlitwie, Alicja Gug ozdrowiała. Wrzody za- 
bliźniły się całkowicie. 

Lekarz, który stale leczył cudownie uzd- 
rowioną dr. Paweł Miiller wydał jej, zdumio 
ny faktem, świadectwo stwierdzające zupełne 
uleczenie z dwóch chorób. EL. 

Przed nowym sezonem w Lutni 
Co słychać w „Lutni““ 2 Jakże tam będzie 

z nowym sezonem, który przecie jest nie za 

górami ? Kiedy się rozpocznie sezon? Co przy- 
niesie nowego? Jak się zapowiada? 

Pytania stają się coraz bardziej aktnajne 
wskutek tego, że teatry wileńskie już rozpo- 
częły swoją pracę. „Teatry ,... Liczba mnoga, 
no bo i jest ich coraz więcej, choć ponoć są złe 
i ciężkie czasy. Jak zapewnia dyr. M. Szpakie 
wiez w swej deklaracji, drukowanej w pier- 
wszym zeszycie wznowionego „Frontu teatra) 
nego“', — 

sach nie jest żadną sztuką zarobić na teatrze 
szczególnie w Polscee.,,(!) 

Chwała Bogu, że choć na teatrach w Polsce 
można zarobić i dziwić się tylko należy 
dlaczego dyrektorzy tak chętnie robią „plajty** 
i zadłużają się w sposób katastrofałny ; może 
to należy do "dobrego tonu?.. 

Tak czy owak, szezerze życzymy teatrom 
wileńskim, aby wzięły do serca słowa dyr. M. 
Szpakiewicza i zaczęły zarabiać jak najwięcej: 
skorzysta z tego nietylko brać aktorska, ale i 
chudy literat, i przechodzący poniewierkę ma- 
łarz, i życie kulturalne wogóle. 

Teatr Wielki, zdegradowany w swej naz- 
wie, bo się tytułujący od bieżącego roku Tea- 

trem Miejskim, już rozpoczął sezon, wystawia- 
jąc sztukę, która poruszyła widzów, rodząc 

  

„nawet w dzisiejszych ciężkich cza-. 

pytania: arcydzieło, czy też utwór słaby? -— 

zawinił autor, czy reżyser? — czy też tealr 

właśnie tchnął życia w blade postacie literac- 
kie, za co wdzięczność należy mu się od auto- 
ra?... O „Moście'* Szaniawskiego mówi się chę 
tnie, to już jest dobrze. 

Jeszcze przed Teatrem Miejskim sezon rez- 
począł Teatr-Kino „Rozmaitości: *, nieodrodne, 
choć nieco zaniedbane dziecko Pohulanki. 

Dziś rozpoczyna sezon drugie dziecko Te- 
atru Miejskiego — Teatr Szkolny, wystawiając 
„Most“, trzecie zaś dziecko —Teatr Objazdo- 
wy już wyjechał na prowineję z „Sekretarką 
pana prezesa““ 

W najbliższych dniach otwiera podwoje 
całkiem nowy teatrzyk rewjowy. 

Jakże tam z „Lutnią““ ? 

Ano — trochę cierpliwości. Już się zbliża 
uroczysty dzień otwarcia nowego sezonu, który 

odrazu sprawi Wilnu niespodziankę... Ale po- 
kolei... 

  

Zaznaczyć więc przedewszystkiem należy, 
iż usamodzielnienie się „Lutni'*, która, będąc 

jeszcze teatrem ZASP-owym, od grudnia ze- 
szłego roku zaczęła prowadzić gospodarkę na 
własną rękę, zostało dokonane ostatecznie. — 
Koneesję na prowadzenić Teatru Muzycznego 
otrzymało konsorcjum artystów, jako spółka 

zauważyli w Reichstagu na 2-giem piętrze Tor- 
glera w towarzystwie van der Luebbego. 

Ta część rozprawy obiituje w niezwykle dra 
matyczne momenty, zwłaszcza, że van der Lueb. 
be raz potwierdza, że po południu 27 lutego był 
w Reichstagu, później znowu przeczy, lub mó- 
wi, że sobie nie przypomina. Nie pomagają licz- 
ne prośby obrońców. Holender albo milczy, al- 
bo też odpowiada wymijająco. 

Wywiązuje się następujący diałog między 
sędzią a oskarżonym. 

Sędzia: „Podpałił pan sam Reichstag, czy 
też ktokolwiek panu pomaga?" 

Van der Luebbe milczy. 

Sędzia: „Według opinji rzeczoznawców by- 
ło to techniczną wprost niemożliwością, by = 
sam mógł dokonać tej zbrodni”? 

Van der Luebbe po dłuższej chwili ted 
dosłyszałnym głosem odpowiada, że sam pod- 
palił, 

Zapytuje teraz nadprokurator: „A może zo 
inny przygotował, pan podpalit?“, 

Van der Luebbe: „Nikt mi nie ini 
Sędzia: „Czy zapalniki kupił pan z własnej 

inicjatywy, czy też działał pan z czyjegoś pole- 
cenia?“ 

Van der Luebbe odpowiada najpierw „nie“, 
potem „tak“, wreszcie znów „nie”, 

Obrońca Cack zapytuje, czy miejsce, któ- 
rem van der Luebbe wszedł krytycznego dnia do 
Reichstagu znał poprzednio. 

Van der Luebbe odpowiada, że nie. 
W tejże chwili Dymitrow w. niezwykłem 

uniesieniu i coraz gwałtowniej  gestykulując, 
mówi między innemi: „Czas, podczas gdy oskar_ 

żony van der Luebbe nie mógł wzniecić pożaru 
w drewnianym baraku urzędu opieki społecznej 
w Neukoeln, mógł z taką łatwością i w dodat. 
ku w ciągu zaledwie 15 minut podpalić taki 

masywny gmach, jakim jest Reichstag. 
Między sędzią a Dymitrowem dochodzi 

znów do gwałtownej sceny. Dymitrow otrzymu- 
je naganę z wyraźnem ostrzeżeniem, że jeżeli 
się nie uspokoi, będzie natychmiast wydalony 
z sali, 

Gdy wrzawa ucichła, przewodniczący pod. 
kreśla z1owu szereg Okoliczności, zarzucając 
Torglerowi prowadzenie krytycznego dnia taje- 
mniczych rozmów w jednym z krużganków Reich 
stagu. Torgler wyjaśnia bez zająknienia. 

Na zakończenie zeznają jeszcze oskarżeni 
Tane i Popow, twierdząc, że w Reichstagu ni- 
gdy ine byli, Torglera nie znają i w kontakcie 
z nim nie pozostawali, 

Na tem dzisiejsza rozprawa została zakoń- 
czona. | į 

Rosja będzie jadła przedhistoryczne wieloryby 
„Wieczerniaja Moskwa'* odkryła nowy 

środek na zaspokojenie kryzysu żywnościowe 

go, który coraz bardziej daje się Sowietom 

we znaki. 

Chodzi mianowicie o ogromne ilości mię- 
sa wielorybów  przedhistorycznych, których 

trupy leżą zamknięte w zatoce jamalskiej O- 

ceanu lodowatego. Ten osobliwy rezerwat mię 

Bibljoteka Napoleona 
' Prywatna bibljoteka Napoleona, która 

drogą spadku była w posiądaniu cesarzowej 
Mazji-Ludwiki, a potem arcyksiążąt austrjac 

kich, została niedawno wystawiona na sprze 

daż w jednej z antykwarni berlińskich. Ostaż 
ni jej właściciel, arcyksiążę znalazł się w ta- 
kich warunkach, że ujrzał się zmuszony sprze 

dać ten skarb familijny. 

Rząd francuski nie zainteresował się sprze 
dażą, i zachodziła obawa, że jakiś snob miijo 

ner zakupi cesarską bibljotekę. 
Znalazł się jednak człowiek 0 szlachet- 

nym geście — p. John Jaffe, Anglik, który 
kupił bibljotekę w całości i oddał'ją w darze 

konsorcjum występują oscby tak dobrze Wiluu 
znane, a mianowicie: panowie Dembowski, 
Śmiałowski i Wyrwicz - Wichrowski 

  

Konsorcjum otrzymało koncesję na prowa- 
dzenie Teatru Muzycznego o szerokim progra- 
mie, uwzględniająć wszystkie rodzaje muzycz- 

nych widowisk scenicznych. 

A więe będzie — a raczej już jest opera, 
która dla Wilna, spragnionego poważniejszej 
muzyki, jest prawdziwą atrakcją — będzie, 
rzecz jasna, operetka, której wysoki poziom 
zyskał w ubiegłym sezonie powszechne uznanie 
— zostanie uwzględniona w szerokim stopniu 

komedja muzyczna, będą zorganizowane przed- 
stawienia rewjowe i widowiska baletowe, —- 
wreszcie dla dzieci przygotowuje „Lutnia'* sze 
reg muzyczno - wokalnych bajek. Słowem „Lut 
nia““ liczy na widzów od lat 5-ciu do 105-iu, 
— każdemu chce dogodzić... : 

Nazwiska kierowników pozwalają mieć 
pewność, że poziom widowisk nie ulegnie zmia 
nie na gorsze, przeciwnie: szeroki program do- 
wodzi rosnących ambicyj teatru, który nie 
chce się ograniczyć tylko do dawania rozrywek 
i pragnie raz po raz przemycić coś powažnioj- 
szego, podnosząc kulturę muzyczną ogółu. 

  

Nazwiska kierowników świadczą również 

i o tem, że kadry artystów pozostaną bez zmia- 
ny, wbrew krążącym przez pewien czas pogło- 

skom. Reżyserję, jak i w zeszłym roku, prowa- 

sny był odkryty jeszcze w roku 1901 przez 
jedną z ekspedycyj polarnych. Samojedzi do 
tychczas żywią się tem mięsem. 

Dzienńik+ moskiewski nawołuje rząd do 
założenia specjalnej fabryki, która wyrabia- 
łaby. z owego mięsa konserwy. Starczy ich, 
zdaniem dziennika, na długo, gdyż zapasy 
wielorybów są niewyczerpane. EL. 

powraca da Malmaisor . 
Francji, aby umieścić ją spowrotem w Mal- 
maison,  ulubionej- rezydencji Napoleona. 
Wspaniała pamiątka po cesarzu żostała ocalo- 
na. 

W najbliższych dniach bibljoteka będzie 
przewieziona i ustawiona w Malmaison; po- 
czem oglądanie jej udostępni się publicznoś- 
ci. 

Bibljoteka zawiera wiele cennych dzieł z 

najrozmaitszych dziedzin, gdyż cesarza inte- 
resowały wszystkie zagadnienia. Budzącym 
sentyment jest wchodzący w jej skład księgo 

zbiór Orlątka. EL. 

dzić będą pp. Tatrzański i Wyrwiez-Wichrow- 
ski, Na scenie znów zobaczymy pp. Halmirską, 
Dembowskiego, Szczawińskiego. Kierownikiem 
muzycznym będzie nadal p. Kochanowski. De- 

koracje, przynajmniej do premjery, robi tak 

zasłużony i eeniony dekorator p. Hawrylkie- 

wiez, który jednak chce uciec z Wilna. Balet 
zmienia swego kierownika: będzie nim znany 
Wilnu z przed lat kilkunastu p. Ciesielski. Tak 
zespół baletowy, jak i chór będą w tym roku 

znacznie rozszerzone. 

Tyle o sprawach organizacyjnych i perso- 

nalnych. Niezupełnie, coprawda. Należy jeszcze 
zdradzić tajemnicę primadonny, która wystąpi 
w roli „Pięknej Heleny'* bo sezon zostanie 
otwarty starą i piękną operetką Offenbacha. 

Otóż na występy na dłuższy czas została 

zaproszona do Wilna utalentowana śpiewacz- 
ka operowa, która występowała i w operetce. 
p. Karwowska. „Piękna Felena'* w režyserji 

K. Wyrwicz - Wichrowskiego zostanie zaktua 
lizowana i otrzyma całkiem oryginalną oprawę 
seeniczną, - to też, przypuszczać należy, stanie 
się wielką atrakcją sezonu. 

W dalszym repertuarze przewidziane są 

takie operetki, jak „Czar walca'', „Sztygar'*, 
„Zemsta nietoperza'*, jak nowości: „Rose Ma- 
rie'*, „Jasnowłosy cygan““... Ten wlašnie „Jas 

nowłosy cygan'* pójdzie zaraz po „Pięknej He- 

lenie““. 

Całkiem nowym, oryginalnym, ultra - wi- 

, Czyżby wojny odbywały się 

„ to, aby podtrzymać fabryka 

    

  

   

.„.Ekonomiczna wartość zwierzyny, 

dukeja broni i amunicji myśliwskiej... 

Wszak uprawiał się nie tak dawno jesz- 

cze handel niewolnikami. Jakież hece wypia- 
wiały stany południowe w Ameryce, broniąc 

pro- 

  

swych praw do niewolnika! Mówiły, że rolnie” 
two ich zginie, że kraj podupadnie, okazało 
się jednak, że były. to tylko czcze słowa. 

cznie tylko po 

ję oręża i amu- 

nieji, a więc przemysł i handel państwowy? 

Wiele jest rzeczy, klóre uchodziły kiedyś 
za dobre, lecz postęp robi swoje i to, eo by- 

ło uważane przedtem za dobre i pożyteczne, 
obecnie uznaje się za godne potępienia. 

    

    

Nie potrącam żadnych dziedzin, stwie:- 

dzam jeno fakt zabójstwa zwierzyny. Przeży 

łem wojnę światowa, pod Działdowem byłem 

а, umykającą po linji strzelców, 

viele o polowaniach zagranicą i w 
krajach egzotycznych, uczestniczyłem w obła 

wach w Kongresówce i w majątkach niemiee 

kich w Prusach Wschodnich, widziałem ogrom 
ne hetakomby zabitej zwierzyny i to wszys 

ko dało mi prawo do swych wywodów. >5wym 
artykułem bynajmniej nie miałem zamiarn 

kogoś nawracać, wiem że jest to beznadziej- 
ne; będę atoli zadowolony, jeśli ktoś z młodzie 

„ ży chociaż na chwilę zamyśli się i zastanowi 
czy jest on uprawniony do odejmowania ży- 

  

cia wolnemu i bezbronnemu stworzeniu Bos- 

kiemu. 

We Francji oczywiście polują z luster- 

kiem na skowronki, a nie na wróble — jest 
to chochlik drukarski, na który tak często u- 
skarżał się śp. Cz. Jankowski. 

Tyle w tej sprawie. 

Stefan Tuhan-Baranowski. 

* 

Powyższym artykułem zamykamy osta- 

tecznie polemikę na temat „prawdy o polowa 

niu'', gdyż temat ten, bardzo ciekawy z fa- 
chowo - łowieckiego punktu widzenia, jest 
mniej interesujący dla szerszego ogółu czy- 
telników. Subtelne detale i odcienie tego te- 
matu pozostawiamy specjalistom. _ Musimy 
jednak podkreślić — już w płaszczyźnie nie 
ciasnej „etyki myśliwskiej'', lecz w płaszczy- 

źnie etyki ogólno-ludzkiej, — że porównywa 
wie polowania ((zabijania zwierząt) z hand- 
lem niewolnikami lub z zabijaniem ludzi na 

wojnie trąci przesadą. Red. 

Miło 
  

” 

ŚĆ 

  

  

W _WIRZE STOLICY 
KOLEJKA GRÓJECKA. 

Poczciwa kolejka pamiętająca mamutów i 

lodowce telepie się do Góry Kalwarji — 40 kim. 

— 2i pół godziny. Po ostatnich katastrofach 

roztropne rozporządzenie: maksymalna szybkość 

15 klm. na godzinę, na zakrętach — 5 klm.! 

Cóż dziwnego, że dobra kulawa staruszka, gdy 

maszynista jej zaproponował: 

— iadajcie babino, za darmo  podwiozę. 

— Bóg zapłać, mnie się śpieszy! — odparła. 

Bywa, że stanie kolejka. — Co jest? py- 

tają zirytowani pasażerowie. 

— A to te wstrętne chłopaki wiejskie na- 
pluły do komina parowozu i ogień zagasili. Też 

głupie dowcipy się ich trzymają... 

To znów inna przyczyna postoju: — krowa 

stoi na torze! 

Spędzają krowę, nadkonduktor ściąga ją za 

ogon — no jazda! 

Po pięciu minutach znowu stop. — Co za 

djabeł? 

Maszynista wściekły tłumaczy: — ta przeklęta 

krowa nas przegoniła i znów wlazła na tor. 

W Górze Kalwarji mieszka rabin do któ- 

rego suną ogromne pielgrzymki. Wielbiciele 

© rabina jadą oczywiście kolejką tam i z powro- 

tem  przysparzając tem kolejowej edycji 
Kasy Chorych znaczne dochody.  Rebe się 
zamyślił: — należy mi się procent od frekwen- 

cji! zdecydował. 

Zarząd kołowej grabarni nie chciał o niczem 

słyszeć, wobec tego pobożny rebe ogłosił, 

że kto przybędzie do Góry kolejką nie będzie do 
puszczony przed jego oblicze i zamiast pocie- 

chy otrzyma przekleństwo za korzystanie z 

niegodziwej lokomocji. 

Oczywiście wierni  drałowali piechotą. 

autobusami, dryndami — karawan grójecki od- 
razu poczuł ubytek w kasie. 

Dyrekcja z płaczem i pokłonem do rebego: 

— ile chcesz haraczu? 

— 400 zł. miesięcznie. 

— Proszę bardzo, 

Ku radości pątników niegodziwe  samo- 

wary zostały przywrócone do godności luk- 

susowych pullmanów. Rebe zagroził karą, 

tym co będą korzystać z autobusów, kolejka 

znów jeżyła się od chałatów. 

Ostatnie katastrofy  przestraszyły nieco 

wiernych, ale nic a nic rebego: — jedźcie spo- 

kojnie, oświadczył, ja ręczę! 
Pielgrzymi może i woleliby by bezpieczeń- 

stwo poręczał naczelnik stacji lecz niema wy- 

boru — autobusy są obłożone  interdyktem. 

Kolejka ma jeszcze na długie lata zagwaran- 
towane powodzenie. Karol. 

Dobrobyt 

przez szczęśliwy los, 
  

NABYTY W NAJWIĘKSZEJ I NAJSZCZĘŚLIWSZEJ 

w WIELNSE oekrunze „„LICHTLOS““ 

й WIELKA 44 
TELEFON 425 

  

leńskim pomysłem p. Wyrwicz - Wichrowskie- 

go będzie wprowadzenie na scenę „wileńskich: 

komedyj muzycznych. Wileńskość tych kome- 
dyj będzie polegała na tem, że tekst muzyczny 
do istniejących komedyj skomponują wileńscy 
muzycy. W tym celu dyrekcja „Lutni** prowa- 

dzi pertraktacje z pp. E. Czosnowskim, dr. T. 

Szeligowskim i Jerzym Świętochowskim, któ- 
rzy należy przypuszczać, nietylko szczerze się 

zainteresują inicjatywą teatru, ale staną do 
pracy i dadzą publiezności wileńskiej szereg 
ciekawych widowisk muzycznych. Do opraco- 
wania muzycznego przeznaczone są komedje 

„W rajskim ogrodzie““, „Ciotka Karola'', „Ka- 
wiarenka““, „Dobrze skrojony frak““, „Pieniądz 
ležy na uliey““, a nawet „Klub kawalerėw““ M. 
Baluckiego. 

Ta iniejatywa „Luini““, a šeišlej - p. K. 
Wyrwiez - Wichrowskiego zasługuje па врее- 
jalną uwagę. Może ona przyczynić się do wzbo- 
gacenia repertuaru komedjowo - muzycznego 

zwalczając jednocześnie przerażającą nieraz 
tandetę operetkową. Pod względem literackim 

te beztroskie żarty seeniezne stoją o wiele wy- 

żej od przeciętnego scenarjusza: operetkowee 
— pod względem muzycznym możliwości są, 

naturalnie bardziej ograniczone, niż w operet- 
ce, ale w każdym bądź razie pozwalają kompo- 
zytorowi na wypowiedzenie się i zaznaczenie 

swej indywidualności. Cieszyć się należy że do 
pracy w tym kierunku zostali wciągnięci wileń- 
sey muzycy: zawsze to przyczyni się do wzmo- 

    

P. K. O. 81,051. 
MICKIEWICZA 10 
TELEFON 13-58. 

  

żenia tętna wileńskiego ruchu muzycznego » 
nie bez korzyści będzie dla młodych wileńskich 

kompozytorów, którzy choć w tych, ograniczo- 
nych, eo prawda, warunkach, będą mogli pop:- 
sać się swojemi talentami. 

W eelu utrzymania ściślejszej łączności z 
widownią, teatr „Lutnia'* w tym roku zamie- 

rza wydawać informacyjne publikacje p. tyt. 
„Przed kurtyną'', które będą sprzedawane ra- 
zem z programami. 

Cóż więe można powiedzieć na temat przy 
szłego sezonu w „Lutni'*, ogarniając całoksz- 
ształt zamierzeń ? Niezawodnie, jedno: że teatr 
znajduje się w dobrych rękach, skoro nie ogra- 

nicza się do pospolitego „robienia kasy““, lecz 
szuka coraz nowych trudności do. przezwycię- 
żenia, dążąc do osiągnięcia jak najwyższego 
poziomu. Zatrudniając kilkadziesiąt osób,„„Lut- 
nia'*, nie korzystająca z żadnych zapomóg 
całkowicie pozostawiona własnej cnergji i 

przedsiębiorezości, - stąd rola jej: jest szezegól 

nie trudna i załamanie się tak łatwe. Dotych 
czas jednak takiego załamania się nie było, — 

do poziomu tandetnych teatrzyków rewjowych 

„Lutnia'* się nie zniżyła. 

Powaga, energja I dobra wola. kierowai- 

ków, tak dobrze znających Wilno i Wilnu zna- 
nych, pozwala mieć pewność, że i nadal „Lui- 

nia** będzie dobrym rozrywkowym teatrem, 

mającym zdrowe ambicje i wielkie artystycz- 
ne aspiracje. 

  

g, jest 

  

W. Charkiewicz.



  

i 

  

  

Akcja na rzecz Pożyczki Narodowei 
PRZYZNAWANIE DYPLOMÓW POŻYCZKI 

NARODOWEJ 

Na posiedzeniu Wileńskiego Grodzkie- 
go Obywatelskiego Komitetu Pożyczki Naro- 

dowej w dniu 4 bm. rozpatrywano opinje + 
komisyj Straży Obywatelskiej. Komisje przej 

rzały już ogółem około tysiąca spraw i wy- 
dały swe orzeczenie o tem, jak poszczególni 
subskrybenci wywiązali się z obowiązku oby- 
watelskiego subskrybowania pożyczki narodo- 

pei. Przyznano szereg dyplomów. W miarę 
Tozpatrywania przez Komitet dalszych spraw 

przyznane będą dyplomy pozostałym subskry 
bentom, co do których zapadnie orzeczenie 

pozytywne. Po dypiomy należy zgłaszać się do 
Biura Informacyjnego Komitetu, gmach Ma- 
gistratu, ul. Dominikańska 2. 

Jednocześnie postanowiono ogłosić listę 

csób, które ze swego obowiązku obywatelskie 
go zupełnie się nie wywiązały, bądź też sub- 

skrybowały pożyczkę narodowa w niedosta- 

tecznej mierze. Narazie ustalono tylko najLar 
dziej jaskrawe fakty, które przesłane będą tio 
prasy celem podania do wiadomości publicz- 
nej. W ciągu dni następnych wydane zostaną 
opinje co do reszty podobnych faktów. 

GOTSTSCIRIEAWYE TRE TO DOZOOOY ACE A SEOCOZSRA 

Projekt nowelizacji ustaw 
o spółdzielniach 

Ostatnio polska prasa spółdzielcza omas- 

wia z dużem zaniepokojeniem projekt rządo 
wy nowelizacji ustaw o spółdzielniach, który 
ma wejść w życie w drodze rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej. Projekt powyż- 
szy„mawiera zmiany przyjęte przez Radę Spół 
dziełczą i uznane przez nią za słuszne, a po- 

nadto przepisy przez Radę nieprzyjętć, lub 
jej wręcz nieprzedłożone, a które głęboko się 

ya w strukturalną budowę ruchu spółdziel 
czego, poddając go w wielu wypadkach daie- 

ko idącej ingerencji organów państwowy 

W szczególności poważne zastrzeżenia, wśród 
działaczy spółdzielczych muszą budzić przep: 
sy rozszerzające kompetencje przewodniczą- 

eego Rady Spółdzielczej (urzędnika wyznacza 
nego przez Ministra Skarbu), kosztem zmniej 

szenia uprawnień samej Rady, reprezentuja- 
cej ezynnik społeczny. Poniżej podajemy ki!- 

ka najistotniejszych zmian przewidzianych w 
projekcie rządowym: 

1) Zamiast dotychczasowego systemn re- 

jestrowania nowopowstających spółdzielni, zo 
staje wprowadzony «sm nawpółkone: 

ny. Odtąd więc zarejestrowanie statutu s 
dzielni przez sąd będzie uzależnione od 
wiadczenia Rady półdzielczej (względr 
związku rewizyjnego) stwierdzającego, że 
„eelowość spółd ni oraz jej zamierzenia go 

spodarcze, ujawnione w siatucie, nie powodu 
ją zastrzeżeń'*. 

Zaznaczyć na iż ten sysicin konce- 

syjny odnośnie co d> spółdzielni nie pokry 
się z ogólnemi tendencjami ustawodawstwa 
polskiego, które w stosunku do do iny 
dnostek gospo! : np. akcyjnych, 
ięło system li-ty!ko rejestracji. 

2) Rewidenci związków rewizy, jnych spół 

dzielni (do tej pory byli uzale: mi tyiko od 
swoich bezpośredniea przelożonych) zatwier- 
dzani są przez pr: 20 Rady Spół= 

dzielezej, który mo awić prawa prze- 
prowadzania rev stałe lnb na pewien 
CZAS. 

Punkt powyższy nosi w sobie znamiona pe 

wnego votum mi-n'rośći postawionego dotych 
czasowej działalnoś Ów rewizyjnych, 
ua to chyba one, wyk ię często pracy 

wprost pionierska. 

531) Minis 
AŽ związku rewiz, 

cia dziala 
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bądź wreszcie ograniczenia terenu działalnoś- 
«. 

DOBR ten przekreślą prawie całkowicie 
adycję  1uchu  spórdzieleze- 

zcze daleko w przedwo- 
dążyła wypróhować formy 

        

   

    

  

jenne, L 
swojej dzia? 1'usci. 

4) Zostaje przeprowadzony podział kom- 
peteneji pomiędzy rada spółdzielczą, a jej 

przewodniczącym, przyczem uprawnienia Ra- 
dy zostają bardzo poważnie zmni e. 

Nie więc dziwnego, iż przeciwko temu 
projektowi, który tutaj podaliśmy w teles 
ficznym skrócie (zaprotestowali jak najener- 

giezniej reprezentanci spółdzielczości, a chcące 
dać wyraz temu, iż całe społeczeństwo spół- 

dzielcze jest jednomyślne, postanowili zwołać 
do Warszawy na dzień 8 października br. 

zjazd protestacyjny, którego uchwały zostana 
przedłożone czynnikom miarodajnym. 

Spółdzielezość spożywców na Wileńsz 
reprezentował na powyższy 

i znany działacz spółdzielczy į 

P. Ignacy Turski. P. 

            

     

Prosimy zwrócić uwagę 
W 13-tu klm. od Pińska w kierunku Łu- 

nińc, mamy stację kolejową Horodyszcze Po- 

leskie. 

Jest to punkt handłowy * i ożywiony wy- 
<ieczkami. Powiadają że przynosi dochodu zł. 
40.000 rocznie. Osobliwością tej stacji jest to, 

że zapomniano tu zbudować ustępu. Łatwo 

wyobrazić położenie biednego podróżnego! Na 
zapytania urzędnicy kolejowi wskazują roz- 
wałony chlew odległy od stacji o 1/5 klm. 

Nie wierzyłem. Wczoraj atoli, będąc w 

Horadyszczu na wycieczce z prof. K., przekona- 

łem się, że jest to najuczciwsza prawda, O 
órej dyrekcja kolejowa chyba nic nie wie. 
m w pociągach radjo, ale nie mamy tego, co 

wszędzie być musi. Prosimy zwrócić uwagę! 
  

ofiary 
N. N. na dożywianie dzieci przy szkole 
zechnej Nr. 33 zł. 50. 

ik ZSO BERT 

| 

#(9’ ее 

" wadzone obecnie na ulicach: Arsenalskiej, 

_ wej z Sołtańską na Zwierzyńcu, 

   

  

Do nabycia we wszystkich aptekach 

W dniu usa 5 października na- 

stąpi przedterminowe zamknięcie subskrypcji 
Pożyczki. Narodowej, w myśl ostatniego roz- 
porządzenia Ministra Skarbu. W związku z 
tem Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział 
w Wilnie, chcąc ułatwić subskrypcję pożycz- 

ki, tym, którzy dotychczas tego nie dokona- 
li przyjmować będzie oe mi w ciagu 

całego dnia aż do godziny 20-ej (8-ej wie- 

czorem). 
+ * * 

— Robotniczy Związek Przemysłu Ru- 
dowianego Ziem Północno-Wschodnich sub- 
skrybował pożyczkę narodową na 100 zł. 
—-Spółdzielnia uczniowska szkoły powszech- 

nej Nr. 37, wniosła na Pożyczkę Narodową 50 

złotych. 

  

JAK SIĘ.ZACHOWAĆ 
NA WYPADEK ALARMU GAZOWEGO 

WILNO. Jak już notowaliśmy onegdaj, 
na bramach domów w mieście umieszczone zo 
stały instrukcje LOPP, które poniżej zamie- 

szczamy. 
Wskazówkami temi winni zainteresować 

się bez wyjątku wszyscy mieszkańcy miasta, 

a to w celu zastosowania się do nich na wypa 
dek alarmu gazowego. 

PRZED ALARMEM NALEŻY: 

1. Uszczelnić okna i drzwi, aby przez nie 
nie mogły przedostać się gazy. 2. Zwrócić u- 
wagę na wszelkie otwory, które prowadzą na 

zewnątrz: należy je szczelnie zatknąć. 3” Po- 
czynić zapasy wody na okres 5—6 godzin. 

4. Zaopatrzyć się w miarę możności w maski 
przeciwgazowe. 5. Dokładnie zapoznać się z 

sygnałem alarmu lotniczego, który podany 
będzie na rozplakatowanych obwieszczeniach. 

PODCZAS ALARMU NALEŻY: 

1. Szybko zamknąć się w uszczelnionem 
pomieszczeniu mieszkania. 2. Dokładnie zam- 

knąć i skontrolować uszczelnienie drzwi i 0- 
kien. 3. Zachować w domu spokój. 4. Mieć w 

pogotowiu maski przeciwgazowe. 

NIE WOLNO: 1. Przebywać nazewnątrz 
mieszkania. 2. Palić pieców w mieszkaniu. 3. 

Pracować w domu fizycznie, bo to zużywa 

tlen, którego potem może zabraknąć do od- 
dychania. 4. Palić papierosów. 

W NOCY: Zachować się podobnie, jak 

w dzień: ponadto: 1. Zgasić wszelkie świat- 
ła, albo: 2.Szczelnie zasłonić okna. 3.Zgasić 
światła w bramach. 4. Zgasić palące się pie- 
ce. 

Pamiętaj, że w razie napadu lotniczego 
trzeba zapewnić możność dobrego działania 
wszystkim środkom obrony. Sama ludność mu 

si w tem dopomagać powołanym  organoin. 
Bez współudziału ludności skuteczność obzo- 
znacznie się zmniejsza. Pomoc ludności wyra 

ża się w Ścisłem stosowaniu się do wydanych 
zarządzeń i przepisów władz. 

ćwiczenia są sprawdzianem naszego przy 

gotowania do obrony przecivlotniczo-gazowej. D IIS, 
Dlatego należy bezwzględnie wykonywać wszy 

stko to, co w wypadku alarmu powyższe 
wskazówki nakazują. Jeśli podczas pokoju po 
trafimy wykonać należycie zadanie obrony-— 
możemy się nie obawiać, że w. przyszłości 
wróg zbombarduje nam miasto i zniszczy na- 

sze mienie, a nawet życie. 
KOMITET WOJEWÓDZKI WILEŃSKI 

50 PE 

$prawa pomnika Mickiewicza 
WILNO. W magistracie ma się odbyć 

wkrótce konferencja w sprawie budowy pom 
nika Adama Mickiewicza. Termin konferencji 
uzależniony jest od przyjazdu do Wilna arty 
sty-rzeźbiarza Kuny. Udział w konferencji we 

zmą przedstawiciele zainteresowanych uzrzę- 
dów i samorządu. Odsłonięcie pomnika ma na 

stąpić w roku 1935. Roboty nad budową, a 
w pierwszym rzędzie przygotowanie fundamen 

tu ma się rozpocząć już na wiosnę roku 1934, 
Ponieważ zachodzą trudności z nabyciem pla 
cu przy zbiegu ul. Mickiewicza i Wileńskiej 
(spadkobiercy zmarłych właścicieli nie chcą 

go sprzedać) plac ten zostanie wywłaszczony. 

  

KRONIKA 
« Ка 
CZWARTEK 

    
Dziš 5 Wschód stańca g, 5,79 

Pl: 
PAY Zachód słańca g. 4 45 

Brunona 
Emre ° ; 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Z dnia 4 października 1933 r. 
Ciśnienie średnie --760 

Temperatura średnia +7 

Temperatura naajwyższa--9 
Temperatura najniższa +- 2 

Opad: 0,3 

Wiatr: południowo-zachodni 

Tendencja: silny spadek 
Uwagi: pochmurno. 

MIEJSKA. 
— Wyjazd prezydenta. Prezydent miasta 

dr. Maleszewski wyjechał onegdaj do Warsza- 
wy w sprawach samorządu wileńskiego. 

Zastępuje prezydenta wiceprezydent Czyż. 
— Subwencje dobroczynne. Magistrat wya- 

sygnował na rzecz instytucyj dobroczynnych 

około 70.000 złotych jako bezzwrotną subwen- 

cję za miesiąc wrzesień. 

-— Roboty chodnikowe i brukarskie. Pro- 
An- 

tokolskiej i Śnipiszkach roboty wodociągowe 

i kanalizacyjne potrwają jeszcze parę miesięcy. 

R".0ry brukarskie i chodn.xowe są już na 
ukończemu. Kredyty przewidziane ne ter cel 

w buczecie są już na wyczeryanii. (W chwali 
obecnei ""ykańcza się połączenie u:, W:toldo- 

oraz drobne 

naprawy bruk*w w różnych cz':cia.h miasta. 
Innteh 1obót poza układaniem klinkieru na ul. 
Swierojańskiej magistrat w roku bieżącym nie 
przewiduje. 

— Wieża ciśnień na rynku Kalwaryjskim. 
W celu-zaopatrywania w wodę miejską dziel- 

   

  

  

  

nicy Śnipiskiej, magistrat w najbliższym czasie 
przystąpi do budowy wieży ciśnień na rynku 

przy ul. Kalwaryjskej. 

-— Regulacja Wilji. Odbyła się konferencja 
zainteresowanych czynników w sprawie robót 
nad regułacją brzegów i unormowania rzeki na 

odcinku od więzienia wojskowego do ul. Suchej. 

— Nowa dzielnica miasta. Sposób regula- 
cji góry Boufałłowej i ckalających ją ulic, zo- 

został już przez Mag'strat oficjalnie ogłoszony. 

Projekt regulacji tej nowej dzielnicy obejmuje 
trzy strefy, a mianowicie: samą górę Boufałło- 

wą i najbliżej położone tereny, gdzie wogóle 
nie wolno wznosić nowych budowli. W drugiei 

strefie, okałającej pierwsze, wolno wznosić do- 

my nieduże, stojące w ogródkach i wreszcie 
trzecia strefa zezwala na budowanie gmachów. 

Dotychczas wpłynął jedynie sprzeciw od 

właścicieli domów przy ul. J. Jasińskiego, którzy 

chcą w tej tak zwanej drugiej strefie wybudo- 
wać kilka monumentalnych domów. Sprawa 
powyższa, jak i dalsze protesty, które napły- 

wać będą do ustalonego przez magistrat termi- 

nu (1 stycznia 1934 roku), zostaną rozpatrzone 

na specjalnie zwołanem posiedzeniu, poczem 

już plan regulacyjny wejdzie w życie. 

UNTWERSYTFCK A 
— Z wydziału Humanistycznego U. S. R. 

P.P. Studenci, którzy odbywają studja w zakre 
sie filologii romańskiej, zechcą się zebrać w 
czwartek 5 października r.b. o godzinie 9 rano 
w sali piątej Uniwersytetu glem otrzymania po- 
trzebnych im informacyj. 
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— Szkoła Rzemiosł uruchamia nowe war- 
sztaty. Prywatna koedukacyjna Szkoła Rzemiosł 
i Przemysłu Artystycznego Wileńskiego Towa- 

rzystwa Artystów Plastyków (Mickiewicza 7), 
uruchomiła w roku bieżącym warsztaty malar- 
stwa dekoracyjnego pod kierunkiem M. Rouby, 
rzeźby dekoracyjnej pod kierunkiem T. Godzi-. 
szewskiego (instruktor Piotr Hermanowicz); 
tkactwa artystycznego pod kierunkiem p. H 
Bodzińskiej, (instruktor p. Fr. Janik), i zabaw- 
karstwa pod kierunkiem p. E. Kazimirowskiego. 

Nauka tkactwa odbywa się na warsztatach 
różnych systemów przeznaczonych dla tkanin u- 

żytkowych — serwety obrusy ręczniki i arty- 

stycznych, — kilim dywany strzyżone, gobe- 
lmy i t.d. Przyjmowani są kandydaci po ukoń- 
czeniu 6-ciu oddziałów szkoły powszechnej bez 
egzaminów. 

mk Su SS LL S 5 

  

W dniu 6-go października 1933 r. jako w czwartą rocznicę zgonu o godzinie 

10-tej przed południem w kościele św. Jana odbędzie się Nabożeństwo 

żałobne za spokój duszy 

  

CZESŁAWA JANKOWSKIEGO 
na które zaprasza Wilnian 

Komitet Uczczenia Pamięci Zmarłego 

"Za spokój duszy 

z 
PROFESOROWEJ 

JADWIGI! ŁA 
w pierwszą bolesną rocznicę zgonu dnia 7 października r.b. o godz. 
9-е] rano w kościele w Bieniakoniach odbędzie się Msza żałobna, 

o czem DISK ES 

AKADEMICKA. 

— Sod, Marį. Akadem. USB podaje do 

wiadomości, że Adoracja Najświętszego Sakra- 
mentu odbędzie się w piątek dnia 6 b.m. o godz. 
20 m. 15 w Domu Sodalicyjnym. 

ZEBRANIA I QDCZYTY. 

— Zarząd Absotwentek Średniej Szkoły 

Przemysłowo-Handłowej im. E. Dmochowskiej w 

Wilnie niniejszem zawiadamia, że w dniu 5 paź 

dziernika r.b. o godz. 7 wiecz. w tokalu szkoły, 

Wilerska 10 odbędzie się zebranie waine. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy О- 
bywatelskiej Kobiet, na którem p. płk. dr. E. 

Dobaczewski wygłosi odczyt p.t. „Wschód na 

Zachodzie — wrażenia z Hiszpanii” „odbędzie 

się dnia 5 b.m. (czwartek) o godz. 7-mej wie 

czorem w lokalu Związku (Jagiellońska Nr. 3—5 

m. 3.) 220 
Członkinie Z.P.O.K. proszone są o jaknaj- 

liczniejsze przybycie. 
Goście mile widziani, 

—- Zebranie emerytów P. K. P. W piątek 

5 października r. b. o godz. 18-tej w lokalu 

Zarządu Okręgowego Zjednoczenia Kolejowców 

Polskich w Wilnie przy ul. Wiwulskiego Nr. 

4—- 3, odbędzie się zebranie emerytów, na które 

wszystkich emerytów, członków Z. K. P., Za- 

rząd Okręgowy uprasza. 

Na zebraniu między innemi będzie 

mówiona sprawa poprawy bytu emerytów i 

zostanie wybrany delegat na mający się odbyć 

Zjazd Emerytów w Warszawie. 
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RÓŻNE 

— Jeszcze w sprawie przeniesienia Archi- 

wum państwowego. W związku z informacjami, 
jakie ukazały się w prasie w sprawie przeniesie- 
nia Archiwum Państwowego do nowego gmachu 
otrzymujemy z dyr. Archiwum Państwowego 
następujące wyjaśnienie. Wilnianie często plą- 

czą nieraz Archiwum Państwowe z Miejskiem. 
Ta okoliczność, że były w ciągu 10 lat kierow- 
nik Archiwum Miejskiego został dyrektorem Ar- 
chiwum Państwowego, utrudnia orjentację, cho 

ciaż już od roku 1919-go dyrektor Archi- 
wim Państwowego nie ma nic wspólnego z 

Archiwum Miejskiem. Obecnie buduje się no- 

wy gmach dla Archiwum Państwowego, ale nie 

dla Archiwum Miejskiego. Archiwum Miejskie 

pozostaje w swoim dawnym lokalu — w klasz- 

torze po-Franciszkańskim. Archiwum Państwo- 

we mieści się obecnie w kościele po-Franciszkań 
skim i w 2-ch gmachach uniwersyteckich. Ż 
powodu zajmowania łokalu w gmachach uniwer 

syteckich nazywają niektórzy Archiwum Pań- 

stwowe — uniwersyteckiem, co nie odpowiada 
rzeczywistości. Uniwersytet Wileński nie odzie. 
dziczył archiwów po dawnym uniwersytecie ® 

od czasu wskrzeszenia uniwersytetu upłynęło je- 

szcze za mało czasu, aby powstało z jego doku 
mentów archiwum, jako odrębna instytucja. 

Nowy gmach, położony na W. Ponulance 
w pobliżu Teatru z frontem od ul. Słowackiego 
i z placem od ul. Teatralnej, jest przeznaczo- 

  

Przy uł. Kijowskiej był dokonany napad rabunkowy 
Zabójca restauratora cierpi na paraliż postępowy. — Zrabowane 2 zł. 

WILNO. Pisaliśmy wczoraj o zastrzeleniu 
na ulicy Kijowskiej 22 restauratora Kodesza i 

poranieniu jego brata, przez niejakiego Włady- 
sława Bituńskiego lat 42 (Ponarska 46). Jak wy- 
nikało z pierwszych relacyj, uzyskanych przez 
policję w trakcie a przyczyną 
całego zajścia były porachunki osobiste między 
Kodeszem a Bituńskim na tle podziału pieniędzy 
ze sprzedaży skradzionych rzeczy. 

Obecnie, dalsze śledztwo, jak i zeznania 
sprawcy zabójstwa nadają całej sprawie całkiem 
odmienne tło. 

Okazuje się bowiem, że Bituński dokonał 
napadu rabunkowego na Kodeszę z zamiarem 
zawładnięcia pieniędzy uzyskanych przez restat:- 
ratora ze sprzedaży domu. 

  

     

Bituński znał Kodesza oddawna i utrzymy- 
wał z nim w swoim czasie stosunki, W ubiegły 
wtorek przyszedł do niego do restauracji i zwa 
biwszy do pokoju pod pretekstem jakiegoś in- 
teresu, zażądał nasamprzód wódki, a gdy spot- 

kał się z odmową, wydobył rewolwer i strze- 
fił, kładąc Kodesza trupem na miejscu. 

Bituński przyznał się, że historja z wódką 
była jedynie pretekstem do rozprawienia się z 
restauratorem i obrabowania go następnie z 
posiadanych nieniędzy, 

Po zabicia Kodesza, Bituński przeszukał je- 
go ubranie i zabrawszy portmongtkę (wszystko 
odbywało się w ciemnościach, bowiem napast- 
nik światło przy wejściu zgasił), usiłował zbiec 
przez kuchnię. 

W tym momencie wpadł do mieszkania brat 
Kodesza i widząc jakiegoś osobnika, usiłujące- 
go otworzyć drzwi, w których niespodziewanie 
zaciął się zatrzask, rzucił się na niego starając 
się go rozbroić. 

Bituński zdążył jednak wystrzelić, lecz Ko- 
desz mimo otrzymanej w rękę rany, odebrał mu 
rewolwer i powaliwszy na ziemię, począł wzy. 
wać pomocy. Podczas ktępowania zabójcy, przy 
byli z pomocą dotkliwie go pobili, zadając jak 
pisaliśmy aż 8 ran w głowę. 

Zachowanie się Bituńskiego zaraz po zabój 
stwie (co narazie zakwalifikowano jako symu- 

lcję) jak i podczas śledztwa nasunęło przypu- 
szczenie, że nie jest on spełna rozumu. Przepro- 
wadzone w tym kierunku rozpatrywania stwier- 
dziły, że przypuszczenia te były poniekąd słusz- 
ne, Przed niedawnym czasem Bituński przeby- 
wał na oddziale psychjatrycznym u Św. Jakóba. 
Lekarze stwierdzają, że cierpi on na paraliż po- 
stępowy wynikły na tle nieuleczalnej choroby i 
z tege powodu ulega często zamroczeniu. 

Dochodzeniu w sprawie zabójstwa nadano 

trvb doraźny, lecz jest wątpliwe, czy wobec 

stwierdzenia anormai1eg » stanu Bituńiiego bę. 
drie cr sądzony aorażm..  Najprawd: nodobniej 
skierowany on zosta.'e na Ohserwację do zakla- 

ds dła umysłowo chorych w celu sta'erdzenia 
stupnia niepoczyta'ności. 

Przy Kodeszu napastnik nie znała.. spodzie- 
wa;ch pieniędzy w zabranej portmonetce oka- 
„ałc się zaledwie 1 zł, 90 gr. 

Bituński zeznał, że nędza go peuieła na 
ar gę zbrodni. 

Jako stolarz nic nie zarabiał, więc umyślił 
obrabować Kodesza, 

Szykując się do napadu zaopatrzył się nie- 
tylko w rewolwer lecz i w nóż (znaleziono go 
przy nim( a to na wypadek, gdyby rewolwer 
zaciął się i niebyłby już zdatny do użytku, lub 
obrony, w trakcie ewentualnego pościgu. 

  

   STOWSKIEJ 

MĄŻ i RODZINA 

Środy rozpoczęte 
Jesień w Wilnie rozpoczęła się, jak zwy- 

czaj każe, od szeregu inauguracyj: kino-teatr 

Rozmaitości, Kneblewski w Palais de Dan- 

ses, Bukiet i Szpakiewiez na Pohulance. Wezo 
raj przyszedł termin na literatów. Zkolei na- 
stąpi inauguracja roku akademiekiego na U. 

S. B. i operetki w Lutni. Wszystko ma swój 
czas. 

Rozpoczęcie sezonu dokonywa się zwykle 
w sposób uroczysty i w lokalu specjalnie od- 
remontowanym. Związek Literatów nie uchy- 
bił tradycji: w czytelni nowy, ogromny stół, 
na nim „model pomnika Miekiewicza; sala ze 
brań z pompejańskiej przeistoczyła się w zło- 
cisto-cytrynową. Ciepły koloryt spotęgował 
jej przytulność i zaciszność. Na ścianie nowy 
wielki portret — Norwida. W korytarzu no 
we gablotki z książkami literatów wileńskich. 
Książki stare. 

W tem odświeżeniu rozpoczęło się otwar 
cie śród. Na otwarcie wybrano, jak zwyczaj 

każe, rzecz poważną, zmuszającą do reflek- 

syj, wniosków i przewidywań. Rzeczą tą by- 

ły wspomnienia z pobytu w więzieniach so- 
wieckich p. Franciszka Alechnowicza, litera- 

; ta białoruskiego. Nie będę o nich pisał. Nie- 
tylko dlatego, że w „Słowie'* ukazały się. już 

dwa artykuły o p. Alechnowiczn; że miał on 
już odczyt na ten sam temat w Klubie Włó- 
częgów; że Kurjer Wileński wydrukował na 
ostatku na ten sam temat obszerny feljeton. 
Nie będę pisał nietylko dlatego, by nie po- 
wtarzać rzeczy znanych, ale i dlatego, że co 
kolwiek usłyszelibyśmy jeszeze o Rosji z nst 
p: Alechnowicza, nie wpłynie to na zmianę 
naszych o niej opinij: zawsze będziemy ją 
sobie wyobrażali albo gorzej albo lepiej. 

Na inaugurację śród przybyły tłumy pu- 
bliczności; trzeba było dostawiać krzesła. 

Na inaugurację Pohulanki, na premjerę „Mo- 
również. Ale już na trzeciem przedsta- 

j.w. 

stu““ 

wieniu świeciła Pohulanka pustkami. 

BZPWOZTKE PPDWSZWAWZCZZ| "PPREEEZZĄ 

ny na archiwum Państwowe, a nie Miejskie. 
Gmach ten ma być wykończony w połowie li- 
stopada. 

W końcu listopada będą gotowe półki. Prze 
noszenie Archiwum Państwowego do nowego 

gmach na Pofiulance rozpocznie się przypu- 
szczalnie w grudniu bieżącego roku. Najpierw 
zostanie opróżniony z akt Archiwum Państwo- 
wego kościoł jo-Farnciszkański, a następnie 
<n achy «ww ersytechie. 

— Wysiedleni z Litwy. We wrześniu z AM 
do Polski wysiedłono 11 osób w tej liczbie 4 
Polaków. 

— Translokata umysłowo-chorych. Wszy- 

scy wysłani w swoim czasie z Wilna umysłowo- 

chorzy zostaną przytransłokowani z powrotem. 

Chorzy ci przebywają przeważnie na Pomorzu 
(w Świeciu). Koszty jednak utrzymania wobec 
daleko idącej kompresji wydatków są obecnie 

dla magistratu za wysokie i w związku z tem 
zdecydowano na sprowadz. chorych z powrotem 

do Wilna, gdzie umieszczeni zostaną w szpitalu 

Żydowskim, a następnie w kolonjach opiekuń- 
czycii na teresie gminy rudz skiei. 

Obecnie poza Wiinem przebywa około 100 
chorych. Do ich soroówadzenia wydelegowanv 

został lekarz szpitała OW SOFEO dr. Wir- 
szubski, RE 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance, Ostatnie 

dwa przedstawienia „Mostu”. Dziś 5 b.m. (czwar 
tek) sztuka ]. Szaniawskiego „Most“, budząca 
żywe zainteresowanie widowni zarówno swą 
treścią, jak i głęboką wartością literacką — 
utrzymaną w tonach szlachetności i uczciwo- 
Ści ludzkiej. Udział biorą p.p. T. Suchecka, M. 
Sierska, J. Woskowski, L. Wołłejko, S. Marty- 

ka i M. Szpakiewicz. Będzie to już przedsta- 

wienie „Mostu“, który ustępuje miejsca cieka- 
wej premjerze ]. Romains'a „Triumf Medycy- 

—Zniżki do Teatru na Pohnilance — wydaje 
kancelarja Teatru od godz. 11 do 2 po poł. 

— Teatr Objazdowy — gra dziś 5 b.m. świe 
tną komedję W. Fodora „Sekretarka pana pre- 
zesa* — w Podbrodziu, jutro 6 października — 
w Łyntupach, 7 — w Głębokien:. 

— Sekretarjat Szkoły Dramatycznej — za- 
wiadamia, iż zapisy zostają przedłużone do dn. 
7 b.m. po którym to terminie podań przyjmo- 
wać się nie będzie, 

— Ostatnie występy opery warszawskiej 
po cenach zniżonych. Dziś, po raz pierwszy nie- 

CZWARTA MA ZGONU 

Czesława Jankowskiego 
Jutro, 6 bm. kończy się czwarty rok 

od chwili śmierci ś, p. Czesława Jankow 
skiego... Bolesna rocznica... Strata wybit 
nego pisarza dotknęła całe Wilno, — pa 
mięć o Nim wciąż żyje wśród wielkich 
rzesz Jego przyjaciół.. To też trzeba 
mieć nadzieję, iż każdy prawdziwy Wil- 
nianin, zdający sobie sprawę z tego, 
czem dla Wilna był Zmarły, zechce ucz- 
cić Jego pamięć szczerem (westchnieniem 
i słowem modlitwy. 

Czwarta rocznica zgonu ś p. Czesła 
wa Jankowskiego zbiega się z zakończe- 
niem prac Komitetu uczczenia pamięci 
Zmarłego: w tym właśnie roku nad gro- 
bem pisarza stanie skromny, lecz  este- 
tyczny pomnik, dłóta prof. B. Bałzukie- 
kiewicza. 

Jutro o godz. 10 rano w kościele 
św. Jana odbędzie się msza żałobna za 
duszę Ś. p. Czesława Jankowskiego, po- 
czem obecni na nabożeństwie wyruszą na 
cmentarz Rossa, gdzie zostanie dokona- 
ne odsłonięcie pomnika. 

Skromne te uroczystości powinny 
znależć mocny oddźwięk w sercach Wil- 
nian, kochających swe miasto i odczuwa 

jących wielkość straty szczerego entuzja- 
sty i wiernego syna Wilna, jakim był &. 
p. Czesław Jankowski. 

Najbiiższa „Czarna Kawa" 
Kiubu Społecznego 

W sobotę 7 bm. o godz. 18-ej odbędzie 
się w lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego B. 
B. W. R. przy ul. Św. Anny 2-4 kolejna, dru- 
ga w sezonie bieżącym „Czarna kawa, zo* 
ganizowana przez ruchliwy Klub Społeczny. 
Tym razem w charakterze prelegenta zapro 
szony został p. Wacław Budzyński, b. dyrck 
tor „Dziennika Polskiego'* w Paryżu. P. Bu- 
dzyński mówić będzie na temat problemu wy 
chowania obywatelskiego. 

Zarząd Klubu przypomina, iż na odczyt 
mają wstęp ci wszyscy, którzy w swoim cza- 
sie otrzymali stałe karty wstępu, tak, iż osob 
ne zaproszenia nie będą rozsyłane Opłata 
wstępu na „czarną _kawę** wynosi zł. 1,50. 

KONKURS 
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza 

za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Ar- 
chitektów Polskich — konkurs na wzorowe 
typy domów mieszkalnych szeregowych i bliź- 
niaczych. 

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 
15 listopada 1933 r. 

Szczegółowe warunki konkursu można 
otrzymać w Banku Gospodarstwa Krajowego 
Departament Kredytów Budowlanych w War 
szawie, Al. Jerozolimskie Nr. 1, oraz w loka- 
lach Zrzeszeń Architektonicznych w Warszą- 
wie i na prowincji. 

      

śmiertelne Żaieło: Verdi'ego „Rigoletto“ z Mossa- 
kowskim w roli tytułowej. Znakomity ten arty- 
sta zalicza partję Rigoletto do swych najlep- 
szych kreacyj operowych, Ceny miejsc zniżone. 

— „Piękna Helena" w „Lutni“. Przygoto- 
wania do wystawienia klasycznej operetki Offen 
bacha „Piękna Helena'* — w całej pełni. Piękna 
ta operetka w nowej szacie inscenizacyjnej, -za- 
inauguruje sezon zimowy Teatru. Muzycznego 
„Lutnia“. 

— H. Ordonówna w „Lutni*. Jedyny wie- 
czór piosenek znakomitej artystki Hanki Ordo- 
nówny, odbędzie się w Teatrze „Lutnia" w po- 
niedziałek najbliższy 9 b.m. Bilety w kasie za- 
wiań. 

"CO GRAJĄ W £INACH? 
HELIOS „Martwy dom**. 

PAN — Dzieje grzechu. 
LUX — Mumja 
CASINO — Noe miłości В % 

ROXY — „Pod Twoją obronę'*. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Służąca złodziejka. Szyszkowa Agniesz- 

ka (Św. Anny 2) doniosła policji, że w między 
czasie od maja 1931 roku do dnia 2 naździerni- 
ka 1933 r. ze st. ;chu wykradano jej systema- 
tycznie bieliznę i ubranie damskie, łącznej 
wartości 2000 zł, Okazało się, że kradzieży tych 
dokonywała służąca Szyszkowej Szczełkunówna 
Nadzieja, którą z częścią skradzionej bielizny 
i ubrania zatrytua10. 

— PRZEZ POMYŁKĘ. Lewin Aron (Nie- 
miecka 4) przez pomyłkę napił się zamiast her- 
baty sublimatu, wskutek czego uległ zatruciu. 

Pogotowie odwiozlo go do szpitala Żydowskie. 
go w stanie niezagrażającym życiu. 

— Okradziony w barze, W barze Wschod 
nim w nocy okradziony został Czuro Piotr (Ra- 
duńska 81). Skradziono mu mianowicie z kiesze- 
ni ubrania 120 złotych. 

  

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tcj)



          

  

Postrzelony przez komisarza skarbowego 
WILNO. Kamiński Piotr, komisarz Kontroli 

Skarbowej z Wiłna, w nocy z 3 na 4 b.m. w le- 

sie w okolicy zaścianka Bładykałnie gm. Nie- 
meńczyńskiej w czasie ujawnienia potajemnej 
gorzełni postrzelił Dajnowskiego Piotra zaś 

° — Zabójstwo 
WILNO, W nocy z dnia 3 na 4 b.m. w pod- 

miejskiej wsi Góry do mieszkania Bociańskiej 
Marji, gdzie odbywało się wesele jej córki Apo- 
Jonji, mieszkaniec tejże wsi Stankiewicz Józef 

rzucił przez okno cegłę, trafiając jednego z u- 
czestników zabawy weselnej Subocza Bolesła- 
wa ze wsi Kropiwnica, Subocz wraz z innymi 

Usiłował edbić 
SŁUNIM, Na terenie lasu państwowego, 

koło wsi Kozłowszczyzna postrzetony został z 

karabinu w prawe przedramię mieszkaniec wsi 
Puzewicze Klemens Łahucik, którego przewie- 
ziono do szpitala w Słonimie, W toku docho- 
dzeń podejrzenie o dokonanie powyższego сту- 
nu na tle zatargów osobistych padło na Fran. 
ciszka Łahucika, z tejże wsi. Franciszek Lahu. 

cik przyznał się do zbrodniczego czynu i wska. 
zai miejsce ukrycia karabinu. W czasie eskor- 

Dębówka, wobec stawiania przez Dajnowskiego 
czynnego oporu, Kula ugodziła w plecy, w oko. 
licę prawej łopatki. Dajnowskiego opatrzył le- 
karz rejonowy, stwierdziwszy lekkie poranienie, 

na weselu 
obecnymi na  wesełu wybiegł na po- 

dwórze i tą samą cegłą uderzył Stankiewicza 

kilkakrotnie po głowie, wskutek czego Stankie- 
wicz zmarł. Subocza i innych uczestników we. 
sela zatrzymano. — Toczy się dochodzenie, ce- 
lem wyjaśnienia przyczyn tragicznego zajścia. 

aresztowanego 
towania aresztowanego złoczyńcy, krewny jego 

Piotr Łahucik nawoływał iudność wsi do odbi- 
cia aresztowanego, jednak bez skutku. Rozzu- 

chwalony pomocą krewnego, Franciszek Łahu_ 
cik, mimo że był skuty kajdankami, usiłował 
zbiec uderzając jednego z policjantów w rękę, 

został on jednak obezwładniony i wraz z pod- 
żegaczem oddany do dyspozycji władz  śled. 
czych. 

Napad rabunkowy w Lidzie 
LIDA. Onegdaj około godz, 22 do idącej w 

towarzystwie Siwy Antoniego ulicą Suwałską w 
Lidzie Reginówny Luby, zam, przy ul. Mickie- 
wicza 63, podeszło 3-ch osobników nieznanych 
jej z nazwiska i po steroryzowaniu Siwy wcią- 
gnęło ją w pobliski zaułek, gdzie pozbawiło Re- 

ginównę przytomności przez uderzenie tępem 
narzędziem w głowę. Następnie sprawcy ścią. 
gnęli ze swej ofiary płaszcz, rękawiczki i ka- 

pełusz. Gdy Reginówna oprzytomniała, oprysz- 
ków i rzeczy nie było, Policja b BĘ docho- 
dzenie, 

lui la a a i й ЗОИа EO ODRA ZÓRAD 

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

— Podrzutek, W podwórzu domu Nr. 13 
przy ul. Żydowskiej znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 1 tygodnia. Również 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 2-ch ty- 

godni znaleziono w klatce schodowej domu Nr. 
66 przy ul. Zawalnej. Obu podrzutków  umie- 

szczono w przytułku Dz. Jezus 

— Zatrzymanie ziodziei. Na ui. Zamkowej 
zatrzymano dwóch zawodowych złodziei: Haj- 

damowicza Władysława i Nejmana Jana, którzy 
dorożką wieźli dwa worki jabłek, pochodzących 
z kradzieży. — Na ul. Bakszta zatrzymano za- 

wodowego złodzieją Wysockiego Władysława 

(Połocka 4) z burką, którą skradł jakiemuś 
wieśniakowi. Na rynku Łukiskim, zatrzymany 
został Sadoch Stanisław (Ponarska 11) z pa- 

kunkiem, zawierającym różne artykuły spożyw= 
cze, skradzione nieznanemu z nazwiska wieśnia- 

kowi. 

BRASŁAW 

— SIERŻANT ZMARŁ NA DRODZE. Na 
trakcie, prowadzącym z Drui do Mior znalezio- 
no w dniu 3 b.m, zwłoki emerytowanego sier- 
żanta KOP Zybały Francjszka mieszkańca Drui. 
Ogiędziny miejsca znalezienia zwłok stwierdziły 

śldy upadku Zybały z roweru twarzą do błota i 
wody. Śłady stóp oraz kół roweru wskazują na 
chwiejny chód, spowodowany widocznie zasłab- 
nięciem. Przy zwłokach Zybały znaleziono pie- 

niądze, dokumenty osobiste, zegarek, obrączkę 
ślibną, roewr i papierośnicę. Policja prowadzi 
dochodzenia celem wyjaśnienia okoliczności 
śmierci Zybały. 

— Samobójstwo. W dniu 2 b.m. 20-letni 
Pszennik Jan, m-c wsi Kuromszyce, popełnił sa. 
mobójstwo przez powieszenie się w stodole, 
Przyczyny narazie nie ustalono. 

— M mi 

Z SĄDÓW 
ECHA STRZAŁÓW W WIĘZIENIU ŁUKISKIEM 

Jutro na -wokandzie Sądu Okręgowego znaj 
dzie się ciekawa sprawa b. dozorcy więzienia na 
Łukiszkach Aleksandra Kaczanowskiego. 

Jak wiadomo, oskarżony jest sprawcą krwa- 
"go dramatu, jaki w nocy z 13 na 14 czerwca 

r.b. rozegrał się w gmachu więziennym i kie- 
dy to z ręki Kaczanowskiego padł zastrzelony 
starszy dozorca tegoż więzienia Borejsza. 

Rozprawa budzi zrozumiałe zaciekawienie, 
przyczem w charakterze biegłych zostali na nią 
powołani: prof. Singałewicz i dr. Sumorok, Ma- 
B oni orzec o poczytalności oskarżonego w chwi 
li popełnienia przezeń przestępstwa. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
SKANDAL Z KOLEBKĄ SOBIESKIEGO. 

Triumfalna rocznica odsieczy wiedcń- 
skiej skierowała uwagę społeczeństwa na bo- 
haterską postać króla Jana III. W różnych 
miastach Polski zorganizowano uroczystości 
okolicznościowe, poświęcone sprawie odsieczy 
szereg prelękcyj, przeprowadzono akcję pra- 

sową i radjową. Rzecz jasna, że olbrzymie 
usługi mogło tu oddać kino. Zrozumiał to sto 
łeczny Komitet Obchodu 250-lecia odsieczy 
wiedeńskiej i „atabrykował film p. t. „Uu ko- 
lebki Sobi 

Doskonala myśl, świetny sposób trafie- 
nia do mas. Ale wykonanie! Wstyd powie- 
dzieć. Zdawałoby się, że powinniśmy zrobić 
z tego cacko krótkometrażowe. Wszak tyin 

mamy zdolnych reżyserów-amatorów. Mogii- 
byśmy puścić taki filmik zagranicę, pozyskać 
umiejętną propagandą nowych przyjaciół dla 
Polski. Należałoby się pochawalić, że posiada 
my wielkich królów. Napewno zagraniezni or 
ganizatorzy podobnego obchodu niezaniedba- 
liby tak wspaniałej okazji. 

Tymczasem u nas sknocono straszliwy 
zlepek starych, poszarganych zdjęć, z których 
niesposób odtworzyć najmniejszego pojęcia 0 
pięknie okolie, będących kolebką króla Jana 
I-go. 

Do startej i straszliwie barwionej taśmy 
doczepiono głos objaśniacza i puszczono ten, 
pożal się Boże, film na rynek. 
Zamiast propagandy — skandal, zamiast suk 
eesa — klapa, zamiast pożytku — szkoda 
niepowetowana. | 

Uczmy się od bolszewików, jak wyzyski 
wać kino dla propagandy. Ра 0 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich apiekacb 

składach apieczmych rnane 
šredka od edcisków 

„Prow._A „PAKA, 

      
      
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

$POR 
_ _W KILKU WIERSZACH 

W Warszawie odbyły się w niedzielę za- 
wody kolarskie, w ramach których Michalak 
zaatakował rekord Polski za motorem na 100 
klm. ustanowiony w 1907 r. przez ś.p. Weissa, 
Próba zakończyła się pomyślnie. Michalak pobił 
rekord uzyskując czas 1:28;04,4 sek.bijąc re- 
kordWeissa o 24:29 sek. „Po drodze* Michalak 
pobił szerzg rekordów polskich, 

"5 

W Bratisławie odbyła się konferencja związ 
ków narciarskich Polski, Czechosłowacj i Jugos 
ławji. Postanowiono ostatecznie, aby narciar- 
skie mistrzostwa słowiańskie odbyły się w lu- 
tym 1934 r. w Zakopanem. 

* * * 

Zarząd Warszawskiego Klubu Narciarskiego 
w porozumieniu z Państwowym Urzędem Wy- 
chowania Fizycznego i przy poparciu oraz u- 
dziale zainteresowanych instytucyj rządowych 
związków, towarzystw i klubów sportowych, 
organizuje w Warszawie w drugiej połowie lis- 
topada wystawę sportów i turystyki zimowej. 

Celem wystawy jest pokaz doroczny spor- 
tów i turystyki zimowej oraz przegląd wyt- * 
wórczości krajowej, związanej ze sportem i tu- * 
rystyką i porównanie jej z wytwórczością zag- ySty Ё 
raniczną. 

* * * 

Dziš odbędzie się w Katowicach ciekawy 
mecz piłkarski reprezentacji Polski z reprezen- 
tacją Śląska. Mecz ten ma charakter elimina- 
cyjny przed spotkaniem z Czechosłowacją. 

* * * 

Polski Związek Bokserski ustalił następu- 
jacy skład reprezentacji Polski na międzypańst 
wowy mecz z Czechosłowacją: waga musza — 
Pawlak (Łódź), waga kogucia — Rogalski (Poz 
nań), waga piórkowa — Rudzki (Śląsk), waga 
lekka — Banasiak (Łódź), waga półśrednia e 
Pisarski (Warszawa), waga šrednia — Chmie- 
lewski (Łódź), waga półciężka —. Antczak 
(Warszawa), waga ciężka — Piłat (Poznań). 

wę SZA 

Mistrzostwa Świata w hokeju odbędą się w 
roku 1934 w Medjolanie, w lutym. Na turnieju 
mistrzowska Kanada reprezentowana będzie 
tym razem przez najleprzą swoją drużynę, „Sas- 
katoon Quakers", finalistę puharu „Alla Coup", 
największej kanadyjskiej konkurenćji w tej ga- 
lęzi sportu . 

Polski Związek Narciarski mobilizuje już 
siły przed nadchodzącym sezonem zimowym. 

` W dniu 8 bm., z inicjatywy związku, odbę- 
dzie się w Krakowie konferencja z udziałem zain 
teresowanych w tej sprawie ze strony państwa. 

Na konferencji omawiana będzie m.in. spra- 
wa postulatów turystycznych, wysuwanych 
przez SHOSZES ONCE zimowych. 4 

Aoniišria 
— Przejazd ambasadora  afgańskiego. 

Dnia 3 bm. przejeżdżał przez Stołpee w dro- 
dze z Moskwy do Paryża ambasador afgań- 

ski w Moskwie p. Mirza Mohamet. 
— „Polacy w Ameryce''. Zespół amator- 

ski Ogniska kolejowego Wilno przyjechał do 
Stołpeów z wodewilem Cyryla Danielewskie- 
go „Polacy w Ameryce''. Szezelnie zapełnia- 
jąca salę publiczność darzyła występujących 
z p. Jenszem na czele aktorów oklaskami. 

Przypadła do gustu szczera, polskością 

tehnąca sztuka, spodobały się melodje tak 

bardzo swojskie. wykonanie jak na amatorów 
dobre, niedomagało wykonanie niektórych par 
tyj solowych, zwłaszcza stawiające większe 

wymagania. 

— -lecie Strzelca i Zw. Walki Czynnej. 

Uroczystości Obchodu upływają bodaj, że po raz 
pierwszy w historji Strzelca na terenie powiatu 
i miasta w nastroju podniosłym. 

Akcja Komitetu Obywatelskiego Obchodu 
zakrojona na wielką skalę daje pozytywne wy- 

niki i efekty dotąd nie notowane na innym te- 

renie, I tak zawody początkowe, capstrzyk, 
defilada, nabożeństwo, ognisko, bal reprezenta- 
cyjny, wszystko co dotychczas było, jest do- 

brze pomyślane, sprawne technicznie i propa- 

gandowe. 

Na osobną wzmiankę zasługuje fakt ро- 
łączenia w dniu Obchodu, Akademji Odsieczy 

Wiednia z uroczystościami strzeleckiemi. 
Połączone organizacyjnie wymienione im- 

prezy stwarzają podstawy do dalszej zawsze 
wspólnej pracy społecznej ze Strzelcem, wyka- 

zującym u nas coraz większą żywotność. Jest 
kwestją niezaprzeczalną, że Strzelec zalicza się 
do rzędu godnych naślądowców dawnego ry- 
cerstwa polskiego z czasów Jana III, Sobies- 
kiego i chlubnie służy pod sztandarem Wodza — 

  

jj Marsałka Piłsudskiego, 

  

Dlatego też akademję ku czci Odsieczy 
Wiednia odbyto w dniu wietkiego Święta Strze- 
leckiego. 

— Walny Zjazd Federacji Województwa 
Nowogródzkiego w Słonimie. W dniu 7 i 8 b. m 
odbędzie sę w Słonimie w Sali Domu Ludowego 

Walny Zjazd Federacji województwa  _Nowo- 

gródzkiego. 

W zjeździe wezmą udział 1) Związek Le- 

gjonistów, 2) Związek Oficerów Rezerwy, 3) 
Związek Inwalidów Wojemmych R.P. 4) Leg- 
ja Inwalidów W. P.. 5) Związek Rezerwistów, 
6) Związek Podoficerów Rezerwy, 7) Związek 
Osadników Wojskowych. 

llość uczestników, proszone są wszystkie 

Związki i Oddziały Kół o podanie do kwatermi- 

strzostwa Zjazdu Wojewódzkiego na ręce Wi- 

ceprezesa Wojewódzkiego Zarządu Federacji 

Z. O. O. p. Głębskiego, Słonim, ul. 3 Maja Nr. 
9, tel. Nr. 18 najpóźniej do dnia 5 października 

1933 r. 

Program Zjazdu: 
Dn. 7 października r. b. o godz. 19-tej A- 

kademja Strzelecka w Domu Ludowym, o g. 

21,00 — Zabawa taneczna w Domu Ludowym 

Wstęp 50 gr. 
Dnia 8 października: godz. 9-ta zbiórka 

na dziedzińcu Starostwa i odmarsz, 9.50 -— 

raport przed nabożeństwem, 10,00 nabożeństwo 
11,30 defilada na ul, Mickiewicza, 12.00 uroczy- 

ste otwarcie Zjazdu w Sali Domu Ludowego 
13, 14,30 obiad, 15,00 obrady Zjazdu. 20,00 po- 

żegnalna zabawa w sali Domu Ludowego. 
Karty uczęstnictwa będą wydawane w lokalu 

Starostwa w Słonimie w dniu 8. X. r. b. o godz. 

8—9iw Sali Domu Ludowego o godz. — 

11,00 — 13-tej. 
Porządek dnia zjazdu: 

1) Zagajenie, 2) przemówieria powitalne 

— przerwa obiadowa, 3) sprawozdanie za 

rok ubiegły p. Starosta Neugebauer, 4) sprawo- 

zdanię finansowe i zamknięcie budżetu p. Bu- 

drewciz, 5) sprawozdanie Komisji Rewizvinej 

6) dyskusja nad sprawozdaniami, 7) pian pra- 

cy na rok bieżący zgodnie z uchwałą Zarządu p. 

Głębski, 8) wnioski zgłoszone do Prezydjum, 

9) wybory Zarządu, 10) Wybory  Komi- 

sji Rewizyjnej, 11) wolne wnioski. 
— Aresztowanie sprawcy tajemniczego 

podstrzelenia. Na terenie lasu Państwoweyc 

koło wsi Puzewicze gm. Kozłowszczyzna pod- 
stał z karabinu w 1 > przedra 

wsi Puzewicze Klemens Ła- 

którego przewieziono do szpitala w 

Siomimie. W toku dochodzenie To pocej- 

ie, iż czynu tego dokonał te zutar- 

gów osobistych Franciszek Łahucik ze wsi Pu 

      strzelony 

    

mię mie iec 

pucik, 

         

   

zewicze. 

Wzięty © krzyżowy ogień 
»k Łabucik przyznał się do zbrodn. czy- 

"u i wskazał miejsce ukrycia kacabinu. W 

czasie. eskortowania _ aresztowanego 
złoczyńcć», krewny jego Viota Łahucik 

  

pytan Fran- 

cis 

  

      

     

    

odbiera aresztanta, 

tku. Rozrchwaiony  ponacą 

8: szek: „Łabacih SIE iż był 

uderz 
jastów w kę, został je Anak 

pi wraz z podzeguczem odda 
śledezych. 

si de 

    

   

    
ср 

   
ns do dyspozycji wiud:, 

  

  

— Ks, Walerjan Adamski. zed 
państwowe. Pożlań: 1933r. S.A. „Ostoja”, Księ 
garnia i Drukarnia 8-0, str. 77. Cena brosz. 
1,5024. 

Zagadnienie wychowania państwowego sta 
ło się w ostatnim czasie nadzwyczaj aktuałnem. 
Powstała już na ten temat bogata literatura, 
wciąż jednak odczuwa się brak książki, któraby 
sięgnęła do gruntu zagadnień i wyjaśniła pod- 
stawy wychowania państwowego w sposób ścis 
ły i naukowy. 

Książka, która tym wymaganiom czyni 
zadość, jest właśnie wyżej wymieniona praca ks, 
dr W. Adamskiego, socjologa ze szkoły znane 
go w kraju i zagranicą prof. dr. Florjana Zna- 
nieckiego. 

W przedmowie zwraca autor uwagę na to, 
że Ściśle biorąc są dwie podstawy zagadnienia 
wychowania państwowego. Jedna podstawa jest 
społeczna, a druga opiera się na poglądzie na 
świat. Autor ogranicza się wyłącznie do omówie 
nia strony ściśle społecznej problemu, wychodząc 
z założenia, że dopiero po wyjaśnieniu pojęć 
społecznych będzie można przystąpić do wyjaś 
nienia strony „Światopoglądowej,,. 

Autor omawia najważniejsze cechy charak 
terystyczne grupy religijnej, rodzinnej i narodo 
wej, wskazując na rolę, którą one w stosunku 
do wychowania państwowego dotychczas speł- 
niały i jeszcze spełnić mogą,i stwierdza, że wy- 
chowanie państwowe musi się opierać na szer- 
szym fundamencie wychowania ogólnego, Pod- 
kreśla, że także państwo musi mieć pewne niez 
mienne ideały wychowawcze i że konieczne jest 
wytworzenie sobie idealnych Šo, funkcjonar- 
juszy i obywateli państwowych. 

W zakończeniu znów wraca autor do myś- 
l, zaznaczonych w przedmowie, i i wykazuje, że 
wychowanie państwowe musi być oparte ściśle 
o pewien czynnik światopoglądowy wzgl. religji 

ny. . 
Z. NAŁĘCZ-GOSTOMSKA. „Echa Sta- 

ropolskiej Kniei''. Stron 96. Rycin 4. Cena 
zł. 2.50 

Siedem szkiców z dziejów polskiego ło- 
wiectwa, malujących rycerski obyczaj myśliw 
ski w dawnej Polsce, to lekrura nietylko dla 
myśliwych, ale i wszystkich setarszych i 
mi odszych miłośników przeszłości i przyro- 
dy naszego kraju. Autorka, która już w po- 
przednich swoich pracach okazała niemały 
talent literacki, nadała i. temu małemu zbior 
kowi wytworną formę stylistyczną i zgłębiła 
rzecz wielkiem umiłowaniem i znajomością 
przedmiotu. 

Książka zawiera następujące rozdziały: 
1) Echa staropolskiej kniei, 2) Łowiectwo w 
podaniu, legendzie i baśni, 3) Królowie na 
łowach, 4) Dawne lecznictwo myśliwskie, 5) 

Zwierzyńce i ptaszarnie, 6) Myśliwy „Panie 
Kochanku'', 7) Malarze polskich łowców. 

Kilka trafnie wybranych ilustracyj uzu- 
pełnia zajmującą treść. 

    

  

NAOKOŁO ŚWIATA — Nr. 
październik. Kiepsko jest z naszym warszaw- 
skim „magazynem: *, skoro, drukuje on takie 
skończone bzdury, pród nieuleczalnej grafo- 
manji, jak „Amor — sp. z. 0.0.'*. lub pseudo- 

114 — 

naukowe artykuły o herbacie, reklamujące 
pewną firmę. Pornografiezny pieprzyk w ilu- 
stracjach, wartości zeszytu nie podnosi. 

A
F
 

zło- . 

ZELDOGWICZOWA ny 2a u dozorcy. 

  

Dziś ostatni dzień! 

„MNÓ)„„Noc miłości” 
  

  

Juira dawnooczekiwana premj<re! Nieporówcany, jedyoy i niedościgniony 

SZALAĄPIN : (NY 
śpiewak królów i ról Śpiewatow 
FIODOR 

w nieśmiertelnem arcydzlele 

CERVANTESA DON KIŻOT 
ÓW gsujalaego 

C. W. PABSTA 
  

  

  

Dzis! Światowy sukces! 2 gi tilm „Ziotej Serji* produkcji Sowieckiej 

„MKARTWY DOM“ 
sk 2 95 powieści T. DOSTOJEWSKIEGO.— Insceniz. F. Eedorowa. W roli gł. genj, aktor res. P, Chmielew 

„Ilga atrakcja Sowieci „„NAQGQKOŁG ŚWIATA” 
Filmy całkowicie mówione i śpiewane po rosyjsku. 
Seanse 4, 6, 8 i 10.20 w dnie świąteczne od 2-ej. 

  

  

wiino „PAŃ”|ĘĘ 
aadje wileńskie 

CZWARTEK, DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 1933 R. 

7.00: Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 

poranny, dalszy ciąg muzyki, chwilka gospodar- 
stwa domowego, 

11.40: Wiad. o eksporcie. 

11.50: Wiad. bieżące. 

12.05: Muzyka 

12.30: Dziennik południowy 

15.25: Program dzienny. 15.30: Giełda roln. 
15.40: Koncert kameralny. 16.40: „Dział kobiecy 
w Polskiem Radjo“ — odczyt. 

16.55: Koncert (płyty). 

  

  

  

17.45: „Aktualizacja w nauczaniu” — od- 

czyt, 

18.00: „żywe muzeum w Sztokholmie" — 
odczyt.. 

Słuchowisko. 

„Skrzynka pocztowa” Nr. 264“ —- 

słuchaczów omówi W. Hulewicz. 
19.25: Odczyt aktualny. 

21.00: Skrzynka techniczna. 

: dalszy ciąg koncertu. 
: Wiad. sportowe. 
: Muzyka tan, 

: Muzyka tan. 

"FTYYYTYYPYYYYYYTYTYTYYTYYTYYTYTYWYYYYPYYTYTT 

UTE SRS 
Lekarze 

   
listy 

   

  

DO WYNAJĘCIA 
03 zaraz nzroźny 

DOKTÓR LSKAL 
Irontowy ua sklep ln 

zeidowicz biuro przy ul, Kidlew: 
Choroby skórne, wene- skiej 7 
rycz, narządów. MO cj 02 Z 

czowych. DO WYNAJĘCIA 
od 9 do l iod5 do SMIESZKANIE 
wieczorem. Ul. Mickie- 4 1 5 - pokojowe ze 

wicza 24. wszelkiemi wygodami - 
== — — — — —> — słoneczne 1 # bal- 

DOKTOR konami. — Dobroczyn- 

DO WYNAJĘCIA 
SKLEP 

  

kobiece, weneryczne — 
narządów * móczowych 
od 12 — 2i od 46 
ui. Mickiewicza 24 — O 0990! *ystewowych 

tel. 277. Okna b i z 3 pokojam 

_. Wileńska 25 — 9. 
u dozorcy. 

Dr. Wolfson "DO "WYNAJĘCIA 
Choroby skórne, wene- 5 - pokojowe = i 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 7, tel 10-67. w wygsdami ol GÓR 
sdgodr. 9 —1 1 4-8 Boatałłowa 19 m.3 0 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

  

Kupno 
i i 6 pokojowe ze 
i SPRZEDAŻ wszeikiemi wygodami 

YWVYYWYYYYYPYYCYWYG* W. Pohnlanka 25 0 
PIANINO — — — — — — — 

DO SPRZEDANIA MIESZKANIE 
Soltefiska 33 a m. 1 nowoczesne, 4 pok” że 
- — — — —==— > WszZElkiemi wygodami 

(łazienka, water) do wy- AAABAAAAAA AAA 
Lskaie NG” ul. A 

TYVPPTYTYTYOPYFEFE —0 — 

- ви%у рокб] 
lub mały, albo razem 
dwa do wynajęcia, moż- 
na z używslnością ku 

  

Potrzebne 
MIESZKANIE 
2 pokojowe z wygoda- 
mi Łęskawe ołerty do chni i utrzymaniem — 
administracji dla W. Ł. Mił: 3 m. 4 obok ulicy 

> S:snowej.   

SKR „Duży pokój łazienki 

o arcydziele 

DZIEJE GRZECH 
poiskiem 

które odniosło niebywały sukces na premjerze! 
  

  

  

  

  WILNO, 

KOMUNIKAT 
Niniejszem podajemy do łsskawej wiadomości 

P. T. Graczy Loterji Państwowej, że w dniach od 5 
do 7 października r. b. kolektura nasza nie będzie 
czynna. — Sprzedaż losów do klasy l:szej 28.ej 
Loterji Państw, oraz wypłata wszelkich wygranych 
wznowiona będzie z dn. 7-go p:ździernika b. r. o g. 
6-ej wiecz. — Donosząc о powyższem, uprzejmie 
prosimy o łaskawe przybycie w podanym czasie po 
kupno naszych szczęśliwych 1056% i pozostajemy 

z poważaniem 
Kolekiura Loterji Państwowej 

H. MINKOWSKI 

OSOBA 
dobrze oznzjomiona z 
pielęgnacą chorych 
znajdująca się w bardze 
ciężkich warunkach ша - 
terjelnych prosi о ja- 
kąkolwiek pracę. Legje- 
nowa 41 m 5 Włady: 
sława Witko 

Za utrzymanie 
i skromne wynagrodze- 
nie wyjadę do majątku 
na cały rok do mauki 
dzieci. Zgłoszenie da 
Redakcji pod „Student 
Politechniki Lwowsk,“ 

SŁUŻĄCA S 
do wszystkiega 

posiadająca świadectwa 
  NIEMIECKA 35. 

LZ otickaje pray, Ur 

   
oraz 

poleca 

Groups and single dia samotnych — Wie s 
Кна 48 m 4 0 | u GAWROŃSKA 

POKÓJ University College 

DO WYNAJĘCIA London 
dla solidnej osoby — Zawslas 22 m. 8 

„ Jasny, duży z bslkonem 2—4 i od 6—8 
ze wszelkiemi wygoda 
mi Kólewska 9 m. 4   tel, 838 

Na Kursy Kroju 
-— i szycia przyjmję u- 

POKÓó l czeniee za dostępną о- 
DO WYNAJĘCIA  nłatą. Nauka solidna. 

jasny, duży, umeblo Królewska 5 —H. 
wany ze wszystkiemi .- 

telefon — 

  

  

wygodami i , MAR AGA AAA он 

Danas Promo | Poszukują 
——————— PRACY 

  

Przyjmę dzieci. intelig. nanczycielka- 
do kompletu prywat: wychowawczyni wyje: 

nego.— Wiek 7—8 Ist, dzie do dzieci cd lat 7 

program drugiego ad- do 10 z priygotowa- 

działu. miem do I kl. gimn. — 

Mickiewicza 48 m, 6. Świsdectwa i referencje 
Zgłoszenia do 12 rene poważne - ul. Wielka 

i od 3—5 po poł,  27—3 0d 12—2. 

  

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe i clszowe, 

węgiel górnosiqski 
SKŁAD DRZEWA 

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

Destąrcza również dlą urzędów i instytucyj 
Dla P. P. Urzędników na raty 

| Oferty pod 6219 do 

Sznla Grochowska al. 
Sapieżyńska 3 m. 14 

Rožinė 
BEATS ESET 

wszędzie może 
Każdy otrzymać atałą 
robotę na dom (ziejenie 
abażurów i wycinanie 
z dykty) wźranki po 
nadesłanis adresu, — 
Wołomin, Witeld Poppe 
Przedstawiciejstwo ua 
Wilno wolue. 9 

Romejko Jóei 
poszukiwany jest przez 
brata swego Jana (ta- 
mieszkał:go w Litwie) 
Wszyscy posiadający 
wiadomości o postnki- 
wanym proszeni SĄ © 

Długoletni podsnie ich pod adre- 
sem: Jagielicńska 10 m. 

KIEROWNIK 3 — Przyjałzowska do 
większych dóbr, który 15 listopada D, r. 
pracował dotychczas W Ep — p 
Wojew. Pozn., ewsng. 
муто ‚ ргзупа!е? в. рай- 
stwowa polska, narod. 
miemiecka, poszukaje 
posady, Najlepsze świa. 
dectwa 1 referencje — 

  

Ogrodnik 
z ukończoną szkołą 0- 
grodniczą i kiikołetnię 
prsktyką zakłada ogro- 
dy owocowe—szdobne, 
oraz udzieia porad fa- 
chowych. Wilno, ulicz 

Binra Ogł „Kosmos“, Žairowa Gėra 18—1 
Poznań, Zwierzyniecka „ ———— — 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkanie 
z całodziennem autrzy* 
msniem 75 zł mies. — 
Opieka dobra — Piac 
Metropolitalny 3 m. 8. 

o
 

Młoda 
panienka — łagodnego 
usposobienia posznknje 
posady w charakterze 
pielęgniarki przy dzie- "= 
cisch lub starszych, — 
Chętnie na prowincji. 
Oterty pszysyłać Wilno 
Bakszta 2 pod „Pielęg- 
niarka* 

  

Opuszczona 
przez męża — ciężke 
chora na Basedową p. 
1 zuajduję się w opła- 
kanym stanie z córecz- 
ką 13 letnią zdołną dzie- 

— — — — — — — weczką już w6'ym sć- 

— — — — — — — — dzale szkoly będgcej— 
Mieszkanie nie opłaco= 

  

POPIERAJCIE ne, dłog na chleb z8- 
ciągnięty, woła przete 

L 0 P p o pomoc w nadziei 
ЕР вО Е& otrzymania takowej w 

„Słowie* pod Lierą L 
| m A -- po 

  

HAS SS SIT VS VKT IIS ES III 

R. 8. WARREN BELL. 5) 

Dwaj złodzieje 
Wynyates przeszedł przez korytarz i zna- 

lazł się w jadalnym pokoju.Na kredensie stała 

butelka i syfon z wodą.Nie było szklaneczek i 
Wynyates musiał iść po nie do kuchni. Powró: 
cił do hallu z pełną tacą. 

Ale w hallu nie było nikogo. Spojrzał na 
drzwi, które były nieeo uchylone. Oczy jego zat 

rzymały się chwilę na stole i uśmiech rozjaś- 

nił jego twarz. Postawił tacę na stole i nalał 

sobie whiski z sodą. Gdy podniósł szklankę do 
ust, z za parawanu wyszła jego żona. 

Była bardzo blada i patrzyła z obawą w 

jego oczy. Uśmiechnął się do niej. 

—Muszę jednak powtórzyć, Muriel, że 
Amstrong ma bardzo mieszane towarzystwo. 

Nasz „przyjaciel'*, który powołuje się na 
znajomość z nim, jest jednak bezwątpienia zło- 
dziejem. 

Położyła rękę na parawanie, jakgdyby pot- 

trzebowała oparcia. 

—Co ci jest? -zapytał mąż z niepokojem.- 

Jesteś taka blada. Chodź i usiądź koło mnie. 

Objął ją i podsunął krzesło, na którem sie- 
dział więzień. Usiadła pomiędzy kawałkami sz- 
nura, oparła łokcie na stole i schowała twarz 

v dłoniach. 

— Jesteś chora, — rzekł troskliwie. -—Poz 
wól, że Ci dam trochę wina. 

— Tak, daj mi coś do picia. 

Pośpieszył znów do jadalni i przyniósł wi 
na w puharze. Zaledwie dotknęła ustami brze- 

gu i znów zakryła twarz rękami. 

  

* Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. 

ЫОВ 
AN 

Patrzył znów na nią niezdecydowany, a 

ona milezała i tak mijały długie minuty. Wy- 

nyates zamknął drzwi wejściowe i zaczął cho- 
dzić po pokoju. 

Umyślnie, aby rozstrzygnąć swe wątpli- 

wości, wyszedł, zostawiając nieznajomego z ceu- 

ną bransoletką na stole. Tamten złapał się na 

przynętę. Wynyates nie dbał o cenę pięknego 

cacka. Mógł je z łatwością zastąpić nowem. 

Chodziło mu o zyskanie pewności, że mło- 

dy mężczyzna był tylko zwykłym. złodziejem 

—— nie dbał o cenę tej próby. 

Wreszcie podniosła głowę. Z oddali dola- 

tywał turkot oddalającego się motoru. 
— Czy czujesz się lepiej? 

— Tak. Coś mówiłeś? — uśmiechnęła się 
słabo. k 

— Że przyjaciel Amstronga jest złodziejem 

Zabrał twoją bransoletkę. 
Twarz, która zwróciła się ku niemu, była 

zupełnie biała. 

— Dlaczego stwierdzenie. tego sprawia Ci 

taką przyjemność ? 

Oparł się o stół i oczy utkwił w jej twa- 

rzy. 

: — Bo, myślałem, że może przyszedł tula; 

aby mi nkraść coś innego, — powiedział wolno, 

— malazłem twój list. 
Wciągnęła głęboko powietrze, z ulgą: naj 

gorsze już nadeszło! 
— A teraz, myślisz, że to był .. 
— Złodziej, w zwykłem tego słowa znacze 

niu. ы 
— Nie, nie jest nim, — odpowiedziała 

spokojnie, on umyślnie zrobił to abyś myślał, 

że on jest złodziejem! 
Żebym myślał... Dlaczego w takim razie 

wymyślił tą bajkę,, że wziął nasz bungalow za 
bungalow Armstronga ? 

— Bo myślał z początku że ty niczego nie 

podejrzewasz. 

— A czemu później zorjentował się, 
że mam jakieś podejrzenia ? 

— Kiedy posłałeś po mnie. Słuchałam z 
góry. Pomyślałam właśnie o liście i chciałam 
zejść po niego. 

Wynyates zesztywniał. 

— Więc to był człowiek?.. 
— Tak. 
— I miałaś odejść dziś jeszcze? ‚ 
— Tak. Ale potem postanowiłam nie robić 

tego. 
— Tak postanowiłaś? Możesz przysiądz? 

— Przysięgam. 

Zmów ukryła twarz w dłoniach. Wynyates 
stał, nie mogąc oderwać oczu od strzechy złe 
tych włosów na jej dziewczęcej główce i przy” 
pomniał słowa z jej listu: „Gdybyś chciał wię” 
cej dbać o częste przebywanie ze mną““. 

Wymówka, zawarta w tych słowach ukłó- 

ła go w samo serce. Podszedł i uklęknął prze 

ńiej. 
— Muriel, chciałbym ci dowieść, że chodzi 

mi bardzo o twoje towarzystwo. Nie wiedzi»- 

łem, że tęskniłaś do mnie, że brak ei mego to- 
warzystwa. Czy pozwolisz mi okazać, jak bat- 

dzo brakowało mi ciebie, kiedy nie byliśmy ra. 

zem? : 
Spojrzała na niego niepewnie. 
— Ozy jestem godna tego ...teraz? 
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Objął ją, a ona przytuliła się do niego, płs | 
cząc, jak dziecko, któremu! przebaczono. 

Koniec. 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński, 

   


