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Rozmowa z posłem Borysem Pimonowowem 

W dniach 16, 17, 18 i 19 września 

miał miejsce kongres miejszościowy w 

Bernie w Szwajcarji. Od polskich Rosjan 

zasiadał na tym kongresie p. Borys Pi- 

monow, prezes związku rosyjskich orga- 

ńizacyj mniejszościowych. Ponieważ p. 

Pimonow teraz dopiero przyjechał do 

Wilna, więc dopiero teraz mogliśmy za- 

pytać się go o wrażenia z kongresu. 

— Najważniejszem wydarzeniem na 

kongresie mówi p. Pimonow, byia 

kwestja żydowska. Pan Roth, Niemiec z 

Rumunji, wygłosił na początku kongresu 

przemówienie, które obraziło żydów ze 

wiszystkich krajów, biorących udział w 

kongresie. Żydzi zażądali także, aby 

kongres ustosunkował się do prześlado- 

wań żydów w Niemczech. 

— Jakie było Pańskie, pod tym wzglę 

dem stanowisko? 

— Uważam, że idea kongresów mniej 

szošciowych polega ma obronie mnicj- 

szości przed większością marodową w 

każdem państwie. Do spraw każdej 

mniejszości, mależy ustosunkować się 

możliwość obejktywnie. Tymczasem w 

obronie Niemiec hitlerowskich, z którą 

wystąpiły grupy niemieckie ze wszyst- 

kich krajów, nie widziałem tego objekty- 

wizmu. Wobec tego boję się załama- 

nia ideowej strony kongresów  mniej- 

szościowych wogóle. Jeśliby teraz kon- 

gres nie wystąpił |№ obronie żydów 

dlatego, bo to się nie podoba niemiec- 

kim uczestnikom kongresu, to tracimy w 
przyszłości prawo moralne żądania о- 

brony jakiejkolwiek mniejszości przed 

jakąkolwiek większością. 

— Jaki był dalszy rozwój wypad- 

ków w tej sprawie żydowskiej? 

— żydzi wystąpili. Zażądali od kon- 

gresu zajęcia stanowiska, prezydjum 

odrzuciło to żądanie, więc żydzi wystą- 

pili. 2 
— Kto wchodził w skład prezydjum 

kongresu? 

— Kroat z Jugosławii p. Wilfan, perma 

nentny sekretarz kongresów p. Ammen- 

de, dobrze znany Wilnianom, dalej U- 

krainiec z Polski, poseł Pełencki,  Nie- 

miec z.Polski pułk. Graebe, Katalończyk 

Mospans, Węgier z Czechosłowacji Shi- 

lio, Rosjanin z Estonji prof. Kurcziń- 
ski, wreszcie Żyd z Paryża p. Motzkin. 
Ten ostatni nie wziął udziału w  nara- 

dach prezydjum kongresu, a Kataloń- 

czyk, Węgier i Rosjanin ustosunkowali 

się przychylnie do żądań żydowskich. 

Powolna jednak Niemcom "większość 

prezydjum, uchwaliła odrzucić  wnioskż 

żydowskie. Żydzi mieli jednak tę saty- 

siakcję, že grupa rosyjska, składająca 

się z prof. Kurczińskiego, barona Sten- 

gla z Wołynia, prezesa R.N.O. (rosyjskie 

zjednoczenie narodowe) i mnie, złożyła 

na kongresie rezolucję w sprawie żydow- 

skiej, za którą głosowały niektóre gru- 

py innych mniejszości. Ale stanowiska 

grup niemieckich nie mogło zmiękczyć 

nawet grzecznościowe przemówienie p. 

Rotha, wygłoszone przy końcu kongresu, 

w którem p. Roth szedł nawet tak dale- 

ko, iż oświadczał, że będzie żądał od 

państwa niemieckiego, aby traktowało 

mniejszości, zamieszkałe w Niemczech, 

tak właśnie, jak mniejszości niemieckie 

pragną, aby ich traktowano w  pań- 

stwach, w których zamieszkują. 

— Które grupy mniejszościowe  Za- 

licza Pan do grup kierowanych przez 

Niemców? 

Przedewszystkiem Ukraińców. 

Występuje zawsze zupełnie solidarnie z 

Niemcami, a przykład ostatni był tylko 

jednym z przykładów. 

— A Litwini? 
— O, nie mogę tego powiedzieć, p. 

Staszys z Wilna, przedstawiciel  litew- 

skiej mniejszości w Połsce, wygłosił prze 

mówienie najzupełniej objektywne. Po- 

wiedział nawet, że sytuacja Litwinów 

w Prusach, jest o wiele gorsza, niż Lit- 

winów w Polsce. 
— Czy Pan, z punktu widzenia pol- 

skich interesów politycznych, uważa za 

słuszne posunięcie polskich grup mniej- 

szościowych, które wystąpiły z kongre 

sów mniejszościowych ? 

— Uważam, że był to błąd. Przy- 
czyniło się to do zdecydowanej przewa- 

gi Niemców w kongresie. Obecnie jed- 

nak rozumiem, że powrót jest niemo- 

żliwy. Ale też nastąpiło załamanie ide- 

owe w samym  kongiesie, — grupa ro- 

ryjska, aczkolwiek nie opuściła . kongre- 

su, to jednak będzie dalej obserwować 

rozwój iwypadków i zależnie od nich u- 

stosunkuje swój pogląd do istniejącego 

układu rzeczy w kongresie — kończy 

poseł Pimonow. q. m. 

Ślub. Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
WARSZAWA. (telefon własny). W 

dniu 10 października ©0 godzinie 11-tej 
rano na Zamku królewskim odbył się 
ślub Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z 
panią Marją Dobrzańską. 

Obrzędu religijnego dopełnił J. Em. 
ks. kardynał Kakowski, w obecności 
prezesa Rady Ministrów, szefów kancela- 
rji Cywilnej i Gabinet Wojskowego, 
adjutanta przybocznego, oraz najbliższej 
rodziny. Akt śłubu podpisali jako świad- 
kowie szef Kancelarji Cywilnej oraz szef 
Gabinetu Woj: : 

Podczas obrzędu ślubnego asystował 
ks. Kardynałowi Kakowskiemu tia 
Katedry św. Jana ks. prałat Roskowski, 
oraz sekretarz osobisty kardynała ks. ka 

Wskutek remontu kaplicy zamkowej, 
slub odbył się w jednym z pokoi Zamku, 
przerobionym na kaplicę, przybranym ob 
ficie kwiatami i zielenią. — Pan Prezy- 
dent ubrany był w żakiet, zaś p. Marja 
Dobrzańska w zielonej sukni i palcie 
tegoż koloru, na które miała narzucone- 

go niebieskiego lisa. Po obrzędzie Pan 
Prezydent, wraz z małżonką wyjechali 
do Spały. 2 

BLOGOSLAWIENSTWO OJCA šW. 

WARSZAWA. PAT. — Ojciec Święty 

nadesłał na ręce ks. kardynała Kakow- 

skiego błogosławieństwo apostolskie dla 

rrezydenta Rzeczypospolitej, oraz jego 
Ażonki. 

Rozmowy gosnadarcze polsko-niemieckie 
WARSZAWA (tel, wł) W dniu 9 paź- 

dziernika br. rozpoczęty się w Warszawie roz- 
mowy gospodarcze polsko . niemieckie, O g0- 
dzinie 5,30 odbyło się pierwsze posiedzenie ek- 
Spertów gospodarczych, które zagaił min. Za. 
życki, życząc owocnej pracy w rokowaniach. 
Przewodniczył delegat Polski, zast. dyr. dep. 

p. Wańkowicz. Panu ministrowi odpowiedział 
poseł niemiecki w Warszawie von Moltke, któ- 
ry również wyraził wiarę w owocność obecnych 

rozmów. * 2 
Po przemówieniach powitałnych, nastąpiła 

wymiana zdań delegatów, oraz ustanowiono 

komisje, które podejmą natychmiast prace. 

14-te Zgromadzenie Ligi Narodów 

GENEWA PAT. 14-te Zgromadzenie 

Ligi Narodów ma skończyć się w dniu jutrzej- 
szym. Komisje Zgromadzenia zakończyły już 
swe prace. 6-ta komisja zakończyła swe prace, 

przyjmując raport i rezolucje, dotyczące ochro- 
ny mniejszości, 

Co do jednej z tych rezolucyj, proklamu- 

jącej przestrzeganie zaleceń Ligi Narodów o 

traktowaniu mniejszości w odniesieniu do 

wszystkich kategoryj obywatefi, różniących się 
rasą, religią łub językiem, delegacja niemiecka 
oświadczyła, że nie może za nią głosować, gdyz 

zmierza ona do włączenia pod swe działanie 

również kwestji traktowania żydów w Niem- 
czech, co jest sprzeczne ze stanowiskiem de- 
legacji niemieckiej. Pozostałe rezołucje zostały 

przyjęte jednogłośnie. 
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Wizyta min. Titulescu w Warszawie TELEGRAMY 
KOMUNIKAT OFICJALNY 

WARSZAWA. PAT. Po rozmowach, 
jakie we wtorek rano minister spraw za- 
granicznych Beck odbył z ministrem spr. 
zagranicznych Rumunji p. Titulescu, zo- 
stał wydany następujący komunikat: 

Obaj ministrowie spraw  zagranicz- 
nych omówili dzisiaj podczas rozmowy, 
która trwała od godz. 11 do 13, ogólną 
sytuację polityczną i jej możliwe wpły- 
wy na interesy obu krajów.  Ministro- 
wie stwierdzili zgodność swych poglądów 
na wszystkie zbadane sprawy i wyrazi- 
li zadowolenie ze szczęśliwych  rezulta- 
tów, jakie już wydała współpraca połsko 
rumuńska i do wydania jakich jest po- 
wołana, o ile chodzi © przyszłość Europy 
Wschodniej w dążeniu do konsolidacji 
i pokoju. 

Nienaruszainošč trakta- 
tów podstawą pokoju 

OŚWIADCZENIE MIN.  TITULESCU 
WOBEC PRASY 

WAKSZAWA. PAT. — Przed swym 
wyjazdem z Warszawy minister Fitule- 
scu przyjął w hotełu Europejskim przed- 
stawicieli prasy polskiej, oraz dziennika- 
rzy zagranicznych, wobec których złożył 
następujące oświadczenie: 

Wizyta moja w Warszawie, jest dła 
mnie spełnieniem miłego obowiązku wo 
bec narodu sprzymierzonego, związane- 
go z Rumunją nierozerwalnemi węzłami. 
Dała ona okazję do obustronnego grun- 
townego zbadania ogólnej sytuacji poli- 
tycznej oraz wpływu, jaki może ona 
mieć na interesy obu krajów. 

Przymierze nasze z Polską nie ma je- 
dynie na celu zapewnienia narodowego 
bezpieczeństwa, zważywszy że Polska i 
Rumunja czynią wysiłki w celu polepsze- 
nia w jak najwyższym stopniu stosua- 
ków ze wszystkiemi sąsiadującemi z. nie- 
mi krajami, bez żadnej różnicy. Przymie- 
rze nasze powinno być źródłem natchnie 
nia dla przyszłej polityki pozytywno- 
twórczej, mającej na celu zapewnienie 
pokoju we Wschodniej Europie. 

Niepokój, jaki przeżywa obecnie ca- 
ła ruropa, ooarcza nas bardziej, niż kie- 
dykoiwiek obowiązkiem zapewnienia na- 
szemi własnemi środkami pokoju w tej 
części Europy, do której nasze kraje ge- 
ograficznie należą. Sojusze wojskowe 
nie są najskuteczniejszym Środkiem do 
osiągnięcia tego celu. Cei ten może być 
o wiele łatwiej osiągnięty dzięki wysił- 
kom, zmierzającym do zbliżenia koordy- 
nacji we wszystkich dziedzinach działal- 
ności międzynarodowej. Zarówno  Pol- 
ska, jak i Rumiunja, złączone są węzła- 
mi przyjaźni z różnemi państwami. Wę- 
zły tę nie wyłączają się nawzajem — 

wręcz przeciwnie, uzupełniają się, przy- 
czyniając się do zharmonizowania  inte- 
resów na tym wielkim obszarze Europy. 
Interesy te pokrywają się zresztą pod 

wielu. względami. 

Polska i Rumunja oraz kraje z nami 
zaprzyjaźnione zgodnie uważają, że nie- 
zbędnym i najistotniejszym warunkiem 
pokoju jest nienaruszalność traktatów. 
Pełne zrozumienie dla interesów wszyst- 
kich narodów świata, nasza polityka ma 
jednocześnie charakter spokojny, ale i 
stanowczy, pozwalający na zapewnienie 
skutecznej realizacji programu na dłuż- 
szą metę. 

Z okazji mojej wizyty w Warszawie 
nastąpiła wymiana dokumentów  ratyfi- 
«acyjnych konwencji, podpisanej 3 lipca 
r.b. w Londynie, zawierającej definicję 
napastnika. Podpisanie tego układu sta 
nowi ważny etap na drodze prowadzącej 
do normalizacji wzajemnych stosunków. 
Rummunja pragnie uczynić wszystko, co 
jest w jej mocy, by stosunki z Sowietami 
stały się naprawdę serdeczne. Rozmowy, 
jakie odbyłem, przekonały mnie, że prag- 
nienie to jest wzajemne. 

Nie mógłbym opuścić Warszawy bez 

wyrażenia mej wdzięczności, za gorące 
przyjęcie, jakie mi zgotowano i bez sior 
mułowania życzenia, by znaleźć się w 

tym kraju znowu, jak najprędzej i  jak- 
najczęściej. 

ŚNIADANIE W POSELSTWIE RUMUŃ- 
Е SKIEM 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 10 
b.m. po południu poseł rumuński w War 
szawie p. Cadere wydał z okazji pobytu 
ministra Titulescu śniadanie, w którem 
wzięli udział: prezes Rady Ministrów 
Jędrzejewicz, minister spraw  zagranicz- 
nych Rumunji p. Titulescu, minister spr. 
zagranicznych Beck, wiceminister Szem- 
bek, minister Schaetzel, ambasador La- 
roche, poseł sowiecki Antonow-Owsie 
jenko, poseł czeskosłowacki Girsa, poseł 
grecki Politis i inni. 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW RATYFI- 

KACYJNYCH W POSELSTWIE SO- 

WIECKIEM 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 9 paź: 
dziernika r.b. p. minister spraw zagrani - 
cznych Rumunji Mikołaj Titulescu złożył 
na ręce przedstawiciela rządu ZSSR w 
Warszawie p. Antonowa-Owsiejenki, w 
gmachu poselstwa ZSSR dokument raty- 
fikacyjny konwencji o określeniu napaści 
podpisanej w Londynie 3 lipca 1933 r. 
stosownie do postanowienia art. 4-ej kón 
wencji, celem przekazania dokumentu rzą 
dowi ZSSR. 

Dnia 10 pazdziernika, w gmachu Mi- 
nisterstwa spraw zagr. w obecności mi- 
nistra spraw zagr. Becka, został podpi- 
sany przez ministra spraw zagranicznych 
Rumunji i przedstwiciela pełnomocnego 
ZSSR w Warszawie protokół, stwierdza- 

jacy złożenie przez min. Titulescu doku- 
mentu ratytikacyjnego w ręce min. Anto- 
nowa-Owsiejenko. 

MINISTER TITULESCU OPUŚCIŁ 
WARSZAWĘ 

WARSZAWA. PAT. W dniu 10 b.ma. 

6 gouz. 17 opuścił Warszawę minister 

spraw zagranicznych Rumunji p. Titułe- 

scu. Na dworcu żegnali gościa minister 

spraw zagramcznych Beck, podsekretarz 

stanu w MSZ Szembek, min, Schaetzel, 

poseł ZSRR w Warszawie Antonow-Ow- 

siejenko, poseł polski w Rumunji Arci-- 

czewski. Panu ministrowi Titulescu to 

warzyszą w podróży poseł rumuński przy 

rządzie R.P. p. Cadere, który jedzie do 

Bukaresztu, oraz do granicy z ramienia 

Jnc radca Baliński. 

  

Becka. 

  

Zdjęcie nasze przdstawia moment powita-nia ministra Titulescu przez p. ministra Józeia 
  

  

KFO WEJDZIE DO SEJMU NA MIEJSCE 
PRZYWÓDCÓW CENTROLEWU 

WARSZAWA (tel. wł.) W związku z ma- 
jącem nastąpić unieważnieniem mandatów po- 
selskich posłów Cntrolewu, co do których za- 

padł ostatnio wyrok Sądu Najwyższego, dowia- 

dujemy się, że na miejsce b. posła Witosa z H- 
sty państwowej, wejdzie do Sejmu b. marsza- 

łek Rataj, na miejsce Kiernika Marjan Ciepłak, 
Libermana Adam Kuryłowicz. Z list okręgowych 
na miejsce b. posła Ciołkosza (okr. 45) Stein- 

hof, rolnik, Dubois — Roman Janowski, księ- 

garz, Barlicki (okr. Warszawa) — prof. Lud- 
wik Syczychi, 

ROZWIĄZANIE KORTEZÓW 

PARYŻ. PAT. Ó Z Madrytu donoszą, 

że na pierwszem posiedzeniu nowego rządu 
postanowiono rozwiązać Kortezy. Nowe wy- 
bory do parlamentu hiszpańskiego odbędą się: 

19 listopada r.b. Nowa Izba zwołana będzie 
w dniu 8 grudnia r.b. 

POKŁADY ZŁOTA NA KUBANI 
: MOSKWA PAT. — W dolinach rzek Ma- 

łej i Wielkiej Łaby, dopływów rzeki Kubani na 
Kaukazie Północnym natrafiono na wielkie po- 
kłady złota. W mieście Kejston rozpoczęto bu- 

   

   

dowę wielkiej zmechanizowanej  płóczkarmi 
złota. 

DESZCZ METEORÓW 

WARSZAWA. PAT. — Obserwatorjum 
astronomiczne     

  

uniwersytetu _ warszawskiego 

Rzewnieki zaobserwował w Warszaw obti- 
ty rój jasnych meteorów, promieniujących 
ponad północno-zachodnią częścią nicba z 
gwiazdozbioru Smoka. 

Największe nasilenie roku — 100 meteo- 
rów w ciągu 7 godzin — miało miej 
godzinie 21. Były to s tki perjody: 
komety 1933 C., "okrąž. słońce raz 

66,6 lat. Ziemia w noej ździernika prze 
cięła orbitę komedy. Głowa komety prz 

przez ten punkt drogi ziemskiej w połowie 

lipca r.b. i znajduje się obecnie w odległości 
półtora jednostek astronomicznych od ziemi. 

ŚMIERĆ NA BOISKU 

BERLIN. PAT. — W czasie zawodów 
piłki nożnej w miejscowości Heide jeden z 
graczy, 19-letni mechanik z Wirtembergji 
zestał tak nieszczęśliwie kopnięty przez  in- 
nego gracza, że zmarł wkrótce po odwiezieniu 
go do szpitala. 

EDTA PTB BYTE RB SK 

    
    

  

   
   

Proces o podpalenie Reichstag 
Wznowienie rezprawy w Berlinie : 

BERLIN. PAT. Proces o podpalenie 
Reichstagu, którego drugi akt rozpoczął się 
dzisiaj w Berlinie, toczy się w gmachu Reich- 
stagu w sali komisji budżetowej. Od wczes- 

nych godzin rannych na dawnym Placu Re- 
publiki, zaczęły się gromadzić grupy publiez- 
ności. Dostępu do gmachu pilnowały liczne 

patrole wojskowe z najeżonemi bagnetami na 
karabinach. U wejścia do gmachu przepro- 
wadzano ścisłą kontrolę osób, wchodzących do 

wnętrza. Salę wypełniła publiczność, przed- 
stawiciele prasy, liezni fotografowie, operato 

rzy kinematograficzni. Tuż przed stołem sę- 
dziowskim zajęli miejsca świadkowie i  rze- 
czoznawcy wezwani dziś na rozprawę. 

ZEZNANIA ŚW. FLOETERA 

O godzinie 10,15 zostali na salę wprowa- 
dzeni oskarżeni. Van der Luebbe ma wygląd 
zupełnie wyczerpany i siedzi apatycznie ze 

spuszczoną głową. Po wejściu trybunału sa- 

dowego przewodniczący Buenger na wstępie 
rozprawy zapowiada, że sąd przystępuje do 

dalszego przesłuchiwania świadków, oraz u- 
dziela im przytem odpowiednich pouczeń. 

Pierwszy zeznawał dziś jako świadek sta 
dent teologji uniwersytetu berlińskiego Floe- 
ter, który w krytycźnym dniu wieczorem, 
pierwszy dostrzegł pożar Reichstagu, powra- 

cając o godzinie 9-tej wieczór z bibljoteki 

uniwersyteckiej do domu. Gdy przechodził 
on przed frontem Reichstagu, zauważył na 

wysokości I piętra gmachu jakiegoś osobni- 
ka, który wdarłszy się na balkon z łuczywem 
w ręku, rozbijał szyby w oknie sali restaura- 
cyjnej Reichstagu. Świadek zaalarmował 
stojącego koło Reichstagu policjanta, poczem 

sam udał się do domu. Na dalsze pytania 
świadek nie jest w stanie złożyć dokładniej- 

szych zeznań, co do całego szeregu okoliczno- 
Ści, nie umie opisać bliżej postaci owego o- 
sobnika z płonącem łuczywem w ręku, twier- 
dzi tylko, że osobnik ten nie miał ani kape- 
lusza, ani płaszcza. 

Na zadane mu ze szczególnym naciskiem 
pytanie, czy świadek nie zauważył drugiego 
sprawcę podpalenia, czy też chociażby cienia, 
jakiejś osoby w pobliżu. świadek dał odpo- 
wiedzi przeczące. Nie umie określić bliżej, 
czy osobnik ów miał w ręku pochodnię, czy 
też zwykłą podpałkę. Wielkość płomienia o- 
kreśla na 10 do 12 cm. 

DYMITROW INDAGUJE ŚWIADKA 

Oskarżony Dymitrow zwraca się do 

świadka studenta teologji Floetera z zapyta- 
niem, czy w śledztwie był skonfrontowany z 

owym policjantem, którego pierwszego zaalar 

mował przed Reichstagiem. Świadek Floeter 
odpowiada przecząco, zaznaczając, że wogóle 
nie byłby w stanie dokładnie rozpoznać owe- 
go policjanta. Na pytanie osk. Dymitrowa, 

czy świadek Floeter należał kiedy do jakiej 
partji politycznej, Floeter odpowiada  prze- 

cząco. Pytanie Dymitrowa, czy . świadek 
Floeter w krytycznym czasie był członkiem 

jakieś organizacji studenckiej, przewodniczą 
cy sądu uchyla, oświadczając, że nie można 
uzależniać wiarogodności zeznań świadka od 

jego przynależności do związków: studenckich. 

Osk. Torgler skierowuje do świadka 
Floetera zapytanie, dlaczego będąc w stanie 
wielkiego wzburzenia, w momencie, kiedy do- 
strzegł podpalacza Reichstagu, nie pozostał 
na miejscu, lecz udał się spokojnie do doma. 
Floeter odpowiada, że był głodny, dlatego 
się Śpieszył. Następnie zeznaje świadek poli- 
cjant Bouwert, którego pierwszego Floeter 
zaalarmował. 

Świadek policjant Bouwert opisuje prze- 
bieg służby w dniu krytycznym. Zeznanie 
jego w całym szeregu punktów wykazuje roz- 
bieżność z zeznaniami poprzedniego świadka, 

studenta Floetera, m. in. twierdzi, że wezwał 
Floetera do zaalarmowania straży pożarnej, 
czemu Floeter kategorycznie zaprzecza. Bou- 
wert dostrzegłszy w Reichstagu za szybą pło- 
mień łuczywa, które, — jak świadek określa. 

— było raczej pochodnią, dał w kierunku po- 
ruszającego się płomienia strzał z rewolweru 
po strzale płomień znikł. Policjant wówczas 
wezwał przechodzącego żołnierza  Reichswe- 
hry do zaalarmowania najbliższego posterun 
ku policyjnego. 

Po zarządzonej przerwie zeznawał zecer 
'Thaler, który przechodził krytycznego wieczo 

ru obok gmachu Reichstagu. Świadek zeznaje 
że na balkonie obok głównego wejścia zauwa- 
żył dwie postacie, z których jedna trzymała 
łuczywo w ręku. 

WNIOSEK O WIZJĘ LOKALNĄ 

Na wniosek jednego z adwokatów, prze- 
wodniczący zarządził na wtorek wieczorem 
wizję lokalną w miejscu obserwowanem przez 
świadka, przyczem dla odtworzenia badanej 
sceny, jedna osoba ma poruszać się z pocho- 
dnią w ręku. 

W czasie konfrontacji Thalera, Floetera, 
oraz sierżanta Bouwerta, dochodzi znów do 
ostrej scysji między Dymitrowem a przewod- 
niczącym sądu. | 

Dymitrow zadaje Thalerowi pytanie, czy 
był kiedyś konfrontowany z van der Lueb- 
bem, lub Popowem. 

Wobec przeczącej odpowiedzi świadka 
Dymitrow stawia pytanie, czy przeglądał on 
przed podpisaniem protokóły śledcze, 

Zadane w tej formie pytanie przewodni- 
czący zmienia, wzywając Thalera, by oświad 
czył, czy protokóły zawierają jakieś  niedo- 
ktadności. Prośbę Dymitrowa, aby również 
świadek Floeter i sierż. Bouwert wypowie- 

dzieli się co do tego punkt rzewodni Ra ę " punktu, p. dniczący 

Na to Dymitrow stawia pytanie, dlacze- 
go przewodniczący pytanie to uchyla. 

Przewodniczący odpowiada, że nie da u- 
zasadnienia. 

Bezpośrednio po tem wywiązuje się u- 
tarczka słówna, przyczem Dymitrow woła 
głośno: „W tym procesie, panie przewodni- 
czący, ja nie jestem dłużnikiem, lecz wierzy- 
cielem''! Przewodn. odbiera Dymitrowowi 
głos, przeciwko czemu Dymitrow głośno pro- 
testuje. 

VAN DER LUEBBE TWIERDZI, Iż DOKO 
NAŁ SAM PODPALENIA 

W czasie dalszego przesłuchiwania van 
der Luebbego, który, jak zwykle, na pytania 
reaguje zupełnie apatycznie, odpowiadając 

szeptem, bądź potakując, albo przecząc  gło- 
wą, napięcie na sali coraz bardziej wzrasta. 

Przewodniczący i obrońca  Seuffert, 
starają się wpłynąć na oskarżonego van der 
Luebbego, by wyraźnie oświadczył, czy w 
chwili wdzierania się do Reichstagu był z aim 
ktoś inny. 

Van der Luebbe rzuca niezrozumiałe od- 
powiedzi: „Nie“, „Nie mogę tego powis- 
dzieć''. 

‚ № pewnej chwili Dymitrow zrywa się z 
miejsca krzycząc: „Van der Luebbe musi wre- 
szcie dać jasną odpowiedź, jak i z czyją po- 
mocą dokonał podpalenia!'*. 

Przewodniczący pyta van der Luebbego, 
czy podpalenia dokonał sam, czy też nie. 

Van der Luebbe z początku milczy, 
chwili zaś odpowiada twierdząco. 

— A więc podpalił pan sam? — mówi 
przewodniczący. 

Dymitrow zrywa się wówczas i zwraca- 
jąc się do van der Luebbego, krzyczy: „To 
niemożliwe, wyžączone, idjota!““, 

Nadprokurator Werner pyta, czy może 
inni przygotowywali podpalenie, lub w tem 
pomagali. 

Van der Luebbe odpowiada: „Tego nie 
mogę powiedzieć: *, 

Słowa te wywołują na sali wielkie poru- 
szenie. 

„ W tej chwili obrońca dr: Sąck oświadcza, 
że słyszał, jak siedzący za nim  Dymitrow 
głośno powiedział, że van der Limebbe jest na- 
rzędziem, którego nadużyli inni. Dymitrow w 
tej chwili odzywa się mówiąc: „Tak jest isto 
tnie''. Dr. Sack zwraca się do prokurataora 
z żądaniem, aby wyciągnął z tego konsekwen 
cje i zajął wobec tego oświadczenia odpo- 
wiednie stanowisko. Trybunał przechodzi nad 
tem żądaniem do porządku, zarządzając prze 
słuchanie kilku dalszych świadków, których 
zenania nie wnoszą nic nowego. Na tem roz- 
prawa została odroczona do dnia następ-- 
nego. 

po 
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$ILVWA RERUM Rozprawa o napad na pocztę w Truskawcu 
CZY RODZINA NALEŻYCIE OPIEKUJE SIĘ 

DZIEĆMI? 
Od czasu do czasu wpada w oczy czytel- 

nikowi gazet króciutka notatka, drukowana pe- 
titem: „Samobójstwo ucznia", „Samobójstwo 
uczennicy”, Zredagowana najlapidarniej, podaje 
suchy fakt. 

W ten sposób zaczyna rozważania o szkołe 

i rodzinie Kurjer Poranny (281). Rzeczywiście: 
młodzież przeżywa ciężki okres wskutek tego, 

że została pozbawiona należycie zorganizowa- 
nej, życzliwej i mądrej opieki. Rodzina — któż 

tego nie wie? — załamuje się coraz bardziej... 
Rodzina istnieje naogół tylko de nomine. 

Faktycznie rozpada się w tempie zatrważającem 
Powstaje wielka rzesza dzieci-sierót nowoczes- 
nego typu. Ojciec się rozwiódł, matka pracuje 
zarobkowo, zawodowo, czy pracuje wogóle, 
często społecznie. Dzieci „podrzuca się”, jeżeli 
siowa o wychowaniu — szkołe, harcerstwu, 
Imce, -— wogóle wszelakiego typu organiza- 
cjom, które siłą konieczności życiowych, stały 
się ekwiwalentem wałorów wychowawczych 
rodziny, A wszędzie tam może być mowa tyl- 
ko © wychowaniu zbiorowem. 

I to jest zrozumiałe. Argumenty są zbędne. 
Szkoła, czy jej namiastka, w najlepszem 

tego słowa znaczeniu, wychowuje i kształci 
dzieci, czy młodzież według pewnego szablonu, 
uznawanego za najlepszy. Szkoła kształci i wy- 
chowuje wszystkie dzieci. 

Tak. Na wychowanie zbiorowe, z możli- 

wie największem uwzględnieniem  indywiduai- 
ności poszczególnych dzieci, zwraca się w szko- 

le i organizacjach wielką uwagę. Robi się wie- 
łe, — nawet bardzo wiele, jak na wyjątkowo 
ciężkie warunki pracy. Ale wychowanie w ze- 

spole nie jest wszystkiem. Dziecko potrzebuje 
stałego kierownictwa, tem bardziej, że współ- 

czesne życie kpi ze wszełkich wzniosłychsteo- 

ryj i układa się bynajmniej nie' tak, jak tego 
pragną wychowawcy młodzieży 

W szkołe — lektura wciąż ta dawniejsza 
naogół, której bohaterowie są idealnymi ko- 
chankami, dobrymi mężami, ojcami; bohaterki 
— zacnemi matkami, żonami. A tu na ziemi, w 
domu właśnie rodzina rozpada się, rodzice albo 
się rozwodzą, albo przeważnie spotykają z 
dziećmi raz na dzień, w czasie obiadu. Więc 
wychowanie ciągle wisi „na tapecie", 

Tak, tak, nowoczesne sieroty, albo półsie- 

roty... w najlepszym wypadku. 
W szkole i w domu przemileza się wstyd- 

fiwie wszystko, co koliduje z „moralnością, 
zamyka się skrzętnie oczy młodzieży na wszel- 

kie nidomagania życia i niebezpieczeństwa u- 
licy. — A w życiu i właśnie na tej ulicy, a 
się codzień idzie, czy wraca ze szkoły — bru- 
talna wość reklamy kinowej, ocieranie 
się od najwcześniejszych godzin popołudnia o 
setki prostytutek. Słowem, kontrasty niepraw- 

Życie — gorączkowe, jaskrawe, brutalne— 

narzuca się przemocą, rodzi tysiące pytań, bu- 

dzi niepokój i rozterkę duchową... 
Młodzież współczesna wymaga szczegól- 

nie troskliwej i umiejętnej opieki, bo tak łatwo 

umi się załamać — tak często się załamuje... 

Szkoła, przeładowana do ostathich granic, jest 

bezradna... 
Dom? W domu nikt nie ma czasu. Niema 

prawie z kim iwiać, ani z kim się pora- 
dzić. W krótkich chwilach spotkań zwykle pa- 
dają właśnie nakazy (w które nikt nie wierzy). 
Ale najczęściej zakazy. W domu nie pozwalaja 
być szczerym. Bardzo ryzykownie nie- 
kiedy taka próba zwierzenia się, Wogóle zbyt 

ją słowa, jako rada ryczałtem 
ei ag le i troski: „ucz sie“, „musisz - 

„Zoba- przcież zdać maturę". No i te gorsze: 
o dozy I te najgorsze: 

„nie pokazuj mi na oczy z niedostatecz- 
nym!*... 

Teorja i rzeczywistość zajmują nieraz po- 

zycje biegunowe; niestety podobne różnice nie- 

raz się zarysowują pomiędzy słowem a czynem 
wychowawców! 

Ileż razy ci dorośli, wygłaszając swoje sen- 
tencje o obowiązkach” itd., na każ- 
dym kroku, że sami nic sobie z nich nie robią. 
Że właśnie oni powinniby ze sztuki życia i lek- 

Oskarżenie rodziny — miażdżące... Ale ja- 
kież mogą być zastosowane środki, aby zmienić 
sytuację i zacząć wychowywać młodzież nie- 
tylko pod względem fizycznym” 

Najwyższy czas pomyśleć., o nauce sztuki 
życia. Wiele pisze się dziś o tem na Zachodzie. 
— 0 niezbędnej konieczności środ- 
ka ciężkości młodzieży w sensie 
wychowania człowieka, umiejącego patrzeć žy- 
ciu odważnie, prosto w oczy. Może 'wartoby 
pomyśleć o próbie stworzenia obok potężnego 
„Instytutu Wychowania Fizycznego” jakiegoś 
skromnego na początek... „Studjo wychowania 
moralnego, intellektualnego, czy praktycznego"? 
Mniejsza zresztą © nazwę. CHiodzi o treść, cho- 
dzi o zagadnienie nowego, lepszego człowieka. 

Racja. To jest wyjście, nad którem trzeba 
się zastanowić poważnie. Lector. 

  

SAMBOR PAT. — W procesie o napad na 

w Truskawcu przesłuchano wczoraj 0- 

skarżonych Ilkiwa i Petriwa. Ten drugi w spo- 

sób najbardziej wyczerpujący i dokładny, opi- 

suje przebieg zamachu na pocztę przyznając. 

że kiedy wstępował do OUN, złożył przysięgę 

„na rewolwer“, którą odebrał od niego Hna- 

tow. Skolei przesłuchano jako świadków funk- 

cjonarjuszów poczty w Truskawcu, którzy po 

kolei opisywali przebieg парайи. 

Po ich zeznaniach odroczono rozprawę do 

środy. 

  

Nieustępliwe stanewiske Niemiec 
w Sprawie rozbrojenia 

LONDYN 'PAT. — We wtorek w południe 

przybył z Berlina ambasador niemiecki von 
Hoesch i odwiedził ministra Simona. 

O wizycie tej wiadomo tylko tyle, że am- 

Pomysłowy chemik 
Przed miesiącem niejaki Lebienger nadał 

w Wiedniu jako bagaż skrzynię wagi 50 klg., 
zaasekurowaną na 1500 szylingów. 

Przy otrzymaniu skrzyni przez odbiorcę, 
wyszło na jaw, że skrzynia waży tylko 30 

kig. Widocznie część jej zawartości została 
w drodze skradziona. Na mocy zaświadczenia, 
wydanego przez dyrekcję kolei, Lebienger 0- 

trzymał od towarzystwa ubezpieczeń 309 

szylingów. 
Po tygodniu zaszedł z Lebiengerem podo- 

bny wypadek. Jeszcze po tygodniu zdarzyło 
się to samo. Dziwnego nadawcę skrzyń tra- 
cących na wadze, zaproszono do policji, 
gdzie wyjaśniła się tajemnica. 

Lebienger jest chemikiem, obecnie bezro- 

hotnym. Aby poprawić swoją sytuację, uciekł 

się do wielce przemyślnego oszustwa.. Wyna- 
lazł on specjalną mieszaninę chemiczną, któ- 

rej właściwość polegała na tem, że w ciągu 

jednego — dwóch dni traciła ona, ulatniając 

się, więcej niż połowę wagi. 
Pomysłowy oszust wypełniał tą miesza- 

niną skrzynię i rezultaty doświadczenia 
przeszły jego oczekiwania: ładunek tracił 60 

procent wagi. EL. 
——0-()-0— 

Francja najdroższym 
krajem 

„Międzynarodowy Przegląd Pracy'' ogła 

sza tabelę, z której wynika, że najdroższym 
krajem w Europie jest Francja. Porównaw- 
cze zestawienie cen objęło w tej tabeli czter- 

naście artykułów pierwszej potrzeby, jak to: 

chleb, mąkę, masło, mięso, ziemniaki, cukier, 
kawę, mleko i t.p. Kwota, którą na te arty- 

kuły wydaje dziennie obywatel francuski, 
wynosi 39 franków. 

Skolei idą Włochy, Szwajcarja, Niemcy, 
i Austrja, również należące do drogich kra- 
jów, gdzie koszt utrzymania waha się dzien- 
nie od 38 do 32 franków. 

Do krajów najtańszych należą: Jugosta- 
wja, Polska i Eestonja. Rekord taniošci bi- 
je Estonja. Przecigtnie obywatel wydaje tam 
17 franków dziennie. EL. 

000 

Maraton palaczów 
Jeszcze jeden maraton. Tym razem pa- 

laczów. Odbył się w tych dniach w Madrycie. 

Chodziło o to, kto ze współzawodników, dy- 
miąc nieprzerwanie, wypali największą ilość 

papierosów albo cygar. 
Jeden z palaczów osiągnął rekord: palił 

bez przerwy 52 godziny. Ale po upływie te- 

  

„go czasu upadł, tracąc przytomność. Lekarz 
skonstatował ostre zatrucie nikotyna i 
wiadomił natychmiast policję. 

Organizatorów maratonu pociągnięto do 
odpowiedzialności. EL. 

po- 

basador v. Hoesch miał jakoby potwierdzić w 

całej rozciągłości dotychczasowe stanowisko 
niemieckie, 

Ambasador niemiecki miał podkreślić, że 

nie widzi żadnej możliwości ustępstw ze stro- 
ny Niemiec co do ich żądania bezwarunkowego 
równouprawnienia w zbrojeniach. Minister Si- 
mon wskazać mał von Hoeschowi na ujemne 
wrażenie, jakie Oodmowna odpowiedź Niemiec 

wywołała w Londynie i miał doradzić, aby 
Niemcy okazały w Genewie większą chęć do 
stosowania się do kooperacji mocarstw. 

LONDYN PAT. — We wtorek odleciał sa- 

molotem z Londynu do Genewy via Paryż mi- 

nister Simon. 

  

Podczas święta kawalerji w Krakowie 

  

P. Marszałek Józef Piłsudski 'w obecności 

armji złożył przed sarkofagiem króla Jana III hołd prochom bohaterskiego króla, 

  

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w imieniu 

  

Procesy 0 zajścia dhhiopskie 
W Nockowie, Łopanowie, Grodzisku I Wólce 

TARNÓW PAT. — W dałszym ciągu roz- 

prawy przed Sądem Okręgowym w Tarnowie, 

przeciwko oskarżonym o udział w zajściach we 
wsi Nockowej zeznawali oskarżeni, odpowiada- 
jący z wolnej stopy, którzy wczoraj nie stawiłi 
się na rozprawę, Naogół oskarżeni nie przy- 
znają się do udziału w zajściach, twierdząc, że 
byli ua miejscu zajść po ich ukończeniu, inni 
zaś — że poszli za gromadą, nie zdając sobie 

sprawy, poco tam idą. 

Po zeznaniach oskarżonych obrońca Szu- 
mański postawił wniosek o powołanie na świad 

ka pos. Staśnika ze Str. Lud., jak również wi- 

kargo Pękałę. Prokurator sprzciwia się powo- 
łaniu tych* świadków, motywując niecełowość 
tych wniosków. Następnie adw. Merc dornaga 
się powołania kilku świadków ze wsi Nockowej, 

którzy mieliby stwierdzić osoby szeregu oskar- 
żonych. : 

Na tem wtorkową rozprawę przed komple- 
tem sędziowskim pod przewodnictwem sędzie- 
go Jurasza zakończono. Dałszy ciąg rozprawy 
dzisiaj. 

RZESZÓW PAT. —- Podczas wczorajszej 
rozprawy przed pierwszym kompletem sędziow_ 
skim o wypadki grodziskie, zeznawali oskarże- 

ni o współudział w zgromadzeniu, które miało 
na celu zawładnięcie budynkiem posterunku po- 
ficji i jej rozbrojenie. 

PREZES STR. LUDOWEGO PROWODYREM. 

Główny oskarżony jan Kula, prezes Stror- 
nictwa Ludowego w Grodzisku, przyznaje, że 
był przywódcą tłumu, zebranego przed budynq- 
kiem posterunku policji. O ile chodzi o samo 
zajście, to zdaniem oskarżonego czynne wystą- 
pienie łudności zostało sprowokowane przez ko- 
munistów, którzy krytyczngo dnia przybyli do 
Grodziska od strony Leżajska i oni mieli rzucić 
hasło: „Naprzód na policję! 

Co do zarzutu organizowania tłumu pod 
kościołem, Kula utrzymuje, że przyczyną zajść 
było stanowisko policji, która zabroniła strzelać 
z moździerzy. Następnie tłum udał się na po- 
sterunek. Oskarżony przyszedł również pod po- 
sterunek, a widząc wzburzony tłum, don:agał 
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i na żądanie w 

NOWINY FILMOWE 
Sezon 1933 — 34 już się rozpoczął. Co- 

prawda najlepsze obrazy jeszcze są przed na- 

mi, ale i to eo się już ukazało należy 

nowości. 
, Sezon ubiegły, aczkolwiek naogół dość 

bezbarwny, przyniósł kilkanaście dobrych fil 

do 

mów, że przypomnimy „Człowieka, którego 

zabiłem, „Czempa', „14 lipea'*,  „Bez- 

domnych“*, „Pieśń nocy**, „W cieniu Krzy- 

ža““, „Jego eksceleneję subjekta'* i inne. 

Mniejsza zresztą o bilans roku minione- 

go. Ciekawe jest w tej chwili — eo czeka nas 

w sezonie bieżącym : 

Biura, agencje i wytwórnie, nie zapom- 
niały o sporej dawce reklamy, to też ciągle 
narzucają się nam tytuły filmów zapowiada- 
nych w różnych kinach. Publiczność niezna- 
cznie zostaje wciągnięta w orbitę zaintereso- 
wai kinowych mimowoli myśli o tym lub in- 
nym filmie, zna szezegóły, obsadę, niektóre 

sprawy zakulisowe — a w rezultacie tłumnie 
idzie na film, znajdując zadowolenie, KB roz- 
"zarowanie. Różnie bywa! 

Przez kilka ostatnich tygodni przewinę- 
ło się sporo nowych i wcale niezłych filmów. 
Widzieliśmy „Arjanę'* z Elżbietą Bergner, 
romantyczny „Uśmiech szezęścia** z Normą 

Fryderykiem Marchem, — dobrze 

zrobione „Morphiam*', doskonałą „Turbinę 

50.000, najnowszy amerykański film Lilja- 

ny Harvey „Jej Królewska Mość'* i kilka in- 

nych lepszych filmów. 
Większe kina wileńskie zapowiadają róż- 

‚ — пе przeboje. 

Sądzić należy, iż zobaczymy jeżeli nie 
wszystkie bez reszty, to napewno 90 proc. 
nowych filmów. Niektóre z nich mają głównie 

tę zaletę, że są krzykliwe  rozreklamowane. 
Ale są także obrazy o wysokiej wartości. 
"Trudno a priori osądzić, jak wypadnie sezon 
bieżący w ostatecznem zestawieniu. Można 
jednak jaż teraz stwierdzić, że nowości na 

rynku filmowym jest sporo. 

Jeżeli chodzi o filmy polskie, to przy- 
będzie parę pozycyj, — czy wartościowych, 
— wkrótce osądzimy. Najponętniej wygląda 

zapowiedź polsko-czeskiego filmu „12 krze- 
seł'* z Burianem i Dymszą. Dwaj ci komi- 

cy stoją na wysokim poziomie artystycznym 
— To też zrozumiałe jest zaciekawienie, z 
jakiem na film ten czekają kinomani, 

Ryżyserował „12 krzeseł** obok Mae Fri- 
cza, jeden z lepszych polskich reżyserów, Mi 
chał Waszyński. 

Ten sam Waszyński realizuje „Prokura- 

tora Alicję Horn** z J. Smosarską i kome- 

dję p.t. „Parada rezerwistow““. 

Sensacyjnym tytułem intryguje  „Spieg 

w masce'*, reżyserji Krawicza z Hanką Or- 

donówną, Samborskim i nowym aktorem Je- 
rzym Jurem. 

Żeromskiego „Dzieje grzechu'* przeniósł 
na ekran Henryk Szaro. Nazwisk głośno 
brzmiących w tym filmie nie brak, bo jest 
i Junosza Stępowski i Węgrzyn i Sambor 
ski. Wytwórnia „Sfinks'* uświęciła tym fil- 
mem 25-lecie swego istnienia. 

Inę Benitę, Staniewicza i  Sielańskiego 

  

  

jest jedną z najpoważniejszych instytucyj ban- 
kowych w Polsce 

płaci od wkładów naj s nga oprocentowąnie 
zapewnia zwrot wkład w w każdym terminie 

walucie złotej. 

ujrzymy w „Przybłędzie'*. Film ten wykorzy 
stuje motywy folklorystyczne huculszczyzny, 
co policzyć należy do szczęśliwych inowacyj. 

Krzeptowski ten sam, który nakręcił bar 
dzo dobry w zdjęciach, ałe słaby w wykońa- 

niu aktorskiem „Biały ślad'* — realizuje 
drugi obraz górski p.t. „Zamarłe echo'*. 

Ciekawie ze względu na udział utalento- 
wanego aktora KEug. Boda, zapowiada się film 
p.t. „Zabawka'*. Wystąpi tu także nowa gwia 
zda Alma Kar. Jak wygląda? Sądząc z fo- 
tosów, niezbyt inteligentnie — ale film roz- 
strzygnie czy to złudzenie, czy rzeczywistość. 

Jeżeli mowa o nowych gwiazdach, to na- 
leży wymienić prócz Almy Kar i wspomnia- 
nego wyżej Jerzego Jura — nazwiska J. An- 
drzejewskiej, Ewy Erwiez, M. Kamińskiej, 
F. Brodniewicza i F. Żukowskiego. Zjawią 
się zapewne jeszcze inne „nowe twarze'* w 
ciągu sezonu. Wówczas też o nich wspomni- 
my. - 

Z aktorów starszych niewątpliwie zoba- 
czymy sympatycznego Waltera, Igo  Syma, 
Jaracza. Nie zginą też chyba w mroku nie- 
pamięci Bogda, Brodzisz, Cybulski, Kort, któ 
rzy swojem tournće, więcej napsuli, niż zy- 
skali. Cybulski ponoć ma być zaangażowany 
do' teatru na Pohulance. O reszcie narazie 
nie nie słychać. 

Z lat ubiegłych najbardziej  wyróżniłi 

się z ogółu polskich aktorów — Nora Ney, 

Eugenjusz Bodo i Adolf Dymsza. Ta trójka 
tylko właściwie jest naprawdę filmowa. 
mówmy jednak źle o innych. Czekajmy: 

filmy i sądźmy sprawiedliwie. 

Plotki i nowinki na temat polskich fil- 
mów, aktorów i „branży'* są tak obfite, że 

nie starczy miejsea na te wszystkie michałki. 

na 

Nie ' 

się zwolnienia przytrzymaaych, na coo becny 

na miejscu komisarz Nowakowski zażądał cc- 
zejścia się tłumu. Ludzie jednak nie ustepowali, 
żądając zwolnienia aresztowanych, co wedle 
zeznań Kuli, miało być powodem oblegawa po- 
sterunku. 

Oskarżony Burda oświadczył, że w krytycz 

nym dniu, w domu jego we wsi Żołynia obec- 

nych było około 100 osób, którc wezwaiy Bur- 
dę, by udał się do Grodziska, Burda w'az z iiu- 
mem złożonym z ctuopów z Żołyni uda się "ze- 
czywiście do Grodziska. Szedł on na czele tłu- 
mu z tem, aby jako prezes Koła Str, Lud. pow- 

strzymać ludzi od ewentualnego rabunku skle- 
pów żydowskich. 

Z SZABLĄ PRZYPIĘTĄ DLA FANTAZJI. 

Następny oskarżony Pałysz do winy się nie 
poczuwa. Zaznacza, że przyczy:ę zajść w Gro- 
dzisku wedle jego mniemania była atmosfera, 

jaka wytworzyła się po uroczystosciach jubileu- 
szowych ku czci Witosa w Rakszawie, a nast.p 
nie wiadomości o wypadkach w wólc i o aresz_ 
towaniu księdza Backoty. Paiysz przyzuaje, że 

prowadził tłam do Giodzi:ka z s7an'a, przypieta 
do boku. Szablę ię, ktorą v' ostatniej chwili 0- 
trzymał od jednego ze znajomych, przypiął tyl- 
ko dia fantazji, Оз‹ас’опу zaprzecza,  jakohy 
miał jej używać. Na pytanie, w jakim celu Pa- 
łysz udał się z tiume:n do Grodziska, oskarżony 
tłumaczy, że miała si; tam odbyć nunifestacja 

przed starostą, który mia: przybyć do Grodzi- 
ska. 

Na tem zeznani1 rozprawę odroczono do 

godziny 17-iej. 

Ob KRADZIcżY LASU DO NAPAŚCI 
NA POLICIĘ. 

RZESZÓW PAT. — Tematem wczorajszej 
rozprawy w Il-gim komplecie sędziowskim by- 

ła sprawa zajść w Wólce w dniu 19 czerwca br. 
Rozprawa zmierzała. do ustalenia faktu, że od 
dłuższego czasu w Wólce miały miejsce maso- 
we kradzieże drzewa przez zorganizowaną ban- 
dę złodziei leśnych, pod wodzą Andrzeja Ko- 
koszki i że dnia 19 czrwca banda ta w sileo - 
koło 40 ludzi, kradła drzewo w Wólce pod La- 

sem. 
Dalsza serja pytań dotyczyła zachowywa- 

nia się podsądnych po przybyciu do Wólki od- 
działu policji, oraz przebiegu zajścia przed Do- 
mem Ludowym. 

RZESZÓW PAT. — Pierwszy komplet sę- 
dziowski, rozpatrujący zajścia w Grodzisku, po 
przerwie obiadowej przesłuchiwał dalszych о- 
skarżonych w liczbie 22, Większa ich część 
tłumaczy się tem, że poszli wprawdzie do Gro- 

ale przed wsią zawrócili i rozeszli się 
do domów, nie wiedząc, w jakim celu szli. Na 
zapytanie przewodniczącego zgodnie oświad- 

czają, że poszli tam dlatego, gdyż tak czynili 
inni. Niektórzy przytaczają, że poszli do Gro- 
dziska, wezwani przez gońców do przyjścia z 
pomocą. O godzinie 20,30 -trybunał odroczył 

rozprawę do środy. 

RZESZÓW PAT. — Drugi komplet sędziow 
ski, badający zajścia wWółce, zakończył wczo- 

Zamiarów filmowych jest moe. Wiado- 
mo jednak, jaki pożytek ma piekło z zamia- 
rów. Niewiadomo natomiast co i kiedy urze- 
czywistni się. Jedni zamierzają nakręcać przy 
gody Urke-Nachalnika, inni chcą stworzyć 
dobry polski tygodnik dźwiękowy. Różne 

projekty na różne tematy. 

Dość dzielnie biorą się do roboty młode, 

amatorskie siły. Są już poważne wyniki. Te- 
mu jednak wypadnie specjalną poświęcić uwa 

ве. 3 
Filmy zagraniczne szeroką lawiną plyną 

do nas ze wszystkich stron. Franeuskie, so0- 

wieckie, czeskie, amerykańskie, ziarno i pie 

wy — wszystko to, — jak corocznie, migotać 

będzie przez długie godziny wieczorów w prze 

pełnionych salach kinowych. 
Wśród miernot i tandety będziemy 

mieli niejedną prawdziwą perełkę. Otuchą 
napawa zjawienie się filmów poważnych za- 
równo, co do treści jak i co do wykonania. 

„Don Kichot'* Cervantesa z Szalapinem, 
„Jaką mnie pragniesz** Pirandella, „Pożeg- 
nanie z bronią** Hemingway'a, „Pieśń nad 
pieśniami'* Sudermana — filmy te choć za- 
pożyczają się u literatury — jednak świad- 
czą o podniesieniu poziomu myślowego naj- 
młodszej z Muz. Pod względem wartości o 
pierwszeństwo walczyć będą filmy  franeu- 
skie, sowieckie i niektóre amerykańskie. Ilo- 
ściowo naturalnie największa jest produkeja 

amerykańska. 
Ameryka rzuca na rynek światowy w 

sezonie 1933 — 34 pokaźną ilość filmów Me- 
tro (Goldwyn Mayer — nakręca 48 filmów, 
Uniwersal — 42, Radio — Pictures — 52, Pa- 

ramount — 65, Fox — 61. Tytuły obrazów, 
nazwiska aktorów, reżyserów i scenarzystów 

— to istna mozaika. Z całej tej powodzi wy- 

raj badanie 10 oskarożnych, których przesłu- 
chiwano po przerwie obiadowej. Oskarżeni nie 
przyznają się do tego, by mieli organizować 
zebrania, celem wystąpienia przeciwko policji. 

Na tem rozprawę przerwamu. 

Ciekawsze zeznania składa osk. Andrzej 
Kokoszka. Zaprzecza On, jakoby organizował 
bandy złodziej leśnych i jakoby uprawiał kra- 
dzież, ale przyznaje, że kradzieże tego rodzaju 
istotnie miały miejsce. Do napaści na policję 
nikogo nie podburzał, Kokoszka przeczy, jako- 
by zwoływał iudność okoliczną na jomoc i ja- 
koby wyjeżdżał w tym celu do wsi Łukawiec. 

W dałszym ciągu zeznają działacze Str. 
Ludowego: Jakób Bielenda i Piotr Wilk — 
Bielenda na pytanie przewodniczącego zeznaje 
o aresztowaniach uczestników wiecu w Raksza 
wie. Zaprzcza, jakoby agitował w tumie w Wól 

ce. Zaznacza, że był tam iwelki gwar i huk tak, 
że okrzyków przeciwko policji nie słyszał. 

Na tem rozprawę odroczono do godziny 17. 

ZAJŚCIA W ŁAPANOWIE. 

KRAKÓW PAT. — W drugim dniu rozpra- 

wy o zajścia w Łapanowie na wstępie rozpra- 
wy obrona złożyła szereg wniosków, mających 
zdaniem obrońców, wykazać, że postępowanie 
władz administracyjnych, jak i funkcjonarjuszów 
policji,. zarówno w czasie samych wypadków, 
jak i w okresie poprzedzającym, było rzekomo 

sprzeczne zobowiązującemi ustawami. Wnios- 
kom tym przeciwstawił się prokurator Szypuła, 
Ogłoszenie decyzji trybunału w sprawie wnios- 
ków obrony przewodniczący  zapowiadział na 
czas późniejszy. 

Skolei zeznawałi świadkowie oskarżenia— 
posterunkowi PP. Kwiatkowski, Giza, Bester i 
Puchała. Wszyscy on delegowam byli z Krako- 
wa wraz z innymi posterunkowymi na gości- 
niec w Trzcianie, celem niedopuszczenia zamie- 
rzonego pochodu do Łapanowa, Świadkowie 
zeznają, że tłum mimo wezwań do rozejścia się 
wezwań tych nie usłuchał. Tłum, podburzany 
głośno przez niektórych oskarżonych, coraz 0- 
strzej napierał na oddział policji. Świadkowie 
rozpoznają wśród oskarżonych Rybę i Babralo- 
wą jako tych, którzy tłum podburzali i oskar. 
żonego Stochela, który pierwszy rzucił w poli- 
cję kamienie, oraz oskarżonego _ Zacharjasza, 

który rzucił się na 2 posterunkowych, usiłując 
wyrwać im karabiny. 

Jeden z głównych świadków oskarżenia st. 
post. Ignacy Kuśnierz zeznaje, że z oddziałem 
policji delegowany mz Krakowa do Trzciany, 
otrzymał wyraźną instrukcję, aby dzaiłał z tak- 
tem i rozwagą i aby nie dał się sprowokować, 

Pytania zadawane — przez 
świadkowi, wyjaśniają rolę oskarżonego Ryby, 
Babralowej i Stochela, Świadek, Ls ok juž 
szczegółów dokładnie odtworzyć nie może, — 
stwierdza jednak pod przysięga, że działalnoś- 
cią wymienionych oskarżonych było tłum pod- 
burzać przeciwko policji. Pod wplywem ich 
nawoływań poczęły padać na policję kamienie, 
a następnie tłum usiłował policję rozbroić. 
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łoni się sporo rzeczy dobrych. Spotkamy da- 
wnych znajomych, poznamy nowe sławy. 

Van Lyke daje swój kolejny reportaż 
eszotyczny, tym razem północny p.t. „Eski- 
mo'*. 

Fryderyk March i Claudette Colbert pa- 

miętna para z „Ćienia Krzyża** wystąpi w 
kilku filmach, z których najwięcej jest re- 

klamowany „Dzień bez grzechu“*. 
Cecil de Mille znów tworzy dzieło mo- 

numentalne p.t. „Koniec świata** i parę in- 
nych filmów. Ramon Novarro już się ukazał 

w niezłej „Nocy w Kairze** i zapowiada się 
razem z Jeanettą Mac Donald w filmie „Kat 
i skrzypce''. 

Liljan Harvey po swej pierwszej amery- 
kańskiej próbie „Jej królewska mošė““ na- 
kręci drugi film u Foxa p.t. „Moja słabost- 
ka““, gdzie partnerem jej będzie Lew Ayres. 

Istnieje projekt uruchomienia paryskiej 
iuji Foxa i nakręcania w Paryżu filmów z, 
Liljan Harvey. Reżyserem będzie Fritz Lang. 

Dobry pomysł, bo atmosfera europejska 
bardziej sprzyja Liljance, niż ciężkawy w po- 
locie dowcip amerykański. Najlepszym  part- 
nerem dla Liljany Harvey jest Henry Garat, 
który również został porwany dla Ameryki 
przez Foxa, ale „przewidziany** jest dla filji 

paryskiej. Tymczasem gra w „Czarującem 
dziewezęciu““ razem z Janet Gaynor. 

Napewno wszysey wielbiciele małej Ja- 
netki pragną dla niej Farella. Fox dobrze 

o tem wie, ale narazie kokietuje publiczność, 
by uzyskać tem większe powodzenie dla ogól- 
nie lubianej pary. 

Fox ostatni bodaj zdążył porwać z Eu- 
ropy dobrych aktorów przed krachem dolaro- 
wym. Teraz nie będzie tak wielu amatorów 
do wyjazdu za ocean. Lepiej zakładać filje w 

W WIRZE STOLICY 
Niesprawiediiwa decyzja 

P.Z.P.N'u 
Mecz Śmigły — Naprzód unieważniony, 

będzie powtórzony po raz czwarty=! 

Nieudolny, niefortunny, gruby, nieobrotny 

sędzia Przeworski zeznał, że źle sędziował, że 

popełnił omyłki, że rozbicie bramkarza Nap- 

rzodu (w pierwszej minucie gry!!) zdenerwo- 

wało go,a śląską drużynę nadmiernie osłabiło... 

Orzeczenie P. Z. P. N'u jest niesprawied- 
liwe S 

Przeworski jest prezesem Kolegjum Sędziów 
sędziował mecz źle, ale bezstronnie — Naprzód 

nie przegrał z jego winy. 

Śmigły jest gorszą drużyną, wyzyskał 100 

proc. swoich szans, bronił się zawzięcie, miał 

szczęście — wygrał mecz zasłużenie. Szczęście 

trzeba w piłce nożnej szahować — bez niego 

nigdy mistrzostwa żadnej klasy zdobyć nie 
można. Naprzód gniecie 90 minut, a Śmigły wyg 
rywa 4 : 2, a więc zdecydowanie.  Trudnoi 

Jeśli P. Z. P. N. zechce korygować wyniki 
— bo tamta drużyna lepsza, bo miała przewagę 
bo więcej strzelała — to dojdziemy do absur- 

dów. Wygrała A, lecz 2 punkty przyznaje się 

B. I czy istotnie powszechne wrażenie, że Nap 

rzód góruje wyraźnie nad Śmigłym jest słuszne? 

Raz może być fuks, ale trzy razy — wyklu 
czone, Tymczasem trzykrotne spotkania— 

WUMZWTEKH Świadczą wyraźnie za Śmigłym: I : O ma: Śląs- 
ku, O : 1 u siebie, 4 : 2 na neutrainym grun- 

cie — w trzech meczach niby grubo lepsza dru 

žyna niczem tej swojej wyższości nie zaakcento- 

wała. Bo poprostu nie jest wcale lepsza! 

Uczciwie, sołidnie wywalczone zwycięstwo 
tępym wyrokiem zostaje skasowane. 

Bramkarz rozbity — zdarza się to często, 

tutaj był to nieszczęśliwy wypadek, ale nie faul. 

Śmigły gra ostro, bezwzględnie — ałe nie 

brutalnie, nie potrzebuje tego bo siłą fizyczną 

góruje wybitnie. Więcej fauli odgwizdał Prze- 

worski przeciw Naprzodowi, 
Racjonalnych powodów do powtórzenia me 

czu niema. Odwrotnie — Naprzód zasługuje na 

karę bo pod koniec grał ordynarnie, bo się roz- 
myślnie zdekompletował. 

Decyzja P. Z. P. N'u zniechęca tylko da 
gry — unieważniony mecz bo sędzia był zty! 

Przecie wiadomo, że 80 proc. sędziów to 
matoły, a 95 proc. meczów są źle sędziowane. 

Powtarzając każdy źle sędziowany mecz 
jeszcze w żadnym okręgu nie byłaby zakończo- 

na l-sza runda! Przeworski nie był stronniczy 

dla Śmigłego, jego omyłki krzywdziły w równej - 
mierze obie drużyny. 

Co to znaczy nie mieć żadnych pleców w 

* P. Z. P. N'nie, trudno wejść do ligi! . 

„AU A A MU UA 

PULEŠTUMŲ 
EE! 

KIMI 
Reportaż z pobytu w Palestynie 

pióra 

KSAWEREGO PROSZYŃSYIEGO 

wyszła 1 diuku 

i jest do nabycia 

we wszystkich księgaroiach 

Cena zł. 3.80       

Europie i płacić w jakiejś solidniejszej wa- 
Tucie, niż dolar. Fox umie robić interesy i 
dobrze wyczuwa sytuację. 

Wytwórnia ta.ma wielki plus w bilansie 
swego” dorobku filmowego, mianowicie: prze- 

glądy tygodniowe, znakomicie robione, „solid- 
nie wykonane technicznie i mające zasłużo- 
żone powodzenie. 

Finansowo Fox stoi dziś najlepiej, ale 
rywalizacja z Paramountem i Metrem cią- 
gle istnieje. Wpływa to dobrze na jakość 
filmów, bo konkurencja zmusza do staranno- 
ści. 

By zamknąć zgrubsza naszkicowany pro 
gram filmowy na sezon bieżący, wspomnieć 
należy jeszcze o kiłku filmach. Clive Brook 
poza „Kawalkadą** wystąpi jako Sherlock 
Holmes — do odtworzenia bowiem tej posta- 
ci idealnie prawie się nadaje. 

Greta Garbo ukaże się narazie w jednym 

nowym filmie p.t. „Jaką mnie pragniesz““. | 
Marlena Dietrich również zagra w jednym o- 
brazie „Pieśń nad piešniami“,  režyserji 
Mamouliana. 

Lżejsży autorament reprezentować będą 
„Flip i Flap, oraz Buster Keaton, który na- 

kręca kilka filmów. Najlepszy ma być p. t. 
„Co! niema piwa?** 

Jak widać z powyższego zestawienia se- 
zon bieżący do najgorszych nie należy. Bę- 
dzie, rzecz jasna, dużo kiczów — ale to już 
zwykły porządek rzeczy. Trzeba wybierać. 

Jeżeli się nie ufa własnej intuicji, dział „Na 
filmowej taśmie** chętnie przychodzi z po- 
mocą kwalifikując wartości filmu już następ 
nego dnia po premjerze. 

Do zobaczenia więc na najlepszych fil- 
mach. Tad. C. 

 



   

VoLA TAVAUMA GOsPOD KRONIKA 
ZMORA LIKWIDACJI 

Łat temu kilkadziesiąt 

się do walki o zachowanie lub utrzymanie 

stanu posiadania, lecz miano ponadto ambi- 
eję wytrwania w pracy, by odzyskać utra- 

eony warsztat pracy na roli. Zmieniły się 

jednak ezasy i warunki. Nie tak długo trze- 
ba było czekać na to, by „instynkt całych 

pokoleń, które z gleby wyrosty““, o którym 
pisał Henryk Sienkiewicz w „Rodzinie Po- 
łanieekich'* stępił się, stracił na mocy kiero- 
wania ludzkiemi czynami i pobudkami, u- 

nie ograniczano 

legł atrofji pod wpływem rzeczywistości, 
przekreślającej brutalnie wszelką  możli- 
wość kontynuowania idei. Dziś nietylko 
taka ambieja zakrawalaby na donkiszoterję, 
ale i sama walka o stan posiadania zbyt” du- 
żo ma eech wysiłku beznadziejnego, zgóry w 
swym wyniku  przesądzonego, by mogła 

trwać jeszeze na dłuższą metę. 
Odpowiednio do zmian jakie zachodzi- 

ły w ostatniem  półstuleciu pod względem 
podłoża walki o stan posiadania ziemskiego, 

środków : obrony zagrożonych szańców i 
wreszcie psychiki zainteresowanego _ społe- 
czeństwa ziemiańskiego, — rozróżniać  nale- 
ży trzy etapy, lub raczej trzy okresy. 

Okres pierwszy. Czas przedwojenny, 
kiedy polityka władz zaborczych wyraźnie 
zmierzała do zgnębienia większej własności, 
by tem łatwiej dokonać dzieła  wynarodo- 
wienia kraju. Ziemiaństwo było wyrazem, 
a jednocześnie ostoją polskości. Zdawało 
sobie sprawę z ciążącego na niem zadania 
i obowiązkowi swemu  sprostalo, utrzy- 
mująe się przy ziemi i walcząc do końca 
o każdy niemal cal, każdą piędź ziemi, 
— pomimo wszystko, pomimo trudności i 
szykany. Historja ówczesnych towarzystw 
rolniezych — to historja walk o stan po- 
siadania, a jednocześnie o kulturę polską. 

Okres drugi. W wyzwolonem Państwie 
aktem  ustawodawczym  proklamowane 20- 
staje ograniczenie stanu posiadania. Pobra- 
tymsbwo aspiracyj politycznych zbliża  na- 
rodowych demokratów do obozu Witosa, 
a nawet wytwarza między niemi coś w ro- 
dzaju aljansu, aljansų dotykalnego, jakby 
się wyraził Upton Sinelair. 

Ustawa o reformie rolnej zostaje przesą- 
dzona i tylko uboczne okoliczności stanęły 
na przeszkodzie do uwieńczęnia tego aktu 
postanowieniem o itpaństwowienia lasów 

prywatnych. 
Z chwilą wejścia w życie ustawy 0 ze- 

formie. rolnej, zdawało się, że sprawa  u- 
trzymania stanu posiadania staje się  bez- 

przedmiotową, malejąc do zagadnienia u- 
trzymania zredukowanego stanu posiadania 
lub oddalania momentu, kiedy majątek ma 
trafić na listę wywłaszczonych posiadłości 
ziemskich. Na zebrania ziemian z przed о- 
śmia laty, kiedy toczyła się dyskusja 0 

reformie rolnej, "jej skutkach i o tem, co 
dalej robić, ś. p, Stanisław Sienkiewicz z 
Czerwonego Dworu powiedział krótko 
„Moje zdanie w tej sprawie, da się zmi 
trzech słowach: nasza piesieńka Śpieta , — 
i więcej w dyskusji udziału nie przyjmował, 
uważając ją „za. rzecz jałową. Było w tem 
dużo nieuzasadnionej rezygnacji. Już w 
niedługim bowiem czasie rozwój wypadków 
wykazał z całą oczywistością, że przepro- 
wadzenie reformy rolnej w tempie i skali 
projektowanej przerasta finansowe i tech- 
niezne pogotowie państwa i że z drugiej stro 

   

ny ostatecznie odnieść musi zwycięstwo 
treściwy pogląd, iż prawno - gospodar- 
eza organizacja wsi nie jest 
bez normalizacji stosunków agrarnych. Na 
pierwszy zatem plan wysunęła się siłą 
rzeczy sprawa likwidacji służebności i ko- 
masacji wsi W tem właśnie kierunku, po 
przewrocie majowym, skierowane zostały 
głównie wysiłki urzędów ziemskich. 

Itównocześnie z tem, jak postępowała 
pacytikaeja umysłów, — reklamowany „głód 
ziemi'* traeił na cechach rzeczywistego gło- 
du, odsłaniając swą niekłamaną treść do- 
brze wyzyskanego w swoim czasie środka a- 
gitacyjnego. Pisałem kiedyś, że ogół spo- 
łeczeństwa naprawdę i szezerze przejmował 
się nieziszczalnym problemem  obdarzenia 
wszystkich ziemią, — wbrew cyfrom i obli- 
<zeniam, wbrew skutkom. Pozostawał  obo- 
jętny wobec niszczenia większego stanu po- 
siadania — zaspokojenie „głodu ziemi'* wy- 
dawało się imperatywem 0 wiele poważ- 
niejszym, niż grzebanie kultury i podważanie 
wpływów polskości, niż skutki zachwiania 
możliwości produkcyjnych kraju. Czy ten 
głód został zaspokojony? Zaledwie w zniko- 
mej części, w ułamkowym odsetku. Dlaczego 
więc dziś cicho z tem, dlaczego. nie. podnoszą 

się głosy przeciwko ziedukowanej na tej 
płaszczyźnie działalności urzędów ziemskich, 
dlaczego nawet przysięgli rzecznicy tak mod 
nego przed laty hasła przestali łaskotać pod- 
niebienie chłopskie wizją ziemi za darmo? 

Dlatego, że w świetle nowych warunków, 
od czasu spadku cen artykułów rolnych po- 
niżej kosztów produkcji, kiedy warsztat 
rolmy stał się deficytowym, — cały tragizm 
głodn ziemi odrazu wywietrzał, rozpłynął się, 
ukazując głód we właściwej postaci szta- 
cznie podniecanych apetytów na cudzą wła- 
sność i cudzy dorobek. Сепа ziemi spadała 
eoraz niżej, eoraz niżej, coraz większa była 
podaż, ale nabywców trzeba już było  sza- 
kać ze świecą. 

Okres trzeci. Okres kryzysu rolniczego, 
kiedy gospodarka rolna przestała opłacać się, 
przynosząc z roku na rok coraz większy de- 

fieyt, okres najcięższy w dziejach obrony sta- 
na posiadania. 

Od początku kryzysu rolnicy stawiali mu 
ezoło, usiłując „przystosować się do nowych 
warunków*', przez obniżenie poziomu życia, 
„wydatków osobistych i na gospodarstwo, о- 
graniezenie konsumeji, zaniechanie inwesty- 
©yj. Pomimo to coraz więcej przybywało 
trosk i egzekucyj, aż wreszcie cała ta mero- 
da, ochrzezona później mianem  znachor- 
skiej stała się jednym z czynników  pogłę- 
biających kryzys, ponieważ nieczynność go- 
spodarcza była potemu momentem  wyjąt- 
kowo sprzyjającym. Rolnik jednak innego 

wyjścia nie miał wobec panicznej ucieczki 
kredytu. 

Drobny rolnik mógł jeszcze i może jako 
tako dalej wegetować. Odegrywa tu rolę 
maniejsze zadłużenie, nie nakładowy charak- 
ter gospodarki, niezależność od pracy najem 
nej, jednostronne partycypowanie w „Zdo- 
byczach““ socjalnych, niższa skala wymagań 

, kulturalnych. Ale własność średnia i więk- 
szą stanęła w obliczu bankructwa i koniecz- 
moŚci zrezygnowania ze stanu posiadania. 

: W „Gazecie Rolniezej““ p. Jan Walieki 

do pomyślenia . 

przytaczał niedawno przykład wzorowo pro- 
wadzonego gospodarstwa  folwarcznego w 
piotrkowskim powiecie. Na podstawie szeze 
gółowych cyfr buchalteryjnych autor stwier- 
dza, że „budżet trzeszczy, zadłużenie z roku 
na rok automaty wzrasta i majątek 

właściciela topnieje szybko**. Jeżeli tak jest 

ze wzorowo prowadzonem gospodarstwem, to 
cóż pozostaje powiedzieć o innych. Siłą wa- 
runków większa i średnia własność za nielicz 
nemi wyjątkami musi topnieć. 

Inicjując szereg ustaw  finansowo-rol- 

nych,- których cykl zamyka się obecnie po- 

wołaniem do życia Banku  Akceptacyjnego, 
czynniki w tej mierze decydujące. wychodzi 

ły z założenia, że „rolnik nie jest w stanie 
spłacać w terminie zaciągniętych  zobowių- 
zań''. Wydane więc zostały ustawy anty 

zekucyjne, ustawy redukujące koszty obsługi 
zadłużenia rolniczego, w. ie ustawy, zmie- 

rzające do doraźnej sana poszczególnych 
gospodarstw rolnych. Ustawodawstwo — габо- 
wnicze niewątpliwie prowadzi do „uporządko 

wania zadłużenia rolniczego: *. 

  

  

   

  

   

    

Nie  zaniedbujmy jednak  obowiązka 
przyjrzeć się i odwrotnej stronie medalu. 

Jeżeli za małemi wyjątkami, gospodar- 
stwa rolne od kilku lat są wybitnie deficyto- 
we, a nic nie wskazuje, by sytuacja w tym 
względzie mogła w najbliższej przyszłości u- 
lee polepszeniu, — że słusznej przesłanki, że 
rolnik nie może obecnie spłacać w terminie 
zobowiązań dłużnych, bynajmniej nie wyni- 
ka, że zdolność płatnicza zostanie przywró-- 
cona skutkiem obniżenia procentów, rozłoże- 

nia spłat na raty, zastosowania okresu karen 

cyjnego. Uporządkowanie zadłużenia rolnicze 
go w tych warunkach, pomijając niewątpii- 

   

  

wie duże ulgi, ma znaczenie raczej wycho- 
wawczo-formalne: rolnik stabilizuje swój 

dług, wie kiedy i ile ma zapłacić. Ale czy 
będzie miał z czego zapłacić skoro gospodar 
stwo pozostaje deficytowe? Jedna tu jest tyl- 
ko ewentualność — wyzbywanie się w miarę 

nadchodzących terminów części swego war- 
sztatu. Przewidziana ustawowo doraźna sa- 
nacja poszczególnych gospodarstw rolnych 

wyraźnie jest oparta na likwidacji stanu po. 
siadania w drodze parcelacji oddłużeniowej. 

Nawiasem mówiąc” lansowany projekt poboru 
zaległych podatków w naturze, w gruntach, 
znów prowadzi do likwidacji stanu posiada- 

nia, uderzając średnią i większą własność. 
Wreszcie, jeżeli chodzi o Bank Akceptacyjny. 

  

którego zadaniem jest uporządkowanie zadłu- Е 

żenia rolniczego względem kredytu na rynku 
zorganizowanym, nie obejmuje on zakresem 
swego działania majątków zadłużonych powy- 
żej T5 proc. i poniżej 35 proc. sumy szacun- 
kowej, — czyli że te kategorje majątków w 
razie trudności płatniczych (niewątpliwie w 
100 proc. i tui tam), nie będą mogły ko- 
rzystać nawet z częściowych ulg, ale odrazu 
będą musiały ulec częściowej lub całkowitej 
likwidacji, ponieważ ustawy antyegzekucyj 

nie są przewidziane na dłuższy okres cz. 
A więc ostatecznie likwidacja i dalsze 

rozdrabnianie własności ziemskiej. Z powro- 
tem do rąk rolnika . majątek  likwidowany, 
jako całość lub znaczna część nie trafi, bo na 
to niema pieniędzy. Przewidywać zatem na- 
leży dwie ewentualności: majątek nabywa nie 
rolnik—fachowiec, lecz przygodny nowobo- 
gacki. Jak ta ziemia będzie wyglądała! Al- 
bo też parcelacja drobnemi działkami. Ale 
wszak teraz właściciele odstępują ziemię za 
darmo — nikt nie chce kupować. Te dwie 
ewentualności pociągają za sobą dwie konze- 
kwencje: gwałtowny spadek produkcji, sprze 
daż bez gwarancji otrzymania od nabywcy 
należności. Należy zastanowić się, czy leży 

to w interesie państwa i rolnietwa. 

Powie kto, że jest to proces naturalny. 
Nie, nie może być procesem naturalnym zja- 
wisko powstałe na podłożu nienormalnych sto 
sunków i- warunków, pomimo ich przewlekło 
ści bądź co bądź przejściowych. Czy nie wska 
zanem byłoby raczej chwycić się środków 
nadzwyczajnych w rodzaju Notferordnungen, 
byle nie dopuścić do dalszych zjawisk, które 
mietylko nikomu nie przysporzą korzyści, lecz 
odwrotnie, odegrają doniosłą rolę, jako czyn- 
nik pogłębiający depresję gospodarczą. 

Z. Harski. 
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ŠRODA 
Dziś 11 Wschód stefica g, 5,40 
Zenaidy P. 

Jutro Zachód słońca g. 4,31 
Ludwika 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 
z dnia 10 października 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 762, / 
Temperatura średnia: +8. 

Temperatura najwyższa: --9. 
Temperatura najniższa: +7. 

Opad w mm.: 0,2. 

Wiatr: połud.-wschodni. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: przelotne opady. 

   

MIEJSKA. 
— Rada Miejska. Najbliższe posiedzenie 

Rady Miejskiej ma być zwołane na dzień 19 b. 
m. Rozważana będzie m. in. sprawa pożyczki 
w Min. Spraw Wojskowych na cele wodocią- 
gowo-kanalizacyjne, 

— Rozbiórka domów. Na ul, J. Jasińskiego 
8 rozebrano drewniany dom, jak to było prze- 
widziane w płanie regulacji Góry Boufałłowej. 
W najbliższym czasie usunięty zostanie jeszcze 
jeden dom, znajdujący się w sąsiedztwie po- 
sesji Nr. 8. 

— Sprawdzanie instalacyj elektrycznych — 
Miejska komisja  elektrotechniczna przystąpi 
wkrótce do zbadania  instałacyj elektrycznych 
w lokalach publicznych i rozrywkowych, Cho- 
dzi o ustalenie stanu bezpieczeństwa przewo- 
dów. 

— Koszty utrzymania, W miesiącu ubieg- 
łym koszty utrzymania w mieście wzrosły o 
0,4 procent, Wzrost wykazały artykuły nabia- 
łowe i opał. 

— Rozkład jazdy autobusów. Towarzyst- 
wo Miejskich i Międzymiastowych Komunika- 
cyj Autobusowych komunikuje, że z dniem 15 
bm. rozkład jazdy autobusów na linji Nr. 4 
zmienia się jak następuje: 

W dni świąteczne odjazd z pl. Orzeszkowej 
o g. 10, 16 i 20, z Jerozolimki o 10,30, 16,30, 
2030; w dni powszednie odjazd z pl. Orzesz- 
kowej o g. 6,50, 7,50, 15,45, 19,45; z Jerozo- 
limki o g. 7,20, 8,20, 16,15 4 20,15. 

SKARBOWA. 
— Władze skarbowe zrezygnują z poboru 

podatków miejskich?? W sferach miejskich u- 
trzymuje się pogłoska, że władze skarbowe za- 
mierzają przelać spowrotem na magistrat pra- 
wo pobierania podatków 0d nieruchomości i lo- 
kali. Odmiastowienie tych podatków nie dało 
spodziewanych efektów i rzekomo przysporzyło 
urzędom skarbowym dużo kłopotów. 

Przejęcie-tych podatków przez miasto ma 
: nastąpić | kwietnia 1934 r. 

SZKOLNA 

— Przewodniczący Państwowej Komisji E- 
gzaminacyjnej (egzamin specjalny, złożenie któ 
rego ma uprawniać do odbycia skróconej czyn- 
nej służby wojskowej) podaje do wiadomości, 
że egzaminy piśmienne rozpoczną się dnia 23 
października br. o godz. 16-tej w gimnazjum 
im. Kr. Zygmunta Augusta (ul. Mata Pohu- 
lanka Nr. 7). Termin składania podań w kan- 
celarji gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta 
do dnia 21 października br. 

— W szkołach o gazach. W związku ze 
zbliżającym się terminem ćwiczeń gazowych w 
mieście, we wszystkich szkołach na terenie 
Wiłna odbyły się pogadanki na temat obrony 
przeciwgazowej. 

W dniach, kiedy ćwiczenia odbędą się 
(dzienne), młodzież szkolna będzie wolna od 
zajęć. 

AKADEMICKA. 

Lt Biuro Pośrednictwa Pracy 
przy Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej USB poleca wykwalifikowanych ko- 
repetytorów, biuralistów, farmaceutów, pomoc- 
ników lekarskich, praktykantów rolnych, pra- 
cowników literackich itd. Biuro czynne codzien- 
nie w godz. 19—21 oprócz Świąt w lokalu Br. 
Pomocy (ul. Wielka 24) tel. 7-70. Zapamiętaj 
adres i wstąp po informacje. 

Uciekła samobójczyni 
z „rozpłatanym" żołądkiem 

WILNO. Wczoraj po południu 2-gi komi- 
sarjat PP. zaalarmowany został wieścią o wy- 
padku przy ul. Słowiańskiej 7, gdzie miała targ 
nąć się na życie jedna z lokatorek tego domu, 
38-letnia Aniela żakielowa. 

Jak wynikało ze słów męża, samobójczyni 
rozpłatała sobie nożem żołądek i dogorywa w 
mieszkaniu. 

Na miejsce udała się natychmiast policja i 
Pogotowie. 

żakielowej nie znaleziono jednak w miesz- 
kaniu, bowiem w międzyczasie zbiegła w nie- 
wiadomym kierunku. 

Żakiel przysięga, że widział na własne 0- 
czy, jak żona wbijała nóż w żołądek i padła 

z jękiem na podłogę. W jaki sposób ciężko ra- 
niona zdołała zbiec, nie może wytłumaczyć. 

Przypuszczać należy, że Żakielowa samo- 
bójstwo symulowała, chcąc w ten sposób na. 
straszyć męja. Gdy ten jednak pobiegł do ko- 
misarjatu, symulantka widząc, be przeholowała, 
postanowiła ukryć się do czasu gdy mąż się u- 
spokoi. 

Za fałszywy alarm Žakiela ukarano doraž- 
nie 18-złotową grzywną. Ё 

Walka ze złodziejem w sklepie 
WILNO. Wczoraj w południe, gdy właś- 

s Dea wadi TE ada a, 
Izaak Rotsztejn wyszedł na ch aby kupić 
papierosów, do sklepu przedostał się złodziej. 

bami jubilerskiemi, gdy do sklepu wszedł zna- 
jomy Rotsztejna, niejaki Pagier. 

Zaskoczony tem złoczyńca rzucił się na 

60 handlarzy 

niego, usiłując wydostać się na ulicę. Wywią- 
zała się walka, w trakcie której złodziej kilka- 
krotnie usiłował sięgnąć do kieszeni, gdzie miał 
ukryty nóż. $ 

Na alarm przybył apolicja która złodzieja 
zatrzymała, Okazał się nim znany zawodowy 

okupowanych 
przez jednego żebraka 

WILNO, Na ulicy Niemieckiej grasuje od którzy odmawiają obrzuca stekiem wyzwisk — 

pewnego czasu zuchwały żebrak przezwiskiem 
„Rasputin“, który poprostu stał się zmorą wła- 

ścicieli sklepów na tej ulicy. 
„Rasputin* zmobilizowawszy do pomocy 

siedm kobiet, od rana do iweczora krąży między 
sklpami, natarczywie żądając jałmużny. Tych, 

Handlarze zdając sobie sprawę, że żebrak dzia- 
ła odstraszająco na kupujących, w liczbie 60 

złożyli w komisarjacie skargę, prosząc 0 usu- 
nięcie natrzta i jego pomocnic. Podczas obła- 
wy „Rasputina* oraz .owych 7 kobiet zatrzy- 
mano, 

  

Rozszarpany 
WILNO. W lesie w pobliżu wsi Bohuszcze 

gm. krewskiej pastuch Rodziewicz Mieczysław, 
lat 16 manipulował znalezionym pociskiem ar- 

tyleryjskim, pozostałym tam z czasów wojny — 

przez pocisk 
Pocisk nagle ekspłodował. Rodziewiczowi ur- 

wało obie ręce i nogi. Po upływie 2 godzin 

nieszczęśliwy zmarł. 

— S$. K. M. A. Odrodzenie podaje do wia- 
domości, że w środę dnia 11 bm. o godz, 18-tej 
odbędzie się w lokalu własnym zebranie ogólne 
miesięczne. Na porządku dziennym: 1) Sprawo- 
zdanie z tygodnia Społecznego w Lublinie re- 
feruje kol. J. P Subocz. 2) sprawy organiza- 
cyjne. Obecność wszystkich członków obowiąz 
kowa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Dzisiejsza Środa Literacka zobrazuje 
współczesną twórczość poetycką w Polsce, Po 
słowie wstępnem J. Wyszomirskiego nastąpią 
recytacje utworów Lechonia, Tuwima, Wierzyń 
skiego, Lieberta, Broniewskiego, Zegadłowicza, 
Iłłakowiczówny, Pawlikowskiej eraz poetów 
wileńskich — w interpretacji |. Ronarda Bujań- 
skiego. Początek o g. 20,30. 

— Zebranie Koła Nauczycieli Historji odbe- 
dzie się 12 bm. o godz. 18 w gimnazjum im. 
Czartoryskiego. Na porządku dziennym referat 
p. prof. Adolphowej pt. „Z zagadnień dydak- 
tycznych, poruszanych na kongresie History- 
ków w Warszawie”. 

—- Zarząd Koła Zaprzysiężonych Księgo- 
wych przy lzbie Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie powiadamia wszystkich członków Koła, 
że we czwartek dnia 12 bm. o godz. 18-tej w 
lzbie Przemysłowo - Handlowej odbędzie sie 
walne zebranie Koła. Na: porządku dziennym 
bardzo ważne sprawy, wobec czego zarząd u- 

przejmie prosi o punktualne i obowiązkowe 

przybycie. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 13 b. 

m. w łokału przy ul. Przejazd 12 odbędzie sie 
130 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o g. 
19,30. Na porządku dziennym referat p. Jerzego 
Paszkowskiego, prezesa Koła Opieki nad mło- 
dzieżą polską zagranicą pt. „Problem Młodzie- 
ży Polskiej Zagranicą”. Informacyj w sprawie 
zaproszeń udziela p. St. Hermanowicz — co- 
dziennie w godz. 18-20 tel, 99. Wstęp dla 
członków Klubu, kandydatów oraz członków 
Klubu Włóczęgów  Senjorów bezpłatny, dla 
gości 50 gr., dla gości-akademików 20 gr. 

— Związek Legjonistek Polskich. W dniu 
8 bm. odbyło się walne zebranie oddziału wileń 
skiego Związku Legjonistek Polskich. Porządek 
dzienny obejmował sprawozdanie z działalności 
zarządu za rok ubiegły i wybór nowego za- 

rządu. ё й 
Sprawozdanie wykazało žywą dziaialnošč 

związku w roku ubiegłym, podjęte zamierzenia 
i prace dały wynik pomyślny. Imprezy docho- 
dowe zasiliły kasę Związku. Do zżycia towa- 
rzyskiego przyczyniły się herbatki, spędzane w 
miłym koleżeńskim nastroju. W Świetlicy Zw. 
Legjonistek odbywały się raz w tygodniu wie- 
czorki świetlicowe, urozmaicane referatami 2 
dziedziny nauki obywatelskiej oraz pogadan- 
kami ma tematy aktualne. W miesiącach zimo- 
wych zorganizowano kurs gimnastyki, jako 
przygotowanie do zdobycia POS., na wiosnę 
kurs obrony przeciwgazowej prowadzony przez 
p. mjr. Kamińskiego. 8 

Staraniem Zarządu uzyskano kilka posad 
dła bezrobotnych legjonistek. Nie powiodły się 
natomiast próby założenia szwalni, oraz sklepu. 

Po wysłuchaniu sprawozdania z działal- 
ności związku za rok ubiegły przystąpiono do 
wyboru nowego zarządu. W skład jego weszły: 
p. Stanisława Smoterowa jako prezeska, jako 
wiceprezeski pp. Matylda Chorzelska i Marja 
Turłłowa, p. julja Tatomir jako sekretarka, p. 
Irena Klimontowiczowa jako skarbniczka i ja- 
ko członkinie zarządu pp. Anczakowa Barto- 
szewiczowa, Czerniawska, Mućko, Jeleńska, 
anowicz-Korczyc, Linkiewiczowa. 

: * Usuwającej się, ze względów zdrowotnych 
od czynnego udziału w pracach związku pani 
prezesce Klarze Zatorskiej zgotowano gorącą 
owację. Zebranie obdarzyło p. Zatorską tytu- 
łem prezeski honorowej związku. P. Klara Za- 
torska jako twórczyni Baonu Wileńskiego 0- 

chotniczej Legji Kobiet i założycielka Związku 

Legjonistek w Wilnie, cieszy się zasłużonem u- 
znanem ogółu legjonistek. Świeże kwiaty, wrę- 
czone jej w chwili pożegnania, były wyrazem 
gorących uczuć przepełniających serca obec- 
nych. 
За Praca Zw. Legjonistek podobnie jak w ro- 

ku ubiegłym rozwijać się będzie w poszczegól- 
nych sekcjach, a mianowicie: Sekcji Samopomo- 
cy, $ekcji Kulturalno - Oświatowej, Sekcji Wy- 
chowania Fizycznego i Sekcji Obrony Przeciw- 
gazowej. 

  

SPORTOWA 
— Sekcja bokserska AZS rozpoczęła tre- 

ningi, które odbywają się w poniedziałki i w 
czwartki od godz. 18 do 22 oraz w niedziele 
od 8—10 w gmachu AZS'u, ul. św. Jańska 10. 

Dla nowowstępujących specjalne kursy e- 
lementarne nauki boksu pod kierownictwem 
wykwalifikowanych instruktorów. 

е RÓŻNE 
-— Posiedzenie Rady Giełdy Zbożowej, — 

W dniu 9 bm. odbyło się posiedzenie Rady Wil. 
Giełdy Zboż.-Tow. i Lniarskiej, na którem po- 
nownie rozpatrywano sprawę standartów. W 
wyniku obrad definitywnie ustalono następują- 
ce standarty na rok gospodarczy 1933-34: ży- 
to I standart 693 g-l, żyto Il stand. 663 g-1, 
owies standartowy 459 g-1, jęczmień browar- 
niany 670 g-1. ! : ме 

Sprawa ustalenia standartów na jęczmień 
na kaszę, zbierany oraz na pszenicę została od- 
roczona. " 

— Pożegnanie dyr. Br. Zapaśnika, 
W związku z przejściem w stan spoczynku p. 
Bronisława Zapaśnika dyrektora państw gimn. 
im. Ad. Mickiewicza 'w Wilnie, Rada Pedago- 
giczna tegoż gimnazjum wspólnie z zarządem 
Opieki Rodzicielskiej urządza uroczysty  raut 
pożegnalny w salonach George'a dnia 14-go 
października br. o godz. 22-giej. 

Rada Pedagogiczna gimnazjum zaprasza 
Koleżanki i Kolegów, którzy kiedykolwiek 
współpracowali z p. dyr. Zapaśnikiem, aby za- 
pisywali się do udziału w raucie pożegnalnym 
w sekretarjacie gimnazjum im. A. Mickiewicza 
(ul. Dominikańska 3-5) od 10—13 bieżącego 
miesiąca, w godz. od 11 do 13-tej. 

— Praca Chrześcijańskiego Uniwersytetu 
Robotniczego. Ch. U. R. po przerwie wakacyj- 
nej rozpoczął pracę i to jak zauważyliśmy, w 
rozmiarach szerokich. W krótkim czasie zorga- 
nizowano kilka przedstawień, wykonanych 
przez członków sekcyj ze sfer robotniczych, 0- 
raz urządzono akademję ku czci Króla Jana So- 
bieskiego z okazji 250 rocznicy Odsieczy Wie- 
deńskiej. 

Trzeba stwierdzić, że poziom wykonanych 
prac był wysoki i interesujący, o czem świad- 
czyły przepełnione za każdym razem sale i 
szczere zadowolenie publiczności. Co czwartek 
odbywają się pogadanki dyskusyjne na tematy 
społeczne, gospodarcze i naukowe. W najbliż- 
szy czwartek tj. 12 bm. o godz, 19 odbędzie 
się odczyt p. dyr. Ant. Wyszyńskiego o „Zja- 
wiskach astronomicznych". 

— Zarząd Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie podaje do 
wiadomości, że deklaracje o przyjęcie w po- 
czet członków Stowarzyszenia można składać 
w biurze stowarzyszenia (ul. Bakszta 11, tel. 
10-30). Tam udziela się wszelkich informacyj 
w sprawie zapisów na członków, jak również 
załatwia się wszelkie sprawy kupców obcho- 
dzące. 

— Biuro Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie . podaje do 

Z Bratnieį Pomocy U.S.B. 
Co mówi p. Witold Krasowski 

Otrzymaliśniy wczoraj list od Bratniej 
Pomocy USB, pozostający w związku z po- 
głoskami o nadużyciach w tej instytucji. Wo- 
bee tego zwróciliśmy się do p. Witolda Kra- 
sowskiego z prośbą o wyjaśnienie co sądzi o 
całej tej sprawie. 

Pan Krasowski prezes akademickiej 
organizacji „Myśl Mocarstwowa''* powiedział 
naszemu współpracownikowi co następuje: 

Od pewnego czasu krążyły w świecie a- 
kademiekim pogłoski o nowych nadużyciach 
w Bratniej Pomocy uniwersytetu wileńskiego. 
W celu wyjaśnienia prawdziwości tych pogło- 
sek w dniu wczorajszym udała się do Rekto- 
ra USB delegacja szeregu organizacyj akade- 

miekiech. W odpowiedzi na odpowiednie zapy- 
tania delegacji, Jego Magnificencja Rektor 
złożył oświadczenie, które przytaczam dosłow 
nie: 

Jego Magnaificencja Rektor w dniu 10 

września r.b. oświadczył, iż na skutek po- 
wiadomienia Zarządu Bratniej Pomocy Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej w Wilnie, z 

dnia 1-IX 1933 r. o wystawieniu przez p. 
Szymborskiego, b. referenta Domu Akademic- 

kiego z roku 1932 — 33 zobowiązania pienię 
žnego dla firmy „Pacific'* na zł. 1,360 za 

dostarczony koks bez posiadania na to upo- 

ważnienia i zgody Zarządu, zarządził ścisłą 
kontrolę gospodarki rachunkowo kasowej 
Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej i Domu Akademickiego w Wilnie. 

Przeprowadzona kontrola przez Kwesto- 
ra i Skarbnika Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego przy współudziale p.p. Kuratorów p. 
Prof. S. Hillera i K. Pelczara wykazała, iż 

gospodarka rachunkowo kasowa poza  uster- 
kami natury formalnej, prowadzona jest w 

obu instytucjach zupełnie zadawalająco i ści 
śle według wymagań buchalteryjnych 

prezes „Myśli Mocarstwoweja 
Fakt wystawienia przez p. Szymborskie- 

go zobowiązania pieniężnego nie wypływa z 
wadliwej gospodarki rachunkowo kasowej, za 
tem należy go potraktować jako wykroczenie 
indywidualne 

Sprawa wystawienia w mowie będącego 

zobowiązania pieniężnego znajduje się obec- 
nie w toku dochodzenia. 

Oświadczenie złożone przez Rektora USB 
dotyczy tylko jednego wypadku nadużycia. 
Mimo to, wśród mas akademickich krążą po- 
głoski o innych faktach tego rodzaju. й 

Wieści te delegacja przedstawiła Jego 

Magnificencji Rektorowi, W tej sprawie Je- 
go Magnificencja oświadczył, że nie Mu nie 
jest wiadome i że dotychczas nic nie zostało 
stwierdzone. Badania są przeprowadzane 
przez specjalną komisję, powołaną do skon- 

trolowania działalności Bratniej Pomocy, zło- 
żoną z kuratorów Bratniej Pomocy i Domu 
Akademiekiego, oraz kwestora USB. Podobne 
komiesje mają przeprowadzić kontrolę. rów 

nież innych stowarzyszeń  samopomocowych. 
7 tego należy wnosić, że przy sposobności 
tych badań kontrolnych gospodarki obecnego 
zarządu, z pewnością ewentualne nadużycia 
zostaną wykryte. 

Jakkolwiekby było, mamy znów do czy- 
nienia z nieporządkami w Bratniej Pomocy, 
Młodzież akademicka ponownie znajduje się 
pod strachem, że pieniądze jej z takim zra- 
dem gromadzone, dostały się w niepowołane 
ręce i są niewłaściwie zarządzane. Pierw- 
sze jaskółki już są. Postępowanie p. Szym- 
berskiego nasuwa bardzo: nieprzyjemne  re- 
ileksje, mimo woli przypominają się smutne 
historje z przed 2 lat, kiedy zarząd Bratniej 

Pomocy był tak, jak i  obećnie w rękach mło 
dzieży endeckiej. Wiemy dobrze, że brat- 
niackie zarządy wszechpolskie mają już pod 
tym względem swoją tradycję, nieświetną, ale. 
bardzo znamienną. 

0 alarmie lotniczym w Wilnie 
Niebezpieczeństwo lotniczo-gazowe zagra 

ża wszystkim. Dlatego też każdy musi wziąć 
uaział w organizowaniu obrony. Ówiczenia, 
które są przeprowadzane obecnie na terenie 
m. Wilna, mają na celu sprawdzenie przygo- 
towania miasta do akcji przeciwlotniczo-ga- 

zowej. 5 
Od ludności w pierwszym rzędzie wyma 

ga się zaznajomienia z przepisami, jakie na 
ten wypadek są wydane. Do tego służą 0- 
głoszenia w bramach, oraz ogłoszenia  prze- 
znaczone do rozplakatowania w miejscach pu 
blicznych. Pozatem koniecznych informacyj 
udziela Kom. Wojew. LOPP (Wielka 51). 

Znając przepisy, trzeba je dokładnie wy- 
konywać. Również obowiązuje skrupulatne 
wykonywanie doraźnych zarządzeń, jakie wła 
dze będą wydawały. Trzeba pamiętać o tem, 
że powodzenie każdego planu zależy od tego, 
czy zostaje on w każdym swoim szczególe do- 

wiadomości, że uruchomiono bezpłatną poradnię 
w sprawach  administracyjnych, sądowych, 
skarbowych i buchalteryjnych. Z poradni ko- 

'rzystać mogą wszyscy, zamiejscowi winni do- 
1 ć znaczek na odpowiedż. Biuro czynne 
Bakasia 11, tel. 10-30 od godz. 10—14 i 16—18. 

— Wyjaśnienie kina „Wir*. W związku z 
zamieszczoną notatką w numerze „Słowa” z 
dnia 7 bm., zarząd kina nadesłał nam wyjaś- 
nienie, iż kino „Wir* aparatury dźwiękowej nie 
posiada wogóle, natomiast objektyw jest naj- 
nowszego systemu, firmy „Ernemann* i dzięki 
nadzwyczajnej wyrazistości obrazów 
wszystkie wyświetlane seanse cieszą się cał- 
kowitem uznaniem zwiedzającej to kino pub- 
liczności; krzesła zaś są wszystkie nowe. 

Co się tyczy dusznej sali — to istotnie w 
Czasie wielkiej frekwencji jest tu, jak i w du-- 
żych kinach może zbyt gorąco, jednakże sa 
także dobrze funkcjonujące wentylatory, które 
po każdym seansie oczyszczają powietrze. 

Zasadniczo przez  przdstawicieli różnych 
organizacyj społecznych zostało stwierdzone, 
że taksamo, jak dla m. ch seansów woj- 
skowych, których w kinie „Wir* było już nie 
mało — nadaje się to kino i dła seansów szkoł- 
nych. 

— Sprostowanie. We wczorajszem sprawo 
zdaniu teatralnem, w szpałcie czwartej, wypadł 
szósty wiersz z góry, zniekształcając sens zda- 
nia. 

Jest:... „zawsze niemile będzie uderzać czy- 
telnika brak rozważań filozoficznych, sztuczność 
budowy“... 

w 

Powinno być:... „zawsze niemile będzie u- 
derzać czytelnika brak wewnętrznej harmonii 
utworów, nadmiar rozważań filozoficznych, 
sztuczność budowy... 

$ TEATR I MUZYKA 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 
w środę po raz czwarty (o g. 8 w.) doskonała 
komedja J. Romains'a „Tryumf medycyny" z 
J. Woskowskim w roli dra Knocka. 

Przygotowania do sobitniej premjery „Frau f 
lein Doktor“ reportażu scenicznego z wojny 
światowej są w pełnym toku, pod reż. W, Czen 
gerego. W roli tytułowej wystąpi po raz pierw- 
szy przed publicznością wileńską aktorka scen 
Iwowskiej i łódzkiej H. Skrzydłowska, która 
rolę tę grała ostatnio w Łodzi i gościnnie we 
Lwowie. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. Drugi 
pożegnalny wieczór piosenek Hanki Ordonówny 
w „Lutni“. Dziś wystąpi po raz drugi i ostatni 
niezrównana odtwórczyni różnorodnych piose- 
nek nastrojowych Hanka Ordonówna. W pro- 
gramie między innemi piosenki żydowskie, pio- 
senki o Starej Warszawie i inne. Akompanja- 
ment objął Roman Szłozberg. Zainteresowanie 
olbrzymie. Początek o g. 8,30 wiecz. 

Otwarcie sezonu zimowego w „Lutni* —- 
W sobotę najbliższą odbędzie się inauguracja 
sezonu zimowego w „Lutni". W dniu tym u- 
każe się po raz pierwszy wyborna operetka Of- 
fenbacha „Piękna Helena". Kierownictwo mu- 
zyczne objął zasłużony kapelmistrz Mieczysław 
Kochanowski. Akademicy korzystać będą z 
proc. zniżek biłetowych. ' 

Zniżki do Teatru „Lutnia“. Instytucje вро- 
łeczne i stowarzyszenia nabywać mogą „ dla 

swych członków bloczki zniżkowe, uprawniają- 
ce do otrzymywania biłetów ze zniżką 25 proc. 
Administracja Teatru udziela wyjaśnień <o- 
dziennie od g. 11 do 2 pp. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HKELJOS — King-Kong 
PAN — Dzieję grzechu. 
LUX — Szatan zazdrości. 
CASINO — Don Kichot 
ROXY — Kobieta z Monte Carlo. 

WYPAĄDKA I KRADZIEŻE. 
— Okradzeni. Z mieszkania Szera lzaaka 

(Straszuna 5) skradziono podczas nieobecności 

© pia w celach samobójczych 
męocnie przebywa w szpitalu Sawicz, życiu jei 

grozi niebezpieczeństwo. 

kładnie wykonywany. 
Szczególnie ludność cywilna powinna pa- 

miętać o tem, aby władzom ułatwiać wyko- 
nywanie swoich czynności. Chociaż organy 
bezpieczeństwa i porządku mają za zadanie 
dopilnować wykonanie rozporządzeń, jednax 
ludność sama, bez specjalnego przymusu win 

na karnie się podporządkować wskazaniom 
władz. Właściwe organy administracji. muszą 
być tylko regulatorem akcji, zaś wykonanie 
musi wypływać z samorzutnego, ochoczego od 
ruchu mieszkańców. Tylko w takim wypadku 
akcja obronna miasta w przyszłej wojnie mo | 
że liczyć na całkowite powodzenie. 

Świczenia obecne mają nas wprowadzić 
w warunki prawdziwej wojny. Należy też u- 
stosunkować się do nich tak, aby dać rękoj- 
mię, że w przyszłości potrafimy solidarnie 
stanąć w obronie życia własnego i swego 0- 
toczenia przed grozą wojny powietrznej 

  

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KING — KONG“ — „HELJOS'* 

Ernest Schoedsack wyrežysero ował ongiś 
„Rango'*. Był to jeden z pierwszych filmów 
egzotycznych. Zyskał wiele rozgłosu, choć 
miał sporo przeciwników. 

"Teraz Sehoedsack połączył egzotykę z 
niesamowitością. Pomógł mu w tem scena- 
rjusz Edgara Walłace'a (jedno z ostatnich 
dzieł przed śmiercią znanego autora). 

Kong — wielka małpa, monstrum pory- 
wa aktorkę filmową (Fay Wray), Pościg, 
walka, schwytanie potwora — to treść aktów 
środkowych. W części końcowej  niesamowi- 
tość łączy się z niezwykłością. King-Kong w 
New-Yorku! Łazi po drapaczach nieba, de- 
moluje wiadukty kolejowe, strąca samoloty... 
Cuda istne! 

  

Wszystko to zrobione z benedyktyńską 2 
cierpliwością i z olbrzymim nakładem pracy 
— ale przesada amerykańska przechodzi w 
śmieszność. Fantazja — dobra rzecz, ale trze 
ba i tu zachować umiar, a nie bujać bez par 
donu. Gdyby ta małpa była odrobinę mniej- 
sza — już film zyskałby na wartości. 

Makiety wykorzystano znakomicie do 
odtworzenia przedhistorycznej fauny — ale 
to poważne traktowanie dętej sensacji zakra- 

a na kpiny z publiczności. 
Razem z tem wszystkiem jednak film ro- 

bi wrażenie. Nieeg przydługa jest ekspozycja 
rozwleczona niepotrzebnem gadaniem, ale to, 
eo następuje później oszałamia najfantastyez 
niejszych fantastów. bij 

Dodatki słabe i stare. Projekcja obrazu 
niestaranna. Publiczność musi tupaniem do- 
magać się porządku. Tad. C. 
  

twórnię mebli miękich w Wilnie ni, Nie- 
miecka 2 sklep froutowy gdzie poleca wła- 
snego wyrobn najmodniejsze otomany, tap- 
<czany, łóżka, fotele klnbowe i kozetki oraz 
przyjmuje zamówienia w zakresie tapicer- 
stwa, a także przerabiam wszelkie miękie 
mebie i wykonywam gustowne dekoracje. — 
Wykonanie solidne i puuktnalne. Obsługa 

fachowa. 
> — | 

domowników walizkę z garderobą i innemi rze- 
czami, łącznej wartości 339 zł. 2 

M W klatce schodowej domu 
Nr. 9 przy ul. Kasztanowej znaleziono podrzutka 

płci żeńskiej, w wieku około 9 miesięcy i ulo- 
kowano. go w przytułku Dzieciątka Jezus. 

W klatce schodowej domu Nr. 5 przy 
ulicy Tartaki, znaleziono podrzutka płci żeń- 
skiej w wieku około 2 tygodni. Dziecko umiesz_ 
czono w przytułku ji 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY, 18-letnia Za- 

esencji octowej. — 

„_ WILNO — TROKI 
— SAMOBÓJSTWO. 19-etnia  Pietrowi- 

czówna Eugenja, mieszkanka Olkienik,  usiło- 
wała pozbawić się życia, wypijając esencji oc- 
towej. Doza okazała się za małą i życiu Piet- 
rowiczówny nie zagraża niebezpieczeństwo. — 

Przyczyny usiłowania samobójstwa narazie nie 
® 

BRASLAW 
— POŽAR, We wsi Sudniki, gminy 

brodzkiej, na szkodę Mikszto Kazimierza s 
się dom mieszkalny i sprzęty domowe. 
straty wynoszą 1.000 zł. Przyczyną pożaru była 
wadliwa budowa komina. " 

  

Łodzianin TAPICER-DEKORATOR| — 
WŁADYSŁĄW SZCZEPAŃSKI otworzył wy- | 

(zauł. Majowy Nr. 5a) wy- -   
           



  

   

                  

  

Listy, które go nie doszły... 
Co się stało z b. studentem zbległym do Gdańska 

WILNO. Mniej więcej przed rokiem, 
zbiegł z terenu Wilna były student A. Milej- 

* kowski. 
Był on poszlakowany o komunizm i w 

obawie przed karą, uciekł do Gdańska, licząc 
że zdoła tam dokończyć studja i pozostać 

na stałe. 
Rodzice zbiega, mieszkając na prowincji 

nie zainteresowali się bliżej losami śledztwa 
w sprawie syna i otrzymawszy powiadomie- 

nie z Gdańska, od czasu do czasu  posyłali 
niu pieniądze. Ostatnio gdy żydom w gdań- 

sku, a szczególnie marksistom poczęto czynić 

różne trudności, Milejkowski począł prosić 

rodziców, by się wstawili'u naszych władz 
w sprawie jego powrotu do Polski. 

Milejkowski zgadzał się nawet  ойстет- 

pieć wymierzoną mu karę. Gdy starzy Milej- 

kowscy zainteresowali się sprawą sądową sy 

na, okazało się, że śledztwo przeciwko niemu 

zostało zaraz po jego ucieczce (o której na- 
razie władze nie wiedziaży) umorzone z braku 
dowodów winy. 

Z chwilą jednak, gdy wiadomość o tem 

wysłano do Gdańska, nieotrzymano stamtąd 
żadnej odpowiedzi. Następne listy powróciły 

z adnotacją, że adresat nie został odnalezie- 

ny. Milejkowscy obawiając się, że syn trafił 

do obozu koncentracyjnego, ponieważ zamie- 
rzał odbyć podróż do Berlina, zwrócili się do 

naszych placówek konsularnych w Niemczech 

z prośbą o wszczęście w Niemczech poszuki- 

wań. 

Pożar w Szarkowszczyźnie 
WILNO. W nocy z 9 na 10 bm. w Szar- 

kowszczyźnie „wybuchł groźny pożar, który 

zniszczył 5 domów mieszkalnych oraz 6 skle- 

pów (2 z manufakturą, 3 galanteryjno-spożyw- 
cze i wytwórnię wód gazowych). 

Spłonęło również kilka mniejszych zabudo- 
wań. 

Pożar powstał na strychu domu mieszkal- 
nego Rawkinda Chackiela. 

Straty sięgają 30.000 złotych. 
Materjały sklepowe zdołano. uratować. 

Pożar powstał jak przypuszczają, wskutek 
wadliwej budowy. komina, 

Ofiar w ludziach nie było. Bez dachu pozo- 

stało 25 csób. 

Tworzy się doraźny komitet pomocy po- 
gorzelcom. 

Z uwagi na warunki atmosieryczne (silny 

wiatr) Oraz że pożar wybuchł około godziny 
1 w nocy, akcja ratunkowa była nieztniernie 
utrudnioria. 

  

Subskrypcia Pożyczki w Wilnie 
1) Oddz. Wit. Zw. Zaw. Leśników R. P— 

pracownicy Dyr. Lasów Państw. z terenu wo- 
jewództwa subskrybowali P. N. w sumie 64000 
zł. (464 pracowników). 

2) Zw. Pracowników Instytucyj Użyteczne 
ści Publ. oddział w Wilnie subskrybował 10.000 
złotych. 

3) Sekcja Pracownicza P. N. w Oszmianie 

  

jakpozbylams'ę 
zmarszczek 

w wieku 60-u lat 
i osiągnęłam wygiąd 
młodszy © 20 iat 

` 

  

  

„L.czę uż 60 lat wiek w którym kobieta 
przeważnie mie dba :uż o powabny wygląd. 
Lecz zachciało m: się wyłacznie przez cieka- 
wość. wypróbować na mei oomarszczonei i zni- 
szczonej twarzy działanie znakomitego parvs- 
kiego Odżywczezo dia Skorv Kremu Tokalot. 

Łatwo sobie wvobrazić moje ziumienie gdv 
me miesiącu takiej pielegnacii powiedziano m* 
wręcz: „Pan; mlodnieje“  Zachecona tem 
uaagami. wytrwalam į w przeciagu 5-u mie- 
S'ecv-stat się cud: každv kto mnie widzi obec- 
nie mów. że wygladam najwvżej na 40 — 45 
'aq Cera moja jest czysta i piekna. iekko za- 

 różowiona i mam zaledwie cień zmarszczek 
Cudowne! | 

' Sądząc z tego. gdyby wszystkie kobiety ze- 
chciały wżywać waszego Kremu Tokałon. nie 
bvłobv już wcale starych babek." 
Uwaga. Autorka powyższego |istu woli nie 

wvyjawiać swego nazwiska. 'ecz jei orvginamy 
ist jest w każdej chwili do obejrzenia. Gwa- 
rantujemy suma 50.000 złotych że Odżywczy 
Krem Tokalon zawiera wysoce odżywcze 
składnik. które według zdania wielkich spe- 
cjalistów. sa potrzebne skórze by utrzymać ja 
świeża. jędrną i pozbawioną zmarszczek. Na- 
eży używać Odżywczego Kremu Tokalon ró- 
żowego co wieczór, białego zaś co rano. Po 
jednej nocy fuż będzie Pani zdumiona i za- 
<hwvcona rezultatem. Ręczymy za wynik. 
a_ przeciwnym razie zwracamy pieniądze ” 

  

WACŁAWA WALICKA 

  

w dniu 25 ub. m. przekształciła się na Powiato- 
wy Komitet Pożyczki Narodowej z siedzibą w 
Oszmianie, w skład którego weszli: pp. Sytwes- 
trowicz Henryk zast. starosty, jako przewodni- 
czący, Adamiak Piotr nacz. poczty jako sekre- 
tarz, Koneczny Jan kier. szkoły jako członek 
Komitetu oraz mąż zaufania Wojew. Prac. Ko- 
mitetu P. N., Kinle Romuałd nadleśniczy jako 
członek, Zaniewski Pow. Kom. P. P. jako czło- 
nek, Jankiewicz Franciszek sekretarz magistratu 
jako członek. Powyższy Komitet wydał odez- 
wy do poszczególnych mężów zaufania w pow. 
oszmiańskim, celem przystąpienia do subskryp 

4) PKO oddział w Wilnie — 13-tu pracow 
ników oddz. wileńskiego podpisało listę sub- 
skrypcyjną P. N. w dniu 29 ub. m. w wysokości 
1-miesięcznych poborów na ogólną sumę 3.550. 

5) Wojewódzka Komenda P. P. w Wilnie 
— oficerowie, pracownicy i szeregowi i niżsi 
funkcjonariusze subskrybowali z terenu wojew. 
wileńskiego na ogólną sumę 219.000 zł. 

) Redakcja i Administracja „Słowo” w 
Wilnie — pracownicy subskrybowali P. N. w 
wysokości 2.450 zł. 

7) Sąd Apelacyjny w Wilnie — pracowni- 
cy, sędziowie, prokuratorzy oraz niżsi funkcjo- 
narjusze subskrybowali ogólną kwotę 24.300 zł. 

8) Fabryka Wyrobów Tytoniowych P. M. 
T. — pracownicy w iłości 226 osób subskrybo- 
wali P. N. w wysokości 19.200 zł. 

9) Wil. Dyrekcja Poczt i Telegrafów — te- 
ren wojew. wileńskiego — 1.504 pracowników 
subskrybowali P. N. w sumie 135.300 zł. 

10) Inż. M. Uciechowski w Wilnie oraz pra 
cownicy subskrybowali ogólną kwotę 1,350 zi. 

11) Instytut Nauk Handlowo - Gospodar- 
czych w Wilnie — pracownicy subskrybowali 

P. N. w wysokości 2.050 zł. 
12) Dyrekcja 4-letnij Szkoły Handlowei 

stowarz. Kupców i Przem. w Wilnie — praco- 
wnicy subskrybowali P. N. w wysokości 1.600. 

13) Bank Cukrownictwa oddział w Wilnie 
— pracownicy subskrybowali P. N. w wysokoś- 
ci 1.200 zł. 

14) Państw. Zakł. Badania Żywności i 
Przedmiotów użytku w Wilnie — pracownicy 
subskrybowali P. N. w sumie 450 zł. 

15) Księgarnia i skład nut Józefa Zawadz- 4 
kiego w Wilnie — pracownicy subskrybowali 
P. N. w wysokości 450 zł. 

16) Bank Gospodarstwa Krajowego oddz. 
w Wilnie — pracownicy subskrybowali P. N. 
w wysokości 11.000 zł. 

17) Państwowy Bank Rolny oddział w Wil 
nie — pracownicy subskrybowali P. N. w wy* 
sokości 31.100 zł. 

18) Kolektura H. Minkowskiego w Wilnie 
— 585 pracowników z terenu wojew. wileńskie- 
go subskrybowało P. N. w łącznej sumie zł. 
92.350. 

* 20) Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydow- 
skiej — 70 pracowników Gminy subskrybowało 
P. N. w ogólnej sumie 11.900 zł. 

21) Państw. Zakład Higjeny w Wilnie — 
pracownicy subskrybowali P. N. w sumie 400. 

22) Wolny Skład Soli w Wilnie — pracow- 
nicy oraz kierownik z rodziną subskrybowali 
P. N. w wysokości 700 zł. 

23) lsza Wil. Spółka Parcelacyjna w Wil- 
nie — pracownicy oraz zarządca subskrybowali 
P. N. na ogólną sumę 2.050 zł. 

24) F-a Mejer Salit i Syn w Wilnie — pra- 
cownicy subskrybowali P. N. na sumę 200 zł. 

25) Zw. Zaw. Pracowników Miejskich m. 
Wilna — 590 pracowników magistratu miasta 
Wilna g P. N. w sumie ogólnej 
81. 100 zł. 

  

3) 

Szukanie Polski 
(Rok 1906) 

Tu nastąpiła chwila groźnej ciszy. Francuz 

wreszcie spasowal. Zapytał tylko dla pewności 

ezy „madame'* pracuje w jakimś związku 

robotniczym pytanie nie pozbawione było o- 
strza ironji. Gdy otrzymał potwierdzenie, 

przystąpił do układów. Jakoś dziwnie prędko 

to poszło. Robotnicy wrócili do pracy na 

dawnych warunkach. 

— Zgodził się na wszystkie warunki pra- 

wie bez oporu, — mówiła sobie teraz Mar- 

ta, siedząć na furze żydowskiej. 
— Udało mi się — przecie mógł zażą- 

dać pomocy .od władz — obiecano mu. Nie- 

rozumiem, dlaczego tego nie uczynił. Mó- 
wią wszyscy o reakeji jakoś ja tej reakcji 
dotąd nie wyczuwam na swojej skórze. Gdy- 
byż i teraz mi tak dobrze poszło na tej trze- 
ciej fabryce! Ale na fabryce metalurgicz- 

nej ciężko mi będzie i przykro... 
Istotnie, na fabryce metalurgicznej sytu- 

acja przedstawiała się znacznie gorzej i trud- 
niejszą byla do załatwienia. Właściciel fa- 

bryki metalurgicznej w Białogonie był to 
ezłowiek starszy, znany z uezeiwości, który 

Gstotnie stracił na innych fabrykach w Kró- 
lestwie właśnie dzięki ekscesom ruchu re- 

wolucyjnego. Energiezny i zaradny, o nazwi- 

sku wprawdzie niemieckiem, pochodził jed- 

nak ze starej rodziny polskiej i ziemiańskiej. 
Idąc za przykładem innych, wprawdzie. zde- 
cydował się na przedłużenie dnia roboczego, 
zwalniał też część zbędnych mu robotników, 

jednak przerwy obiadowej nie znosił . 
Towarżyszka Marta już od dni kilku 

omawiała ze starszyzną fabryki sprawę za- 

targu, ale dojść do porózumienia nie mogii, 
a Marta miała wielkie wątpliwości co do słu- 
szności żądań robotników. 
— Starszyzna zgodziła się, myślała — że 

nie należy żądać przyjęcia zpowrotem  wszy- 

stkich zwolnionych — o dziesięciu z nich war- 

to walezyć — reszta to wałkonie i opilee, jed- 

den zaś moeno wygląda na prowokatora — 

podżega robotników, a jednocześnie  widy- 
wamo go z konfidentami ochrany. Trzeba 
będzie tę sprawę dokładnie zbadać, żeby 
człowieka mie skrzywdzić, — zatroskała się 

do głębi towarzyszka Marta. 
— Sprawa przedłużenia dnia roboczego 

musi być postawiona jasno, — tu wahań być 
nie może, ani ustępstw, — myślała dalej. 

W zamyśleniu patrzała wprost przed sie- 
bie swemi krótkowzrocznemi oczyma bez 

okularów teraz, bo okulary zbytby zwra- 
cały uwagę przy kapturze i berecie francus- 

kim, jakie wtedy nosiły studentki krakow- 

nouogiodzka 
— Przyjazd „Reduty* do Nowogródka. — 

W dniu 12 bm. zespół Reduty odegra w 1е- 
atrze miejskim w Nowogródku sztukę scenicz- 
ną J. Słowackiego pt. „Mazepa“. 

.— Tydzień Książki. Zorganizowany pod 
przewodnictwem p. wicewojewody Fr. Godlew- 
skiego komitet „Tygodnia Ksiąžki“ rozpoczął 
dz:ałalność w łonie poszczególnych komisyj, 0- 
pracowujących szczegóły prograsiu. 

  

— Zjazd Federacji PZO0 w Słonimie. — 
W ubiegłą niedzilę odbył się w Słoninue woje- 
wódzki zjazd Federacji PZOO pod przewódnic- 
ctwem wojewody Świderskiego, jako prezesa 
Fedracji w Nowogródku. W zjeżdzie wzięli u- 
dział delegaci poszczególnych związków z tere- 
nu województwa nowogródzkiego. Zebranie 
zagaił wojewoda Świderski Pv przeriowieniach 
powitalnych uchwulono wysłac depesze hołdow 
nicze do Pana Prezyderta Rzeczypospońiej i p. 
Marszałka Piłsudskiego oraz do prezesa FIDACu 
gen. Góreckiego. — W godzinach popoludnio- 
a obradowaly komisje zjazdu. 

  

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI. 

Urząd Skarbowy w Słonimie podaje do 
wiadomości ogólnej, że w dniu 19 paždzierni- 

ka 1933 r. o godz. 10-tej przed lokalem : 

nicy Urzędu (ul. Bernardyńska) celem ur 
lowania zaległych należności LEJBY AJZEN- 

SZTADTA na rzecz Urzędu Skarbowego w 
Słonimie odbędzie się sprzedaż icy я, ji 

ruchomości składających się z bibljoteki, sa- 

lonu w stylu Ludwika XV, pokoju jadalnego, 
ubrań damskich, rowerów, naczynia stołowe- 
go porcelanowego, kryształów i inn. oszaco- 
wanych na kwotę łączną 6.954 zł. 55 gr. 

W wypadku niedojścia do skutku licyta- 

cji w wyznaczonym terminie, ruchomości mo- 
gą być sprzedane w drodze komisu, z wolnej 
ręki, lub w inny sposób. 

Spis zajętych ruchomości oglądać można 

codziennie w lokalu Urzędu (pokój Nr. 4) od 
godz. 12 do 14-tej. 

Kierownik Urzędu Skarbowego 

  

  

  

— Otwarcie Sanatorjum w Świacku. Dnia 
15 października br. odbędzie się uroczyste о- 
twarcie Sanatorjum dla ałkoholików i narkoma- 
nów w Świacku Wołłowiczowskim. 

Sanatorjum to obliczone jest na 100 cho- 
rych i znajduje się pod zarządem p. dra Za- 
jaczkowskiego w pięknym pałacu majątku 
Świack Wołłowiczowski, ma najnowsze urzą- 
dzenia, potrzebne do leczenia alkoholików. 

— Proces komunistyczny. We czwartek 
dnia 12 bm. Sąd Okręgowy rozpozna sprawe 
Olgi Mozol i tow. w liczbie 9 osób, oskarżo- 
nych z art. 97 par. 1, czyli o działalność komu- 
nistyczną. 

— Sprawa byłego kierownika „Jutrzenki“. 
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy pod prze- 
wodnictwem wiceprezesa Hryniewicza i przy 
udziale sędziów pp. Onichimowskiego i Tolłocz 
ki rozpoznał sprawę byłego kierownika spół- 
dzieln „utrzenka* Kazimierza Rozwadowskie- 
go, oskarżonego © nadużycia. 

Р и об о е Wa a OE tl p RR д 
Najodpowiedniejsze na nasz klimat 

DRZEŻRA OWOCOWE 
dostarczają 

Szxółki Drzew Owocowych 

KAROLA PEC i © 
Folw. Sterojelnia, p. Szczuczyn k/Lidy. 
Nagrodzone Wielkim Medalem Srebr- 
nym na II iI(I Targach Półn. w Wilnie. 

Na żądanie cenniki wysyłemy bezpłatn 

Aa una Ча ; 55 М 3 a g 

Giełda warszawska 
WARSZAWA PAT. — Giełda.. Dewizy: 
Belgja 124,33 — 124,64 — 123,02. 
Holandja 359,75 — 360,65 — 358,85, 
Londyn 27,53 — 27,54 — 27,67 — 27,40. 
Nowy York kabel 5,86 — 5,90 — 5,82. 

Paryż 34,92 —- 35,01 — 34,83. 
Praga 26,49 — 26,55 — 26,43. 
Szwajcarja 172,86 — 173,29 — 172,43. 

Włochy 46,83 — 47,06 — 46,60. 
Berlin w obr. prywatnych 212,50. 

Akcje: Bank Polski 82 — 81,50. 

Kijewski 14,50. Tendencja utrzymana, 

Dolar 5,83, rubel złoty 4,69 — 4,685. 
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skie. To też zupełnie blisko już  spostrze- 
gła dwóch jeźdźców, sadzących  naprzełaj 
przez ścierniska w kierunku szosy. Już 
byli tuż przy szosie — jeden z nich  oka- 

zał się amazonką. Śmieli się głośno, a w 

zgrabnym paniczu towarzyszącym  amazon- 
ce, odrazu poznała swego brata. 

Nim zdążyła pomyśleć, jakie to będzie 
dziwne spotkanie, — już przypadł do wozu 
i pejezem zaczął liczyć Żydów, ostatecznie 
pejcz brata dotknął lekko i jej ramienia. 

Mimowoli ruszyła się gwałtowiie, i spadł 
jej kaptur z głowy — brat osłupiał: 

— Jak to, Ty tu, na tej furze żydow- 
skiej moja....? — ostatni wyraz musiał połk- 

nąć pod surowem spojrzeniem towarzyszki 
Marty. 

Skonfundowany i oburzony jednocześnie 
chwilę patrzał na siostrę, «tora  spostrzeg- 
ła się prędko i obojętnym ruchem  naci- 
sunęła kaptur zpowrotem na głowę. Żydzi 
jednak nie puścili płazem obraży: 

— Nu chciał paniez obrazić nas 

żydków, a obraził swoją znajomą. Tam pa- 

nienka, tu panienka — uj, niedobrze będzie! 
Marta istotnie usłyszała trochę  roz- 

drażniony głos amazonki: 
— C6ž to za znajomości ma Pan na 

furze žydowskiej?.  Spostrzegla zmieszaną 

minę brata i musiała dobrze kapturem przy- 
kryć roześmiane usta i oczy. 

Udało się to jej najzupełniej, bo para 

powaśniona trochę, już była daleko, a żyd- 

„DNO! 

ak 

  

Niezrównany mistrz filmów niesamowitych, niezapomniany bohater filmu „Dracula“ i „Chandn“ 

BELA LUGOSI 
wkrótce 
w jego 

najnowszej 
kreacji p. t. „BIAŁY UPIOR* 

Gdzie??? Szczegóły nrstąpiąl tz? następne ogłoszenia. 

  

Cyfry zamiast + Niema słów zachwytuł W ciągu 4-h dni 17.000 @500 podziuišto w Writnio 

w jego jedynej i najlepszej kreacji p. t. 

   

iodora SZALAPINA 
— CERVANTESA cs 6. W. PABSTA 

Nad program* Rekordowe dodatki dźwiękowe. 

  

tylko „IID 
Bziś całe Wilno mówi 

cudzie świata 
o ósmym KING-KONG 

W dziejach kinematografji tego | jeszcze nie było. 2 lata pracy — 3 miljony dolarów koszt realizacji. 
Początek o godz. 4-ej w niedz. od 2 ej 

  

Wkrótce 

film 
olśniewający przepychem 

emocjonujący treścią 

tryskający humorem „Tajemnica Z00“ 
  

  

Dźwiękowe kino 

„RÓXT” 
MICKIEWICZA 22, 

tel, 15-28 

  

  

Z SĄDÓW 
KUPIEC I SEKWESTRATOR. 

P. lzraei Huber, ogólnie znany kupiec i 
właściciel młyna w Wołkowysku miał nieszczęś 
cie zaproponować zajmującemu mu rzeczy sek 
westratorowi łapówkę. 

— Teraz czasy ciężkie. Poco pan masz opi 
sywać rzeczy dobre, opisz lepiej gorsze a dos 
taniesz 10 zt. — zaproponował dyskretnie nieja- 
kiemu p. Zarembie. 

Pan Zaremba był jednak urzędnikiem ucz- 
ciwym i łapówki nie przyjął, Ale p. Izrael po- 
szedł jeszcze dalej. 

— 00?! Nie chcesz pan 10 zł. Byli lepsi od 
pana i djabli ich wzięli. 

To była już zniewaga i dlatego Sąd Okręgo 
wy skazał zapalczywego kupca z Wołkowyska 
na 7 miesięcy więzienia. 

Wczoraj odbył się proces apelacyjny w 
Wiinie. Obrońca oskarżonego odw. Frydman do 
wodził, że nie wszystko jednak z owym sekwes | 
tratorem jest w porządku. Na potwierdzenie zaś 
że mówi prawdę przedstawił Sądowi jakąś 
gazetę, gdzie podawano, iż ów p. Zaremba ska 
zany był w swoim czasie na trzy miesiące aresz 
tu za malwersacje. 

Po krótkiej naradzie Sąd Apelacyjny właś- 
ciciela młyna uniewinnił. 

Radis wileńskie 
ŚRODA dnia 11 października 1933. 

7,00 Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 
poranny. Muzyka. Chwiika gospodarcza. 

11,30 Przegląd prasy. 
11,40 Wiad. o eksporcie. 
11,57 Czaś, 
12,05 Muzyka z płyt. 
12,15 Transm. z auli Kolumnowej USB. 
15,25 Program dzienny. 
15,30 Giełda rolnicza. 
15,40 Przegląd literatury fortepianowej 
16,10 Audycja dla dzieci. 
16,40 „Z najnowszeį literatury 

kim* odczyt. 
16,55 Koncert symf.-kameralny. 
4 50 , „Rebeka* pogaduszka mejszagolska. do sprzedania nie dro- Portowa 23 — 24 cie” 
18,00 „Przemiany duchowe jana Władysła- go -- Ostrobramska p nmebiowany my 

girdimi wa Dawida“ odczyt. 
18,20 Muzyka lekka. 
19,05 Przegląd litewski. 
19,20 Rozmaitości. 
19,25 „Trzy debjuty poetyckie" feljeton. 
1940 Program na czwartek. 
19,45 Dziennik wieczorny. 
20,00 Audycja pogodna. 
21,00 Feljeton. 
21,15 Recital skrzypcowy. 
22,00 Sport. 
22,10 Odczyt esperancki, 
22,25 Muzyka taneczna. 
23,00 Kom. meteor. 
23,05 > taneczna. 

My ie UNS sy SNS TS 

ZAPISUJMY SIĘ NA CZLONKOW TOWARZY- 

STWA POPIERANIA BUDOWY PUBLICZ- 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- 

wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. Tam 

też nabywać można cegiełki Towarzystwa po 

5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr. i 1 zł. 

kowie zapomnieli o wypadku i znowu ż lu- T 
bością kiwali się dumnie na furze, korzy- 
stając z przymusowego wypoczynku. Tylko 
jedna para przegryzała sobie śledzie z zie- 
loną cebulą, zajadając rumianą chałką, i 
zgodnie bez zbytniego hałasu rozmawiała. 

Towarzyszka Marta przestała myśleć o 

kłopotach dnia powszedniego i rozpromie- 
nionemi oczyma patrzała przed siebie. Lu- 

biła bardzo konie, konną jazdę, z przyjem- 
nością ścigała sylwetkę brata na koniu. Przy- 

tem odrazu to, co widziała, mawiązało się w 

jej fantastycznej duszy do poprzednich ma- 
rzeń — о powstaniu. Już, już oglądała w 
wyobraźni wojsko polskie, maszerujące tą 
właśnie drogą, śniły się jej mundury z pow- 
stania listopadowego. Spostrzegła się jednak, 

że za daleko uniosło ją marzenie: 
— Nie, będzie to pewnie narazie ta- 

ka zbieranina, jak w 63 roku, ale przecie 
klęska była właśnie dlatego, że lud. — I 
tu przeskok myślowy: 

— No, ale Maryś będzie napewno nale- 
żał do powstania, może nawet jako oficer — 
niechby jako szeregowiec — nawet tak le- 

Usłyszała raptem: „Wiśta!'* — potem 
cemokanie gwałtowne woźnicy i wreszcie 

„pr!“ Stanęli. 
Byli o kilka kroków od niskich dom- 

ków fabrycznych, gdzie mieszkali  robotni- 
Nierada, że tak blisko podjechała do 

miejsca swej konspiracji i przestępstwa za- 

UWAGA! Chcąc nmożliwić Sz. Pabliczności 
uczęszczanie do naszego kina Dyrekcja 

* ryczne i moczoplciowe. 

o Sobies- 

Nad program: D o 

Dzis kusząco piękna LIL DAGOWER w wielkim erctycznym dramacie ilnstrującym dzieje grzesznicy p. t. 

„KOBIETA Z AONTE-CARLO** 
datki dźwię 

OBNIŻYŁA CENY BILETÓW: '' 
kowe. 

HI m. gr. 35 
ll m. ge. 58 

Anons: Juž wkrėtce „Niech Žyle Wolnoašė“ Rene Claira. 
L] 

OGŁOSZENIE 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowe- 
go w Wilnie w dniu 8-VIL 1933 r. pod Nr. 
130 wciągnięto następujący wpis dodatkowy: 

R.H.Sp. 130. VI. Firma: „Antokolska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wilnie z odp. 

udz.“ 
Zarząd obecnie stanowią Seweryn Wy- 

słouch jako prezes Teodor Nagurski, jako zą- 

stępca prezesa, oraz Aleksander Rodzik i 
Helena Meyerowiczówna, jako członkowie za 

rządu. 

      NALEŻY NABYWAĆ 
drzewka owocowa tylko wyhodowane 
w naszym klimecie! Drzewka sprowa- 
dzane z południa wymarzeją u nas.— 

Kileńżki śnótdzieczy Śmdykat K Rolniczy 
UI. Zawalna 9, tel. З 23 япб[ tel,, Rolnicze* 

już zaopatrzył się i poleca: 

Drzewka owocowe 
z najlepszych szkółek Wileūszczyzny i No- 

wogródczyzny po niskich cenach. 
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Dr Ginsberg -- 
Choroby skórne, wene- 

  

MADE > ABANAŃ KE Oo 

Lokałe 
FENTSETTYEOOTOYYHY O 

Wileńska 3, od 8 — 1 
i 4 — 8. Tel. 567. 

dA ŻE ARABSKA DO 

  

ES ERA Nie MIE 
Kupno 2 pokojowe z wygoda» 

i SPRZEDAŻ mi Łsskawe ARE do 
WOWTTYOPWYCYTPWYGW gqdministracji dla W. Ł. 

POKÓJ 
DO WYNAJĘCIA 

  

PIANINO 
„Miilbach* koncertowe 

Restauracja 
  

>>> оенееееенесттенеенщ ннн 

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe i olszowe, 

oraz 

węgiel górnośląski 
poleca 

SKŁĄD DRZEWA 

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

Sostarcza również dłą urzędów i instytucyj. 

Dia P. P. Urzędnikėw na raty.    
zaplacila i 

Żyd wo- 
razem, niechętnie wysiadła, 

poszła w kierunku wsi pobnskiej. 

żnica zawołał natarczywie; 

— Nu, poco panienka ma iść na piecho- 

tę — ja podwiozę i zarobię parę groszy! 

— Nie mam pieniędzy — jedźcie swoją 

drogą! Ale fura stała, a Marta, mając КП- 

ka kroków, do domu towarzysza Andrzeja, 

musiała iść w kierunku , zupełnie przeciwnym 

Spojrzała na zegarek — na szczęście, było 

jeszcze zawcześnie — przerwa obiadowa  do- 

piero za pół godziny! 

Szła więc ścieżynką, sehodzącą w dół 

ku rzeczułce, i myślała, czy będzie się mu- 

siała wdrapywać na pagórek, gdzie leży wieś, 

czy można będzie przeczekać odjeżdżającą tu- 

rę i wrócić zpowrotem, nie budzące podej- 

rzenia. 

Istotnie, za chwilę usłyszała turkot, po- 

czekała trochę i zaczęła wracać. Nie о- 

szła jeszcze do domku towarzysza Andrze- 

ja, gdy ujrzała, zdąžającėgo kū niej. Po- 

myślała : 

— Tak nawet lepiej! Kto nas teraz spo- 

strzeże, będzie myślał, że idziemy ze wasi, 

i przystanęła pod rozkołysaną gruszą polną, 

całą zasypaną drobnemi brunatnemi gru- 

szkami. Miedza, na której stała, przerzynała 

ogromne Ściernisko, całe zasnute kołami pa- 

jęczemi, pozostały tylko miejscami  kępki 

kwiecia polnego — nikłe chabry i  maczki 

drobne. Jakaś dziwna pustka rosła w duszy 

Marty, gdy patrzała” na to nagie Ścierni- 

    

czenice za dostępną о- 

niatą. 
Również posiada krzewy i róże. | Królewska 5 zu 

  

Poszukuję 
pokoju Db. elegancko Po<ZUKUJĄ 
GEŁAOC ECO zapeł- PRACY 
nie nie krępujązego Z  GYVYVYTYWYWANÓ" 
wszelkiemi wygodami, — — — — ——— 0 
ewentralrie  częścio- 
wem utrzymaniem, — 
Oterty z podaniem wa- MŁODA 
runkėw do adm. dla intelig. nanczycięlka- 
B. St. 0 wychowawczyni wyje- 
M i S dzie do dzieci od lat 7 

do 10 z przygotowa- 

  

niem do I kl, gimn. — 
Lekcje Świadectws i i reletewcja 

poważne - uł, Wielka 
э 27—3 06 12—2. 
Przyjmę dzieci — — — -- — — — 

do kompletn prywat- POSZUKUJĘ 
posady pokojowej fub 
do wszystkiego — mam 

działu. świadectwa. Nieświeska 
Mickiewicza 48 m. 6. 14—16 m,4 Newikowa 

Zgłoszenia do 12 rane >> 

Młoda i od 3—5 po poł. 

panienka — łagoduege 
usposobienia poszakuje 
posady w charakterze 
pielęgniarki przy dzie- 
ciach lub starszych. —- 
Chętnie ma prowiucji. 

"- Ołeriy pszysyłać Wiine 
Bakszta 2 pod „Piełęg- 
niarka“ 

nego.— Wiek 7-—8 lat, 
program drugiego od- 

  

  

Na Kursy Krojn 
i szycia przyjmję u- 

Nauka solidna. 

UCZEŃ 
państwowego gimnazj. 
VIII kl., z dobrej го- 
dziny, Wielkopolanin— 
z poważną rekomenda- 
cją, z powodu trudnego 

„ położenia — poszuknje 
"" korepetycyj z wszystk. 

przedmiotów, nie wyłą- 
czając greki i będzie w 
kontatcie ze. szkołą 
ucznis, Wynagrodzenie 
niskie, ewentnalnie na 
mieszkanie. — Łaskawe 
zgłoszenia przyjmuje 
„Śłowo* pod „%am* 

Poszukuje się 

spółników (czek) 
ze współpracą z ka- 
pitaiem do zi, 3000, 
do rozszerz. przed. 
siębiorstwa w zakre- 
sie przemysłowym. 
Rozwój którego za- 

  

owiada świeta 
Za utrzymanie Era Adres 

i skromne wynagrodze- | w Admin. „Słowa” 
nie wyjadę do majątka ———— 
na cały rok do nanki "" AZ 
dzieci. Zgłoszenie do Ogrodnik 
Redakcji pod „Stndent z ukończoną szkałą e- 
Politechniki Lwowzk.“ grodniczą i kiłkoletnię 

< praktyką, zakładz egro- 
dy owocowe—ozdodne, 
oraz udzieia porzd fa- 
chowych. Wiino, айса 
Żwirowa Góra 18—1 

  

|] 2 uczenice tów) 
| przyjmę na mieszkanie 
| 2 cułodzieunem mdrzy- 

| 
i 

  

maniem 75 zł mieś, — 
Opieka dobra — Piac 
Metropoiitałny 3 ue, B. 

пЕ НЕО 
гвиЬу 

Zgubione Vietas 
od kasy eguiotrwałej. 
Uczciwy znałazca ze- 
chce odnieść za wynę- 
grodzeniem, zauł. św. 
Ignacego 5, Drukarnia 
„Pogon“. a 

  

sko. Zapragnęła za wszelką cenę tę pustkę 
w sobie ezemś zapełnić, i raptem przyszła 

jej na myśl wiosna, właśnie na tym  ka- 
wałku ziemi: 

— Jakie cudowne musi być te drze- 
wo na wiosnę! — przemknęło jej przez myśł 

— uczuła ulgę. 
Towarzysz Andrzej już stał przed 

nią. 
— ak się macie, Towarzyszko! Moja 

kobieta maszykowała dla was na obiad kieł- 
basę z kapustą — biliśmy niedawno wieprza- 

Ка — domowa! Zjemy nasamprzód, a pożera 

masówkę urządzimy, i wy powiecie nam pa- 

rę słów — prawda? 
— Nie towarzyszu, trzeba  przedewszy- 

stkiem z tem skończyć, a potem obiad — 

mogą się porozchodzić, może się zdarzyś 

jakaś przeszkoda — sami wiecie! 

— Zgoda! Chodźmy w takim  raziel 

Szybkiemi krokami  zbliżali się do fabryki, 

która jeszcze huczała pracą. Ledwo stanęli 

na miejscu — przeciął powietrze wysoki @- 

stry, jak szkło, sygnał fabryczny: — raz — 

dwa — trzy i zaczęła się wysypywać z ciem- 

nego wnętrza brać robotnicza. Odrazu wszj- 

stkie oczy zwróciły się ku stojącej opedai 

towarzyszce Marcie. Jakoś powoli, niechęt- 
nie brali menażki z jedzeniem od swoich 

kobiet. Marta też nie śpieszyła z: zajęciem 
przygotowanego 'dla niej rusztowania, które 
miało służyć jej za trybunę. 

(D.. ©. N.). 

  

S I OOOO UCZTA POCOO OOOO S R Sk RINDI KSI LIN ANSI 

Drukarnia „Siowa“ Wilno Zamkowa 2. Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  
Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

  

 


