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Opłata pocziowa uiszczona ryczałtem, | 

Redakcja rękopisów niczamówionych ule zwraca. Administra- i 

cja mie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. į 

    

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANUWICZE -- uł, Szeptyckiego — A. Łaszuk.. DRUJA — Kowkiu. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 

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

KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
M.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

  ce do miejsca. Terminy 
    

! PODBRODZIE — uł, Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgaruja Polska — St. Bednarski 

POSTAWY —. Księgarnia Połskiej Macierzy Szkołnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 

SŁONIM — Ksiegaraia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE -— Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY -— М, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja + 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindei, skład zpte „sy. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA —- Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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TELEGRAMY W STALOWEJ AUREOLI SZABEL ULANSKICH — кка юпиша 
Subskrypcja Pożyczki Naro-. 

dowej 
316 MILJONÓW 366 TYSIĘCY 

WARSZAWA, PAT. Do godz, 18 dnia 6 b. 

m. subskrypcja na terenie całego państwa wy- 
niosła 316 miljonow 366 tysięcy za. 

MIN. BECK WRACA DO WARSZAWY. 

WARSZAWA. (tel. wł.) Z Genewy donoszą 
że wczoraj o godzinie 11 rano wyjechał do War 
szawy min. J. Beck z małżonką. Na dworcu że- 
gnał ministra Becka min. Titulescu, oraz człon- 

kowie delegacji polskiej. 

WIZYTA MIN. TITULESCU W WARSZAWIE. 

WARSZAWA (tel. wł.). Minister Titulescu 
| .._ „”Bpuścił Genewę w sobotę i drogą na Wiedeń 

i udał się do Warszawy z wizytą oficjalną. Przy- 
jazd min. Titulescu do Warszawy nastąpi w po- 

niedziałek 9 b.m. 

ZGON GENERAŁA JUDENICZA 
PARYŻ. PAT. W Nicei zmarł w 71 roku ży- 

cia generał armji carskiej Judenicz, który pod- 
czas wielkiej wojny wsławił się jako zdobyw- 
ca Erzerumu, później prowadził zkcję przeciw 
bolszewikom. Zwłoki generała Judenicza zosta- 
ną złożone w grobowcu Obok trumny w. ks. Mi. 
kołaja Mikołajewicza, 

OTWARCIE PARLAMENTU W TALLINIE 

TALLIN. PAT. Otwarcie jesiennej sesji par 

lamentu odbyło się w atmosferze bardzo naprę- 

żonej. Minister spraw wewnętrznych Roberg. 

wmieszany w aferę spirytusową, podał się do 

dymisji. Nowym ministrem został mianowany 

docent uniwersytetu w Tartu dr. Ein. 

W OCZEKIWANIU NA ZNIESIENIE 
PROHIBICJI 

WASZYNGTON. PAT. Licząc się ze znie- 

sieniem prohibicji rząd związkowy zakomuniko- 
wał poborcom podatkowym, ze wszystkich Sta- 

nów opłaty i cła wwozowe, jakie mają być 
pobierane z chwilą zniesienia prohibicji. Koła 
urzędowe sądzą, że wprowadzenie tych opłat na 

stąpi w dniu 6 grudnia, t.j. następnego dnia po 
głosowaniu w sprawie prohibicji 36-go stanu. 

Prezydent Roosevelt wypowiedział się ostatecz- 

nie przeciwko zwołaniu kongresu przed 3-cim 
stycznia roku przyszłego. Już obecnie dzienni- 

ki zamieszczają ogłoszenia sprzedawców win i 

napojów alkohołowych, z tą jednak uwagą, że 
nabyty towar wydany będze dopiero po znie- 

sieniu prohibicji. 

OKRADZENIE GROBU WOJEWODY 

KATOWICE PAT. W nocy z 3 na 4 b.m. 
nieznani złoczyńcy skradli z grobu b. wojewody 

śląskiego ś.p. Józefa Rymera bronzową płytę 

nagrobkową. 

ZAMORDOWANIE BURMISTRZA NA ŚLĄSKU 

CIESZYN. PAT. — W Pietwałdzie na cze- 
skimŚląsku zamordowany został tamtejszy bur- 

mistrz, starszy sztygar Józef Grygar, którego 
zagtrzelił bezrobotny Klimsza, dając don 9 strza 
łów. Morderca, który podobno jest komunistą, 

po dokonaniu zbrodni ukrył się w szybie węglo- 
wym i pomimo dokładnych poszukiwań niepo- 

wiodło się dotąd znaleźć kryjówki. 

Podróże krótewskie 
Najlepszy z alpinistów śród monarchów 

król Albert belgijski odbywa swe wędrówki 

alpejskie i tego roku. Onegdaj król dokonał 
wyprawy na szczyt Castello wpobliżu Coni. 

Królowi towarzyszył hr. Bonacossa, prezes 
włoskiego klubu alpejskiego. 

Natomiast Alfons 15-ty woli podróże a- 

eropłanem. Wczoraj” w południe odleciał sa- 
molotem pasażerskim z Bourget do Londy- 
nu. EL. 

w
 

Giełda warszawska 
WARSZAWA PAT. Przedgiełda: dolary 

5.73. Dolary złote 9.02, ruble 4.69, czerwońce 
1.06. Pożyczki: Budowlana 38, dolarówka . 48, 

inwestycyjna 102,50, stabilizacyjna 51, dolonow- 

ska 67, śląska 44, warszawska 43. 

Belgja 124,50 — 124,81 — 124.19 
Gdańsk 173,48 — 173,91 — 173,05 
Holandja 359,15 — 3,60 — 358,95. 
1 ndyn 27.48 — 27.63 — 27,33 
Nowy York 5.79, — 5,83 — 5.75 

Nowy York Kabel 5.80 — 5,84 — 5.76 

Paryž 34.92 — 3501 — 34,83 
Szwajcarja 172,92 — 173,35 — 172,49 

Włochy 46,90 — 47,13 — 46,67 
Berlin w obr. pryw. 212,55 
Tendencja przeważnie słabsza. 

——o-)0— 

Pochód obnażonych 
Z Vancouver w Kanadzie donoszą 0 Ory- 

ginalnem ultimatum, postawionem  premjerowi 
ministrów przez bezrobotne kobiety. 

— Nie mamy pracy — oznajmiła prem- 
jerowi delegacja kobiet — i nie mamy za co 
kupić sobie ubrania. Oto dlaczego postanowi- 

liśmy urządzić pochód obnażonych kobiet po 
ulicach miasta, jeżeli rząd nam nie dopomo- 
ze. 

Nie są to puste słowa. Nędza wśród ro- 
botnic w Vancouver jest niezmierna. Zarejest 
rowany przez władze wypadek, że cztery ro- 

botnice, mieszkające w jednej izbie, posiada- 

ją jedną tylko suknię, w której kolejno wy- 
chodzą po zasiłek, nie należy bynajmniej do 

odosobnionych. Premjer więc stanął istotnie 
wobec trudnego zagadnienia. EL. 

  

ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI 

KRAKÓW. PAT. Uroczystości dzisiejsze 

rozpoczęły się pontyfikalną mszą świętą, odpra- 
wioną w kościele garnizonowym przez ks. bisku- 
pa Gawlinę w asyście licznego duchowieństwa 
wojskowego. Na nabożeństwie obecny był Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej, który po przejściu: 
przed frontem kompanii honorowej 36 p.p. po- 
witany został u progu przez ks. biskupa Gawfi- 
nę, przy dźwiękach hymnu państwowego, ode. 

granego przez orkiestrę. Również przybyli czton 
kowie rządu z premierem Jędrzejewiczem na cze 
ie, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes Sławek, 

pani marszałkowa Piłsudska, liczna generałicja z 
z wiceministrem spraw wojskowych gen. Sla- 
woj-Składkowskim, miejscowi przedstawiciele 
cywilnych władz państwowych z wojewodą dr. 

Kwaśniewskim oraz wojskowych z gen, Łuczyń 
skim, dowódcą O.K. 5 na czele, prezydent mia- 
sta dr. Kaplicki, książę metropolita Sapieha, bi- 

skup dr. Rospond z ficznem wyższem duchowień 

stwem świeckiem i zakonnem. 

100 TYSIĘCY WIDZÓW NA BŁONIACH 

Gdy w kościele garnizonowym odbywała 
się uroczysta msza Święta, na Błonia Krakow- 

skie ciągnęły nieprzerwane tłumy publiczności, 
by asystować podczas wielkiej rewji kawalecji. 

Błonia przedstawiały widok niezwykle sualow- 
niczy. Ustawiono honorowe trybuny dla do- 
stojników państwowych, korpusu dypiomatycz- 
nego, Oraz trybuny dla publiczności, która w 
liczbie przeszło 15.000 szczelnie je wypełniła, 

Wszystkie wzniesienia, okalające Błonia, 
wypełnione były tłumami publiczności, której cy. 
frę obliczono na przeszło 100.000 osób. 

Naprzeciwko trybun ustawiło się do przegla 
du 12 pułków Kawalerji. 

Około godziny 10 zaczęli przybywać na płac 
rewji przedstawiciele władz cywilnych i woj. 
skowych. 

O godz. 10.30 odezwały się dźwięki marsza 
generalskiego. Na placu rewji ukazał się na ko- 
niu dowodzący całością rewji inspektor armii 
gen. dyw. Dreszer, który przejechał przed fron- 
tem pułków, odbierając raport od poszczegól- 
nych dowódców. 

„NIECH ŻYJĘ MARSZAŁEK PIŁSUDSKI!" 

O godzinie 11.30 zapanowało na trybunach 
podniecenie w oczekiwaniu na przyjazd Marszał- 
ka Piłsudskiego, który też o godz. 11.45 ukazał 
się, jadąc samochodem w towarzystwie szefa 

biura inspekcji płk. Warthy. — Po prawej stro- 
nie trybuny Marszałka Piłsudskiego ustawiła 
się w długim szeregu generalicja z inspettorem 
armji gen. Osińskim na czele, oraz wszyscy a- 
kredytowani attaches wojskowi w Polsce. Przy- 

jeżdżającego na Błonia p. Marszałka Piłsudskie- 
go witano długo niemilknącemi, entuzjastyczne- 
mi okrzykami. 

Niezwykle podniosiy był moment, zdy auto 
zbliżyło się do trybuny. Wszyscy obecni odkryli 
głowy, powstając z miejsc i zgotowali wodzowi 
Narodu żywiołową owację. W tym miomercie or 
kiestry odegrały hymn narodowy, a z piersi nłań 
skich wyrwał się potężny okrzyk: „Niech žyje!“ 
Marszałek Piłsudski odebrał raport od dowocza- 
cego defiladą gen. Dreszera; następnie kolejno 
przejeżdżając wzdłuż długiej linji pułków, а- 

bierał raport od poszczególnych dowódców, 
Po skończonym przeglądzie Marszałek Pił- 

sudski wysiadł z samochodu i zjawił się na spe- 
cjalnie przygotowanej dlań trybunie. I znowu 
rozległy się na całych Błoniach okrzyki na cześć 

Marszałka, które brzmiaty czas dłuższy. 

Po przeglądzie Marszałek Piłsudski udał sie 
do parku , Juvenia", gdzie podejmował dostojni- 
ków państwowych, generaficję i wyższych wa; 
skowych, oraz attaches wojskowych państw za- 

granicznych śniadaniem. Marszałek Piłsudski 
był w doskonałym humorze i prowadził ożywio 
ną rozmowę ze swem Otoczeniem i attaches 

wojskowymi. 

W międzyczasie pułki kawalerji rozpoczęły 

przegrupowanie do defilady na małych Błoniach. 
O godzinie 12.40 Marszałek Piłsudski cpu- 

ścił park Juvenia i zajął miejsce na specjalnej 
trybunie w oczckiwaniu 1a przyjazd prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

© godzinie 12.45 witany owacyjnie przez 
tłumy publiczności, przy dzwiękach hymnu pań- 
stwowego, przybył na Błonia Pan Prezydent w 
towarzystwie dowódcy O.K. Kraków gen. Łu- 
szczyńskiego i świty. Prezydent zajął miejsce 
w łoży głównej na trybunach. 

IMPONUJĄCA DEFILADA KAWALERY JSKICH 
PUŁKÓW 

W tym momencie Marszałek Piłsudski dał 

  

rozkaz do rozpoczęcia defiłady. — Na czele 12 

pułków kawalerji jechał konno inspektor armii 
gen. dyw. Dreszer. Za nim ciągnęły kłusem dłu- 
gim szeregiem pułki kawalerji: 1 pułk szwoleże- 
rów im. Marszałka , odznaczony ог- 

derem Virtuti Militari, 7 pułk ułanów, odznaczo- 
ny orderem Virtuti Militari z Mińska Mazowiec- 
kiego, 15 pułk ułanów odznaczony orderem Vir- 
tuti Militari z Poznania, trzeci pułk uła- 

nów wielkopolskich, 20 pułk ułanów im. Kró- 

ła Jana Sobieskiego z Rzeszowa, 24 pułk uła- 

nów, 1 pułk strzelców konnych, 10 pułk strzel- 

ców konnych, 4 pułk strzelców konnych, 3 pułk 

strzelców konnych, 5 pułk strzelców konnych i 

8 pułk ułanów im. księcia Józefa Poniatowskie- 

go z Krakowa. — Publiczność przyjmowała de- 

filującą kawalerję entuzjastycznie. Przejeżdżają 
ce pułki chyliły sztandary przed Prezydentem 
Rzeczypospolitej ; Marszałkiem Piłsudskim. Nie 
widziana dotychczas w tej ilości defilada pułków 
kawalerji, doskonała postawa i wygląd defilują- 
cych ułanów, szwoleżerów i strzelców konnych, 
wywarł na zgromadzonych tłumach głębokie i 
niezatarte wrażenie. 

Po skończonej defiladzie, żegnani entuzja- 

Ф 

  

   
PRZED SARKOFAGIEM KROLEWSKIM 

W almanachu rycerzy, którzy brali 

udział w bitwie wiedeńskiej jest także 

Piłsudski herbu Kościesza, przodek Wo- 

dza Narodu. 

„Składam hołd królowi Janowi II. 

który odniósł wspaniałe zwycięstwo — 

powiedział Marszałek przed trumną kró- 

lewską. 

Stało się to wszystko przy dzwonie 

Zygmunta, w Katedrze na Wawelu w jej 

atmosterze w jej nastrojach. 

Razem z dużą częścią Europy odwra 

camy się od doktryn XIX wieku, powra- 

camy do zasad autorytetu. Wódz zwy- 

cięski Piłsudski staje u sarkofagu wodza 

z przed ćwierć tysiąca lat, którego stra- 

tegję, którego genjusz uznają wszystkie 

współczesne nam naukowe powagi woj- 

skowe. Stoi w skupieniu przed tą trum- 

ną, jakby rozmawiał z duchami. k 

Każde słowo Marszałka Piłsudskiego 

jest dla narodu jakby sygnałem danem 

wielką chorągwią. 

Usłuchajmy i tego ostatniego sygna- 

łu, tych słów wielkiego człowieka. Zo- 

baczmy w nich łączność między dawnemi 

a naszemi laty, zobaczmy, że Piłsudski 

podszedł do trumny królewskiej tak, jak 

syn podchodzi do. grobu ojca. 

Cieszymy się, że stało się to wtedy, 

kiedy nietylko serce katedry na Wawelu 

biło złotem i amarantem, lecz i błonia 

krakowskie były stalowym płaszczem sza 

bel ułańskich pokryte. 

Cieszymy się, że złożył ten hołd Pił- 

sudski nietylko wobec wojska, generali- 

cji, rządu i korpusu dyplomatycznego, 

lecz także wobec swoich córek, któe 

dziedziczą po nim wielkie nazwisko, dzit 

dziczą chwałę, którą okrył naród, dzie: 

dziczą dźwięk słewa „Piłsudski*, które 

brzmi jak szarpnięcie się sztandaru. 

*"- Rodzina Sobieskiego przez jedno tyl 

ko pokolenie stała na czele naszego na- 

rodu. Niech ten dziwon Jagiellonów u 10- 

sów Polski wybłaga, aby inaczej się sta- 

ło z nazwiskiem Piłsudskiego. Cat. 

stycznemi okrzykami  wielotysięcznych tłumów 

publiczności, Prezydent Rzeczypospolitej, oraz 

Marszałek Piłsudski opuścił plac rewji, udając 
się do swych apartamentów. 

Tymczasem szwadrony honorowe pułków, 
kawalerji, odznaczonych orderem Virtuti Milita. 
ri: 1 pułku szwoleżerów, 7 pulku ułanów z Miń. 
ska i 15 pułku ułanów z Poznania, oraz 20 put- 

ku ułanów im. Króla Jana Sobieskiego, poma- 
szerowały na Wawel, aby asystować przy uro- 
czystości złożenia hołdu prochom króla Jana NI. 

W KATEDRZE NA WAWELU 

Przed 2-gą godziną do katedry na Wawelu 
zaczęli przybywać przedstawiciele władz cywil- 

nych i wojskowych. Frontem do katedry usta. 

wit sie szwadron honorowy 1 pułku szwoleże- 
rów. Na dziedzińcu stanął 7 pułk ułanów z Miń- 
ska, Oraz płuton honorowy 1 baonu mostów ko- 

lejowych, a dalej dwa następne pułki. — Przed 
wejściem głównem do katedry ustawiła się ge- 

Wyrok w procesi 
SAMBOR. Pat. — W ostatnim dniu 

procesu, który rozpoczął się o godz. 9 ra 
no, pierwszy przemawiał obrońca oskar 
żenego Baranowskiego adw. dr. Kreuze- 
nauer. Jako, główny, argument, przeciwko 
oskarżeniu Baranowskiego o współudział 
w mordzie truskawieckim, obrońca wysu 
wa, iż sam Baranowski wyjawił władzom 
policyjnym sprawę rewolweru, co do któ 
rego mógł przypuszczać, że był użyty 
przy zabójstwie śp. Hotówki. Dla odpar 
cia tezy oskarżenia co do wejścia w po 
rozumienie z Ukraińską Organizją Terro 

rystyczną powołał się obrońca na to, że 
oskarżony Baranowski jako konfident 
władz bezpieczeństwa musiał oscylować 
pomiędzy swoim mandatem a członkami 
organizacji, by zdobyć wśród nich zaufa 
nie, a tem samem jak największy zapas 
wiadomości. Adwokat odpiera zaczut, ia 
koby Baranowski pracował dla OUN. w 
czasie służby jako konfident połskica 
władz bezpieczeństwa. W końci: obrońca 
prosi o wyrok uniewinniajcy. 

__ Po tem przemówieniu sędziowie przy 
sięgli o godzinie 11.15 udali się na nara- 
dę. O godz. 12.30 przewodniczący ławy 
przysięgłych Zakrzewski odczytał wśród 
powszechnego napięcia uwagi werdykt. 
Na pierwsze pytanie główne  przysięgii 
odpowiedzieli 12 głosami — „tak“, na 
drugie — 9 głosów „tak*, 3 głosy „nie“, 
na trzecie — 10 głosów „tak*, 2 głosy 
„nie*, Prokurator Mitraszewski wnosi o 

neralicja i wyżsi wojskowi: dowódcy dywizyi 

i brygad, inspektorowie armji gen. Osiński i 
gen. Berbecki, wiceministrowie spraw  wojsko- 
wych Fabrycy i Sławoj-Składkowski. Przyległe 
ułice zaległy tłumy publiczności, 

O godz. 14.25 przybył na Wawel Marszałek 

Piłsudski w towarzystwie szefa biura inspekcji 
Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych płk.Warthy 
Ustawione przed katedrą szwadrony honorowe 
prezentowały broń. Marszałek Piłsudski  prze- 
szedł przed frontem starszyzny oficerskiej. U- 
brany był w szaroniebieski mundur, przepasa- 

ny wielką wstęgą Virtuti Militari, z maciejówką 

na głowie. 

Marszałek wkroczył do katedry na czele 

oddziału, złożonego z 24-generałów i wyższych 
wojskowych, którzy postępowali za nim, uszere- 
gowani w dwójkach. Wszyscy. oficerowie byli w 
strojach służbowych. W pierwszej dwójce kro- 
czyli inspektorowie armji gen. Osiński i gen. 

£ 0 Za 
zastosowanie przepisów z art. objętych 
aktem oskarżenia, przytaczając okoliczno 
ści obciązające, jak i łagodzące w stosun 
ku do poszczególnych oskarżonych. Po 
replice obrońcy oskarżonego. . Bunija, Ro- 
guskiego i obrońcy Baranowskiego trybu 
nał udał się na naradę. 

Po trzygodzinnej naradzie trybunał 
wkroczył na salę i przewodniczący, 

wśród ogólnej ciszy i skupienia, odczytu 
je wyrok: ; 

Aleksander Bunij, winien współwiny 
w zbrodni morderstwa nasadniczego z $ 5 
ust. 134, 135/111, 132 ust 2 austrjackiej 
ustawy karnej, a to po myśli $ 134 ust 2, 
przy zastosowaniu art. 10a przepisów 
wprowadzających ustawę karną — skaza 
ny na 10 lat więzienia; winien zbrodni sta 
nu z art. 97 $ 1 ustawy karnej, za co ska 
zany zostaje na 2 lata więzienia, za co 
skazany zostaje na łączną karę 10 lat wię 
zienią. Po myśli art. 47 $ 1 ustawy kar- 

   

  

Echa strza łu de Kanclerza 

Rosyjskie przysłowie powiada, że na bied- 

nego Makara wszystkie szyszki spadają. 
To przysłowie można w całej pełni zasto- 

Berbecki. PO przekroczeniu progu świątyni 0d- 

dział dowodzony przez Marszałka Piłsudskiego 
skierował się do krypty i zszedł na dół. sować do naszych rolników z wojew. Wschod- 

nich. ’ 
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI PRZED SARKOFA- Oziminy były stosunkowo niezłe i daży się 

GIEM KRÓLA. dobrze zebrać dając do 60 — 80 pud. z dzie- 

Przed sarkofagiem króla Jana II, Marszałek s y, 60 u nas jest już dobrym urodzajem a 
Piłsudski, w obecności Prezydenta Rzeczypospo- liczy się za nieurodzaj zupełny w Wojew. Za- 
iitej, złożył hołd imieniem armji prochom boha- chodnich. 

terskiego króla. Zwracając się do Prezydenta, Natomiast owsy fatalne w znacznej 
Marszałek Piłsudski powiedział następujące sło- dotknięte rdzą. Gorzej $ 
wa: mienie, których wydajno: 

„Panie Prezydencie Rzeczypospolitej! 'W 2 50 „pad, b zarneg: i porośniętego 
imienia Wojska składam hołd Krótowi Polskie- W dniu 20 września ) ze znaczna © 

mu Janowi III Sobieskiemu, Wietkiemu Wodzo- Stoi na polu bądź w snopach, bądź j 

wi, który odnosił wspaniałe zwycięstwa”, |, ‚ 2 Jaka S 
: Ak" SR otrawy koniezynowe w całości lub części 

a. Šo gniją w polu pod ustawicznym deszczem. 

rom rozkaz ” BA A Drugie ukosy łąk nie porosły i nie 

szałek Piłsudski w noża” "> baczność, Salu- „41, kosiė bo stoją w wodzie. 3 
tując, stał przez dłuższy czas NORZE о W wielu miejscach dotąd nie przystąpili 

sarkofagiem króla Jana III Jednoczešnie odezwał rolnicy i więksi i drobni do siewów oziminy, 
się potężny dzwon „Zygmunta i uderzono w gdyż nie sposób an orać an bronować. Wo- 
dzwony we wszystkich świątyniach. Ustawione gą stoi wszędzie na niższych miejscach i w brn- 
na wałach u stóp Wawelu baterje ciężkich dział zqąch a wciąż leje, leje i leje! 
dały 21 strzałów honorowych. W tych warunkach klimatycznych 

Uroczyste skupienie, panujące w tej chwili mogą być kartofle? 
w katedrze wawelskiej, wywarło potężne wra- Kartofel jest rośliną nieznoszącą wszel- 

żeni, kiego nadmiaru wilgoci, a cóż dopiero gdy w 
Po złożeniu hołdu Perzydeńt Rzeczypospoli- bruzdach stoi woda! Brak ciepła a szczególnie 

tej wyszedł z krypty i udał się do presbiterjum, słońca, od obecności którego zależy wy 

gdzie zajął miejsce pod baldachimem. W chwilę nie się skrobi, sprawił, że bulwy kartof 

potem wszedł do katedry Pan Marszałek na cze- nie zawiązywały się i nie rosły. 
le generalicji i . wyższych wojskowych. Oddział : Pod krzakiem na ziemi dobrze nawożonej 
prowadzony przez Marszałka ustawił się w sze.. znajdujemy 3—5 małych kłębów, z których do 
reg w nawie bocznej, gdzie Marszałek wydał 50 proc. jest już zgniłych, t. zn. czarna stopka 
rozkaz „Czapki zdejm!” i rozwiązał oddział, zniszczyła duży procent krzaków. 

Marzak Piłsudski z otoczeniem udał-się następ „Kłęby mają bardzo nikły proc. krochmalu, 
nie przed oitarz główny. gdyż brak słońca nie pozwolił na jego wytwa- 

rzanie., 

Ks. Metropolita Sapieha w otoczeniu liczne. Tana ist846 du KROI A aa 3 6 późnej jesieni była 
go kleru zaintonował uroczyste Te „Deum. ŚĆ zielona i kłęby rosły. W obecnym roku już w 
Odprawieniu modłów wszyscy obecni odśpiewali pierwszych dniach września liście opadały z 
„Boże coś Polskę". ; 1 prętów i nać usychała a więc roslina zakań- 

AE Po i w: serwi 2 Prezydeni czała swój žywot przedwezešnie nie mając wa- 
zeczypospolitej i Mar. iisudski, odpro- 

wadzani przez metropolitę Sapiehę, w otoczeniu 
runków rozwoju. 

k 4; > Należy oczekiwać braku kartofli z wiosną 
kapituły katedralnej, opuścili katedrę, udając się * 

do swych apartamentow. 
na nasienie przy dużych stratach z racji gnicia, 

OLBRZYMI ZJAZD W KRAKOWIĘ 

a więc i znacznego wzrostu ceny. 

Ziemniak przy dobrym urodzaju opłaca 
^ swą kosztowną uprawę a.szczególnie zbiór. — 

zony zB sk Przez całą prawie noc kk Ileż można liczyć zbiór z hektara? 
bywały do Krakowa pociągi i, wiozące rozne Wedle prób dokonanych okazuje się, że 
gacje na dzisiejsze święto kawalerji, Po północy w. wielu „tiejiośch nizkich zbiór and, 
pizybyli do Krakowa attaches wojskowi państw gatunków dał mniej niż posiano, siew normal- 
obcych m. in. attache sowiecki gen. Lepin i ny to 120 pud. sadzeniaków na hektar. 
niemiecki gen. AA mikoczy Sacra. Zbiór nie przewyższy Średnio 300 — 400 DE era 2 Pajda ach ga pud. a więc nadwyżka plonu będzie stano- 

dzienników amerykańskich z Berlina, oraz przed 

stawiciele najważniejszych agencyj telegraficz. 

wiła 180 — 280  pud. 

Uprawa kosztuje sadzenie na jeden hektar 

nych świata. Przybyło również wietu dziennika- 

tzy polskch z całego kraju. 
orka 3 krotna 6 pług. — 30 zł. 

dwie brony — 6 — 

DEKORACJA ATTACHE WOJSKOWEGO 
TURCJI 

3 plužki — 10,50 

"KRAKÓW, PAT. Dziś rano szef sztabu ge- 
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2 pogłębiacze — 7 — 
Koszty zbioru: 2 pługi — 10 zł. 

32 kobiety — 32 zł. 

  

i i 1 brona — 3 zh 
neralnego generał Gąsiorowski udekorował Po- 5 E 

lonią Restitutą IV stopnia attache wojskowego 2 Pa ia RAT, ž Žž 

Turcji, Nadjy „ beja. W czasie rewji Marszalek ias ei 6 e 

Piłsudski zaprosił do siebie attache wojskowego 

Nadjy beja, z którym rozmawiał dłuższą chwilę. 

WIENIEC AUSTRJACKI NA SARKOFAGU 

KRAKÓW. PAT. — Poseł austrjacki w War 

szawie w towarzystwie podsekretarza stanu w 
Ministerstwie spraw zagranicznych Szembeka, 
attache wojskowego Austrji i wojewody Kwaś- 
uiewskiego złożył na sarkofagu króla Sobieskie- 

go wieniec, przepasany wstęgami o barwach 
ustrjackich. 

nawożenie 40 fur, licząc że połowa nawozu 
wykorzysta się — 206 zł. 

Koszty więc własne na jednen h wynoszą 
324 zł. Przy 280 pud. netto z hektara jaką 
cenę musielibyśmy osiągnąć za jeden  pud 
kartofli by nie dołożyć do tej uprawy? 

Nie należy zapominać, że normalnie w 
naszych gospodarstwach czwarta część  zbio- 
ru, odpada na wykarmienie robotnika. 

Przy zarażonej kartofli, straty na gniciu 
wyniosą z największą pewnością około 20 — 
25 proc. w najlepszym razie. A gdzież są 
ogólne koszta administracji, amortyzacja in- 

wentarzy, podatki, daniny, świadczenia, ase- 
kuracja i koszty ogólne, które padają na 
każde ha uprawy? 

U nas nrodzaj ziemniaków uważa się za 
normalny przy 700 pud. z h, czyli przy po- 
trąceniu nasienia 580 pud. netto. 

    

  

PASSYO OOOO DZE E 

Hołówki 
nej z art. 52 $ 3. orzeka się utratę praw 
publicznych i obywatelskich na lat 10. 

Roman Baranowski winien jest współ 
winy w zbrodni morderstwa nasadnicze- 
go oraz zbrodni stanu, za co skazany zo 
staje w myśl powyżej wymienionych art. 
na karę więzienia po 6 lat, łącznie w na 
10 lat więzienia oraz na utratę praw ohy 
watelskich i publicznych na lat 10. 

Obu oskarżonym zalicza się do kary 

cząs przebyty w więzieniu. | 

Trzeci oskarżony Mikołaj Motyka wi 
nien jest współwiny w zbrodni morder- 
stwa nasadniczego i skazany zostaje na 
6 lat więzienia. 

Obrońca Baranowskiego zgłosił kasa 

       

W porównaniu z maksymalnym netia 
zbiorem w roku obecnym mamy niedobór 
300 pud. z h, a przy stratach na gniciu me- 
dobór podniesie się minimum do 360 pud.: z 
hektara. 

Po jakiej więc cenie należałoby sprzedać 
ten maksymalny zbiór 280 pud., który po 
potrąceniu rozchodu na robotnika 1/4 części 
t. j. 70 pud., wyniesie zaledwie 210  pud. 
na sprzedaż. Licząc po 1 zł. za pud przy 570 
pud., któreby powinne były normwalnie być 
do rozporządzenia gospodarza — rolnik 0- 
trzymałby 570 zł. Ponieważ koszty wła- 
sne wynoszą 324 zł. przeto pozostałobymu 246 
zł. z jednego h pod kartoflami (bez potrące- 
nia kosztów ogólnych). Żeby osiągnąć ten 
normalny dochód z h kartofli należałoby — 
sprzedać te 210 pud. po cenie 570/210 
2 zł 80 gr za pud. i 

Czy rolnik tąb cenę osiągnie, czy cena 
rynkowa do tej wysokości — dojdzie — wąt- pić należy. Rolnik dopłaci i to grubo do ka- 
źdego h kartofli. Może jedynie gorzelniey 
tę eenę otrzymać potrafią, jeżeli władze аК- 
cyzowe staną na słusznem i sprawiedliwem 
określeniem ceny ziemniaków idących do go- 
rzelni, by producenci spirytusu nie ponie- 
Śli strat jako dostawey do monopolu, który 

Cie: = 
Sąd zasądził powództwo cywilne od 

wszystkich oskarżonych w wysokości 1 
zł. na rzecz wdowy po Ś. p. pośle Hołów- 
ce Janiny Hołówkowej. 

     

Bertil jest narodowym socjalistą 
WIEDEŃ PAT. Sprawca zamachu na kan- popierali. 

cierza Doilfussa Dertil przyznał się wczoraj do WIEDEŃ. PAT. Sprawca zamachu na kan- 

należenia do partji narodowych socjalistów. clerza Dollfussa. Dertil stanie przed sądem przy 

Przeciwko dwum jego przyjaciołom, aresztowa- sięgłych, odpowiadać będzie za usiłowane skry- 

na gorzelnctiwie opiera swe ogromne о- 
chody. 

3 My rolniey nie posiadający gorzelni, — 
poniesiemy niczem niepowetowane straty, bo 
ani cena nie dojdzie do opłacalnej wysoko- 

nym równocześnie, zwraca się podejrzenie, że tobójcze morderstwo, grozi mu kara.od 15 do 26 ša 1 osada aaa tej ilo- 
poinformowani Oni byli o planie Dertila i, że go lat więzienia. St. Wańkowicz.
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SILVA RERUM 
NIEMAL BEZDOMNI I NAPRAWDĘ 

BEZDOMNI 

Ruch budowlany staje się eoraz słabszy. 

"W miastach coraz mniej się buduje domów i 
tylko przerabia się większe mieszkania na 
silka mniejszych... W mieszkaniach więc staje 
ię eoraz ciaśniej; ideał — 1 izba na 1 

»obę — przekształca się w 
iarzenie... 

Polska Zbrojna (276) podaje szereg in- 

formacyj o spadku ruchu budowlanego i 

następstwach tego zjawiska. 
Według dokładnych danych Głównego U- 

rzędu Statystycznego w r. 1931 we wszyst- 
kich naszych miastach zbudowano nowych 
lub nadbudowano w starych domach ogółem 
17.284 mieszkań, po wycofaniu zaś z użyt- 
kowania 849 skutkiem starości, przybyło 
16.435 mieszkań. Ponieważ na jedno miesz- 
kanie u nas przypada przeciętnie 2,6 izby, 
przeto można przyjąć, że w ciągu tego то- 
ku wybudowano 42,731 izb. Wobec tego, 

że w dniu 1 stycznia 1931 r. ludność Polski 
wynosiła 31,685 tys., przyrost wynosić po- 
winien 491 tys. Ponieważ ludność miej- 

ska u nas stanowi 27.0 proc. ogólnego zalud- 
nienia, przeto przyrost ludności miejskiej po- 
winien wynosić conajmniej 132,570 osób. 

Zauważyć należy, że ta ostatnia liczba jest 
prawdopodobnie wyższa, gdyż ludność mia- 
sta wzrasta szybciej, aniżeli w całym kra- 

ju. Gdyby przyrost ludności riejskiej — ро- 
mieścić w nowowznoszonych mieszkaniach, 
przypadałoby na jedną izbę 3.1 osoby. 

Przyznać należy, że bardzo daleko znaj- 
dujemy się od wzoru angielskiego jednej о- 
soby na jedną izbę, który staje się wręcz 
niedoścignionym ideałem. 

Dane te dotyczą roku 1931; obliczenia do- 
tyczące roku 1932, są jeszeze  wymowniej- 
sze i bardziej niepokojące, gdyż ruch bu- 
dowlany, jak wykazuje statystyka w r. 1932 
spadł, o 33,2 proc. 

Ruch budowlany spadł o 32,2 proc. 
Jeżeli stosunek ten przyjmiemy dla 

wszystkich miast w Polsce, okaże się, że w 

ciągu całego roku ubiegłego przybyło 28,544 
izby mieszkalne. A że przyrost ludności w 
ciągu tego roku wynosił 392 tys, (ludność 
państwa w dniu 1 stycznia 1932 r. wynosiła 
32.568 tys., a w r. 1933 — 32,176 tys. mie- 
szkańców), a w miastach, licząc jak poprze- 
dnio 27,0 proc. całego przyrostu — 98,840 0- 
sób, przeto na jedną izbę wypadnie przeciętnie 
3,5 osób. 

W roku bieżącym jest jeszcze gorzej... — 

Ciasnota w mieszkaniach coraz się zwiększa. 
I coraz więcej jest ludzi, weale nie posadają- 
cych własnego kąta. Istneje nawet specjalna 

kategorja „zawodowych bezdomnych:'*... 
O nich pisze Kurjer Poranny (263), zary- 

sowując zwyczaje, panujące w „Polusie'*, w 

schronisku dla bezdomnych, w gmachu dawnej 
fabryki „Polus'* w Warszawie. 

22.000 bezdomnych nędzarzy żyje i miesz- 

ka w miejskich schroniskach i barakach dla 
bezdomnych. Przeszło 80 procent z nich niema 
żadnej pracy i środków utrzymania, ani zapo- 
móg. Zbiorowiska te tworzą antyspołeczne о- 
gniska, w których panuje beznadziejność, brak 
wiary w możliwość pracy, w których się rodzi 
zbrodnia, Dziesięciotysięczne miasto bezdomnych 
— Annopol, jest bezwzględnie międzynarodo- 
wem curiosum, Straszny, ponury Polus, w któ- 
rego murach żyje i wychowuje się około tysią- 
ca małych dzieci, jest świetną szkołą kształce- 
nia najgorszych instynktów. 

Z czego i jak żyją mieszkańcy Polusa? — 
Przeszło 80 procent nie ma pracy, ani zasił- 
ków. Są prawie całkowicie na opiece samorzą- 

du lub organizacyj społecznych. Najgorsze jest 
to, że nie uważają swego stanu za przejściowy. 

Większość z nich mieszka od paru lat w miej- 
skich schroniskach. Kobiety rodzą dzieci w 
miejskich żłóbkach, dzieci, które od urodzenia 
żyją z opieki społecznej, rosną w przekonaniu, 
iż istnieje zawód bezdomnego, tak jak ist- 
nieją inne zawody. 

Dorosłych żywi kuchnia w Grochowie. — 
Trzeba po obiad iść dwa kilometry. Dzieci do- 
żywia, a właściwie żywi kuchnia „Osiedla*, — 
Sto z nich dostaje na miejscu obiady w czystej 
sali, z czystych miseczek. Te, które umieją czy- 

tać, czytają duży napis „Pan Bóg na nas pa- 
trzy''. Po obiady dla reszty przychodzą matki 

i zabierają do domów. 
Mieszkańcy Polusa są płodni. Dzieci są 

wszędzie. Małe, rachityczne, blade. Pełno ich 
na podwórzu, w salach, w korytarzach. Umiera 
wiele, na ich miejsce rodzą się inne. Jest ich 
około tysiąca na blisko dwutysięczną ludność 
schroniska. Oo z nich wyrośnie? Obok w szko- 
le, do której przychodzą obdarte, głodne, mó- 
wią o nich jak o małych bakcylach wszystkich 
złych skłonności i nałogów. Na pauzach pro: 
wadzą głośne rozmowy o szczegółach małżeń- 
skiego pożycia rodziców albo współlokatorów, 
o żebrackich wybiegach i pijackich awanturach, 
Niewyrośnięte, złośliwe, nerwowe, tworzą gro- 
madki ulicznych natrętnych łobuzów. Narazie 
przechodzą szkołę zawodowego bezdomnego i 
bezrobotnego. 

Obraz przerażająco ponury.. Ale, niestety, 
prawdziwy... Lector. 

Procesy 

nieziszezalne 

  

  

Czyn godny 

  

SŁOWO 

Atak gazowy na Wiln 
naślzdow: nie 

Inżynier Stanisław Kłobski z Warszawy złożył na ręce Komisarza Generalnego Pożyczki 
Narodowej p. min. Stefana Starzyńskiego na cele Pożyczki Narodowej 4.655 rubli złotych 

Na zdjęciu p. inż. Kłobski na audjencji u p. min. Starzyńskiego (z tewej). 
w 5-cio rublowych monetach. 

WILNO. Wszyscy oczekujemy ataku 
gazowego. Dziś można powiedzieć do- 
słownie, że „Wilno zyje pod wrażeniem 
tego oczekiwania. Co, jak, gdzie, a prze 
dewszystkiem — kiedy? 

Otóż sprawa przedstawia się nastę - 
pująco: 

Z okazji „Tygodnia LOPP.* zostały 
rozplakatowane wskazówki, jak należy za 
chować się na wypadek ataku gazoweguw. 
Ludzie przeczytali plakat i przestraszyli 
się. Poczęły krążyć różne wersje na tetnat 
skutków ewentualnego ataku i sposobów 
i sposobów obronienia się od nich. 

Niektórzy przystąpili już do zabezpie 
czania szyb paskami papieru (np. Pocz 
ta i posesja przy ul. Wileńskiej róg Mo 
stowej) lub kitem z obu stron. 

© mni zaopatrzyli się w maski. Bardzo 
dobrze. Pokaz ataku gazowego nauczyć 
mą nas zachowania się podczas prawdzi 

PROSTA WOZIE ZESTAW EE ESS B RTN RAIT TSRS ANNO 

Proces o podpalenie Reichstagu 
Dymitrow za połajanki i kpiny wykluczony z rozprawy 

LIPSK. Pat. — Na początku dzisiejszej 

rozprawy nadprokurator Werner porusza Spra 

wę memorjału międzynarodowej komisji pra- 
wniczej, dotyczące poturbowania Dymitrowa 
przez policję. Sąd uznaje memorjał za osz- 

czerstwo i przechodzi nad sprawą do porząd 

ku. 

Dymitrow podniesionym głosem  oświad- 
cza, że protokół z czasów śledztwa, odczytany 

przez sędziego, nie jest autentyczny. On, Dy 
mitrow, na tę okoliczność nie był przesłuchi 
wany. W coraz większem uniesieniu, gwałtow 

nie gestykulując, zarzuca Dymitrow komisa- 
rzowi policji, spisującemu protokół „bezczel- 
ne kłamstwo''. Przewodniczący wyprasza so 
bie kilkakrotnie ubliżenie urzędnikom niemiec 
kim Dymitrow. otrzymuje surową naganę. 

Ku wesołości sali wyraża zdziwienie, dla 
czego nadprokurator świadomie przemilczał w 

akcie oskarżenia różne okoliczności co do 0- 
dezw, znalezionych u niego i skwapliwie wy 

zyskał jego „współudział w zbrodni podpale- 
nia Reichstagu ', nie poparty żadnemi argu- 

mentami. Jest to najbardziej znamienne, -— 

oświadcza Dymitrow. 
Dymitrow wyjaśnia, że jako działacz ko 

munistyczny musiał z konieczności zajmować 
się literaturą zewszystkich dziedzin życia po- 
litycznego i społecznego. Tak jak studjowałem 
— mówi oskarżony —- interesującą ruch ko- 
munistyczny książkę pod tyt. „Zbrojne pow- 

stanie'* (zabronioną w międzyczasie w Nie 

czech i skonfiskowaną w mieszkaniu Dymtro 
wa), tak też studjowałem między inemi nawet 

w więzieniu literaturę narodowo-sosjalistycz- 
ną,a teras na sali rozpraw studjuję prawo nie 

mieckie (wesołość na sali). 

Dymitrow i sędzia kilkakrotnie przery- 

wają sobie wzajemnie. Dochodzi nieraz do 0s- 

trych starć. Gdy sędzia żąda wyjaśnień, czem 
należy tłómaczyć posiadanie w mieszkaniu Dy 

mitrowa przewodnika po Berlinie oraz ołów- 

kowe znaki w kształcie krzyża, położone w 
miejscach opisu Reichstagu. 

„Nie mogę powiedzieć — mówi Dymitrow 
— czy przewodnik ten jest identyczny z naby 
tym przezmnie w r. 1932 i równocześnie do- 
daje głośno* „Za taką policję nie przyjmuję 
osobiście żadnej gwarancji'* (na sali weso- 

łość). Gdy Dymitrow usiłuje mówić dalej, sę 
dzia zarządza przerwę. 

W drugiej części rozprawy zeznaje świa- 
dek asystent policji kryminalnej Rabens, poda 
jąc wyniki przeprowadzonego przez siebie ba 
dania materjałów, skonfiskowanych u Dymit- 
rowa. 

Dalszy ciąg rozprawy zajmuje szczegóło- 

we badanie znaczenia zapisków z notesu Dy- 
mitrowa, ilustrujących jego rozległe stosunki 
polityczne. Na tle wyjaśnień Dymitrowa mię- 
dzy nim a sędzią dochodzi często do burzli- 
wych scen. 

W pewnej chwili Dymitrow głośno krzy- 
czy: „Te wszystkie podzładane mi obecnie 
świstki, zarówno co do treści jak i jakości, są 
mi zupełnie nieznane i z moją osobą nie ma 
ją nic wspólnego''. Uderza, że zeznający w 

charakterze świadka komisarz policji Kynast 
z trudem orjentuje się w przedstawionych te- 
raz do wglądu papierach, które sam w swoim 
czasie skonfiskował. 

Dymitrow w dalszym ciągu wyjaśnia, że 
jedynie dla jego osobistej informacji i wias- 
nego użytku zanotował sobie różne numery te 
lefonów w sposób dla innych niezrozumiały, 
RROORGZZCERKK UDO CE PAWEOZE RZE RSZZA RCA ŻAKA 
WĘGIEL Górnosiąsk, konc. 

„Progress“ 

poleca R DEU BIL 
Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

Sądowe 
OD GORGONOWEJ DO BACHRACHA 

W kronikach polskich jesień bieżącego ro 

ku zapisze się jako okres procesów sądowych. 

Gorgonowa, Chudzik, Centrolew, rozprowa © 

zbrodnię Truskawiecką, proces bandy prze- 
mytniczej, której doradcą był aspirant poli- 

cji ote główniejsze z tej serji dramatów roz 
grywających się na sali sądowej. Każdy z 
tych procesów był inny ale wszystkie razem 

tworzą ponury obraz dzisiejszej rzeczywistoś 

ci. Smutne. refleksje ogarniają nie dlategy, 

że są procesy sądowe, ale że jest ich tak du- 
žo. ; 

Chwała Bogu trzy już są poza nami. Wy- 
rok w procesie 0 zamordowanie Chudzika 

oczyścił atmosferę małomiasteczkowych sto 
sunków, oddalenie skargi kasacyjnej Centro- 

lewu kładzie kres sprawie brzeskiej, której 
bohaterowie zmuszeni będą odcierpieć wymie- 
rzone im kary. Ostateczne uprawomoenienie się 
wyroku związane jest z dopełnieniem całego 

szeregu formalności proceduralnych i to na 
pewien czas może odsunąć termin rozpoczę- 

cia kary, chyba że Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej zechee skorzystać z przysługującego 
mu prawa łaski i karę daruje lub zmniejszy 
lub też zwolni od kary, zachowując jej skut- 
ki, t. j. pozbawienie, na wymierzony przez 
Sąd okres, praw honorowych i publicznych. 

Trzecia wreszcie sprawa, która przed pół 
rokiem emocjonowała całe społeczeństwo, spra 

wa Rity Gorgonowej również już została de- 
finitywnie zakończona. Sąd Najwyższy odda- 
lając skargę kasacyjną uznał, że mimo licz- 

nych usterek wyrok sądu krakowskiego w za 
sadzie jest słuszny a motywy przytoczone 

przez obronę zbyt nieistotne aby ponownie 
sprawę Gorgonowej rozważać. Obrona, jeże- 
li wierzyć pogłoskom, zapowiedziała wszczę- 
cie starań o rewizjęprocesu, ale jest to, zda- 
je się, tylko manewr ze strony obrońców, ma- 
jący na celu ratować ich „twarz““. Na pew- 
nym odcinku ambicje pp. Axera, Woźniakow- 
skiego i Ettingera spotkały się z losem oskar 
żonej i oddalenie skargi musiało ich boleśnie 

  

poczem dodaje, że policja, nie mogąc dojść do 
wyświetlenia tajemniczych numerów telefonów 
dała tem samem jaskrawe świadectwo swej 

absolutnej niezdolności i niezaradności. Oświad 

czenie to wywołuje piorunujące wrażenieł Sa- 

la cała jest w silnem napięciu. Sąd przerywa 
rozprawę i udaje się na naradę, poczem, wska 
zując na liczne wypadki obrazy urzędników 
niemieckich przez Dymitrowa, ogłasza uchwa- 
łę, wykluczającą Dymitrowa z rozprawy. 

Dymitrow zachowuje się niezwykle hałaś 
liwie, krzycząc: „To niesłychane, niesłycha- 

ne''! W chwili gdy policja zabiera się do je- 
go wyprowadzenia w sali pada jeszcze kilka 
trudnych do zrozumienia wyzwisk. 

Po tem obfitującem w gwałtowne sceny 
zajściu św. Kynast dodaje na zakończenie, że 

jeden z numerów, zapisanych w bloczku Dymi 
trowa, wskazuje połączenie telefoniczne z po 
słem komunistycznem Steckerem. 

Następnie zeznaje Popow, któremu akt o- 
skarżenia zarzuca, że w lutym rb. wypłacał 

kilkakrotnie znaczne sumy. Popow twierdzi, 

że działał zawsze z polecenia bułgarskiej par- 
tji komunistycznej i że pieniądze wypłacał na 
zakupienie gazet, czasopism i książek w języ 
ku rosyjskim. 

Po szeregu uzupełniających pytań rozpra 

wę piątkową zakończono. 

e e » 

Obserwując oskarżonego Luebbego, docho 

dzi się do wniosku, że w stanie jego zdrowia 

nie nastąpiła żadna zmiana. Jest on nadal zu 
pełnie apatyczny, blady, strasznie wynędznia 
ły. Podczas piątkowej rozprawy, obfitującej 
w chwile, gdy wszyscy w ogromnem napięcin 
śledzili i omawiali każde słowo van der Lueb 
be pozostawał niewzruszony, siedząc bezmyśl 
nie ze spuszczoną głową i patrząc przed siebie. 

- „Aby zabijać Żydów” 
W Palestynie wywołała sensację: wiado- 

mość o ujawnieniu tajnej arabskiej organiza- 

cji terrorystycznej pod nazwą „Aby zabijać 

żydów''. Organizację tę założyć miała mło- 

dzież arabska zgrupowana w „Towarzystwie 

młodzieży muzułmańskiej *, z centralą w Sa- 
fusi koło Nazaretu. 

W lokalu organizacji przeprowadzono re 

Czy donosicielstwa 
Jak wiadomo Violetta Nozieres znalazia 

się w rękach sprawiedliwości tylko dzięki do 
nosowi jednego z jej „wielbicieli'', który za- 
miast siebie wyprawił na schadzkę agentów 
policyjnych. 

Postępek tego detektywa-amatora wywo 
łał w społeczeństwie najrozmaitsze komenta- 
rze. Z tego powodu dziennik „Figaro'* zwró 
cił się do popularnych literatów i prawników 
z prośbą o odpowiedź na następujące pyta- 
nie: 

— W jakim zakresie człowiek uczciwy 0- 
bowiązany jest pomagać policji i, w razie po: 
trzeby, samemu wypełnić jej rolę? 

Powieściopisarka Rachilde uważa, że czią 

„Rachilde — sądzę, 

wizję. Znaleziono cztery maszyny piekielne. 

Aresztowano dwóch Arabów: Mustafę Ali i 
Ahmeda Taha, którzy przyznali się do należe- 
nia do organizacji, Przy badaniu oświadczyli, 
że organizacja liczy trzydziestu członków, ist- 

nieje od początku roku 1932. Od chwili za- 

łożenia dokonała licznych mordów na Ży- 
dach. EL. 

jest dopuszczalne? 
puszcza się podstępu, który nie licuje z fran- 
cuskim pojęciem honoru. Jednakże — dodaje 

że gdyby nie ten donos 
Violetta Nozieres dotychczas szalałaby w 

dzielnicy łacińskiej. 
Lucien Decare pisze: „Nigdybym mi nie 

przyszło do głowy być pomocnikiem policji. 

Ale żyjemy w tak bezładnej epoce, że wcaie 
nie dziwię się, jeśli córka donosi na ojca lub 
odwrotnie''. 

Natomiast znany adwokat Pierre Level 
oświadcza krótko: 

— Uczciwy człowiek powinien pomagać 
policji, lecz nigdy nie brać na siebie jej obo- 
wiązków. 

wiek wysyłający na schadzkę policjantów, do 3 

  

RADECKI KOWA аААа сВ АСОа ЯТ СЕЛр PTA VAS TTTOEDDN, 

Z pobytu Króla jugosłowiańskiego w Rumunli 

  

Król jugosłowiański Aleksander w towarzystwie króla rumuńskiego Karola Н składa wieniec u 

stóp pomnika żołnierzy serbskich, poległych podczas wojny świat. w walkach pod Dobrudżą, 

dotknąć. Stąd zapowiedź starań 

procęsu. 
Już po wyroku krakowskim obrona po- 

wiedziała : 
— Nie strasznego, świat się na Krakowie 

nie kończy, pójdziemy do Sądu Najwyższego. 
Po Sądzie Najwyższym rzecz się ma po- 

dobnie, tylko warto pamiętać, że rewizja pro- 
cesu to nie jest wniesienie skargi kasacyjnej. 

Sama Gorgonowa, która jedną trzecią ka 
ry ma już poza sobą, jest pewna, o ile wogó- 
le można być w jej sytuacji, zadowolona, że 

skończyła się wreszcie mordęga procesu, pu- 
bliczne babranie się po wszystkich szczegó- 
łach jej życia. Nareszcie będzie miała spokój 
a nadzieja, którą zawsze ma każdy skazany 

na amnestję, skróci jej czas kary. 

Wyrok Sądu Najwyższego, oddalający 

skargę kasacyjną sprawił rozmaitym typom z 
pod ciemnej gwiazdy, żerującym na ponurej 
tragedji brzuchowickiej srogi zawód. Do ty- 
pów tych zaliczyć należy przedewszystkiem 
architekta Zarembę, który ostatnio wydał swo 
je pamiętniki pod tytułem: „Spowiedź ojca 
zamordowanej Lusi'*. 

Już w świetle procesu we Lwowie i Kra- 

kowie sylwetka Zaremby zarysowała się jako 
moralne zero, ale wydanie „Pamietnikėw““, 

o rewizję odpowiednio ilustrowanych, pełnych alkowia- 

nych przeżyć p. architekta przechodzi wszyst 
ko, eo można było oczekiwać od tego „stra- 
pionego'* po stracie eórki ojca. Obrzydliwość 

ogarnia na myśl, że podobne indywidua mo- 

gą istnieć. P. Zaremba zaskoczony wyrokiem 

Sądu Najwyższego, zamykającym sprawę, pra 

gnie ją przedłużyć, kolportując swe „przeży- 

cia, w których cynizm i pornografja walczy 

o palmę pierwszeństwa. 

Najzupełniej słusznie pisze jedno z pism, 

że po przeczytaniu książki Zaremby, zaczyna 

człowiek pożądać rewolucji obyczajowej: prę- 

gierza, stosu dla książek, zakazu sprawozdań 

z procesów sensacyjnych, sankcji karnej za 

niewierność małżeńską, a przedewszystkiem 

odruchu moralnego społeczeństwa. 
® * * 

Z seryj rozpraw sądowych, które jeszcze 

się toczą, pierwsze miejsce w tej chwili zaj- 

muje sprawa bandy przemytniczej, znana 

szerszym kołom społeczeństwa jako sprawa 

Bachracha. P. Bachrach był aspirantem poli- 

cji za czasów znanego kierownika policji war 

szawskiej jeszcze z czasów przedwojennych p. 

Kurnatowskiego i jego związek z aferą prze- 

mytniczą nadaje całej sprawie specyficzny 

posmaczek. 

wej wojny. Oczywiście teraz nic nam nie 
grozi, nieprawdziwe są pogłoski. o zatru 
tych gazami w Grodnie, albo zgoła śmie 
szne o wypadnięciu 20 tys. szyb w Ra- 
domiu i zabiciu 6 ludzi! Możemy być zu 
pełni spokojni. 

Przed ewentualnym atakiem zostanie 
podany do ogólnej wiadomości sygnał a- 
larmowy, z którym należy jaknajdokład 
niej się zapoznać i poczynić przygotowa 

nia. ; 
jakiego rodzaju mają być te przygo 

towania — poucza instrukcja w bramach 
domów, którą podajemy jeszcze raz: . 

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW 

PRZED ALARMEM NALEŻY: 

1. Uszczelnić okna i drzwi, aby przez nie 
nie mogły przedostać się gazy. 2. zwrócić uwa- 
gę na wszelkie otwory, które prowadzą na ze- 

wnątrz: należy je szczelnie zatknąć, 3. Poczynić 
zapasy wody na Okres 5 — 6 godzin. 4. Zaopa- 
trzyć się w miarę możności w maski przeciwga- 

zowe. 5. Dokładnie zapoznać się z sygnałem a- 
tarmu łotniczego, który podany będzie na rozpla- 
katowanych obwieszczeniach. 

PODCZAS ALAMRU NALEŻY: 

1. Szybko zamknąć się w uszczelnionem po- 

mieszczeniu mieszkania. 2. Dokładnie zamknąć 
i skontrołować uszczelnienie drzwi i okien. 

3. Zachować w domu spokój. 4. Mieć w pogoto- 
wiu 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 oddychania. 
4. Pałić papierosów. 

W NOCY: Zachować się podobnie, jak w 

dzień: ponadto: 1. Zgasić wszetkie światła, albo: 
2. Szczelnie zasłonić okna. 3, Zgasić światła w 
bramach. 4. Zgasić palące się piece. 

Pamiętaj, że w razie napadu lotniczego trze 

ba zapewnić możność dobrego działania wszyst. 
kim środkom obrony. Sama ludność musi w tem 

dopomagać powołanym organom. Bez współu. 

działu łudności skuteczność obrony znacznie się 

zmniejsza. Pomoc ludności wyraża się w ści- 

słem stosowaniu się do wydanych zarządzeń i 

przepisów władz. | 

Ćwiczenia są sprawdzianem naszego przy- 

gotowania do obrony przeciwłotniczo-gazowej. 
Dłatego należy bezwzględnie wykonywać wszy- 

stko to, co w wypadku alarmu powyższe wska- 

zówki nakazują, Jeśli podczas pokoju potrafimy 

wykonać należycie zadanie obrony — możemy 

się nie obawiać, że w przyszłości wróg zbom- 

barduje nam miasto i zniszczy nasze mienie, a 

nawet życie. 

JAKIE GAZY UŻYTE ZOSTANĄ POD- 
CZAS ATAKU 

Uzupełniając powyższe uwagi należy 

wspomnieć jakie mienowicie gazy zosta 

ną użyte podczas ataku. 
Komunikują nam, że będą brane pod 

uwagę jedynie gazy „łzawiące* i „Śmie 

szące“ czyli nieszkodliwe dla zdrowia. 

Co zaś się tyczy ewentualnych detona- 

cyj od wyrzucanych przez samoloty pe- 

tard — to petardy będą wprawdzie rzuca 

ne, lecz nie z aeroplanów a zwyczajnie 

przez saperów o niedużej sile, samoloty 

natomiast zrzucą jedynie małe woreczki 

z miałem, które będą markowały bomby. 

INSTRUKCJA ALARMOWA 

Instrukcja alarmowa, która poda znak 

rozpoznawczy na wypadek ataku, uwzgię 

dniać będzie również wskazówki dla mie 

szkańców, ...urzy w chwili sygnału znaj 

dą się na ulicach. Nikt nie może pozostać 

na ulicy, a winien ukryć się w najbliż- 

szym schronie. Znak rozpoznawczy schro 

nu również będzie podany w instrukcji. 

ATAKÓW BĘDZIE DWA. 

Program opracowany przez LOPP. 

przewiduje w Wilnie dwa ataki: dzienny 

i wieczorny. Będą jednak tak pomyślane, 

aby nie wpłynęły ujemnie na pracę teat- 

rów, kin itd. 

SCHRONY JUŻ SĄ BUDOWANE 

W dniu dzisiejszym magistrat przy” 

stępuje do budowy w różnych punktach 

miasta schronów publicznych dla osób 

zaskoczonych atakiem gazowym na ulicy. 

18-go i 19.go 

Pokazy gazowe w mieście wyznączo 
ne zostały na dzień 18 i 19 października. 
W tych to właśnie dniach mieszkańcy, 
miasta jak i poszczególne urzędy będą 

miały możność wykaząć swą sprawność 
i znajomość w dziedzinie obrony gazowej 

i lotniczej, która się nietylko przydać mo- 

że, ale niewątpliwie okaże się niezbędną 

w dniach... wojny. 

W ogólnych zarysach sprawa przedstawia 

się jak następuje: Władze celne otrzymały 

przed kilku laty wiadomość, iż do Polski od- 

bywa się masowe przemycanie tkanin jedwab 
nych. W styczniu 1931 roku do wiadomości 

władz skarbowych doszło, iż znaczny trans- 
port przemyconych towarów nadszedł do Ło- 

dzi. Z Łodzi towar wysłano pod adresem „Pa 

kowni warszawskiej'* przy ul. (Gęsiej. Rbz- 

stawieni ma ulicy wywiadowcy zatrzymali 

dwóch osobników, jak się później okazało Po- 
merancbluma i Sala z paczkami. 

Podczas zatrzymania na ulicy tak ciasnej 
jak Gęsia i tak zaludnionej przez handlow- 

ców, rzecz jasna powstało niebywałe zamie- 

szanie, z którego skorzystali obaj przemytni- 

cy i zbiegli. Skonfiskowano jedynie towar zło 
żony w „Pakowni warszawskiej! *. 

Drobiazgowe śledztwo ujawniło, iż cały 

proceder przemytniczy koncentrował się w Ka 

towieach. Towary pochodzące przeważnie z 
Wiednia, składano w mieszkaniu niejakiej 
Marji Waydowej. Ustalono również, iż prze- 

mytnicy chwytali się rozmaitych sposobów w 

celu ukrycia kontrabandy. 

Według informacyj z Wiednia, na czele 

bandy stał Józef Sal, który był finansjerem 

całej afery, a jego prawą ręką, jako specja- 

W _WIRZE STOLICY 
PIM SIĘ OBRAZIŁ. 

— Czy jedziemy jutro na wycieczkę? jaka 
też będzie pogoda? 

— Zajrzyjmy do gazety. 
— Brawo PIM przepowiada gwałtowne 

deszcze, przeplatane gradobiciem, huraganem, 

pod wieczór cyklon. 

— Świetnie, jedziemy. 

Ten system posługiwania się przepowied- 
niami Pima był powszechny. W udzielonym 
wywiadzie dyrektor tej roztropnej instytucji o- 

świadczył, że prognozy Pima sprawdzają się 

w 80 procentach!!!-! Jarossy powtórzył tę re- 

welację w cyganerji i dostał szalone brawo — 

był to najlepszy dowcip wieczoru. 

Zresztą, jak słusznie zauważył dyrektor Pima. 

przepowiadać pogodę jest trudno, bo ta cholera 

się wciąż zmienia. Gdybyż u nas klimat był 

jak na biegunie — zawsze mróz, zawsze noc, 

albo jak na równiku zawsze gorąco, jak 

deszcz, to przez 3 miesiące, ha! wtedy Pim bv 

brylował, ale tak — przy tych ciągłych zmia- 

nach, najbystrzejszy chłop może się pomylić, a 

tu żąda się, by instytut mówił do rzeczy. 

— Dość mamy tego, warknął Pim, każdy 
człowiek jest omylny, a my nie mylimy się prze 

cie więcej, jak 365 razy w roku; wobec tych 

nieprzyzwoitych śmiechów nie będziemy ogła- 

szać, jaką pogodę przewidujemy i jakiej jutro 

nie będzie, . 
1 Pim milczy. Podaje wschód słońca, za- 

chód księżyca, długość dnia, ale-o pogodzie a- 
ni du-du. 

Publiczność zmartwiona. Tak ciężkie, nu- 

sdme, jałowe jest życie, a tu jeszcze skasowano 

niezawodny powód do codziennej wesołości. 

Tak miło było wstać rano, 'spojrzeć przez 

szybę na tonące w ulewie miasto i zachichotać: 

— Słonecznie, ciepło, bezchmurnie! udała się 
wczorajsza prognoza Pimowi! 

Lubiliśmy ten nasz Pim. 
Biorąc gazetę do ręki czuje się żał — cze- 

muż skasowano ten wesoły kącik. 

  

ROWER. 

Mydła i miednicy po dawnemu nie widac 

w cichej polskiej wsi, zato co się rzeczywiście 

namnożyło to — rowery. W najzapadlejszej dziu 

rze, w obejściu, gdzie prosiaki nigdy nie słysza:y 

skowytu radjowego — jest rower. I po werte- 
pach, piasczystych ścieżkach, jeżdżą z mozołem 
kmiotkowie. 

Jesteśmy naturalnie w tyle za innemi kra- 
jami, ale w czemżeż nie jesteśmy w tyle? 

W Holandji i Danji przypada jeden rower 

na dwóch mieszkańców, w Belgji jeden na 3, 
w Niemczech na 4, w Anglji na 5, we Francji na 

6, w Szwecji i Włoszech na 7, w Szwajcarji 
na 8, w Japonji i Kanadzie na 11, w Estonji na 
18, na Węgrzech na 27, w Czechach na 39, 
w Połsce jeden rower na 60 ludzi! 

Jeżeli to może być pociechą, to zaznacz- 

my,, że w Indjach wypada jeden rower na 90 

tubylców, w Hiszpanii jeden na 104, w Portu- 
galji jeden na 462, a w Jugosławii jeden na 526! 
Są to narody piechurów. 

Rocznie sprzedaje się u nas 10.000 rowe- 
rów. | 

Wyścigi kolarskie są dobrą propagandą ro- 
werów, zwycięzcy są „suto” wynagradzani. 

Tegoroczny wyścig dookoła Polski opłacił 
się zwycięzcom w następujących, zawrotnych 
sumach.:. Lipiński — zwycięzca — otrzymał 500 
złotych. 

Drugi Olecki — 300 złotych. 

Trzeci Wasilewski — 200 złotych. 

Czwarty — 150 złotych. 
Piąty — 100 złotych. 
Upominki te, pieniężne, dały naturalnie fir- 

my rowerowe, na czyich maszynach dany za- 

wodnik jechał, 
Prócz tego stosy nagród, jak kuchenne bu- 

dziki, blaszane talerze, dętki, termosy czy też 
szczotki do butów. 

Chłopcy uradowani. Dla Lipińskiego 500 zł. 
to fortuna, posmak sławy, lepsza posada w 
„Skodzie* — błogosławi rower dniem i nocą. 

Nasi kolarze nie są zepsuci, ich wymagania 
nie są przytłaczające. Mistrz Polski Korsak - 
Zaleski — przyszedł przed biegiem do „Łucz= 

nika” i zaproponował start na tej maszynie. — 
Żądał darmo roweru — dali mu go. Parę opon 
tak zwane „tuki“, bałony — dali. Po tygodniu 

poprosił o nowe opony (kosztują 40 zł., oczy- 
wiście sprzedał tamte) — przepędzono go zaraz. 
Za droga reklama —— zdecydowała firma! 

Nagi kolarze nie dorabiają się majątku. 

Karol. 

  

Daremne próby Moilisonėw 
3 października próbowali trzykrotnie Jim 

i Amy Mollison przedsięwziąć swój lot z Kana 
dy do Bagdadu bez lądowania, aby pobić re- 
kord długości zdobyty przez Codos'a i Ros- 
si'ego. 

Za pierwszym i za drugim razem aparat, 
nadto obciążony, niemógł startować. Przy trze 
ciej próbie wzbił się zaledwie na 1 m. 50i 
opadł. Lotncy jednakże ufają, że mimo znacz 

nego ładunku, bez którego niepodobna odbyć 
tak długiego lotu, uda im się wystartować. 

EL. 

lista swego rodzaju, miał być Daniel Bachrach 
b. aspirant policji, W toku śledztwa do władz 
zgłosił się przebywający w więzieniu z racji 
innych przestępstw niejski Kohn i złożył re- 
welacyjne zeznania obciążające bardzo obce 
nych oskarżonych. 

Według zeznań Kohna w bandzie były 3 

grupy. Na czele pierwszej grupy, obejmującej 
dział handlowy stał Józef Sal. Żona jego Ro- 
zalja Salowa kierowała techniką organiza 
cji, a Bachrach pełnił funkcje „radcy prawne- 
go'*, którego obowiązkiem była troska, aby 
wszystko odbywało się „legalnie''. Pomiędzy 
sobą nazywano go „ministrem““. Banda pro- 
wadziła bardzo rozległe interesa i nieograni- 
czała się wyłącznie do przemytu  jedwabi, 
zasilając rynek polski partjami nieszlifowa- 
nych djamentów, wyrobów złotych itp. 

Oskarżeni na rozprawie do winy nie przy 

znali się a ich obrona idzie w kierunku pod 

  

ważenia zeznań Kohna, jako najbardziej ob-- 

ciążających. Rozprawie przysłuchuje się całaa 
ulica Gęsia z Muranowską tymec-oo''ęad.;Pe 
i Nalewkami niemal in corpore o ile pomieści 
salą sądowa. 

Esquire. 

„+ 
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Wolna Trybuna Gospodarcza 
Blok gospodarczo - horyzontalny 

Broszura publicysty niemieckiego Stan- 

łey'a Philipsona Francja—Niemcy—Polska u- 
kazała się w polskim przekładzie z przedmo- 

wą dr. Adama Krzyżanowskiego. Profesor 

Krzyżanowski w przedmowie do niej zazna 

cza, że Towarzystwo Ekonomiczne w Krako- 

wie, nakładem którego ukazała się w, 
"y wspomniana broszura, założone celem bada- 

(nia rezwoju stosunków gospodarczych i współ 

działania w ich poprawie, stale podkreśla w 

swych wydawnictwach i na swych zebraniach, 

że zmiana stosunków ekonomicznych na lep- 

sze jest uwarunkowana nietylko pokojowością 

współżycia ludzi, wyrażająca się w unikaniu 

zbrojnych zatargów, ale nadto korzystnem u- 

kształtowaniem międzynarodowych stosunków 

handłowych. W szezególności Towarzystwo 
Ekonomiczne ciągle wskazywało na donios- 
łość pomyślnego unormowania stosunków han- 

dlowych polsko-niemieckich. 

Broszura Philipsona stawia sprawę sto- 

sunków gospodarczych polsko-niemieckich na 

nowej szezerszej podstawie, mianowicie na pod 

stawie bloku horyzontalnego, którego głów- 

( memi ogniwami ma być Franeja, Niemcy i 

Polska wraz z blokiem agrarnym. 

Po części krytycznej, dającej zarys sto- 

* sunków gospodarczych powojennych stawia 

probłemat trzech kompleksów gospodarczych 

właściwie trzech ogniw kompleksu, który zda 

niem jego może uzdrowić wspóczesną gospo- 

= datę Europy. 
Francja, która od 1870-71 roku stworzy- 

ła państwo kolonjalne olbrzymich rozmiarów, 

= a od 1926 roku, dzięki mądrej, choć bardzo 

często niezrozumiałej polityce handlowej, na- 

gromadziła wielkie skarby złota, stoi jeszcze 

eałkowicie przed ostatecznem  rozstrzygnię- 

ciem w Europie. Jej pragnienie bezpieczeń- 

stwa w żadnej mierze niewydaje się jej w Euro 

pie wspomnianem. Na koniec Niemey, któr. 

szukają w swej misji zjednoczenia Germanów, 

teraz po skreślaniu długu wewnętrznego przez 

inflację i zewnętrznego — reparacyj — przez 

Lozannę, będą musiały znaleść rozstrzygnię- 

cie eo do swej Mitteleuropy — czy to będzie 

z Franeją, czy przeciwko niej. Wreszcie są 

państwa nowe, które wspólna bieda gospodzr 

eza oraz wspólne poczucie bezpieczeństwa od 

wschodu do zachodu przywiodły do stworze- 

nia t. zw. Bloku Agrarnego pod przewodnic- 

twem Polski. Od tego, czy pretensje owego blo 
ku agrarnego spotkają się z lepszym przyję- 
ciem w Berlinie, czy w Paryżu zależeć będzie 

przyszły stosunek Berlina do Paryża (str. 40) 

- Blok agrarny nazywa autor Europą Środ 

kową. Jest ona dziś związana sojuszem z A- 
ustrją, stanowiąc podstawę francuskiego sy- 
stemua bezpieczeństwa. Zaznaczając to autor 

podnosi, że naturalne polityczne powołanie 

Niemiec, ich potrzeby gospodarcze — żądają 

Europy Środkowej dla siebie. Ale franeuskie 
wymagania bezpieczeństwa muszą trzymać Ea 
ropę Środkową dla Francji. „Bez Europy Środ 
kowej nie mogą Niemey spełnić swej natural 

nej misji; bez Europy Środkowej nie może 
Francja być bezpieczna''. : 

Do tego dochodzą podstawowe interesy 

samych Środkowo-europejskich państw Bloku 

Agrarnego. Bez Niemiec, jako odbiorcy pro- 

duktów rolnych i bez Francji, jako kredyto- 

dawczyni, państwa Bloku Agrarnego nigdy 
mie będą mogły dojść do normalnego gospodar 
czego istnienia, a w żaden sposób do gospo- 

darczego rozkwitu'' (str. 51). 
Autor podaje tabelę obrotu handlowego 

między Niemcami, Francją i Blokiem Agrar- 
nym, a tymi państwami, biorąc dane z 1928 r.: 

Niemey do Francji: import: 229.048.000 

dolarów ; eksport: 192.857.000 dolarów. { 

Niemcy do Bloku Agrarnego: import: 
362.738.000 dolarėw; eksport: 489.214.000 dol. 

Francja do Bloku Agrarnego: import: 
42.081.000 dolarów; eksport: 45.855.000 dol. 
Tabela powyż. wykazuje, że Niemcy pod wzgl? 
dem handlowym posiadają daleko większe 

znaczenie dla Bloku Agrarnego, niż Francja. 

        

W innym miejseu broszury autor przyta- 

cza dane, wykazujące, że Niemey i Francja 
jako rynki zbytu dla Bloku Agrarnego posia- 
dają wielokrotnie większe znaczenie poteneje- 

'_ nałae, niż aktualne. 

| NIEMCY: 
Środki żywościowe: z państw Bloku Ag- 

rarnego za 435.950.000 marek; z innych kra- 

jów za 3.767.341.000 marek 
Żywiec: z państw Bloku Agrarnego za 

24.120.000 marek; z imnych krajów za 

121.138.000 marek. 
Drzewa: z państw Bloku Agrarnego 7а 

323.111.000 marek; z innych państw za 
205.803.000 marek. 

FRANCJA: 
: Środki żywnościowe: z państw Bloku 

|| Agramego za 966.153.000 fr.; z innych kra- 

| jów za 11.380.354.000 fr. 
żywiec: z państw Bloku Agrarnego za 

__ 36.383.000 fr.; z in. państw za 157.636.000 tr. 

Drzewo: z państw Bloku Agrarnego za 

221.318.000 fr.; z in. państw za 739.710.000 fr. 

Dane powyższe czynią jasnem, że gdyby 
Niemey i Francja sprowadzały z państw 
Bloku Agrarnego tylko połowę towarów, otrzy 

_ mywsnych przez nie z krajów innych, kryzys 
|  agrarny we wschodniej i pałudniowo-wschod- 

niej Europie wogóleby nie istniał. Równocze- 

śnie państwa te byłyby w stanie sprowadzać 
zupełnie inne kontyngenty, wyrobów przemy- 

ałowych, niż to mogą czynić przy dzisiejsz. sta 

nie rzeczy. Statystycznemi danemi autor wska 
_ zuje, że dla państw agrarnych głównym žrėd- 

łem zaopatrzenia w maszyny i aparaty, mie- 
tale i wyroby metalowe, tkaniny wełniane i 

bawełniane, środki lokomocji są Niemcy i 
Franeja. 

Pojemność rynków na wyroby przemysło 
We tych krajów będzie wzrastała w miarę ich 

uprzemysłowienia, gdyż najlepszym rynkiem 
Xbytu na wyroby przemysłowe są kraje prze- 

  

Problem wychowania 
obywatelskieno 

ODCZYT NA DZISIEJSZEJ„CZARNEJ KAWIE* 
KLUBU SPOŁECZNEGO 

Odczyt na ten niezmiernie interesujący i ak- 
tualny temat wygłosi doskonały znawca przed- 

RAN as $ „, miotu dyr. Wacław Budzyński z Warszawy, w 
mysłowe. Otóż kredytów inwestycyjnych do- dniu 7 bm. o godz. 6 wieczorem, w lokalu s 

starczyłaby zasobna w kapitały pieniężne Fran kretarjatu Wojewódzkiego BBWR przy ul. św. 

cja. Natomiast Niemey dałyby odpowiednie Anny 2—4. Zarząd Klubu uprasza zainteresowa- 

środki i siły techniczne. nych o punktualne przybycie i przypomina, że 
obowiązują stałe karty wstępu. 

  

Autor powołuje do życia Bank Horyzot:- 

talno-Europejski. Bank ów winien być założo 
ny przez banki ernisyjne poszczególnych, na- 

leżących do Europy Horyzontalnej krajów — 

w ten sposób, aby jako udziały wniesiono z0- 

stalo 10 proc. zapasów złota tych banków, 

przyczem przytacza tabelę stanu złota banków 

według Federal-Reserve Butellin w grudniu 

1932 roku: 

Francja 5.254 mil. dolarów 
Niemey 192 mil. dolarów 
Polska 56 mil. dolarów 
Jugosławja 31 mil. dolarów 

Rumunja 57 mil. dolarów 
Austrja 21 mil. dolarów 

Węgry 17 mil. dolarów 
Bułgarja 11 mil. dolarów 
Czechosłowacja 50 mil. dolarów 

Razem 3.689 mil. dolarów 

Czujny Chodyko 
Dnia 4 bm. późnym wieczorem dozorca 

ementarza w Derewnie gm. ostrowskiej, nie- 

jaki Chodyko, zauważył trzech osobników roz 
bierających ogrodzenie mogiły niedawno po- 
chowanego reemigranta Pietkiewicza. 

Dozorea Chodyko wezwał osobników do 
zatrzymania się, lecz ci nie usłuchawszy we- 
zwania rzucili się do ucieczki przez sztache- 
ty. Dwóch złodziejów zdołało zbiec, lecz trze 
ci uezepił się na sztachetach, dzięki czemu 
udało się go ująć. Jakież było zdziwienie stró 
ża, gdy w zatrzymanym osobaiku poznał 20- 
letniego syna Pietkiewicza Stanisława, który 
oświadczył, że chciał rozkopać mogiłę, gdyż 
dowiedział się, iż ojciec jego po zgonie nie po 
zostawił żadnego majątku, przed śmiercią zać 
cały majątek w dolarach ukrył w trumnie, 
którą kazał zrobić przed pół rokiem. Trumua 
znajdowała się na strychu i ostatnią wolą 
zmarłego było pochowanie go w tej trumnie. 

   

„deśli więc te kraje oddadzą Bankowi 

Horyzontalnemu Buropejskiemu do rozporzą- 

Akcia na rzecz P 
— Personel artystyczny i techniczny Te- 

atru Polskiego subskrybował Pożyczkę Naro 

dową w wysokości 5.200 zł. 
ai E 

« Ка 
SOBOTA 

Dzis 7 
M.B. Różsńc 

Jutro 
Peiag i 

  

      

  

     

wschód sieūca g. 5,34 

Zachód słońca g. 4,40 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Z dnia 6 października 1933 r. 
Ciśnienie średnie 762 
Temperatura Średnia 4-6 
Temperatura najwyższa 40 Ж 
Temperatura najniższa -Ą-4, 
Opad na dobę 4. 
Wiatr południowo-zachodni. 
Tendencja: słaby wzrost. 

  

ONIKA 

* 
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Poświęcenie nagrobka ożyczki Narodowej 
— W Liceum Handlowem S. Pietrasz- Ś.P. 

kiewiczówny i Liceum Fiłomatów uczenice CZESŁAWA JANKOWSKIEGO 

podpisały zbiorowo 4 obligacje 6 proc. Pożycz S TAKO A PAZ 

ki Narodowej na sumę 200 zł. ‹ PB 
: Wczoraj, po mszy žatobnej u šw. Ja- 

na miało miejsce poświęcenie nagrobka 
na mogile ś. p. Czesława Jankowskiego. 

Poświęcenia dokonał ks. profesor 
Świrski, a smutnej ceremonji przewodni- 
czył rektor Zdziechowski. Mów nie wy- 
głaszano wobec zakazu Arcybiskupa prze 
mawiania na cmentarzu. 

Na Rossie obok pani Jadwigi Jan- 
kowskiej zgromadziła się spora ilość tych, 
którzy pamiętali o dacie zgonu poety i 
pisarza naszego kraju. Wojewodę repre- 
zentował p. Wiktor Piotrowicz, starostę 

p. Radziwon. Był prezes Związku Litera- 
tów Wileńskich p. Witold Hulewicz i p. 
Tadeusz Łopalewski, dziekan wydziału 
Sztuk Pięknych prof. Slendziński, mece- 
nas Maciej Jamont, p. Ludwik Ostrejko, 
dyr. Śmiałowski. Wśród licznych wień- 
ców 'wyróżniał się piękny wieniec od 
Związku Ziemian, złożony przez księcia 

WOJSKOWA 
— święto 19 p. a. L. W dniu 45 b.m. przy- 

pada piętnasta rocznica powstania 19 p. a. 1. sta 
cjonującego w Wilnie. Na uroczystości przybę- 
dą licznie oficerowie i szeregowi pułku. 

AKADEMICKA. 
— Zarząd Akad. Koła Łodzian w Wiłnie 

komunikuje, że z dniem 8 b.m. rozpoczyna urzę 
dowanie. 

Urzędowania Zarządu będą się odbywały 
w lokalu Akad. Koła Pol. Macierzy Szkolnej, ul. 
Wileńska 23 m. 9 w czwartki w godz. 19—21 
i w niedziele w godz. 11 — 13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Herbatka Peowiaków. Sekretarjat Wi- 

leńskiego Koła P.O.W. zawiadamia, že @та 8 © : . 
października r.b. o godz. 18, w lokalu związku, Jozeia Druckiego-Lubeckiego. я 

przy ulicy Ostrobramskiej 16 (w podwórzu) od Licznie stawili się dziennikarze wiień 
będzie się herbatka dyskusyjna. Wygłoszone z0-* scy: redaktor „Expressu Wiłeńskiego* p. 
staną dwa referaty: przeszłościowy i przyszło- z ŚRóWY Ace ob Nedlksiiėo B Dia Marek Latour, redaktor „Przeglądu Wi- 
a. leńskiego' p. Ludwik Abramowicz, re- 
. Przypomina się, że peowiacy, którzy nie ierent prasowy sekretarjatu BB. p. Boles- 

biorą udziału pa herbatkach i nie usprawiedli- ław Wit Święcicki, z redakcji „Kurjera 
wią swej nieobecności na tychże, na wniosek rządzenia 10 proc. swych stanów złota jako 

udziały, to otrzyma się okrągło 368 miljonów 
dolarów w złocie, t. zn. mniej więcej tyle ile 
posiadają wszystkie razem  horyzontalno- 

europejskie banki bez Francji. Przeważający 
udział francuskiego złota w Banku Horyzon- 
talno-Kuropejskim wskazuje na wybitną rolę, 

jaką odegrać mają finanse Franeji w sanacji 
iuropy Horyzontalnej'* (str. 59). 

„Na bazie tej rezerwy złota mogłaby walu 
ta horyzontalno-europejska zostać emitowa- 
na przy 33 proc. pokrycia złota. Okrągło 
1.100 mil. dol. zostałoby w ten sposób stworzo 

ne i stanowiłoby krew dla organizmu Kuropy 
Horyzontalnej, acz nie mogąca dać pełnego 

uzdrowienia. Ponieważ horyzontalno-europej- 

ski handel międzynarodowy (w 1928 r.) wy- 

nosi okrągłe 2.476 mil. dol. mające zostać emi 
towaną sumą około 1.100 mil. dol. wystarczy 

łoby, aby finansować horyzontalno-europejską 
ą bez zahaczeń i bez ucie- 

    

wymianę towaro' 

kania się do pos: 
  

  

  zególnych walut krajowych. 

Autor proponuje powołanie do życia Ho- 

ryzontalno-Eurapejski Trust  Tuwestycyj 

Proponuje też wypracowanie dziesięciole 

go planu prac inwestycyjnych. 

   

  

Z punktu widzenia racjonalizmu go0spo- 

darczego projekt Stanley“a Philipsona'a jest 
hez zarzutu. Na drodze powstania tego Bloku 

stoją tarcia polityczne państw, któreby powin 
ny wejść do Bloku, Niemey hitlerowskie chcia 
łyby sprzymierzyć się z Włochami i Anglją, 
co nie dałoby Niemeom takich pomyślnych 

Stanisław Pietkiewicz, dowiedziawszy się 
o tem, powiadomił swych kolegów —  Alek- 
sandra Łapę i Tomasza Frankowieza, którzy 

namówili go do odkopania trumny i wydoby- 
cia ukrytego w niej majątku. 

Powyższa historja jest ponura i przeraża 
jąca. Czyn występnego syna, który nie zawa- 
hałby się świętokradczą ręką rozkopać mogi- 
ły ojeowskiej, mrozi krew w żyłach, wywołuje 
na usta słowa oburzenia. Koledzy jego —- 
Łapa i Frankowicz — to typy również lomb- 
rosowskie. Na szezęście Derewnia ma dzielne 
go i sumiennego ementarnika, którego czuj- 
ność przeszkodziła w dokonaniu przestępscwa. 

Miejmy nadzieję, że czujny Chodyko, po- 
siadłszy tajemnicę mogiły Pietkiewicza, 11е 

zaniedba przekonać się ciemną nocą, jak tei 
naprawdę z dolarami. 

  

  

Miłość i oszustwo 
Barbara Goldberg z Wilna kochała Michała 

Grodzieńskiego z Białegostoku. Za każdym ra- 
zem, gdy Grodzieński przyjeżdżał z Białegosto- 
ku do Wilna, Barbara Goldberg mówiła mu, że 

оу go kocha, że wyjdzie za niego, że potrzebuje 
pieniędzy. I Michał Grodzieński wierzył i da- 
wał pieniądze, bo również kochał. 

Onegdaj przyjechawszy z Białegostoku, 

nie zastał Grodzieński Barbary Goldberg. Po- 
wiedziano mu, że właśnie wyszła zamąż do Ba- 
ranowicz. Čo powinien w takim wypadku uczy- 
nić mężczyzna, który — jak Goldberg — ko- 
chał? Powinien natychmiast pojechać do Ba- 

Wileńskiego" pp. Jurkiewicz i Świanie- 
wicz, z „Dziennika Wileńskiego" pani 
Stanisławska, ze „Słowa* redaktor i 
członkowie redakcji. 

Dzień był piękny, jak wtedy — pod- 
czas pogrzebu. 

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU, 

Uwagi: chmurno, deszcz. Zarządu Koła, zostaną skreśleni z listy człon- 
ków. 

MIEJSKA. Zż si Е $ s 2 — ydowskie; Państwowej. 
— Komisja teatralna. Wkrótce ma być po- W niedzielę daja 8 bm. Roke się > 

wołana stała Komisja teatralna, która stanowić żydowskim Klubie Myśli я Я 1еа I * yśli Państwowej w Wilnie będzie organ doradczy przy dyrektorze Szpakie- przy ul. Niemieckiej 21 m. 21 o godz. 20 zeb: 
wiczu. Zakres działania Komisji opracowuje się. nie poświęcone Lidze Oki POWIEŃZAR A 

— Wojskowi a podatek lokalowy. Wobec Przeciwgazowej. х 
częstych nieporozumień, władze wojskowe wy- Zebranie zagają pogadanką na powyższy 
jaśniły, że wojskowi zawodowi, zajmujący mie- temat pp. dr. Juljusz Genzel i Adolf Kasztański. 
Szkania odnajęte od miasta, opłacają podatek * Wstęp wolny. 
lokalowy od pełnej samy umownego komornego — l4-ty Odczyt z cyklu: „Święci Pańscy". 
a nie cd kwoty na to mieszkanie im odtrącanej. Dnia 10 października o godz. -mej po południu 

— Zwrot podatków nadpłaconych. Według w Domu Sodalicyjnym przy ul. Królewskiej 9, 
projektu nowej ordynacji podatkowej, nadesła- WYSgłPsi odczyt o Błogosławionym Andrzeju Bo- 
nego do wiadomości sfer gospodarczych nienale- bOli ks. dr. K. Kucharski T. j. — Goście mile 
życie pobrane podatki będą, wrazie stwierdze- Widziani. 
nia nadpłaty i braku jakichkolwiek zaległości, RÓŻNE KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU 

— Dzień dziecka, Jak co roku, Tow. Opieki natychmiast zwracane wraz z oprocento- 
wniem 'w wysokości 4 proc. rocznie. nad Dziećmi, urządza w dniu 8 października tej i ionych pi 

— Stypendja miejskie, Wczoraj Magistrat u. „Dzień dziecka” dzień, w którym każdy składa Aaa Da jąc lire c 
chwalił 14 stypendjów dla niezamożnych dzie- Choć najmniejszą ofiarę na instytucje Tow., w można codziennie w kasie „Lutnia” = 11 kg 
Ś uczących się w szkołach średnich i zawo- których około e dzieci znajduje opiekę, wy- — Otwarcie sezonu zimowego w „Latnie. owych. żywienie i naukę od najmłodszych — niemo- Urocz i i 5 ; 

Każde stypendjum wynosi 30 ztotych mie- Wlat (Żłobek im. Maryi) do młodzieży kończą- atrze Senai pirmi gb siecznie. cej szkoły zawodowe. Niech więc nikt nie omi- łym tygodniu. inauguracyjne rakowe ay Stypendja dla młodzieży akademickiej będą Tie Kkwestarek, sprzedających tego dna znaczki pełni klasyczna operetka  Offenbacha Piękna 
ustalone w przyszłym miesiącu. i bilety na loterję. Helena", Do wykonania roli tytułowej pozyska- 

‚ — Podatek wojskowy. Magistrat przystą- _ —Wystawa plakatów targowych. Dnia 5 "a Została świetna śpiewaczka Maryla Karwow pił już do przekazywania władzom skarbowym października r.b. odbyło się pod przewodnictwem Ska, obdarzona niezwykle pięknym głosem. Cały celem wszczęcia kroków egzekucyjnych aktów prezesa Komitetu Wykonawczego IIl-ch Targów ZeSPÓł teatru zatrudniony w tem imponującem podatku wojskowego za rok 1832. Wszyscy Północnych i Wystawy Lniarskiej prezydenta widowisku, które ukaże się w nowej inscenizacji 
więc ci, którzy podatku nie zapłacili, otrzyma- miasta dr. W. Maleszewskiego posiedzenie Pre- i OrYginalnem opracowaniu reżyseskiem K. Wyr- zydjum Komitetu Wykonawczego. wicz-Wichrowskiego. Kierownictwo muzyczne ją upomnienia od sekwestratora. 

Skoro już mowa o podatku wojskowym, na- Przedmiotem obrad był projekt urządzeńia kc T Pe o оее ЗН + leży dodać, że wydział podatkowy zarządu mia- WYStawy plakatu międzynarodowych targów i niż " 
sta przystąpił już do wymierzania tego podatku WYStaw. W ciągu kilku miesięcy udało się ze- Zniżki do Teatru „Lutnia“. Administracja 

udziela organiza- 

  

  

    

konsekwencyj, jak mógłby dać Blok Horyzon ranowicz i zemścić się na niewiernej. 
talny. Koncepcja Hitlera ma niegospodarcze 

lecz polityczne względy na eelu i jest skiero — Niedość, że tyle mnie kosztowała — 

wana przeciwko Francji. Idea jednak Bloku rozważył — mam jeszcze płacić bilet do Ba- 

Horyzontalnego, w wykazywaniu korzyści je- ranowicz i z powrotem? Co mi z tego przyj- 
go może przyczynić się do zmniejszenia tarć dzie? 

politycznych w Europie Horyzontalnej 

WŁ. Studnicki. 
0 0—— 

Qbrady Wileńskiej Grupy Regjo- 
nalnej posłów | senatorów 
W poniedziałek dnia 9 bm. o godz. litej 

rano w lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego 
BBWR przy ul. św. Anny 2—4 odbędzie się ze- 

branie wileńskiej grupy posłów i senatorów B. 

B. W. R. Na zebraniu tem głównie omawiane 

Grodzieński postąpił inaczej. 

  

lieji, že Barbara Goldberg dopuściła się oszu- 
stwa pieniężnego „na jego niekorzyść'*, 

Jak dziwnie niekiedy kończy się piękna 

    

bajka miłości! 

  

    

WILNO. Kierownik referatu kwaterunku 

(а 

Kierownik referatu —nalwesaniem 

za rok bieżący. Nakazy płatnicze będą rozsyła- PIAĆ Sporą ilość plakatów niemal 
ne w połowie b. miesiąca. Termin płatności 
przypadnie w listopadzie r.b. 

— Zachorowania zakaźne. W ostatnim ty- | 
godniu ubiegłego miesiąca (od 24 do 30 ub. m.) 
zanotowano na terenie województwa wileńskie 
go 8 wypadków duru brzusznego i trzy plami- 
stego (z czego 5 wypadków duru brzusznego i 

I wrócił do Białegostoku, dając znać po- jeden duru plamistego w mieście Wilnie), 27 
wypadków płonicy, 10 błonicy, 63 jaglicy, 4 
wypadki róży, | nagm. zapal. opon móz.-rdzen. 
1 odry, 1 śmiertelny wypadek zakażenia poło- 
gowego, oraz 19 wypadków gruźlicy otwartei 
(w tem dwa zakończone zgonem). 

* Fałszerstwo ujawniono i Baranowskiego u.. 

wszystkich Teatru Muzycznego, Lutnia" 
europejskich targów i wystaw i uzyskać zgo- cjom i stowarzyszeniom bloczków zniżkowych, 

dę 2 Ss od poszczególnych Dyrekcyj ada a osób žyczących 
arządów. owych. 
Ilość nadesłanych z 20 państw europejskich „= Jtž jutro jedyny koncert p. Wandy Wer- 

Kali s zk Niemał wszystkie, ja- pea lo Sali RO a Szala- ieła sztuki graficznej, stoją pod wzglę oriuiskkiej. jej Gugiej pracy ai- 
s» Dach, kolorytu ž wykonania na bar- o m ps i najwięk- 

S poziomie artystycznym. maconny świata, jednak z radością. mu- 
.__ Stwierdzono, że tego rodzaju wystawa mo- Z że żadna z moich współpracowai 
że mieć znaczenie nietylko dla fachowców i SZ "e ułatwiała mi tak współpracy na sce- znawców, lecz wogóle może zainteresować lu- 2 Žo jak Małgorzata Wermińska w „Faušcie“, dzi o obionym iomie artys j 
nie zai i day ayadóć ; obie NAME A swą niespotykaną inteligencją, m, plakatowa” jest przedmiotem specjalnych tymaj 4 O. wee dim i na- 

: ą orzy г i omnianą, 
4 = @ tem, Prezydjum uchwaliło 20 — życiową i przekonywującą wi- 

„Wystawę plakatu międzynarodowych targów KO AlE "ZA : a BA E c: wielkich ŚĆ i wystaw” urządzić — i otworzyć ją w sobotę ; tą słodką, oem serie A nia 14 października r.b. w pawilonach targo- czaruje, rozbraja i i Е 4 Yria 
wych w ogrodzie Bernardyńskim. Wystawa po- RA PORA 

będą aktualne sprawy gospodarcze na terenie Wojskowego Magistratu Baranowski po siałszo. sunięto ze służby, Miejsce jego zajął p. Doma- A dwa tygodnie, Cena biletu 25 gr. od 0s0- 
województwa wileńskiego. 

  

EPILOG STRZAŁÓW w WIĘZIEN 

cy przodownika straży więziennej Borejszy, 
odbył się wczoraj na sali Sądu Okręgowej. | 

Był to jeden z ciekawszych procesów os- 
tatnich miesięcy, a żądna sensacji publiczność 
szczelnie zapełniła. salę. 

Rozprawę otworzył wice-prezes Brzozow- 

ski w asyście sędziów Sienkiewicza i Łobana- 
sa. 

Przedtem na ławie oskarżonych zajął już 
miejsce Kaczanowski, 

Próżno w wyrazie jego twarzy szukać 
symptomów przestępcy zawodowego. Jest to 80 
letni, sucharlawy mężczyzna 0 nieco nerwo- 
wym wyrazie twarzy lecz łagodnem spojrze- 
niu. ' 

Mordercą stał się tylko z przypadku. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia, zeznaje 
przed sądem jak to było. 

ZEZNANIA OSKARŻONEGO 

Wieczór, poprzedzający fatalną noc z 13 
na 14 sierpnia br. spędził na pijatyce z kole 
gami. Najpierw pił w jakiejś knajpie przy 
i 

A jednak futro... 
Prezent to rzecz względna. Można zrobić 

przyjemność najmniejszym drobiazgiem, 

można też nie trafić do gustu najbardziej wy- 

twornym przedmiotem. 
Istnieje wszakże prezent, którego przyjęcia 

nie odmówi żadna bodaj kobieta. Piękne futro 
Kosztuje, to prawda, ale nie tak znów drogo 

w stosunku uo korzyści, jakie przynosi. Mąż 
np. za jednym zamachem zyskuje na uroku i na 
budżecie, gayz najmniej trzy, cztery zimy fu- 

tro przetrwa. Zresztą wydatek jednorazowy 
nie będzie wcale uciążliwy, jeżeli się zwrócić 
do znanej i solidnej firmy M. Złatkowicz (Nie- 
miecka 33), gdzie przy najwyższych gatunkach 
towaru otrzymuje kupujący dogodne warunki 
spłaty. 

Ponieważ zima zbliża się szybkiemi kro- 
kami, należy nie zwlekając udać się pod adre- 
sem M. Złatkowicz — Niemiecka 33 i nabyć fu- 
tro za gotówkę lub na raty. 

waniu podpisu członków komisji szacunkowej 
podjął na asygnatę kwaterunkową kilkaset zł. 

    

stwie kolegi na Górę Trzykrzyską. 

|, Tam również wypili pół litra. Nie na tem 
jednak koniec. Pijatykę owego wieczoru zakoń 
czył strażnik Kaczanowski w piwiarni przy 
ul. Mickiewicza. 

‚ To właśnie przebrało miarę i gdy następ 
nie zgłosił się o godz. 12-ej w nocy na służ- 
bę, był już kompletnie pijany. 
„ Nikt jednak dziwnym zbiegiem okoliczno 
ści tego nie zauważył i pijany Kaczanowski 
objął posterunek na 1-em piętrze przy celach PE: 
ogólnych. 

Stał tam do godz. 1-ej, a gdy przyszedł 
sprawdzający posterunki Borejsza znalazł go 
już śpiącego na stole. ; 

Co się dalej stało, Kaczanowski twierdzi, 
że nie pamięta i tutaj przychodzi sądowi z 
pomocą akt oskarżenia i zeznania świadków. 

CO BYŁO DALEJ, 
>B Najściślej odźwierciedlaje przebieg zaj- 
ścia zeznanią strażnika Paska i podkomisarza 
straży więziennej Adama Znojka. 

Pierwszy był świadkiem rozmowy pomię- 
dzy oskarżonym a Borejszą w chwili strzele- 
nia, podinspektor zaś rozmawiał z Kaczanow 
skim w dwie godziny później. 

Przy rozmowie tej asystował również Bo- sala. 
rejsza. Gdy jednak zaczęli się oddalać, ciszę 
korytarza zakłócił huk strzału rewolwerowe- 
go. Strzelał do Borejszy Kacaznowski. Po u- 
Pływie około 10 minut padł strzał drugi i tym 
razem kula przeszyła lekko ramię Kaczanow 
skiego. 
aa R W w ramię brzuszną, 

w i więziennej nie j więziennej odzyskując 

Po Pasku i pokomisarzu zeznają świad- 
kowie inni. Chodzi o ustalenie motywów strza 
łu i czy rzeczywiście, w chwili jego oddana 
Kaczanowski był jeszcze pijany. 

Zeznania strażników, ongiś kolegów oskar 
żonego wypadają naogół korzystnie dla Kacza 
nowskiego. 

ŻYWILI DO SIEBIE URAZĘ. 
Wiadomem było, że tragicznie zmarły 

Borejsza, żywił do oskarżonego jakieś uprze- 
dzenie natury osobistej. Tak przynajmniej 

Kaczanowski skazany na 5 iat więzienia 
Proces Aleksandra Kaczanowskiego, zabój Zielonym moście, stamtąd udał się w towarzy twierdził sam oskarżony i o tem mówili inni. 

Jakże byłem zaskoczony i  poruszon: ! < y do 
głębi serca, gdy tak wielka gwiazda operowa, 
choć tak młoda, zamiast triumfować, pyta mnie 
nieśmiało: 

„Teodor Iwanowicz, skażytie odkrowienno, 

kadzkt. y. Osobom przybywającym z poza Wilna 
, przysługiwać będzie zniżka kolejowa na ogól- 

b i stosowanych przez Ministerstwo 
omunikacji Biuro mieści się w iokalu Biura pudiet i ieni Ró DAL udiet li s mienia czto, stoit li itti wpierjod?“ argów Północnych. „Wielka sława, wielka SIZYSZŚG O, akis, 

— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet iem, bo Pani jest stuprocentową” artystką, nie organizuje obóz żeński. Informacje i zapisy w kontentuje się Pani laurami, a idzie naprzód, a Sekretarjacie Związku (Jagiellońska 3—5 m. 1) praca zwycięża!!* : 
;\;}(Ео&_ппасп urzędowych do dnia 15 paždzier- Możemy więc z radością stwierdzić, że ® wszechświatowa nasza diwa Wanda Wermiń- — Rezultaty zbiórki na LOPP. Przeptowa- Śpiewam Wajpo "egO talentu oczaruje swoim 
dzona w dniu 1 bm. zbiórka uliczna i w loka- Kon: ona drogiego gościa. 33 12а7сн zamkniętych na rzecz LOPP. dała 825 zł. w Sali Kanseiųs i AD х niedzielę 8 b.m. E Aadek tan mówi dodatnto o Borėlias, g co musimy uważać za wynik bardzo po- Konserwatorjum OE ilety sprzedaje kasa 

gdyż zdaniem jego był on jednym z trzech AŻ e au ac: Pań cwesianek -"ieczór. A ad 
у ах AŽ « nej mierze dzięki ofiarnej pracy Pań kwestarek " AP „najlepszych przodowników w więzieniu. |, į Pan6w kwestarzy, to też zarząd Komitetu Wo- CG GRAJĄ W KINACH? Kaczanowskiemu natomiast wymierzano jewódzkiego Wileńskiego LOPP składa na tem HELIOS „Martwy dom'*. 

często kary za rozmaite przekroczenia. Nie- miejscu gorące podziękowanie wszystkim tym, PAN — Dzieje grzechu. szczęściem tego człowieka było to, że lubił za Którzy przyczynili się do tak pomyślnego wyni- _ LUX — Mumja ` często pić i za często spóźniać się na służ- ku zbiórki, a w pierwszym rzędzie Kołu Pań L. CASINO — Noc miłości : 

ROXY — „Pod Twoją obronę““. 
O. P. P. i Komitetom LOPP Pocztowemu į Leś- 
nemu. 

CZŁOWIEK O ZMNIEJSZONEJ POCZYTAL BALE I ZABAWY WYPADY | KRADZIEŻE. 
NOŚCI. — Wszyscy idziemy na Dancing Koła Pań przed | ai SIĘ AUTOBUS. Na drodze 

W chwili przesłuchania ostatniego świad L. O. 2, P. do cukierui © a Poważna ód się "autobus z 16 
ka, obrońca oskarżonego adw. Czernihow wno 7-0 paź i net- odniósł. Wypadek jszych obrażeń nikt nie 
si o zbadanie oskarżonego przez biegłych le- ny. Wiełka ilo spowodowany został odpadnię 

Aa W pewnym momencie przed pulpitem 
świadków staje naczelnik więzienia p. Ozekał- 

onego 5 "4     

    
   

      

. Obfity bufet. Mlu- clem koła, 
: zyka danein ja. Wstęp 2 zł. — — MIŁA SĄSIAD) ii i Ladow. 

Prze wodniczący zasądza zatem przerwę, dia akaden ‹ 1 r w Kom. Wojew. Skiemu (G o 50 jem ra) o nowo 

a oskarżonego zabierają na kilkanaście minut !.0PP. Wielka 51, oraz przy wejściu. bieliznę, ; 
do sąsiedniego pokoju prof. medycyny sądo- 
wej na U. 8. B. dr. Singalewicz i dr. Sumo- 
rok. 

1 — Zlodziej w о z 

TEATR) MUZYKA  Mobowicz Hilel Arta ių d a 
—Teatr Miejski Pohulanka. Dzisiejsza pre- zamkniętego sklepu Bialera Gabrjela (Niemiec- 

Bezpośrednio potem biegli ci, a raczej mjera „Triumf medycyny”. Dziś, sobota 7-X (o ka 26) pantofle damskie wartości 20 zł. Złodzie- 
prof. Singalewicz mówi o wyniku badania. godz. 8-ej w.) wchodzi na afisz Teatru Miej- Ja wraz z pantoflami zatrzymano. 
Mowy tego znanego profesora kryminologa a: na e 72 w 3 aktach J. Ro- -- н ua 2 "ad zbie- 

j i ieni mains'a „Triumf medycyny“. . Jagiellońskiej i Portowej dorożka ko: słucha z wyjątkowem zaciekawieniem cała — Zmiżki do Teatru na Pohulance — wyda. Jacewicza Juljana aś 15) zderzyła SSE 
je kancelarja teatru od 11 do 2 po poł, autobusem Arbonu. Wypadek nie miał poważ- 

— Teatr Objazdowy — gra dziś 7 b.m. ko- niejszych skutków, poza złamaniem hołobli do- 
Ea” „Sekretarka pana prezesa" — rożki. Y cYG 

= w iem, 8 -— w Królewszczyźnie 9 — w — AMATORZ AR. Z kiosku 
koholu zmniejszoną poczytalność umysłową. Wilejce Pawiatowc;. 2 zbiegu ulicy Zamkowej i Królewskiej dwaj pj 

Oskaržyciel publiczny podprokurator Ja- — Teatr Muzyczny „Lutnia*, Ostatnie wy- bnicy skradli kilka cygar wartości 3 zł. 7 
strzębski w przemówieniu swem żąda pomimo Sstępy Opery warszawskiej, Dziś po raz ostatni ika. SAMOBÓJSTWO. Z powodu nieporozu. 
to dla oskarżonego surowego wymiaru kary. PO cenach zniżonych nieśmiertelne dzieło Ver- ara powiesiła się 17-letnia Jani. 

Po przemówieniach obrończych adw. J'*80 „Rigoletto" z Mossakowskim, Wrońskim, na ercabluk (Antokol 20). х 
Szutowakiej l: di. Oazalhówać. Ad zdaję Igdal i Trembickim na czele. Jutro w niedzielę — POSTRZELONY W BÓJCE. Między 

czterema 

«Ostatecznie zdaniem obu lekarzy oskarżo 
ny jest człowiekiem nerwowym i w chwili do 
konania przestępstwa miał pod wpływem al- 

E Z Au dwa ostatnie przedstawienia operowe; po poł. 
=. jez o. bd kompletnej ciszy © godz. 4 po cenach specjalnie zmżonycir „Hal- powracającymi z jarmarku w Wiazach 

ка“ Moniuszki, z Plattówną, Gołębiowskim, Bro. mieszkańcami wsi Werki Bolesławem Paszkow- 
WYROK. dnickim w partjach głównych. Wieczorem o go- Skim z folw. Czernica i gajowym Winceatym 

; : dzinie 8 pożegnalny występ zespołu op. „To- Kucynem ze wsi Hajdukowszczyzna wywiązuta 
Mocą tego wyroku sąd uznał winę oskar sca". Ceny miejsc na powyższe widowiska z0- dg Podczas e Paszkowski i Kucyn 

żonego za udowodnioną, jednakże uznając, że Stały zniżone. ЗМ wołwerów, kilkanaście strzałów. 

sd on w stanie sa i zmniejszonej po- —. Wieczór pic Hanki Ordonówny w Ofiarą zajścia okazał się przejeżdżający położo- 
RU utni“, Świetna pieśniarka H. Ordenówna wy- nym obok traktem Leon Kłonis ze wsi Aszkara- 

czytalności, skazał go na 5 lat więzienia z ZA Sap; raz jeden tylko w poniedziałek najbliższy £i, gm. widzkiej, którego kule rewoiwerowe zra- 

liczeniem aresztu prewencyjnego. | 9 b.m. w Teatrze „Lutnia”. W oryginalnej i niły ciężko w prawy bok. Paszkowskiego i Ku. 
Skazany przyjął wyrok spokojnie (c) wysoce artystycznej interpretacji tej znakomi- cyna: zatrzymano. 
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Zebr=nie dzielnicowe Rady 

Grodzkiej B.B.W.R. 
Koło dzielnicy Zwierzyniec organizuje w 

niedzielę 8 bm. o godz. i3-te, zebranie <ila Szer- 
szej publiczirości, ia któ.em w charakterze pre- 
łegenta wystąpi poseł na Seim dr. Stefan Bro- 
kowski. Prelegent obrał sobie za temat gospo- 

darkę publiczną na 'le ustaw samorządowych. 

Gdczyt wygłoszony zostane w Domu I ugowym 
przy kościele na ul. Soitaniskiej. 

  

* * * 

Dnia następnego tj. w poniedziałek, odbę- 

dzie się zebranie ogólne członków koia dzielni- 

cy Snipiszki, przy ul. Kalwaryjskiej 23, m. 15. 

Początek obrad o godz. 18-tej. W progra- 

mie referat organizacyjny na temat najbliższych 

prac Koła. 

SPORT 
zwycięstwo Aerokiubu Wiień- 
skiego nz meetingu we Lwowie 

W dniu wczorajsz; rzylecieli do Wil- 

na piloci Aeroklubu kiego por. Broni- 
sław Zakrzewski (prezes klubu) i Bogusław 

Pilniak, student USB., którzy brali udział w 
zawodach lotniczych, 6rganizowanych przez 

Aeroklub Lwowski w dniach 30 września i 1 
października rb. 

Piloci Aeroklubu Wileńskiego wystarto- 
wali na lwowski meeting lotniczy w ubież 

sobotę o ogodzinie 6 rano na samolocie tury 

stycznym PZL 5 i po 11 godzinach łotu na 
trasie Wilno,  Mołodeczne, Baranowicze, 

Brześć, Biała Podlaską, Dęblin, Lublin, Łuck,, 
Lwów przelecieli 1000 km. przybyw: 

I'wowa punktualnie w określonym Czasie, to 

jest o godzinie 17-ej. Dzięki temu zdobyli 
oni pierwsze miejsce w regularności lotu. Po- 

zatem zdobyli drugie miejsce w ilości przeby 

tych kilometrów i trzecie w ilości międzylądo 
wań. Te wyniki rajdu złożyży się na zdobycie 

przez załogę Aeroklubu Wileńskiego pierwsze 
go miejsca zespołowego w ogólnej punktacji. 

Trzeba zaznaczyć, ż 
z dotychcz. 
leńskiego, 

i klubami. Sukc! 
nasz stale się rozw 
wać, że w Przy: 
nosić dalsze z 

kach, 

    

    

      

     

  

  
żna się spodzie- 

oci wileńscy będą od 
ietrz: 

        

   
      

ZAMKNIĘCIE SEZONU KOLARSKIEGO, 
Zarząd Wil, Tow. Cykł. i Motocyklistów 

zawiadamia, że w nadchodzącą niedzielę dnia 8 
b.m. odbędzie się wspólne zamknięcie sezona 

przez motocyklistów i  čyklistow. 
Zbiórka punktualnie o godz. 9 rano, w loka- 

lu Klubu, Zygmuntowska 4. 
Goście i sympatycy mile widziani, 

| 

BA FILMOWEJ TAŚMIE 
KINO SZKOLNE 

Ciągle się ta sprawa odnawia. W roku ze- 
szłym odbywały się po szkołach perjodyczne 

seanse kinowe. Po licznych, nieudanych pró- 
bach różnych mniej, lub więcej „fachowych“ 
przedsiębiorców, wzięło w swe ręce prowadze- 
nie kina szkolnego Koło Prehistoryków, Studen_ 

tów USB. Wprawdzie prehistorja i kino — to 
piękny kontrast, ale dla zasilenia kasy akademic 

kiego koła naukowego, nie ma to znaczenia. 

"Obrazy dawane przez kino Koła Prehisto- 

ryków były niezłe. Widoczna była pewna sta- 
ranność. Ceny biletów ustanowiono b. dostęp- 
ne, bo na 10 gr. 

W bieżącym roku szkolnym wyświetliło Ko- 
ło Prehistoryków dobry film „Robin Hood* z 
Douglasem Fairbanksem. Seans odbył się w kil- 
ku szkołach. Przy wynoszeniu apratu po skoń- 

czonym seansie w jednej ze szkół uszkodzony 

został objektyw, czy też inna zasadnicza część, 
bez której niemożliwe jest wyświetlanie filmów. 
Koło niema pieniędzy na kupno kosztownej czę- 

Ści. Musiało więc zawiesić seanse po szkołach 
i jak słychać organizuje filmowe seanse szkolne 

w jednem z większych kin wileńskich (podobno 
w sali kina „Pan“). Inicjatywa wcale dobra i 
zasługująca na poparcie, gdyż z jednej strony 
Koło Prehistoryków gwarantuje sprowadzanie do 
brych filmów przy tej samej cenie biletów (to 

znaczy 10 gr.) z drugiej zaś sala i aparatura 

kina „Pan“ odpowiadają wymaganiom dobrego 
kina. ‚ 

Ubocznie dowiadujemy się, że istnieje rów- 
nież zamiar (niewiadomo  czyj!?) urządzania 

seansów szkolnych w sali kina „Wir”. Zdecydo- 
wanie i zasadniczo winny się temu przeciw- 
stawić władze szkolne w interesie młodzieży 

szkolnej. Okropna i duszna sala, zniszczona a- 

paratura, niewygodne krzesła — to wcale nie 

jest kino dla młodzieży. 

Najlepsze obrazy w najlepszem kinie — to 
jedyne możliwe i dopuszczalne rozwiązanie 

sprawy kina szkolnego. 

Tad. C. 

Radje wiieńskie 
SOBOTA, dnia 7 paždziernika 1933. 

ka 7,00 Czas: Gimn k „ Dziennik 
poranny. Muzyka. C ka 

11,30 Przegląd prasy. 
11,40 Eksport. 
11,45 Komunikaty. 

11,57 Czas. i 
12,05 Muzyka. 1 
12,30 Dziennik poludniowy. 
12,35 Muzyka. 
15,25 Program dziennv. 

15,30 Giełda rolnicza. 
15,40 Skrzynka strzelecka. 
15,55 Słynne pieśniarki. 
16,10 „Niewidomi widzą” pogadanka. 
16,20 „Przyszłość wojny chemiczneį“ pog. 
16,40 Francuski. 
16,55 Koncert. 

m -17,45 Audycja dla chorych. 
18,00 Transm'sia nabożeństwą z kaplicy w 

Ostrej Bramie, 
19,05 Tygodnik litewski. 
19,20 Rozmaitości. 
19,25 Kwadrans akador. 

1940 Program na niedziel”, 
19,45 Dziennik wieczorowy. 
20,00 Godzina życzeń (plyty). 
21,00 Skrzynka techniczna. 
21,40 Koncert chopinowski. 

22,00 Odczyt. 

22,15 Sport. | 
22,25 Muzyka taneczna. 
23,00 Kom, meteor. 
23,05 Muzyka taneczna. 

(o RESORY 

Wydawca Stanisław kiackiewicz. 

    
  

  

   

  

   

  

— Stan Pożyczki Narodowej. W dniu 5 bm. 
na terenie miasta Grodna i powiatu Pożyczkę 
Narodową subskrybowało 665 osób na 56350 zł. 

Łączna ilość subskrybentów i sumy sub- 
skrypcyjnej na dzień 5 b.m. wł. wynosi 5723 o- 
sób na 696700 złotych. 

  

— P. Niesner odchodzi. Przed kilku dnia- 
mi podaliśmy na tem miejscu wiadomość o za- 
mierzonem przeniesieniu p. Niesnera, polonisty 
słonimskiego gimnazjum państwowego do Wil- 
na, w której zgóry przewidywaliśmy niekorzyst- 
ny wynik kłopotów i zabiegów rodziców dzieci, 
uczęszczających do gimnazjum w sprawie po- 
zostawienia polonisty p. Niesnera w Słonimie. 

Obecnie stwierdzamy raz jeszcze, że Ku- 
ratorjum szkolne w Wilnie prośby rodziców nie 
uwzględniło, a przeniesienie stało się faktem do. 
konanym. 

— Dowody wielkiego patrjotyzmu. Z przy- 
jemnością konstatujemy objawy wielkiego pa- 
trjotyzmu wśród wychowanek Seminarjum Nau 
czycielskiego Żeńskiego, a zwłaszcza uczenic 
zamieszkałych w internacie Sióstr, które po- 
wzięły specjalną uchwałę, imocą której opodat- 
kowały się dodatkowo i nabyły obligację Po- 
życzki Narodowej (szkoła, a więc i internistki 
już w pierwszym dniu subskrypcji podpisały 
deklarację, obecnie zaś uczyniły to dodatkowo). 

Również wychowankowie domu sierót na- 
byli obligację Pożyczki Narodowej w kwocie 
50 złotych. 

— Wycieczka stonimskiego oddziału PTK 
do Warszawy. W dniu 14 bm. o godzinie 22,13 | 
wyjedzie ze Słonima wycieczka słonimskiego 
oddziału PTK do Warszawy. 

Powrót wycieczki nastąpi w idniu 18 bm. o 
godzinie 7,32. 

Koszt udziału w wycieczce ze Słonima do 
Warszawy i z powrotem wyniesie zł. 23,50 przy 
przejeździe klasą Ill-cią. 

Zapisy i wpłaty przyjmuje Komunalna Ka- 
są Oszczędności do dnia 12 bm. włącznie. 

I ZNOWU KURJER POD GRADEM KA- 
› MIENI Dzisiaj pociąg pośpieszny Stołpce — 

Paryż na odcinku Słonim — Jeziorna (115 klm.) 
gromadawyrostków obrzuciła kamieniami. 

Jeden kamień, wielkości kurzego jaja wy- 
bił szyby w wagonie l-ej klasy, na szczęście, 
nie pociągając zą sovą kalestwa, 

Gdyby nie fakt częstego powtarzania się 
łobuzerskich wybryków — przeszlibyšmy nad 
tem do porządku (dziennego - niestety odmienny 
stan rzeczy i charakter pociągu zmusza nas 
do zwrócenia na ten niemiły objaw uwagi powo 
łanych czynników. 

— Akademja Strzelecka w Słonimie. 
W związku z zakończeniem Tygodnia Strze 

leckiego w Słonimie, obfitującego w tyle pięk- 
nych i podniosłych momentów dowiadujemy 
się, że w nadchodzącą sobotę zostanie zorgani- 
zowana akademia strzelecka, która budzi w spo- 
łeczeństwie zainteresownie. 

— Naprawa jezdni. Magistrat słonimski roz- 
począł naprawę jezdni ulic miasta, których stan 
pozostawiał wiele do życzenia. Obecnie prowa- 
dzone są gorączkowe roboty nad brukowaniem 
ul. Mickiewicza—obok dworca kolejowego. Od- 
cinek ten oddawna nie zabrukowany dawał się 
we znaki podróżnym, jadącym na (dworzec. 

  

— Czyn godny naśladowania. Gmina stołpec- 
ka w dniu 3 bm. była widownią wzniosłego i 
wzruszającego aktu wykonania obowiązków 
obywatelskich. Oto w idniu tym pamiętnym do 
p. Starosty pow. stołpeckiego zgłosiło się 2-ch 
delegatów wsi Siemieńczyce z prośbą o udziele 
nie wskazówek i informacyj w sprawie zbioro- 
wego subskrybowania Pożyczki Narodowej. 

Dla udzielenia wszystkich potrzebnych 
wskazówek na miejsce udali się przedstawiciele 
gminy stołpeckiej: wójt gminy p. Stefan Łopat- 
niuk i sekretarz Michał Czernobaj. Zebrani 
mieszkańcy wsi Siemieńczyce, po wysłuchaniu 

jj GPU ADCWEDEPUDWEGO CH GP ODOZ GWWWOWA 
Największe w Polsce, nągrodzone najwyższemi nagrodami 

szkóti „LoMSZCZYZNA” Szczekarków" 
polecają 

ZDROWE I SILNE DRZEWKA OWOCOWE, 
drzewa alejswe, rośliny Żywopłotówe, piękne róże, bzy | bylity 
Główne Bióro sprzedaży: Warszawa, uł. Boduena 2, Teł. 219 89. 

Detaliczne punkty sprzedaży w miastach; Warszawie, Lublinie, Poznaniu, 
Łodzi, Katowicach Radomiu i Białymstoku. 

Ceny niskie! 

    

     
   

  

Działk 
Warunki kupna: 

INFORMACIE: 

ł w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

udzielonych informacyj o znaczeniu Pożyczki 
Narodowej i sposobie jej subskrypcji, jednogło- 
śnie uchwalili nabyć zbiorowo obligacyj na łą- 
czną kwotę 150 zł. Drobne, bo jedno- i dwu- 
złotowe składki w krótkim czasie stworzyły kwo 
tę zadekłarowaną, a trzeba było przy tem wi- 
dzieć zapał tych zubożałych rolników, trzeba 
było słyszeć, jak jeden przed drugim starał się 
coś powiedzieć, aby wyrazić swój zapał, Każdy, 
kto tylko mógł, w jakikolwiek sposób złożyć 
swą składkę, starał się to uczynić, Krótkie prze- 
mówienia zebranych mieszkańców wsi Siemień- 
czyce świadczyły, iż za honor sobie poczytują 
wypełnić swój obowiązek obywatelski. Ponadto 
zaznaczyła się bezinteresowność tych drobnych 
subskrybentów, gdyż procenta od pożyczki za 
czas do jej wykupu, jak również i sumę zade- 
klarowaną po jej zwrocie, przeznaczono na cele 
gromadzkie. 

Przykład ten niech rozejdzie się głośnem e- 
chem po całem państwie, niech zmusi. opiesza- 
łych do naśladowania, niech Świadczy o tem, 
że drobny rolnik z przygranicznych połaci Pol- 
ski, jest silny duchem patrjotą, gotowym na 
zew Ojczyzny oddać swój dorobek, a w razie 
potrzeby i życie. 

LET 
  

Reportaż z pobytu w Palestynie 

  

JUŻ DZIŚ nieodwołalnie długooczekiwana premjera! 
Nieporównany, jedyny i niedościgniony śpiewak królów i krótsśśpiewz ków 

ummFiodor SZA 
w niešmiertelnem arcydziele 

CERVANTESA 

  

Did 
DON KIŃŁOT c. Fisśra 

  

Nad program: Dodatki dźwiękowe, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. Bil. honor. bezwzg!. nie ważne 
  

  

Czy wiesz co to 
Czy słyszałeś о 
Pamiętajo 
Gały świat mówi o 

молодажолоноотананниии — 40 б5ту сий świata? . . . . « « » 1 i » 1 1 5 1 HELI 

  

G-KONG 
0 

  

  

  

Briusas 

25
 

Dzis! Światowy sukces! 2 gi film „Złotej Serji* produkcji Sowieckiej 

„MARTWY DOĄ 
w/g nieśm. głośnej powieści T. DOSTOJEWSKIEG0.— Inscemiz. F. Eedorows, W roli gł, genj, aktor res. P, Chmiełow 

ER== |. Mii atrakcja fuwleta „NWAQĘKOŁO ŚWIATA” 
Filmy całkowicie mówione i śpiewane po rosyjsku, 
Seanse 4, 6, 8 i 10.20 w dnie świąteczne od 2-ej. 

03
 

07]
 |

 4
4 

49
R0
%4
-9
N0
I3
H 

  

  

  

$ukces nicbywały. 

Nieodwełalmie ostatnie dwa dn! wyświetla się najlepszy film polsk: 

ZIEJE GRZECHU 
  

RZE Dziś nasza 
Dźwięzowe kino |  rodaczka, urocza 

  

POLA REGRR z ulicy 
w dramacie niezwykłej kobiety, którą pot 
uczuć wyniosła na wyżyny (roat” 

Nad program: 
Dodatki „RÓXY” | ,. 

MIEKIEWICZA 22, 
se 18 

pióra 

KSAWEREGO PROSZYŃSCIEG 
  m 

    

me 

  

  į oglasza, že na odbytem w dniu 2 paždziernika 

; 1933 roku losowaniu I i Ill obligacyjnych po- 

Ę życzek miejskich, skonwertowanych w roku 

i 

УРЕН 1 @ТОМЕ 

1 jest 66 nabycia 

go wsystkich księgarniach 

  

1925, zostały wyłosowańe następ. obligacje: 

I-ej Póżyczki Obligacyjnej z roku 1001 

52 zł. — Nr. Nr.: 30, 49, 106, 127, 158, 189, 
234, 271; 292, 374, 416, 425, 451, 456, 538; 684; 
687; 747; 845; 970; 986, 1011, 1044, 1086 i 
1156. 

260 zł. — Nr. Nr.: 1249, 1260, 1286, 1376, 
1446. 

Cena zł. 3.80 

Kažių chorobę WYIECZYSZ "aha ama 
jeżeli regularnie zażywać będziesz lil-ciej pożyczki obligacyjnej z roku 1913 

ZIOŁA Dra B REYER kė 52 zł, Nr. Nr.: 136, 239, 287, 303, 381, 457, 
483; 501; 541; 594. 

najskuteczniejsze w nast. chorobach: 260 zł. Nr. Nr.: 663 707, 786, 844. 
Nr. 1—w kaszłu, astmie, rozedmie płuc 520 zł. Nr. Nr.: 1049, 1144, 1162, 986. 
Nr. 2 — w reumatyzmie, ac na ogólną sumę zł. 3,640 — 

przemianie materji,  nieczysi i Sick я 
cery, chorobach skórnych Pao, g gia oo Saka. > d = 

Nr. 3 — w chorobach żołądkowo - kisz- tości imiennej, będzie dokonywana od dnia 

kowych, wątrobowych, żółtaczce 

      1780, 

3.50 

Nr. 4 — w chorobach nerwowych, bólu m. Wina. 

głowy, bezsenności, ogólnem wy- Ž Opłaty kuponów od obligacyj powyższych 
Ne 6.52 V as i ogólnem osła- ' pożyczek dokonywa Kasa Zarządu Miejskiego 

bieniu. 5.50 m. Wilna. 

Nr. 7 — w chorobach nerkowych i pęche- JAN ŽEJMO 
rzowych 4— Szef Sekcji Finansowej 

Nr. 9 — przeczyszczające w chronicznem Ławnik Zarządu Miejskiego. 
zatwardzeniu i hemoroidach 1.50 # : К TVVYVYVVYVYVYVYVYVVYVYYVYVYVYVYTYVYV EV st YVA 

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w 3 
aptekach, składach aptecznych i drogerjach PRZETARG 

lub w wytwórm 2 ŚR : 
„POLHERBA“ — KRAKOW PODGÓRZE, Urząd Wojewódzki Wileński (Wydział Ko- 

Skrytka Nr. 48. munikacyjno-Budowlany) ogłasza ustny przetarg 
Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo na roboty stolarskie (urządzenia wewnętrzne) 

w wytwórni broszurę „Jak odzyskać zdrowie*. w gmachu Anatomji Opisowej przy ul. Zakreto- 
wej Nr. 23 na sumę około 20.000 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 paździer- 
nika 1933 r. o godzinie 12-tej w Wydziale Ko- 
munikacyjno-Budowlanym w Wilnie przy ul. 
Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 91. 

Wadjum przetargowe w wysokości I proc. 
zaoferowanej sumy winno być złożone na ręce 
Komisji. Kosztorysy na te roboty są do przej- 
rzenia w Urzędzie Wojewódzkim, pokój Nr. 91 
od godziny 12 do 14-tej. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo 
wyboru oferenta uzależniając to od fachowych 
i finansowych zdolności przedsiębiorstwa, oraz 
prawo oddania robót częściowo, lub nawet zu- 
pełnego ich zaniechania. 

Za wojewodę A. Zubelewicz 
Naczelnik Wydziału 

Za zgodność M. Jassiewiczówna, sekretarz 

ZGUBIONO TECZKĘ 

  

Cenniki wysyła się na żądanie! 

  

  

3.— stycznia 1934 roku w kasie Zarządu Miejskiego - 

1 ROARAZ BOBIETY”" 
UWAGA! Chcąc umożliwić $:. Pabliczności nczęszczanie do 

ego kias i przyjm. pod nwagę panujący kryzys Dyrekcja 
Partsr lll m. 

zarząd Miejski m. Wilna Nowa Moda 

  

gr 40 II m. gr 50 
РОУ 

pudru do twarzy 
  

kie kobiety nie pudrują sią 
ustawicznie. Używają one 
nowego pudru na Piance 
Kremowej. Spróbuj goteż. 

  

          

   

      

O, mnie się 
zawsze bły- 
szczy nos. 

  

Janko, obecnie eieganc- 

          

          No, czyż nie zadzi- 
wiająca różnica?          

  

   

   

  

Tak. I trzy- 
ma się cały 

dzień. Robl 

poprostu 
turorę. 

    

   

    
       

        
Niezwyzkłe doświadczenia laborato- 

pudru do twarzy dowiodły niezbicie, 
że każda kobieta może uzyskać 
piękną, młodzieńczą cerę i pozbyć 
się na zawsze połysku nosa, krost 
©raz najgorszych wad cery. Skład- 
nik, który przyczynia się do tej za- 

dziwiającej zmiany jest nazwany 
Pianką Kremową. Dzięki niej właś- 
nie puder trzyma się cały dzień w 
deszczową i wietrzną pogodę i po- 
mimo pocenia się podczas tańca lub 
uprawiania sportów.   

ryjne ucynione nad nową receptą || 

  

| Wyłączne prawa w całym świecie 
na tę nową i niezwykłą receptę zo- 
stały nabyte przez firmę Tokalon. 
Ową Piankę Kremową miesza się 
w ściśle wymierzonym stosunku 
specjalnym patentowanym sposobem 
z najcieniej przesiewanym pudrem, 
otrzymując tą drogą Puder Tokalon. 
Wypróbuj pudełko znakomitego pa- 
ryskiego Pudru Tokalon, jedynego 
pudru preparowunego na Piance Kre- 
mowej. Natychmiastowe i zadziwia- 
jące upiększenie Twego oblicza wzbu- 
dzi podziw i zazdrość jaciółek. 

    

  

    

   
OCE: 

pol 

SKŁAD 

MICHAŁA HR. 

DRZEWO OPAŁOWE, | 
brzozowe, sosnowe | olszowe, | 

węgie! górnośląski 

w Wilnie, ut. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarczs również dlą urzędów i instytucyf, ij 
Dla P. P. Urzędników na raty, 

     az 

      eca 

DRZEWA 
TYSZKIEWICZA 

     

      
      
    

  

R а! ка 

Kcmunikacja pociągami i 

Arino 
BI 

Parcelacja maj. 

| Landwarów 

. 

reszta ratami miesiecznemi, 

Cena og 600 złstych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 
: ul, Mickiewicza 15. 5 

nuje: Warszawa Szo- 
nena 18. 

3 ! 

myk AR оь 
   

skórzaną „bronzewą z monogramem K. B 
z zawartością dwóch księg rachuskowych 
z dowodami rachunkowemi orar dwie ob- 
rączki złote, Ugrasza się o zwrot za wyna- 
grodzeniem, ul. Królewska 5 „Gslvonomech“ 

r 
    

wywyvrrrwyce* uj 

zsą Zanim dscie sgła- į 

Bacznošt! аа, 3 
cowyc. Asi 

Sprawdzcie 5 tss żądajcie kroszio- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz do 

wszystkich pism TANIO i bardzo 
wygodnie jest załatwić 
za pośrednictwem Biura Reklanówego 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

      

ryczne i moczopłciowe. 
DOKTÓR MED. WIELKA 21 — tel. 921 

į d 9—1 — M. Haaryłkiewizwa 305753 
teg lepi „e WDS NAD 

8 1 s 

leczenie włosów. Ordy.  POPIERAJCIE 

  

„Słowa* Wilno Zamkowa 2. 

  

L.0.P.P 

E 
Or sinsberg 
Choroby skėrne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

1 4 — 8. Tel. 567. 

  

Dez. L.SZ8II00-(0fmab xa 
Mickiewicza 22 m, 21, 
tel. 19 16. Kerony por- 
celane (racet kronen) 

Zęby sztuczne; 0 

WAŃODRANOAAE DANI 

KuPNo 
i SPRZEDAŻ 

RRFEPYPTYTTTTTETFYCET 

PIANINO 
DO SPRZEDANIA 

Sołtańska 38 a m. 1 

: Sprzedaje się 
о В tel. 82. h fetniskowo - ogradniczo - budowlane ^ Eee ae 
nad jeziorem, rozmaitej wielkości. ы A © sado bi, rita, Adi a 

аао 65 Gódżiię waw TR DOKTOR pę Iryuay. Dowiedzieć 
* Ё się w ogrodzie ernar- 

część pożyczką długoterminową, LeKaTZE Blumowicz aka od 6 rano do 
La nai Choroby: skórne, wene- 6 wiecz. 

KRARARAADDAAK A 

Lokale 
ARAGON 

Patrzebne 
MIESZKANIE 
2 pokojowe z wygoda” 
mi Łśskawa ołerty do. 
administracji dla W. Ł. 

x 

DO WYNAJĘCIA 
Cdremoztowane в Е2 
pok. ze wszelziemi wy- 
godami dla solidnych 
lokatorów. Informacje: 
Św. Ignacego 8—11 tel. 
11 80 0 

IESZKANIE 
6 pozojowe do wynaję- 
cia w d. Nr, 24 ulica 
Sierakowskiego (dragi 
dem od Ad Mickiewi- 
czs) Wszelkie wygody 
Sysiem korytarzowy. 

    

Duży satęn 
umeblszany od ulicy 
na parterze, z os bnem 
wejściem i wygodami 
do wywającia ewent, 
z używainością kuchni, 
Bonifraterska 6 m, 3 

DO WYNAJĘCIA 
4 16 pokojowe 

MIESZKANIE 
z wygodami, W, Fohu- 
lanks 39 m. 3 

0 DO WYNAJĘCIA 
13 pokoi, system kozy- 
tarrowy, sksnslizowene 
Ul. Dąbrowskiego 1—4 

POKOJU 
za konwersację iablek- 
cje troncnskiego poszu” 
kuje młoda kwialifiko= 

wara mauczycielka — 

Zgłostenia w redskcji 
pod W.J. 

  

Duży pekój 
lub mały, albo razem 
dwa do wynaję:ia, moż- 
na z užywsluošcią ku 
chuł i utrzymaniem — 
Mił: 3 m. 4 obok ulicy 
S:snowej. 0 
  

Ładnie 
umeblowany pokój z 
obiadami dla studentki 
lab dwóch W. Foha- 
lasża 43 m. i I piętro 

POKó | 
DO WYNAJĘCIA 

jssmy, duży, umeblo- 
wany ze wszystkiemi 
wygodami: telefon — 
wanna: Portowa 26 m. 4 

    

Lekcie 

Przyjmę dzieci 
do kompletu prywat: 

nego.— Wiek 7—8 Ist, 
program drugiego ©4- 

działu. 
Mickiewiczs 48 m. 6. 

Zgtoszenis do 12 tauo 

i od 3—5 po paž. 
ni mimi MO 
Na.Kursy Kroju 

i szycia przyjmję u- 

czenice za dostępną 0- 
płatą. Nauka solidna. 
Królewska 5 —11. 

  

dźwiękowe. 

OBNIŻYŁA CENY BILETÓW: | 

      

UCZEŃ 
państwowego gimnazj. 
VIH kl., z dobrej re- 
Gziny, Wielkopolanin— 
z poważną rekomenda- 
cją, z powodu trudnego 
położenia — poszakeże 
korepetycy]j z wszystk. 
przedmiotów, nie wyłą- 
czejąc greki i będzie w 
kontakcie ze szkołą 
ucznis, Wynsgrodzenie 
niskie, ewentualnie na 
mieszkanie. — Łaskawe 
zgłoszenia przyjmuje 
„Słowo* pud „am“ 
— — — — — - hama 

SALA DRAAAA SA + 

Poczykuja 
PRACY 

-—————— 

MŁODA - 
intelig.  nauczyciefka= 
wychowawczyni wyje: 
dzie do dzieci od fat 7 
do 10 z przygotawz- 
niem do I kl, g'mu. — 
Šwisdectws i reterencje 

    

WIA 

poważne - - ul. Wielka 
27—3 od 12—2. ' 

POS; 
poszdy pokojowej tub 
do wszystkiego — mam 
świadectwa. Nieświeska 
14—16 m,4 Nowikowa 

7 Młoda 
panienka — łagodnego 
usposobienia poszukuje 
posady w charakterze 
pielęgniarki przy dzie” 
cisch lub starszych, — 
Chętnie na prowincji. 
Ołerty pszysyłać Wilno 
Bakszt: 2 pod „Piełęg- 
niarka“ 

Za utrzymanie 
i skromne wynugrodze- 
nie wyjadę do majętien 
na cały rok do nauki 
dzisci. Zgłoszenie da 
Żedescji pod „Stedent 
Politechsiki Lwowsk.* 

SŁUŻĄCA 
dv wszystkiego 

posiadające świadectwa 
poszukaje pracy. Ur- 
Sznia Giochowska mł. 
Sapieżyńska 3 m. 14 
ma Lini V 

      

50 Ва iasu . 
(młodaik) za udzielenie 
pracy zarobkowej w 
ciągu 2 lat, specjal 
ność — miernictwo.L. 
E Senatorska 19 m. Z 

© 
  

Ogrodnik 
z ukończoną szkołą e- 
grodniczą i kilkoleinis 
praktyką, zakłada ogre. 
dy owocowe—czdobne, 
oraz udiieła porsd fa- 
chowych. Wilno, ufica 
Żwirowa Góra 18—1 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkanie 
z całodziennem utrzy- 
maniem 75 zi mies, —- 
Opieka dobra — Fisz 
Metropolitalny 3 m. Ś. 

Opuszczone 
przez męża — ciężka 
chora na Basedowg p. 
I zuajdaję się ® apis- 
kanym stanie z córecz- 
ką 13 letnią zdolną dzie- 
a dn ao 6d- 
z:sle szkoły będącej— 

Mieszkanie nie opłace- 
ne, dług na chleb z8- 
ciągnięty, woła przete 
o pomoc w  madzieć 
otrzymania takowej w 
„Słowie* pod literą I. 

      

p 

  

LJ ь, 
(TI ISI AD I II III IA 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński, 

  

   

  
 


