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Zwątpienia Meczennicy w kazamatach sowieckic 
Artykuł niniejszy stanowi jedną ca- 

łość z artykułem „Piłsudski u grobu So- 
bieskiego" z wtorku 10 pażdziernika. 

  

  

W artykule z onegdaj, pisałem, że do 

XVII wieku włącznie byliśmy mocarstwem, 

że bitwa pod Wiedniem była ostatnim efek- 
tem naszego życia mocarstwowego, że Piłsud- 

ski w ące państwo polskie, , rozwinął 
przed niem progam mocarstwowy, pregram 

powrotu do znaezenia politycznego, któreś- 

my mieli w wieku XVII a nie mieli już w 
ka XVIII. Pisałem wreszcie, że na mój 

dawny entuzjazm do programu mocarstwo- 
wego, wypełzły różne zwątpienia. Dziś chcę 

się z nich wyspowiadać. Chciałbym, aby w 
młodem zwłaszcza pokoleniu zwątpienia 
te wzbudziły protest i oburzenie. 

Oto są te zwątpienia. 

Zwątpienie pierwsze. Bodaj, że przymiot- 
nik „mocarstwowy** pierwszy wprowadziłem 
do publicystyki polskiej, jeśli chodzi o u- 
życie go przy naszych polskich, powojen- 
nych aspiracjach. Jestem ejcem odróżniani 

defenzywnego nacjonalizmu od państwowe- 

go, ponadnarodowościowego — imperjalizmu. 

Mój przyjaciel, Adolf Bocheński, udaje, że 
tego odróżnienia nie rozumie. Z biegiem je- 

dnego ezasu i mego wypowiadania się ra 
ten temat w różnych artykułach, widziałem 
słowo „„mocarstwowość'', użyte do tego, aby 

*emu przerywać konferensjerkę, .za- 
z rąk flakonik perfum  zagraniez- 

nych i wkładać buteleczkę 2 pachnidławi 
swojskiemi. Widziałem „mocarstwowość'* po- 
legającą na nie-uznawaniu innego języka w 
Polsce, prócz polskiego. Wszystko to obra- 
żało moje teorje i moje uczucie tak żywo 

i bezpośrednio, jak przypuszczam, że nss 
wszystkich, wychowanych na łacinie, obraża 

zniewa widok liter o mosiężnym dźwię- 
ku, liter „S.P.Q.R<**. umieszczanych na kio- 
zetach w ogrodach publicznych nowożytnego 
Rzymu. Cóż, — te litery oznaczają tam. fun- 

kcje magistrackie, dlaczegożby u nas, wyraz 
„mocarstwowość'* nie nviał być użyty 

uzgadniania stanowisk politycznych w p 
cyjnych wymiarach. Ale muszę przyzn: 

że moja mocarstwowość młodzieży nie chwy- 

ta, jak się tego można i 
wać po pierwszem pokoleniu we wskrzeszo- 

i przez Piłsudskiego "Polsce: "Socjalne qla- 

yzny  Dembińskieh i Jędrychowskiek, 
były dła mnie nauezką bardzo dotxliwą, rze- 
czywistością zbyt bolesną, aby je kiedykol- 
wiek zapomnieć. 

Zwątpienie drugie. , Czy wogdłe wobse 
+. spóinoty kulturalnej potęgowaneż przez zmie 

sienie znaczenia przestrzeni (w ciągu wie- 
ku XIX i XX można mówić 6 
mocarstwowych. _ Prawda, ‚ 
jakby w zenicie zasady nacjonalizmia, króry 
przenika narody największe i najmniej 
Ale już od kilku łat wskazuję, że tak jak 
wsze, to eo jest w zenicie, mieńcl 

kiełkujące ziarna upadku. Przyszłoś 
cjonsłizmu nie należy. Prawdziwe po 

balne, t.j. Ameryka, Anglja, SSSR, n 
nacjonalistycznej zasadzie zbudowane. 
Niemczech rozwiełmeżniła się teorja  „rasiz. 
mu''. Teorja ta przypomina hasła „reformy 
rolnej'* w Polsce z przed lat dziesięciu. 
Pak samo przeznaczona jest dla  nieinteli- 
gentów, a inteligenci udają, że w nią wie- 
rzą. Żadnej rasowej wspólnoty niemieckiej 
niema, o tem ci powie pierwszy lepszy «a 
ulicy spotkany antropelog. Więcej mają ra- 
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cję ci, którzy swój nacjonalizm budują ua 
odrębności językowej. Ale nietylko, że ży- 
cie przechodzi do porządku dziennego nad 
językami nielicznie reprezentowanemi, lecz 
filozofowie słusznie  spostrzegają, „e 
większe piętna wyciskają na naród inne si- 
ły, niż wspólny język, większe ma  znacze- 

nie wyznawana religja, lub wspólna przyna- 
leżność państwowa. Bazylea więcej jest ро- 
dobna de Genewy, niż do Berlina, czy Mo- 
nachjum. ы 

Nasi firnowi nacjonaliści w danej chwili 

są w rozterce. Stanąć na gruncie hitlerow- 
skiego rasizmu, czy też nie. Nięci on ich wie- 
loma rzeczami, przeważa jednak nastrój ne- 
gatywny. Sprawiedliwość każe przepomnieć, 
że definicję „narodu'', którą dał p. Roman 
Dmowski w swoich „Myślach nowoczesnego 
Połaka'*, nie ma nie wspólnego z „rasizmem** 
— „Nie naród tworzy państwo, lecz pań- 
stwo tworzy naród** — pisał wtedy p. Ro- 
man Dmowski, i miał głęboką rację. Szko- 
da, że dzieł Dmowskiego nie ezytuje prof. 
Komarnicki, który kiedyś na komisji kon- 
stytucyjnej powiedział: , „Państwo nienaro- 
dowe, jest wogóle pojęciem bez treści**. 

W każdym razie, w naszych warunkach, 
tworzenie Polski od Kamieńca Podolskiego 
do Gdyni na zasadach rasizmu, byłoby non- 
sensem. 

Czy silniejsze są związki narodowe, 

przynależność do pewnego narodu, czy też 
przynależność do pewnej epoki? — Oczywi- 
Ście, że epoka wyciska piętno silniejsze niż 
naród Weźmy portrety, weźmy charaktery 
pisma. Ludzie z r. 1790 Polacy,  Franeuzi, 
Anglicy, będą więcej do siebie podobni, niż 
Polacy z 1790 do Polaków 1890. To samo 
jest z charakterem pisma. Ocenia się prze- 
cież z zupełną dokładnością według charak- 
teru pisma, do którego čwierčwiecza w 
historji dany manuskrypt należy, a nikt nie 

potrafi określić czyjejś narodowości na 
podstawie charakteru pisma Byron, Mie- 

kiewiez, Puszkin, są to ludzie, którzy poro- 
zumieliby się łatwiej między sobą, niż Mie- 
kiewiez z Wyspiańskim, ehoś tego ostatniego 
nazywamy neoromantykiem, a Puszkin z 
Pilniakiem, chociaż Borys Pilniak jest auto- 
rem monografji o Lermontowie. A style ar- 

   

    

    

20 gr. 

ehitektoniczne? Ileż przesady mieści się w 
teorjach o stytach narodowych. Styl zako- 
piański jest poprostu zdegenerowanym goty- 
kiem. W Europie mamy całkowitą wspólno- 
tę kulturałną w dziedzinie tak potężnej dzie- 
dziny sztuka, jak architektura. 

To są wszystko argumenty siłne i waż 
ne, a jednak więź pionowa, więź  łąc 

ludzi jednego narodu poprzez wieki — istnie- 
je naprawdę, istnieje realnie. Tylko, że 
niema analogji pomiędzy narodami a. ludź- 

mi. Istnieją ludzie o silniejszej, mniej silnej 
i całkiem słabej indywidualności, ale od 

Napoleona I-go do jakiegoś tam Piotra, Jana, 
czy Marji, wszyscy są odrębnymi ludźmi, 
odrębnemi indywiduami. Z narodami jest 
inaczej. Wiemy, że istnieją indywidualno- 
ści narodowe takie, jak Francuzi, Anglicy, 
Rosjanie, Niemey, Żydzi, zle... nie cheę ni- 
kogo obrażać, ale pozostanie dla mnie kwe- 
stją otwartą, czy można mówić o indywi- 
«dualności narodowej Białorusinów. 

Zwątpienie trzecie. W wieku XVII byliś- 
my mocarstwem i byliśmy indywidualm 
narodową. Nasza  szłachetczyzna i в 
republikańskość. Ani jednego, ani drugie- 
go nie można było spotkać w tym stopniu i 

   
   
  

    

   

w tym charakterze u naszych bliższych i 
dalszych sąsiadów. Jeśli chodzi © podo- 
bieństwa, to wyraz „Franeuzi północy'* jest 
absolutnym nonsensem. Naprawdę, to jesteš- 

my podobni do jednego z narodów łacińskich, 
mianowicie do Hiszpanów. Może kiedyś na- 
piszę dłuższe tego poglądu uzasadnienie. 

W wieku XVII Polska należała do in- 
dywidualności tak silnych, jak dziś Anglja, 
Francja, Niemcy, lub Rosja. — Dziś do ta- 
kich indywidualności, na takim - poziomie za- 
liezać się nie może. 

y mamy dane na wytworzenie z sie- 
bie silnej, odrębnej indywidualności? Tu 
weale nie może chodzić o oddzielenie się mu- 
rem od kogo innego, o nieczytanie przekła- 
dów obcej literatury, о zadawalnianie się 
własnym Kiedrzyńskim i Fijałkowskim, jak 
to może jakiś „mocarstwowiec'* — właśnie 

    

  

    
  

- taki od '$.P.Q.R. na klozecie, zaproponuje. O 
nie,  bynajmni Chodzi o indywidualność 
narodową nie sztuczną, lecz prawdziwą. 

Czy ją zdobędziemy, czy ją meżemy zdo- 
być? 

  

* z * 

Jak zaznaczyłem, piszę te zwatpienia 
dla wywołania protestu, dla wywołania obu- 
rzenia. Oczywiście, w ostatnich czasach ma- 
my karty piękne. Ruch  rewolueyjno-te- 
rorystyczny resyjski, to albo prowokatorzy, 
albo histeryey, nasz ruch  rewołucyjno-tero- 

rystyczny, to dzielni ludzie, którzy potrafili 

itycznymi realistami. Armja oehot- 

antybolszewieka, była mniej 

go, chociaž 

  

    

  

   

    

  

   . Ale w charakterze polskim  le- 
ży przesada, albo poniżanie się, albe naro- 

dowa megalomamja. Są chwile, kiedy uważa- 
my się za coś gorszego od Bułgarów, Cze- 
chów, czy Rumunów, i są chwile, kiedy po- 

wiadamy: „kto z nami może się gdwnać*. 

"To boimy się, że nam z dnia na Wzień 
biorą Gdynię, urządzamy — jakieś histem 

ne „Święta: morza*', to znów mówimy, 
Niemców zwyciężymy z łatwością 

Wątpliwości powyżej _ wypowiedziane, 
oby były ostrogą do wywołania oburzenia i 

      

  że 

protestu. Ale oburzenia i protestów  inte- 

ligentnych. Musimy być wielkiem państwern, 
bo jesteśmy sąsiadami dwóch wielkich 
państw, bo inaczej nie ostoi się nasza nie- 

podległość. Wielkie państwo może być tyl- 
ko państwem 0 wybitnej indywidualności. 
Ale tę wybitną indywidualność musimy po- 
siąść nietylko na użytek własnego o niej 

przekonania, łecz naprawdę. Cat. 
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Otrzymaliśmy wiadomość z Moskwy, 

że ostatnio 68 kapłanów, przeważnie 

narodowości polskiej, pozostających do- 

tychczas w obozie koncentracyjnym w 

Jarosławiu, przewieziono do więzień na 

wyspach Sołowieckich. Wśród więźniów 

-kapłanów wielu jest poważnie chorych, 
wycieńczonych z głodu, bez ciepłej odzie 

ży, w warunkach antysanitarnych. Ży- 

ciu męczenników-kapłanów grozi poważ 

Rokowania wad uaładami w sprawie sprzedaży 
żyta z Polski i Niemiec _ *** 

na rynkach skandynawskich i bałtyckich 
WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj rozpoczę- 

ły się w Berlinie Gbrady w sprawie zawarcia 
umowy, dotyczącej sprzedaży żyta na rynkach 

odbiorczych pomiędzy Polską i Niemcami. U- 
kład podobny, regulujący dostawę żyta z Poł- 

ski i Niemiec na rynki skandynawskie i państw 
bałtyckich, oraz częściowo do Hołandji, istniał 

Lnqlja wobec dłągów wojennych 
LONDYN. PAT. Wiadomości z Ame- 

ryki stwierdzają, że pełnomocnik brytyft 
ski, przedstawiając wczoraj przy rozpo 
częciu rokowań w sprawie długów wo- 
jennych brytyjski punkt widzenia, wysu- 
nął następujące tezy: 

1) uvecne radykalne zmiany wszech 
światowych warunków gospodarczych 
nie były przewidywane przy zawieraniu 
układów. 

2) Liugi wojenne, jakie zaciągnęła 
Wielka Brytanja nie posiadały charakte- 
ru handlowego, lecz były koniecznością 

i pozwoliły Wielkiej Brytanji. odegrać 
rolę, jaka jej wypadia podczas wojny 
światowej. 

3) Pożyczki wojenne użyte były na 

Zaminięcie ebrad Łgre 
GENEWA. PAT, — W dniu 11 b.m. za- 

kończyły się obrady XIV Zgromadzenia Ligi 
Naroaow. Przy niemal pustej sali i nikłem 
zainteresowaniu, Zgromadzenie przyjęło sze- 

_ reg raportów komisyjnych. Między innemi 

    Zgromadzenie przyjęło raport VI komisji w 
sprawie mniejszości Niemcy ponownie głoso 

wały przeciwko rezolucji, w myśl której zasa 
dy ochrony mniejszości winny stosować się 
do wszystkich kategoryj obywateli, różnią- 

cych się od większości rasą, językiem, lub re- 
ligia, wobec czego, na podstawie obowiązu- 

jącej reguły jednomyślności, rezolucja mimo 
aprobaty ze strony wszystkich innych państw 
została uznana za nieprzyjętą. 

Dalej Zgromadzenie zatwierdziło budżet 

Ligi na rok 1934 w wysokości 30.640.000 fr. 

szw. W stosunku do budżetu porzedniego jest 

to redukcja o 8,3 proc. 
Raport II komisji w sprawie międzyna- 

rodowej organizacji gomocy dla uchodźców 
żydowskich i innych z Niemiec został przy- 

jęty przy powstrzymaniu się od głosu dele- 

gata niemieckiego. Raport V komisji, doty- 
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TELEGRAMY 
ZMIANA NA STANOWISKU WOJEWODY 

TARNOPOLSKIEGO 

Oto trochę informacyj, które Otrzymała WASZAWA. PAT. — Z dniem 10 paž- 
KAP-wa z zupełnie wiarogodnego źródła. Nie- dziernika r.b. ustąpił wojewoda tarnopolski 

którzy publicyści połscy, wracający z Sowie- p. Kazimierz Moszyński. Stanowisko wojewo 
tów, tak są pod urokiem gościnności czerwo- dy tarnopolskiego powi ne .zostało płk. 
nych komisarzy, że nie widzą ani głodu w Ro- dypl. Arturowi Maruszewskjemu. 

sji, ani prześladowania religijnego. Do tego rzę- pozap SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO 
du pisarzy zalicza się i kapitan Mi, B. Lepecki, 

  

  

  

ne niebezpieczeństwo wobec częstych е- 

pidemij tyfusu na Sołowkach. 

O losie aresztowanego w Kijowie 

księdza Bachmana nic nie wiadomo. 

Ksiądz Sosiński, b. kapelan wojskowy 

   

   wzięty do niewoli w czasie wojny pol- który będąc krótko i przejazdem tytko w Rosji, NOWY YORK. Samolot należący do to- 

sko-bolszewickiej, znajduje się w Peters warzystwa lotniczego, utrzymującego  komu-    

a: > rcjaóki re. Nikaeję powietrzną ! iędzy Nowym Yorkiem 

ligji, nie zabraniają nikomu jej wyznawać. $а & Chicago z. niewyjaśnionych „dotychczas przy 

za inteligentni, aby w tych sprawach stosować CZYN spadł i spłonął w pobliżu miejscowości 

przemoc. Jedynym gwałtem, legalnym zresztą, Chesterton. T-miu pasażerów wraz z pilotem 

jest obciążanie cerkwi nadmiernemi podatkami" zginęło. 
(„Kurjer Poranny" z dnia 8 bm.) 

Straszna rżeczywistość stoi w jaskrawej 
sprzeczności z tem twierdzeniem. (KAP.) 

  

burgu w okropnem położeniu. Nieszczę- 

śliwy kapłan dręczony przez agentów 

GPU dostał rozstroju psychicznego. 

ŻYWCEM POGRZEBANI 

TEGUTICALPA (Honduras. PAT. We 
wsi Apolopi zostało żywcem  pogrzebanych 
19 osób pod wzgórzem, które się obsunęło po 

Solidaryzując się zupełnie z uwagą powyższą, huraganie i ulewnych deszczach. u. 

odpowiemy p. Lepeckiemu na jego niepojętą 
wprost płytkość słowami z „Myśli w obcęgach”: Skok ze po róg z 7200 

„Nie wołno w Bolszewji dzwonić w dzwo- metrów 

ny cerkiewne. Pop nie ma prawa do życia, nic MOSKWA PAT. — Lotnik sowiecki Jew- 
mu nie wolno, nie ma kartek chlebowych, jest siejew, instruktor spadochronowy, dokonał we 
fiszeńcem. Dziecko, które się modli, jest wy- środę rekordowego skoku ze spadochronem. 

rzucane zes zkoły. Człowiek, który się modł, / vyznióstszy się na wysokość 7200 metrów 
traci posadę. Na każdym kroku uczucie 1е па mołocie specjalnej konstrukcji, przezna- 
gijne jest najpotworniej obrażane. Cerkwie sa : * kość, lotnik 
wałone. Każdy Obraz religijny zamazywany. CZonym do lotów na znaczną wysokość, 
Mnisi siędzą w więzieniach, lub są setkami wyskoczył, nie rozwijając spadochronu na dłu- 
rozstrzeliwani. A na zakończenie dowiaduje gości 7050 metrów. — : 
się cudzoziemiec, że: „u nas religja mie jest Spadochron rozwinął się dopiero na wyso- 

przešladowana“. kości 150 metrów nad ziemią. Skok miał na 

Szkoda, że w rzędzie takich bezkrytycz- cełu naukowe zbadanie ciśnienia atmosfery na 

nych cudzoziemców znalazł się też i pisarz pol- znacznych wysokościach. Lotnik miał przy s0- 

ski. Powinien był więcej się na Rosji rozumieć bie barograi, który odnetował ciśnienie powie- 

od odważnych Francuzów czy Anglików. trza oraz wysokość skoku, 

» a а r ю 

Axcja podwyższenia cen płodów rolnych 
WARSZAWA (tel, wł.) Rada Ministrów na kategorji świadectw przemysłowych. 

wczorajszem posiedzeniu przyjęła dwa projekty Dodatek 10-procentowy . do państwowego 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, podatku gruntowego będzie stosowany do na- 
pozostające w związku z akcją podnoszenia cen leżności, przypadających z tytułu II raty pań- 
płodów rołnych, Uchwałone przez Radę Minist. stwowego podatku gruntowego za rok 1933 i I 
rów projekty przewidują wprowadzenie 10-pro- raty za rok 1934. 
centowego dodatku do państwowego podatku Drugi projekt rozporządzenia przewiduje 

gruntowego, z wyłączeniem podatku przypada. podatek od uboju i przewiduje, że podatkowi 

jącego od wszystkich gruntów, położonych na temu podlegać będą właściciele bydła rogatego, 

obszarach województw: wileńskiego, nowo- cieląt i nierogacizny. Do zapłaty będą obowią- 
gródzkiego, poleskiego, oraz 4 powiatów woj. zani posiadacze zwierząt przeznaczonych na u- 
wołyńskiego i 4 białostockiego. Dodatek ten nie bój. Natomiast od zwierząt bitych, celem spo- 
będzie stosowany do podatku od płatników, о- życia we własnem gospodarstwie, podatek nie 
płacających ten podatek z zastosowaniem de- będzie obowiązywał. Wysokość podatku wy- 

gresji. nosić będzie: 3 zł. od sztuki bydła rogatego, 
Jeśli chodzi o Opłaty ze strony przedsię- 50 gr. od cielęcia i 1,50 od sztuki nierogacizny, 

biorstw przemysłowych, to w myśl tego pro- Pierwsze rozporządzenie obowiązywać bę- 

Zgromadzeniu przez delegatkę polską sena- jektu, będą One Opłacały 10-procentowy doda- dzie z dniem ogłoszenia, zapewne jeszcze w 
torkę Hubicką. tek do przemysłowego podatku, przypadające- bieżącym miesiącu. Drugie z dniem 1 listopa- 

Zamykając sesję, przewodniczący Water go Od obrotów przedsiębiorstw od 1 do 5-tej da br. 

wygłosił przemówienie, w którem zobrazował — Agava RED a A S S TATTO 

poprzednio i wygasł w roku 1931. Sprawa po- 
nownego zawarcia umowy na warunkach ko- 

rzystnych zarówno dla Polski jak i Niemiec mo. 
głaby mieć poważne znaczenie dla eksportu ży- 
ta z Połski do Niemiec. Rokowania potrwają. 

kilka dni. Z ramienia Połski prowadzi rokowa- 
nia dyr. dep. p. Rose i dyr. Przedpełski. 

zakup materjału wojennego, nie miały 
przeto trwałej, ciągłej wartości, jako ka- 
pitał: 

4) Taryfy celne, wprowadzone w A- 
meryce, trmemożliwiły spłaty w towa- 
rach, ograniczając przeto techniczne mo- 
żliwosci transferu. 

Twierazą, že Wielka Brytanja zamie 
rza zaproponować Ameryce spłacenie ry- 
czałtowej stany, która równałaby się czę- 
ści kapitału, pozostałej do spłacenia. Wy 
познооу Ю 200 miljonów iuntów w zło 
cie. tę sumę Wielka Brytanja gotowa by 
„łaby zapłacić. „Dauy Telegraph“ siusz- 
nie jednak wywodzi, e tego rodzaju pro 
pozycja wymaga uprzedniej stabilizacji 
funta i dolara. 

madžėtia Ligi Ńarodów 
czący ochrony dzieci, został przedstawiony 

    

  

tegoroczne prace Zgromadzenia, wyciągając 

z nich pewne ogólne wnioski. Mówca pod- 

kręślił, że podczas gdy mężawie stanu biedzą 
się nad ciężkiemi problemami gospodarczemi 
i politycznemi i organizują konferencje, 

świat idzie swą własną drogą i nie traci 
nadziei. Grożono katastrofą na wypadek fia- 
ska konferencji londyńskiej — mówi p. Wa- 
ter — ale narody bynajmniej się tem nie prze 
jęły i kontynuują swe wysiłki. Nie jest to 

bynajmniej oznaką anarchii — zakończył 

przewodniczący Zgromadzenia — że każdy na 

ród szuka swej własnej drogi, pod znakiem 
autorytetu, dyscypliny i ofiarności narodo- 

wej. Dopiero gdy każdy kraj rozwiąże dzię 

ki swemu genjuszowi swe problemy gospodaz- 

cze, będzie możliwa prawdziwa współpraca 
gospodarcza. 

  

Proces o podpalenie Relchstagu 
Wizja lokalna w czwartek. — Wydalenie Dymitrowa 

BERLIN PAT. — Na wstępie środowej czoru pełnił służbę na posterunku w bramie przez kilka minut, ale van der Luebbe miłczy. 
rozprawy doszło do niezwykle ostrej scysji po- 
między przewodniczącym senatu i Dymitrowem. 

Na oświadczenie przewodniczącego, że wi- 
zja lokalna przed rampą Reichstagu odbędzie 
się dopiero we czwartek wieczorem, Dyntńtrow 
chce ze swej strony złożyć oświadczenie, cze. 
mu przewodniczący przeszkadza, zaznaczając, 
że procedura nie przewiduje możliwości skła- 
dania deklaracyj przez podsądnych: Dymitrow 
nie może korzystać z tego przywileju, ponie- 
waż wielokrotnie prawa głosu nadużywał. 

Gdy Dymitrow mimo to usiłuje mówić, 
przewodniczący krzyczy: „Milczeć!* Wówczas 
Dymitrow zrywa się, głośno wołając, że „wy- 
stępuje nietylko jako oskarżony, lecz również 

jako swój własny obrońca". ! ч 
Przewodniczący, wzburzony, wstaje z miej 

sca i oddała się wraz z Senatem. Przez ten 

czas Dymitrow siedzi na miejscu, zastanawia- 
jąco potrząsając głową. 

: Ро рошг‹іъсіе przewodniczący  Ogiasza u- 
chwałę senatu, wydalającą Dymitrowa czas 
nieograniczony. — Wówczas Dymitrow woła: 

„Zrabowaliście mi obronę!*, poczem zwraca 

się do adw. Teicherta i podaje mu kartkę, mó- 
wiąc: „Oto pytanie, które chciałem postawić; 
proszę uczyń pan to za mnie“. Dr. Teichert Z 
obrażoną miną odpowiada: „Dlaczego pan te- 
go przedtem nie uczynił?* ; spogłądając na 
kartkę, odrzuca ją lekceważąco na stół, 

Po Dymitrowa zeznaje da- 
lej por. policji D który krytycznego wie- 

Brandenburskiej i jako jeden z pierwszych 

wszedł do wnętrza płonącego Keichstagu. -— 

Świadek podaje szczegółowy opis płonącej sali 
posiedzeń i kuluarów. Po powrocie na posteru- 
nek — oświadcza Leiteilt — zastałem tam już 
van der Luebbego, który przyznał się do pod- 

łożenia ognia. — Na pytanie, dłaczego to u- 
czynił, wan der Luebbe uśmiechał się milcząco, 
Na świadku zrobił wrażenie obłąkanego. 

Po godzinnej przerwie proces wznowiono. 
Przewodniczący zwraca się następnie do 

oskarżonego van der Luebbego, aby przygoto- 

wał się do odpowiedzi. Van der Luebbe wstaje, 
jak zwykle z opuszczoną głową. jest zupełnie 
zniedołężniały, Obrońca musi mu własnoręcznie 
wycierać chustką nos. Przewodniczący zapytu- 
je van der Luebbego, czy słyszał zeznania Leit- 
eitla i czy ma coś do powiedzenia, 

Oskarżony odpowiada „nie“; 
Przewodniczący zapytuje, czy zeznania te 

były prawdziwe. 
Oskarżony: „Nie mogę powiedzieć". 
W tej chwili dr. Sack domaga się ustale- 

nia, co oznaczają te ciągle powtarzające się nie 
jasne odpowiedzi — czy oskarżony nie może 
odpowiedzieć, czy też nie chce. 

Oskarżony milczy. : 
Wówczas przewodniczący zwraca sie do 

niego z pytaniem, czy nie chce mówić ze wzgłę 
du na współwinnych. 

Oskarżony milczy w dałszym ciągu. 
Zebrani na sali oczekują z naprężeniem 

Wówczas przewodniczący stwierdza, że dalsze 
indagowanie uważa za zupełnie bezcelowe. 

Następnie przewodniczący w związku z za- 
powiedzianą na czwartek wieczorem wizją lo- 
kalną w gmachu Reichstagu wymienia świad- 
ków, którzy mają być na tej wizji obecni. — 
Wniosek o dopuszczenie oskarżonego Dymitro- 

wa został przez senat po naradzie odrzucony. 
Następnie przesłuchiwany był dr. Lepsius, 

który jako członek szeregu organizacyj obrony 
przeciwlotniczej i grupy chemików Związku O- 
brony Przeciwlotniczej, wezwany został przez 
sąd do udziału w dochodzeniach, gdyż z uwagi 
nad działanie bomb ogniowych, pożar Reichs- 
tagu odgrywał wielką rolę dla obrony przeciw- 
lotniczej. Rzeczoznawca miał okazję rozmawiać 
krytycznego wieczoru z oskarżonym van Ger 
Luebbem. Wówczas van der Luebbe udzielił 
Lepsiusowi dokładnych wyjaśnień, jak doko- 
nywał podpalenia Reichstagu i wywarł na świad 
ku wrażenie pewnego siebie i rozsądnego czło- 
wieka. Oskarżony oświadczył wtedy, że doko- 
nywa podpalenia, aby „zniszczyć ten cały u- 
strój społeczny*, W czasie prawie godzinnej 
rozmowy z oskarżonym, rzeczoznawca starał 
się mu wyjaśnić, że tego rodzaju podpalenie 
nie mają celu, na co van der Luebbe miał od- 
powiedzieć, że musi stosować tego rodzaju środ 
ki, aby wzbudzić ruch, zmierzający do Znisz- 
czenia mieszczańskiego ustroju społecznego. 

Na tem środową rozprawę zamknięto. — 

Dalszy ciąg w piątek. 

Ślub Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

    

10 października o godz. 11-tej rano w kaplicy Zamkowej odbył się ślub Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej z p. Marją Dobrzańską. Obrzędu zaślubin dokonał J. E. ks. kardynał 
Kakowski w obecności prezesa Rady Ministrów, szefów kancelarji cywilnej i gabinetn 
wojskowego, adjutanta przybocznego, oraznajbliższej rodziny. Akt ślubu podpisali ja 

ko świadkowie: szef kancelarji cywilnej, oraz szef gabinetu wojskowego. 

Małżonka Pana Prezydenta 
Małżonka p. Prezydenta, urodzona w roku 

1896 w Warszawie, jest jedyną córką nieżyją- 
cych już $. p. Zofji z Kimnełów i M 
Dobrzańskich, wnuczką ś. p. Stanisławy Ki- 
jeńskiej i dr. Aleksandra Dobrzańskiego, wybit- 

nego okulisty, człowieka wielkiego umysłu i ser 

ca oraz niezwykłej ofiarności w swej pracy. 

Przebywając często w domu dziadków 
wzrosła p. Marja Dobrzańska w atmosferze tra- 
dycyj patrjotycznych, umiłowaniu kultury naro- 
dowej i szczerej serdeczności w odnoszeniu się 
do ludzi. - 

Rodzina Dobrzańskich, z której pochodzi 
Małżonka p. Prezydenta zdawien dawna zazna 
czyła się żywym udziałem w życiu politycznem 
i społecznem Polski. Przedstawiciele jej niejed- 
nokrotnie zajmowali wybitne stanowiska m, in. 

już w r. 1600 kroniki notują wybitnego kanoni- 
ka krakowskiego Mikołaja Dobrzańskiego. Cały 

Zygmunta . 

szereg członków rodziny Dobrzańskich wystę- 
puje w 17 i 18-tym stuleciu jako deputaci na 
trybunały koronne, piastuje wysokie godności 
kościelne i świeckie, lub też podpisy ich figu- 
rują na aktach elekcyjnych królów polskich. 

Na akcie ostatniej elekcji króla Stanisława 
Augusta np. położył swój podpis Maciej Dob- 
rzański,stolnik nowogródzki i miecznik pilzneń 
ski. Pra pradziad p. Marji z Dobrzańskich Moś- 
cickiej — jerzy Dobrzański, dziedzie Ostrowca, 
Nietulisk, Grodowca, Swarszewic i Rzeczniowa 
był tym, który zapoczątkował w Ostrowcu prze 
mysł metalurgiczny. Z trzech synów jeden Łu- 
kasz urodzony w 1789 r. był pułkownikiem 
wojsk polskich, którego synowie Michał i Ro- 
man zginęli śmiercią bohaterską w powstaniu 
1863 r.; drugi zaś syn Jerzego Roch był pradzia 
dem w prostej linji Małżonki Prezydenta.
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SILVA RERUM 
KOŃ W MALARSTWIE 

W związku z uroczystościami rocznicy 
odsieczy wiedeńskiej, których bohaterem byia 
nasza świetna jazda, Czas (229) umieścił ob- 
szerny artykuł, pośrednio związany z dzieja- 
mi kawalerji. A więc — koń w malarstwie 
polskiem. 

Po reprezentacyjnym, patetycznym koniu 
baroka, który właściwie tylko był dekoracją 
stylizowaną na koniach archaicznych i słu- 
żył niejako za przypomnienie jakiegoś rycer- 

skiego czynu czy rzemiosła, dla podniesienia 
splendoru, lub podkreślenia anegdoty — po 

  

  

- koniu, który był jednym z aktorów biorących 
udział w scenograficznych obrazach  bitew- 
mych,. dopiero w drugiej połowie 19 wieku 
zaczyna występować koń, że się tak wyrazi- 
my sam dla siebie, jako objekt malarski, do 

którego artysta zaczyna podchodzić ze stro- 
ny zagadnięnia czysto formalnego. W dużej 
mierze przyczynia się do tego Norblin i jego 
szkoła. Zjawia się już koń z krwii kości, 
istota żywa a nie manekin, podpatrzona bacz 

uem okiem i transponowana po malarsku. 

Pierwszym malarzem, który wszechstron 
nie opracował konia, był Orłowski. 

Podziwiać należy, jak Orłowski zna nie- 
tylko anatomję konia, ale jak kapitalnie pod 
patruje jego ruchy, zwroty, rzucania się, pęd 

i t.p. A nie należy zapominać, że w tym cza- 
sie nie było jeszcze soczewki aparatu foto- 
graficznego, tak dokładnie wychwytującej 
najszybsze ruchy! Jak doskonale poznał na- 
turę konia i jego stosunek do człowieka. 
Jak w kilku nieraz kreskach oddał psychikę 
tego szlachetnego zwierzęcia! Urodzony ka- 
rykaturzysta, Orłowski był też pierwszym, 
który dał karykaturę konia w najšwietniej- 
szem tego słowa znaczeniu. Tu koń i czło- 

wiek tworzą integralną całość i jako dzieło 
sztuki znaczą się wysoką klasą. 

Zaczynając od Orłowskiego szereg mala 
rzy bierze konia za temat do swych obrazów. 

Sokołowski, Płoński, Oborski i inni ma- 

lują konia żołnierskiego, nie dorównują jed- 
nak Orłowskiemu. Niebawem już zjawi się 

największy malarz konia, największy wogóle 

malarz polski, którego genjusz mógł blaskiem 
swym postawić Polskę w rzędzie pierwszych 

narodów świata, torując nowe drogi w sztu- 
ce. Malarzem tym jest Piotr Michałowski. 

Bardzo dobrym rysownikiem konia był 
Janusz Suchodolski, malarz i oficer, który 
doskonale znał konia.. Ale malarzem, któr 
niemal na każdym swym obrazie malo 
konie, wspaniale je indywidualizując, był 4 
ljusz Kossak. 

Jest on przedewszystkiem ilustratorem 
*"-lacheckiego życia, a jego konie żołnierskie 

są najbliższe prawdy, jakkolwiek pod wzylę- 

dem malarskim nie mogą dorównać konioia 
Michałowskiego. Jest to również głęboki psy 
cholog konia, świetny iego znawca, miłośnik 
i interpretator, jakich nie wielu jest w histo- 

rji malarstwa. Jego sceny batalistyczne, poka 
zują nam konia mądrego, zdyscyplinowanego 

w szkole wojskowej, rozumiejącego jeźdźca i 
wspólnie z nim działającego — Kossak zna 
go nawskroś, wie jak nim pokierować, wczu- 

wa się w jego treść istotną, kapitalnie pamię- 
ta każdy ruch i ten ruch oddaje z wielką 

brawurą i pewnością. 

Śladami Kossaka idą: Sypniewski, przez 
pewien czas — Artur Grottger, Józef Brandt, 
Maksymiljan *Gierymski, Chełmoński. 

Odtąd już koń wojskowy pojawiać się bę 
dzie coraz częściej w malarstwie polskiem w 
dziełach Wierusza Kowalskiego, Ajdukiewi- 
cza, Chlebowskiego i całej plejady malarskiej 
Osobne miejsce należałoby się barokowemu 
koniowi Matejki, którego analiza byłaby z 
niejednego względu ciekawa, na co brak miej 

sca w tym pobieżnym szkicu. 
W malarstwie nowoczesnem, obok dosko- 

nałego malarza konia, tradycyjnie już niejako 
mającego we krwi znajomość konia, a miano- 
wicie Wojciecha Kossaka, jest tylu malarzy, 
którzy powracają do tego tematu, że na wy- 
liczenie ich tylko trzebaby całych szpalt. 

I nadal koń żołnierski pozostanie źró- 
dłem natchnienia dla malarza polskiego, gdyż 
poza walorami mai:iskicmi, streszcza on 
w sobie całą nasźą miłość do tego wiernego 
towarzysza dawnego i obecnego żołnierza, 
wykuwającego potężną przyszłość narodowi. 

Swoją drogą: koń w malarstwie polskiem 
zasługuje na monografję. Lector. 
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ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW 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. 
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SŁOWO 

Zofia Bruffałowa i czasy iei unas działalności 
Zofja Bouiffałowa, ku uczczeniu której dzi- 

siaj wmurowują tablicę pamiątkową, była córką 

ziemian powiatu rzeżyckiego (na Inflantach 

Polskich), Marcinkiewiczów. Przyszła na świat 
w roku 1837, Gdzie się kształciła — nie wie- 
my, możłiwe że w Wilnie, lubiła bowiem wspo- 

minać o wakacjach, spędzanych w Werkach. 

Wyszła zamąż za Hipolita Bouffała, zie- 
mianina tegoż powiatu rzeżyckiego. Mąż zaj- 

mował stanowisko sędziego na swój powiat, 

które to stanowisko stracił w r. 1863-cim. — 

W roku 1859 w kościele rzeżyckim ochrzczono 

córkę pp. Bouffałów — Marję, tak chlubnie po- 

tem zapisaną w dziejach oświaty łudowej w 

Małopolsce — Marję Wysłouchową. Córka ta, 

jak to widać z pozwolenia policji rzeżyckiej z 

r. 1879 na prawo otrzymania atestatu z ukoń- 

czenia kursu nauk, kształciła się w gimn. żeń- 

skiem w Pskowie. Przypuszczać więc należy, 

że przynajmniej do tego czasu p. Boufiałowa 

mieszkała na Inflantach, Majątek tracą nasku- 

tek powstania, kiedy to jednak nastąpiło i czem 
było spowodowane — wiadomosa. brak. 

Około r. 1880 czy też wkrótce potem, p. 

Boufiałowa staje się mieszkanką Warszawy i 

wchodzi do organizacji „Prołetarjat*. Po roz- 

biciu tej organizacji i straceniu jej przywódców 

z Kunickim na czele, p. Bouffałowa, po 10-mie- 

gjęcznem więzieniu w cytadeli warszawskiej, 

wędruje, w towarzystwie, między innymi, tak 

dobrze znanego Wiłnu, Kazimierza Stefanow- 
skiego, do Surgutu na Syberji. Po powrocie do 
kraju, na stałe osiada w Wilnie w r. 1893. 

Posiadając dostateczne środki do życia, za- 

jęła się oświatą potajemną, narazie, z powodu 

braku stosunków i znajomości, na skalę bar- В 

dzo matą. Na wiosnę r. 1894 trafia na przed- 

stawienie amatorskie zakonspirowanego teat- 

rzyku rzemieślniczego, następstwem czego by- 

ło zaprzyjaźnienie się z kierownikami tej pracy 

t. zw. oświatowcami i zbliżenie się do sfery 

rzemieślniczo-mieszczańskiej. 

Specjalnością p. Bouffałowej staje się roz- 

powszechnianie wydawnictw nielegainych. Ma- 

jąc w tym kierunku znakomite wyszkolenie, 
prowadzi tę pracę po mistrzowsku, z wielką 

gorliwością i znacznem powodzeniem. 
Wielką przeszkodą w  rozpowszechnianiu 

wydawnictw. nielegalnych była przesadna oba- 

wa surowej odpowiedzialności w razie, gdyby 
połicja czy żandarmi znaleźli jakieś druki bez 

cenzury i ciągła obawa, pozostałość po roku 

63-cim, że każdy jest śledzony. W wielu wy- 
padkach, pragnąc namówić kogoś do wzięcia 

jakiejś książki czy gazetki nielegalnej, trzeba 
było użyć takiego np. argumentu: „jeżeli znaj- 

dą to u ciebie, mów że masz odemnie". 
Ale oto zjawiła się książeczka bez cenzu- 

ry, drukowana zagranicą, wyraźnie nielegalna 
i nawet nie w języku polskim, a która była tak 
„ciekawą”, że pomimo obaw poczęli ją ludzie 

z rąk sobie wyrywać, a gdy zabrakło egzem- 
plarzy drukowanych — przepisywać, uczyć się 
na pamięć.Tą książeczką, która oswoiła ludzi 

z książką nielegalną, która przekonała że po- 

siadanie druku bez cenzury nie jest rzeczą tak 

bardzo niebezpieczną — była „Dudka Bieła- 
ruska”. Zawierała ona drobne utwory poetyckie 

w języku białoruskim, eks-powstańca, szczere- 

go demokraty, gorącego przyjaciela ludu biało- 
ruskiego, a jednocześnie patrjoty polskiego, do 

ostatniego tchnienia wiernego ideałom z roku 
1863 — „Franciszka Bohuszewicza. 

„Dudka“ w rękopisie należycie oceniona 

przez Józefa Piłsudskiego i Jego staraniem wy- 

dana,. skutecznie torowała drogę innym wydaw- 

nictwom nielegalnym. Ponieważ pierwszy na- 

kład tej książki wsiąkł w społeczeństwo nie- 
zwykle prędko, a pouinym dopytywaniom o nia 

nie było końca, więc piszący te słowa skorzy- 

stał z tego, że Aleksander Łapiński udawał się 

do Krakowa w celu wydrukowania swojej książ 

ki o sprawie Krożan, obarczył go komisem do- 

pilnowania druku drugiego wydania tej, tak 

pożytecznej książczyny. Załatwione to zostało 

w drukarni Wł. Anczyca. i ; 

Jeden z wierszy tego zbiorku, a mianowi- 

cie „Chresbiny Maciuka", opisujący apostolską 

działalność księcia Chowańskiego, osiągnął bez- 

przyktadną popułarność: każdy go znał, a co 

dziesiąty recytował z pamięci. 
Poza główną swoją pracą, jak rozpow- 

szęchnianie wydawnictw antyrządowych i wo- 
góle nielegalnych, p. Bouffałowa wolnemi chwi- 
lami zajmowała się uczeniem biednej dziatwy, 
prowadziła małą wypożyczalnię dobrze dobra- 
nych książek z cenzurą, utrzymywała ciągły 

kontakt z kółkami uczniowskiemi, zaś w orga- 

nizacji rzemieślniczej, była swoim i kochanym 
człowiekiem, bez udziału którego żadne ich 
przedsięwzięcie odbyć się nie mogło. 

Energja, pracowitość i ruchliwość p. Boui- 

fatowej, jej zapał i oddanie się pracy którą pro- 

wadziła, były przedmiotem największego po- 
dziwu jej przyjacióŁ Uczyła biedną dziatwę 
czytania i pisania. Opiekowała się stale kilko- 
ma  najbiedniejszymi uczniami, chodziła do 
większych pracowni sukien lub kapeluszy pro-nister spraw zagranicznych Józef Beck i 
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NOWE KSIĄŻKI WILEŃSKIE 
(WIETOR PIOTROWICZ, — JAN BUŁHAK, — HENRYK PAWŁOWSKI, — ZYG- 

MUNT NAGRODZKI, — LEON KRYCZYŃSKI). 

Książka Wiktora Piotrowicza, której 
należy poświęcić więcej uwagi („Unia 1 
dyzunja kościelna w Polsce**) nie jest wła- 
Ściwie nowością. Ukazała się ona przed 
szeregiem miesięcy, potrafiła już dobrze się 

wyleżeć na półkach księgarskich i jest zna- 
na każdemu interesującemu się sprawami wy- 
znaniowemi w Polsce. Dziś należy wskazać 
na nią szerszemu ogółowi inteligentnych 
czytelników, interesujących się ruchem  reli- 
gijnym w Polsce i zastanawiających się nad 
drogami rozwoju współcz. kultury. „Unja i dy 
zunja kościelna w Polsce** jest książką  cie- 
kawą już chociażby dla tego, że autor nie 
poprzestał na omawianiu aktualnego zagad- 
nienia akcji obrządku wschodniego (jak to 
było w jego poprzedniej książce „Unja czy 
demonstracja?**) i znacznie rozszerzył gra- 

nice swych rozważań, zastanawiając się 
nad stanem Cerkwi prawosławnej w Polsce 

i nad stosufikami katolieko - prawosławnemi 
'w perspektywie historycznej. 

Cerkwi prawosławnej w Polsce zostały 
poświęcone następujące rozdziały: „Cerkiew 
urecko - wschodnia w Polsee'', „Wypaczona 
idea soborowości' ', „Usuńmy trudności w 
dyskusji““, „Na tematy zasadnicze'*,  „Tra- 

dycje polskiego prawosławia'* i „Nawrót 

do tradycji historycznej w Cerkwi  rosyj- 

skiej*, — czyli razem prawie 2/3 książki. 

Sprawa obrządku wschodniego została po- 

ruszona w syntetycznym artykule p. t. „Pro 

Polonia i Pro Russia'*, w którym podkre- 
Ślił autor szczególne niemal symboliczne 
znaczenie akcji ks. Lubiańca i postawił 
Minojty conajmniej na takiej wysokości, na 
jakiej znajduje się Albertyn. 

Przeszłość unji kościelnej w Polsce  zo- 

stała poruszona przez autora w rozdziale p. 
t. „Skutki polityczne unji kościelnej'*. 

Po dłuższych rozważaniach autor docho- 
dzi do takich wniosków: 

„Skutki polityczne unji kościelnej dla 

państwa: polskiego zaznaczyły się wyraźnie 
jako jeden z silnych czynników  ówczesne- 

go układu stosunków, w następujących dzie- 

czinach : 
1 W polityce zagranicznej państwa zbli- 

żyły konflikt Polski z Rosją i przyśpieszyły 
traktaty rozbiorowe i upadek Państwa Pol- 

skiego. : 
2. W dziedzinie polityki 

państwa wzmocniły  ruchawki 
barczając je hasłem wałki 

ujednoliciły opozycyjny front 
wobee państwa. 

3. W układzie stosunków  narodowoś- 
ciowo - społecznych zdeklasowały Cerkiew 
prawosławną i ludność unicką oraz przegru- 
powały pierwiastki etniczo - narodowościowe 
w tych kościołach. ч 

4. W dziedzinie košeielnėj przekreśliły 

wewnętrznej 

kozackie, о- 
religijnej oraz 

różnowiereów 

  

  

wadzić „pogawędki** dla pracownic lub czytać 

ksi Ale to wszystko było dodatkiem do 

głów jej czynności, którą była kolporterka. 
Mając suknie, na sposób przemytniczek, zao- 

patrzone w olbrzymie kieszenie czy torebki, 

naładowywała je książkami, broszurkami, gazet 
kami i. wyruszała na miasto, docierając do naj- 

dalej położonych uliczek, byle tylko komukol- 

wiek coś wpakować. Zdrowie miała, mimo po- 
deszłych łat, żelazne. 

Ciężko zapadła na serce wczesną wiosną 
r. 1918, zaś dnia 25-go września tegoż roku, na 

6 tygodni przed proklamowaniem wołnej i nie- 
podległej Rzeczypospolitej Polskiej, rozstała się 

z tym światem. 

Pogrzebana na. cmentarzu Bernardyńskim. 

- Cześć jej pamięci! Zeten. 

  

  

Procesy © zajścia chłopskie 
w Grodzisku, Łapanowie, Nockowie i Wólce 

W dalszym ciągu rozpraw sądowych, to- 

czących się równolegle w Rzeszowie, Tarno- 

wie i Krakowie w sprawach głośnych zajść 

chłopskich, odbyło się przesłuchanie oskarżo- 

nych i świadków. Przebieg wczorajszego 

dnia nie wniósł naogół do rozprawy momen- 

tów nowych za wyjątkiem procesu tarnow- 

skiego o marsz chłopski do Kozodrzy, który 

oświetlił rolę agitatorów Stronnictwa  uudo- 

wego w tej sprawie. Św. Kolcz, starszy po- 

sterunkowy, który w czasie zajść w Kozodizy 

był komendantem posterunku we wsi Nocko- 

wa, zeznaje, że od wiosny zauważono wzmo- 

  

żoną działalność kół Stronnictwa Ludowego. 

Jednocześnie z działalnością polityczną co1az 

częściej dały się zauważyć akty teroru wobec 

tych gospodarzy, którzy nie chcieli się zapi- 

sać do Stronniwa Ludowego. 

Po zajściach w Nockowej, świadek Go-: 

wiedział się, że Kozodrza się pali. Pod wpiy 

wem tych pogłosek zaczęły — zeznaje dalej 

świadek — gromadzić się tłumy chłopów z 

okolicznych wsi, kierując się do Kozodrzy w 

tym celu, aby nie dopuścić do aresztowań. 

— świadek twierdzi, że zajścia w Kozodrzy 

były zgóry przygotowywane. 

  

inauguracja Roku Akademickiego 
Rok akademicki już się rozpoczął. Po 

uroczystem nabożeństwie w kościele św. Jana 
odbyło się uroczyste przekazanie władzy cek- 
torskiej i ogłoszenie nowego roku akademi+- 
kiego. 

Inowacją było połączenie inauguracji ro- 
ku z uroczystą imatrykulacją przedstawicieli 
nowych zastępów młodzieży akademickiej 

kich wydziałów. 
stępujący rektor dr. Kazimierz  Opo- 

ski odczytał sprawozdanie z działalno- 
Uniwersytetu Stefana Batorego za ubie- 

gły rok akademieki.' Ze sprawozdania tego 
wynika, że praca w okresie sprawozdaw- 
czym odbywała się w warunkach  utrudnio- 
nych ze względu na przeprowadzanie reforin 
i konieczność dokonania pewnej reorganiza- 
cji. systemu administracyjnego. Pod względem 
finansowym sytuacja była lepsza, niż w la- 
tach poprzednich wskutek _ podwyższenia 
opłat za naukę 

W roku ubiegłym studjowało na Uniwer- 
sytecie Stefana Batorego 3923 osób, — w tem 
1341 kobiet i 2582 mężezyzn. Słuchaczy 
wolnych było zaledwie 133, — zwyczajnych 
natomiast — 3790. Grono profesorskie skła- 
dało się ze 102 osób, a mianowicie: profeso- 
rów honorowych — 3, zwyczajnych — 32, 
nadzwyczajnych — 44, zastępców — 12, prof. 

tytularnego — 1, oraz docentów — 10. 

Wielką stratę poniósł Uniwersytet ze 
względu na śmierć trzech wybitnych uezo- 
nych: Ś.p. rektora dr. Wiktora Staniewieza, 
rektora Alfonsa  Parczewskiego, dziekana, 
inż. Juljusza Kłosa. Z młodszej generacji nau 
kowców umarła wskutek tragicznego wypad- 
ku asystentka chemji fizjologicznej ś.p. Ha- 

lina Szantyr-Dowgielewiczowa. 

Praca na Uniwersytecie odbywała się 
intensywnie, czego dowodem liczne dyplonty 
wszystkich stopni na wszystkich Wydziałach 
i Oddziałach. 

Młodzież akademicka poza ścisłą nauką 
pracowała w licznych organizacjach akade- 
miekich, których liczba wynosiła 73, w tem 
kół naukowych 25, korporacyj 11, kół prowiu- 
cjonalnych 9 i t.d. 

Sytuacja materjalna młodzieży była wy- 

  

   

  

jątkowo ciężka, to też Uniwersytet starał się 
w miarę możności przyjść z pomocą potrze- 
bujacym, — jednak konieczność pomocy jest 
tak wielka, że społeczeństwo powinno zwró- 
cić nw to baczną uwagę i ze swej strony 

zorganizować pomoc młodzieży akademickiej 
na większą skalę. 

Przykrem zjawiskiem jest nieobywatei- 
skie i niekoleżeńskie stanowisko wielu a- 

kademików, korzystających podczas studjów 
z różnego rodzaju zapomóg i nie Śpieszących 
ze zwrotem długów po skończeniu uniwersy- 
tetu. Takich dłużników ma uniwersytet dużo 
— suma zaś podlegająca zwrotowi przekra- 
cza 1 miljon złotych !... 

Sprawozdanie Rektora dr. K. Opoczyń- 
skiego — treściwe i wyczerpujące — zary- 
sowało dokonaną pracę na Uniwersytecie, о- 
raz wszystkich instytucjach, związanych z 
Uniwersytetem. 

Kończąc sprawbzdanie, J. M. Rektor 
Opoczyński wyraził podziękowanie tak wła- 
dzom państwowym, w osobie p. wojewody 
Jaszczołta, które ułatwiały pracę Uniwersyte- 

  

towi, — jak kolegom-profesorom, oraz perso- 
nelowi administracyjnemu Uniwersytetu za 
ofiarną współpracę, — jak wreszcie młodzie- 
ży akademickiej, która obdarzała Rektora 
wielkiem zaufaniem i okazywała należyte 
posłuszeństwo władzy rektorskiej. 

Po złożeniu sprawozdania i krótkiem 
przemówieniu ustępujący Rektor przekazał 
berło, łańcuch i pierścień rektorski nowemu 
Rektorowi, obranemu podług nowej ustawy 
na trzy lata, prof. dr. Witoldowi Staniewi- 
czBwi. 

Rektor dr. W. Staniewicz w krótkiem, 
mocnem przemówieniu przypomniał świetne 
tradycje Uniwersytetu Wileńskiego i wzywał 
młodzież do intensywnej, ofiarnej pracy, w 
której wzorem i zachętą mają być dwie wiel 
kie postacie, związane z naszym Uniwersyte- 
tem: postać założyciela Akademji Wileńskiej 
Król Stefan Batory i wskrzesiciela Wszech- 
nicy Batorowej Marszałek Józef Piłsudski. 

Po przemówieniu Rektor W. Staniewiez 
przystąpił do odczytania wykładu inaugura- 
cyjnego p.t. „Struktura gospodarcza Polski**. 
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Minister Titulescu w Belwederze 

  

We wtorek o godz. 17.30 p. minister spraw 

dobre tradycje metropolji kijowskiej w Rze- 
czypospolitej i wstrzymały rozwój  odręb- 
nych zwyczajów Cerkwi polskiej oraz umo- 
żliwiły Rosji, zaraz po upadku państwa pol- 
skiego, szybką likwidację dużej części  Ko- 
ścioła katolickiego, pozostającej w obrządku 

wsehodnim““... 
Trzeba zaznaczyć, że do podobnych wnio- 

sków dochodzi i dr. Lewieki w swej nowej 
pracy, poświęconej Unji brzeskiej i stosunku 
do niej ks. Ostrogskiego. 

Argumentacja autora nie zawsze jest 
przekonywująca, w wisiu wypadkach nie 
można się z nim zgodzić, ale rozprawa jest 
bardzo pożyteczna, gdyż zmusza do  zasta- 
nawiania się i wyrobienia stanowczego sądu. 

Książka więc W. Piotrowicza może  zainte- 
resować każdego miłośnika naszych dzie- 

jów. A 
- Natomiast każdy miłośnik naszej przyrody 
zainteresuje się i  szezerze będzie zachwy- 
eony eennemi i pięknemi wydawnictwami 

Jana Bułhaka. 3 
Kim jest J. Bułhak i jak wielką odgrywa on 

rolę w kształtowaniu się naszej kultury ar- 
tystycznej, — nie trzeba mówić. 25 lat je- 

go pracy zawodowej, artystycznej,  literac- 
kiej i publicystycznej zaznaczyły się dodat- 
nio w naszem wileńskiem życiu i przyczy- 
niły się do wywalczenia fotografice polskie 

zaszeżytnego miejsca w sztuce europejskiej. 
Dorobek literacko - publicystyczny Jana 

Bułhaka jest bardzo pokaźny. Pomijając już 
dobrą setkę fachowych artykułów, rozrzuco- 
nych po różnych czasopismach, wydał 
Jan Bułhak kilka książek, bardzo znamier- 
nych pod względem treści. 

Pierwszą książką Jana 

   

Bułhaka  byia 

poseł 

zagranieznych Rumunji 

był na dłuższej audjencji przez Marszałka Piłsudskiego Podczas audjencji byli obeeni: mi 

Titulescu przyjęty 

rumuński w Warszawie  Cadere. 

„Moja ziemia““, — poetycki opis krajobrazu 
wileńskiego, ilustrowany  oryginalnemi ar- 
tystycznemi fotografjami. Rzadka ta, bo 
już wyczerpana, książka świadczy najwymow- 
niej, że Bułhak przedewszystkiem jest poetą, 
nawet wówczas, — a raczej: przedewszyst- 

kiem wówczas, kiedy operuje  objektywem, 
nie piórem. 

Sposób podejścia do przyrody, zdolnośe 

do zlania się z nią i do odczuwania najskryt- 
szych jej tajemnie jest iście poetyckie. Dla- 
tego też nietrudno jest fotografować a la 
Bułhak, natomiast niesposób fotografować 
tak, jak om, jeżeli się nie posiada iskry 
bożej i zdolności do poetyekiego pojmowa- 
nia przyrody. 

Po poezjach wydał Jan Bułhak dwie pie- 
rwszorzędnej wartości książki fachowe: „Fo- 

tografikę'* (wyd. Trzaski, Ewerta i Michal- 
skiego) i „Technikę bromową'', wyd. w tym 
roku w Wilnie (Skład główny w księgarni św. 
Wojciecha). Oba te dzieła, wytwornie wyda- 
ne i doskonale ilustrowane, wzbogacają  lite- 
raturę fachową i stają się niezbędnym 

przewodnikiem każdego fotografika lub fo- 
tografa, mającego aspiracje artystyczne. 
Oryginalną cechą tych fachowych prac Ja- 
na Bułhaka jest stałe podkreślanie roli 
człowieka (nie objektywu) w fotografowa- 
niu oraz wskazywanie na odrębne,  narodc- 

we cechy fotografiki polskiej. 
Bułhak - poeta i Bułhak - fotografik 

zrobili zgodną spółkę, , rozpoczynając  wyda- 
wnietwo niezmiernie ciekawych i oryginalnie 

pomyślanych „Wędrówek fotografa'*. 
Tekst żywy i zajmujący łączy się ze 

wspaniałemi zdjęciami, tworząc ujmującą 
całość, która zainteresuje nietylko  fotogra- 

* 

Uroczysteści inauguracyjne zostały nieco 
zamącone niestosownem zachowaniem się mło 
dzieży akademiekiej na galerji Auli Kolumno 
wej. Młodzieży tej było wyjątkowo mało, 
zachowywała się natomiast wyjątkowo haia- 
śliwie. Wznoszone okrzyki: 

Z okrzykami jednak heca się nie udała, 
natomiast stała się ze śpiewem  prastarego 
hymnu akademiekiego. | > 

Kilkanaście  fałszujących głosów zain- 
tonowało: „Gaudeamus igitur''.. 

„Starsze społeczeństwo'', siedzące na 
sali, powstało z miejsce na dźwięk tak dobrze 
znanej pieśni akademików.. 

„..juvenes dum sumus!'*... darły się fał- 
szujące głosy i nagle urwaly... Nie dopisa- 
ła; prawdopodobnie, pamięć, lub wyczerpała 
się wiedza z zakresu łaciny; — tylko nagie 
nastąpiła przykra cisza... 

Lepiejby było nie zaczynać... 
* * * 

n.z, 

Z okazji inauguraeji roku akadem. do Re- 
ktora nadeszły następujące depesze: 

Od p. ministra Zawadzkiego, pod adre- 
sem rektora i Senatu: 

„Serdeczne życzenia na nowy rok akade- 
micki przesyla““. 

Wi. Zawadzki. 

Od ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiego z 
Rzymu pod adresem  Magnificencji rektora 
Staniewicza : 

„Przyjechać nie zdążę. Magnificencji, 
Dostojnym Profesorom,, ukochanej młodzieży 
— życzenia błogosławieństwa Bożego''. 

Arcybiskup Jałbrzykowski 
* * * 

Od marszałka Raczkiewicza pod adresem 
Magnificencji Rektora Staniewicza : 

„Przy Nowym Roku składam na ręce Ma- 
gnificencji życzenia Uniwersytetowi pomnoże 
nia chwały nauki polskiej, młodzieży — wzbo 
gacenia umysłu i serca ku pożytkowi Pań- 
stwa i Narodu''. 

Wł. Raczkiewicz marszałek Senatu 

Ks. prof. Meysztowicz nadesłał z amba- 
sady przy Watykanie najserdeczniejsze po- 
'wimszowania. 

List Rektora 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku z umieszczoną w dzisiejszym, 

z środy dnia 11 października br. w 278 nume- 

rze notatką, zawierającą moje oświadczenie, zio 
żone delegacji młodzieży akademickiej w spra- 
wie pogłosek o nadużyciach w Bratniej Pomo- 
cy, stwierdzam iż upoważniłem wspomnianą 
delegację do podania w pismach li tylko mego 
oświadczenia. Natomiast nie upoważniałem ni- 
kogo do ogłaszania komentarzy i uwag, tem 
bardziej nie odpowiadających istotnej treści 
prowadzonej rozmowy. 

Z wysokiem poważaniem WITOLD STA- 
NIEWICZ, Rektor. 

. * * 

Ponietiaž: list J. M. Rektora ma na myśli 

oczywiście artykuł: „Co mówi p. Witold Kra- 
sowski, prezes Myśli Mocarstwowej”, więc w 
imieniu redakcji czujemy się w obowiązku za- 
znaczyć, iż prosząc p. Krasowskiego 0. opinię 
w sprawie Bratniackiej, temsamem składaliśmy 
na niego samego całą odpowiedzialność za takie 
czy inne tych spraw oświetlenie, gdyż z po- 
wodu braku informacyj o rzeczywistym stanie 
rzeczy, nie mamy wyrobionego o tej sprawie 
zdania. 

Br. Krzemiański 
Cuxsrooy wewuęlrzae syst, ZUIĄŃZA 

i jak przyjmaje oć 12 — 214—6 

Wilno, kwiatowa 7, tal. 14 25,   
ta, ale i każdego prawdziwego miłośnika 
przyrody. „Wędrówki fotografa'* uczą pa- 
trzeć na krajobraz, wskazują na źródła na- 
tchnienia fotografika. Tak łatwo przecież 
stać się fotografikiem: 

„Soczewka może być prosta i tania, ale 
serce musi czuć mocno, a oko musi widzieć 

głęboko i trafnie cud słońca i duszę ziemi'*. 

Tyle „tylko““... 

Dotychczas ukazały się trzy zeszyty „Wę- 
drėwek““: 1) „Krajobraz wileński", 2) 
„Krajobraz widziany przez soczewkę'', (ze- 

szyt ten został poświęcony  Ferdynandowi 

Ruszczycowi — „przyjacielowi,  przewodni- 

kowi mistrzowi'*), 3) 

Trok''. W przygotowaniu 
Wileńska! ', 
rocz'* i in. 

Należy je oczekiwać z prawdziwą  nie- 
cierpliwością... 

Z osobą Jana Bułhaka pośrednio / jest 
związana broszurka Henryka Pawłowskiego 
p. tt „Znasz - li ten krajł'* — (Narocz i 
okolice), — krótki szkie krajoznawczy. Na 
okładce znajdujemy  bułhakowski widok  je- 
ziora Narocz, — w tekście w powołaniu się 

na Bułhaka w opisie krajobrazu. Broszurka 
H. Pawłowskiego, wydana przez Wydział Po- 

wiatowy w Postawach, jest bardzo pożytecz- 

ua, bo może się przyczynić do propagandy 
naszego pięknego jeziora. Zawiera ona krót- 
kie dane historyczne, dotyczące powiatu po- 
stawskiego, opis terenu oraz niezbędne dia 
turystów informacje. В 

Przeszłość tak niedawną i wciąż pełną 
wielkiego uroku odtwarza książka Zygmunta 

Nagrodzkiego p. t. „Wyprawa wileńska roku 

„Kalwarja 
„Jezioro Na- 

są: 

„Nasze dwory““, 

„Przez Ponary do: 

HALLO! HALLO! — 

    

  

    

       

  

JUŻ CZAS 
nabyć los 

1-ej kiasy 

»LICHTLO$" 
WRZESZCZA IEEE 

WILNO Е 

Wielka 44 Ad. Mickiewicza 1 
tel. 425 P. K. O. 81,051. tel. 1358 

CIAGNIENIE JUŽ 191 x! 
W WIPZE STOLICY 

NIEDZIELNE ŁOWY. 

Znakomity myśliwy Kleofas Pudłarz zaprosił 
czterech innych Nemrodów: — pojedziemy w 
niedzielę za Płońsk, na kuropatwy —- moim sa- 
mochodem. 

O 6-ej rano ruszono, Jabłonna, Nowy Dwór 
Modlin, przed Zakroczymiem — trrrach! zaha- 
czyły się tryby w skrzynce biegów, bałegan, 
wszystko połamane. 

> Niema co, oświadczył pan Partoliński, 
wrócę pociągiem do Warszawy i przyjadę tu 
adieu, za jakie 4 godziny będę... 

Nudno stać rad rowem na pustej szosie 
wyciągnięto zapasy — na 8 buteiek żubrówki, 
3 kiło suchej kiełbasy, 2 śledzie, choć Śniadanie 
było niedawno skonsumowano wszystko doku- 
mentrie. Humor wyb:tnie się popriw., Mato.- 
kiewicz schwycił duteitówkę i ruszył na wrony 

Ale chytre ptaki nie dawały się podejść, 
najcelniejszy strzał trafił w ogon pasącei się 
krowy, Głupachaiski rozzłoszczony, że wrony 
są medosci,de, przypalantował xundia Trofeum 
to uvzczcro rową butlą żuł *ówki. 

Koło 2-giej po południu nadjechał Partoliń- 
ski. Przywiązano schorzałe auto do jego Ta- 
try, dano zacnemu  Partolińskiemu schowaną 
dlań umyślnie butelkę i gdy ją opróżnił — ru- 
szono. 

Zrazu wolno, potem  Partoliński nabrał 
werwy i za Modlinem, na szerokiej ale wybois- 
tej szosie, dał gazu. Czterdzieści, 50 — przy 

sześćdziesiątce tylny resor Tatry pękł jak za- 

pałka, holowane auto wpadło na Tatrę — skoń_ 

czyło się bez rannych, łecz maszyny przedsta- 
wiały smutny widok. 

Do Warszawy jeszcze 30 km., co robić? 
— Mam trzy woły, co je trzymam na o- 

pas, rzekł przydrożny kmiotek, za 25 zł. mogę 

podciągnąć państwa do rogatki. 
Podróż wołowa rozbawiła myśliwych. W 3 

godziny ujechano 11 km. Ponieważ było zupeł- 
nie ciemno, Tatra zapaliła reflektory. 

Nagle zając wypadł z boku i rzucił się mię- 

    

  

«dzy jasno oświecone iwoły. Jeden nadepnął go 
nogą, z piskiem legł szarak. Kmiotek schwycił 

go żwawo za nogi i prasnął z całej siły o ka- 
mień. Trup. 

Za 3 zł. odkupił Pudłarz od kmiotka zająca. 
Wchodząc do domu rzucił go dumnie żo- 

nie na kolana. 
— Jutro na obiad! 

— (Co upolowałeś? naprawdę? 
— Mówię ci, wspaniały strzał — 300 m., 

ani zipnął, okrutniem się zmęczył całodziennem 
myśliwstwem, jutro ci dokładnie opowiem... 

Karol: 

Wkłądy oszczędnościowe w P.K.O 
w miesiącu wrześniu 1933 r. 

W miesiącu wrześniu 1933 roku wkłady 
oszczędnościowe, jak i liczba oszczędzających 

w P. K. O. wykazują dalszy wzrost. 
Wkłady oszczędnościowe wzrosły z 448,7 

milį. zł, do kwoty 449,8 milj. zł., łącznie zaś 
z wkładami pochodzącemi z wałoryzacji daw- 

nych wkładów markowych do kwoty 416.7 
miłj. zł. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów osz- 
czędnościowych wzrosła w tym czasie i liczba 
oszczędzających. W ciągu miesiąca września 
P. K. O, wydała 25.446 nowych książeczek osz- 
czędnościowych, osiągając na dzień 30 wrześ- 

nia 1933 r. ogólną liczbę 1,072.362 książeczki, 
łącznie zaś z książeczkami pochodzącemi z wa- 
loryzacji — 1,106.239 ksiąžeczek. 

1919 we wspomnieniach cywila** 
pamiętnika). 

Książeczka ta, napisana żywo i z humorem, 
wskrzesza znamienne dzieje wyzwolenia Wil- 
na w roku 1919. Autor miał prawdziwe 

szczęście należenia do wyprawy wileńskiej; 
był więe bezpośrednim Świadkiem całej ak- 
cji wojennej. Opowiadanie ma świeżość bz 

pretensjonalnej gawendy, opromienionej glę- 
bokiem uczuciem miłości  Ojezyzny. | Ber 
niepotrzebnych refleksyj, 0 które tak łatwo 

z perspektywy prawie piętnastu lat, — bez 
silenia się na literackość, — opowiada uu- 
tor o tem, czego był świadkiem i co prze- 
zył, stając się uczestnikiem dziejowego zda- 
rzenia.  Zajmująca książeczka. 

Żeby zakończyć przegląd nowych ksią- 
żek wileńskich, należy jeszcze wskazać na 
broszurę Leona Kryczyńskiego, drukowaną 
copradwa, nie w Wilnie, lecz we Lwowie, 
(Odbitka z Kwartalnika Etnograficznego), 

ale z Wilnem mocno związana treścią, bo 
opowiadającą „O Tatarach - rzemieśłnikuch 

w Polsce'*. 

Jest to ciekawy przyczynek do dziejów 
"Tatarów w Polsce. Oprócz ogólnego zarysu 
historycznego szczegółowo zarysowuje autor 
pracę  „kożemiaków'*, czyli rzemieślników 
zajmujących się wyprawą skór. Fotografje 
pozwalają poznać warsztaty Tatarów - rze- 
mieślników w Głębokiem. 

Narazie tyle książek wileńskich. Jest 
jeszcze jedna, ale omówienie jej należy od- 
łożyć na później ze względu na specjalne 
znaczenie pracy. Autorem tej nieomówionej 
książki, jest dr. Bogumił Jasinowski, prof. 
Uniwersytetu Stefana Batorego. — W. Ch. 

(Kartki z 
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NOLNM TRYBUNA GOSPO KRONIKA 
  

Po ośmiu latach wojny gospodarczej 
Sprawa unormowania stosunków 

darezych polsko - niemieckich była niezmier- 
nie aktualna na przestrzeni ostatnich kil- 
kunastu lat. Obecnie, w związku z podję- 

ciem ze strony niemieckiej iniejatywy, w 

kierunku nawiązania odpowiednich rozmów 
warto przypomnieć ciąg prób i usiłowań, 
zmierzających do unormowania wzajemnych 

gospo- 

obrotów handlowych. 
Usiłowania te, których wyrazem są 

toczące się od szeregu lat rozmowy i roko- 

wania handlowe pomiędzy obu stronami — 
nie przyniosły pozytywnych rezultatów. 

W wyniku obustronnych zarządzeń celnych 

i kontyngentowych, posiadających częste: 

kroć charakter bojowy i wyjątkowy,  obro- 
ty handlowe polsko - niemieckie kurczyły 

się nieustannie. 
Stosunki handlowe polsko - niemieckie 

opierały się po zakończeniu wojny šwiato- 
wej na Traktatacie' Wersalskim, nakładają- 
cym na Niemcy obowiązek udzielania  Pol- 
see podobnie jak i innym aljantom  jedno- 
stronnej klauzuli największego uprzywilejo- 
wania na okres lat 5, t. j. do roku 1925. 
Ponadto Polska mogła korzystać przez 
łat 3 z bezełowego przywozu do Niemiec 

w wysokości, odpowiadającej średniemu ro- 
eznemu wywozowi Wielkopolski do Niemiec 
w łatach 1911—1913 r. Na (Górnym Śląsku 
wreszcie podstawą prawną dla wzajemnych 
obrotów handlowych stanowiła konwencja 
genewska z r. 1922, gwarantująca również 

- na przeciąg trzech lat bezełowy przywóz 

do Niemiec produktów z polskiej części G. 

Śląska. 
Już w tym okresie polityka handlowa 

stosowana przez Niemcy względem Polski 

pozostawała pod dominującym wpływem 
nacjonalizmu. Uważając w tym okresie Po!- 
skę za „państwo sezonowe'* Niemey oczeki- 
wały, iż przez osłabienie podstaw jej roz- 
woju gospodarczego uda im się uzyskać nad 
nią przewagę polityczną. > 

W okresie od r. 1919 do r. 1922 Nieniey 

hamują wywóz do Polski szeregu towarów 

niemieckich, a zwłaszcza, maszyn i narzędzi 

technicznych. Niemeom chodziło 0 uniemo- 
žliwienie odbudowy zrujnowanego w czasie 

przemysłu polskiego. Ten bojkot wojny a 
wywózowy, prowadzony wbrew interesom 
niemieckiego przemysłu, został zlikwidowa- 

ny umową w dniu 20 lipea r. 1922. 

- Wobec zbliżania się terminu w którym 
wygasnąć miały wyjątkowe klauzule, — пог- 
mujące obroty handlowe polsko. - niemieckie, 

rozpoczęły się z początkiem stycznia r. 1925 

rozmowy handlowe między obu krajami. 

Rozmowy te z przerwami trwać miały przez 

lai 5. Już wówczas w pierwszej chwili 
ujawniły się tendencje niemieckie. Szły one 
w kierunku całkowitego  zdezorganizowania 

rynków polskich. W trakcie toczących się 
rokowań Komisarz Węglowy Rzeszy ogło- 

sił w dniu 3 czerwca 1925, że kofńtyngent 

węgla polskiego z polskiej części G. Śląska 
ograniczony zostanie do 250 tys. ton., pod- 
czas gdy faktyczny przywóz miesięczny 
wynosił-około 500 tys. ton. " 

Oto początek wojny celnej polsko - nie- 

mieckiej. 

w odpowiedzi na zarządzenie powyższe 
rząd polski ogłosił zakaz przywozu do Pol- 
ski szeregu towarów z tych krajów, które 
wydały zakazy przywozu towarów polskich. 

Wówczas rząd niemiecki ogłosił dalsze dwa 
rozporządzenia, z których jedno wprowadzi- 

ło eła bojowe na szereg artykułów polsk. 

drugie zaś zakaz przywozu do Niemiec sze- 
regu towarów polskich. 

W toczących się równocześnie rokowa- 
uiach gros punktów dotyczyło polskiego 
węgla, oraz bydła i mięsa. Wobec dyspro- 
poreyj, występujących między dezyderata- 

mi polskiej delegacji, a konsorcjami, jakie 
gotowa była uezynić strona niemiecka, 10- 
kowania przerwano we wrześniu 1. 1925. — 
Skoro jednak wbrew oczekiwaniom  niemiec- 
kim sytuacja gospodarcza Polski, poczyna 
jąc od połowy r. 1926, poprawiła się nawią- 
zano ponownie rokowania handłowe. 

Wysunięte wówczas ze strony niemiec- 

kiej żądania w dziedzinie celnej szły jed- 
mak niesłychanie daleko i musiały doprowa- 
dzić do zniszczenia prawie całej wytwórcze- 
ści polskiej. Rozbieżności pomiędzy żądania- 
mi obu stron uniemożliwiały zgóry wszel- 

kie porozumienie, ze wzrostem zaś wpły- 

wów nacjonalizmu w Rzeszy w lutym r 1927 
rokowania zerwano. 

Podjęte w maju r. 1927 rozmowy о- 
prowadziły do prowizorycznego zakończenia 
wojny gospodarczej na odcinku drzewnym, 
oraz do uregulowania zagadnienia praw 
obywateli i spółek na terytorjach obu państw. 

Dalsze rokowania gospodarcze, toczące się 

całe lata doprowadziły wreszcie do pod- 

pisania w dniu 17 marca r. 1930 umowy han- 

dłowej polsko - niemieckiej. 

Umowa ta nosi zasadniczo charakter u- 

mowy  kontyngentowej, utrzymującej — 5- 

niejące w ehwili jej podpisania zakazy wwo- 

zowe. W dziedzinie taryfowo - celnej umo- 
wa ogranicza się do udzielenia klauzuti 
największego uprzywilejowania. 

Obustronne korzyści wypływające z 
juaowy były znaczne. Ze strony polskiej u- 

' mowa przyniosłaby rozszerzenie wywozu w 
dziale węgla, wyrobów hutniczych, przę- 
dzy, niektórych artykułów rolnych, drze- 
wa, produktów naftowych i t. p. Niemcy 

zaś uzyskałyby swobodny dostęp na rynek 
połski dla całego szeregn artykułów  prze- 

mysłowych. 

Dalszy przebieg stosunków  gospodarczyci 
między Polską a Niemcami jest naogół zna- 
ny. Polska ratyfikowała podpisany układ, 
dająe tem samem dowód, że pragnie szcze- 

,!ze normalizacji stosunków ekonomicznych 
 )2 Niemeami. Niemcy natomiast nietylko nie 
ratyfikowały układu, lecz w krótki czas po 
jego podpisaniu podwyższyły cła na wszy- 

stkie artykuły bodowlano - rolne, w których 
wozie Polska jest zainteresowana. Wów- 

  

wprowadzono w czas z końcem roku 1931 

B „kryzysową 

której 

Polsce w życie t. zw. 
zakazów przywozu, ua podstawie j 

określano kontygenty dla różnych państw 

w zależności od sposobu traktowania przy- 
wozu z Polski. Na zarządzenie to odpowie- 

działy Niemcy wprowadzeniem w lutym 

ub. taryfy maksymalnej o 200 proc. wyższej 

  

listę 

   

od taryfy ogólnej w stosunku do państw 

nietraktatowych Na posunięcie to z kolei 

odpowiedziała Polska, podnosząc polskie 

stawki maksymalne o 200 proce. i stosując je 

do towarów pochodzenia niemieckiego. 

Ten wyścig celny doprowadził do układu 

z marca r. ub. w wyniku którego Polska u- 

dzieliła Niemcom kontyngentów z listy zaka- 

zów, Niemey zaś wyłączyły jaja z pod dzia- 

łania bojowych ceł i nie zastosowały taryfy 

maksymalnej do produktów nie objętych woj 

ną celną W ten sposób wojna celna została 

niejako uregulowana. 

    

W grudniu r. ub. zawarto wreszcie drobny 
dodatkowy układ, ustanawiający z obu stron 
kontyngenty przywozowe na pewne artykuły, 

jak np. ze strony Niemiec na masło i przę- 

dzę, ze strony Polski na przędzę i skóry. 

Historją rozmów gospodarczych  polsko- 
niemieckich wykazuje stale, iż stroną ataku: 
jącą była strona niemiecka, w defensywie zaś 
znajdowała się strona polska. W rozmow: 

kandlowych z Niemcami kierowaliśmy się za- 
wsze wyłącznie pobudkami gospodarczemi, dą 
żąc do porozumienia. Ze strony niemieckiej 
natomiast dominowały, niestety, nastawienia 
polityczne. 

Nie wyklucza to jednak, że podjęcie ze 
iej iniej unormowania 

wzajemnych obrotów handlowych oznaczać 
może zerwanie z dotychczasowemi metodami 
i doprowadzi do porozumienia gospodarcze- 
go, stanowiącego wypadkową interesów obu 

stron. Dr. Roger Battaglia. 

STI SIS TINA ЛВОНЕ 

ECHA PRZESZŁOŚCI 
Dnia 12 października, na cmentarzu Ber- 

nardyńskim, odbędzie się poświęcenie pomnika 
grobowego śp. Antoniny Bernatowiczówny, 
długoletniej kierowniczki szkoły ogrodniczei 
dla dziewcząt. Szkoła ta, założona w roku 
1890, spełniała przez lat dwadzieścia kilka do- 
niosłą rolę ogniska kultury i polskości na Wi- 
leńszczyźnie. Kierowniczka jej ! właścicielka, 
śp. Antonina Bernatowiczówna była jedną z 
tych niezmordowanych i skromnych działaczek, 
które pracują na swoim odcinku z zapałem i 
poświęceniem, nie szczędząc trudu j sił i nie 
oglądając się ani na własną zasługę, ani па 
czyjekolwiek uznanie. 

Kolejno w powiatach: dziśnieńskim, pos- 
tawskim, wileńskim, w ciągłym kontakcie ze 
wsią kształciła Antonina Bernatowiczówna ca- 
te pokolenia fachowych ogrodniczek i gospodyni 
wiejskich, dodając do ich wiedzy zawodowej 
sporą dozę nauki o Polsce ówczesnej, tak, 0- 
czywista, jak to wówczas rozumiano, oraz nie- 
ustanne, jakbyśmy dziś powiedzieli, uświada- 
mianie obywatelskie i narodowe. Ten dział pra- 
cy, rzecz naturalna, był ściśle zakonspirowany, 
a że władze zaborcze kierowniczkę szkoły mia- 
ły na oku, więc zdarzały się przykrości, śledz- 
twa i badania, likwidowane przedwojennym 
zwyczajem za pomocą łapówek, Naukę w szko- 
le pobierały przeważnie córki okolicznych do- 
mów obywatelskich, zdarzały się jednak i dziew 
częta z zaścianków, i nawet, zresztą rzadko, 
włościanki. W tym ostatnim wypadku praca 
szkoły za każdym razem ' ustokrotniała swoją 
doniosłość i znaczenie. 

Niezależnie od szkoły śp. Antonina Berna- 
towiczówna, już wówczas, zupełnie samorzut- 
nie i bez jakiejkolwiek pomocy zzewnątrz, pro- 
wadziła propagandę sadownictwa po wsiach. 
Podobno zjeżdżałi się do niej włościanie z bar- 
dzo daleka po drzewka i techniczne wskazówki. 
iPamięć osoby działającej zatarła się niemal 
doszczętnie, ślad w terenie pozostał z wszelką 
pewnością. 

Dziś, po wielu tatach, śp. Bernatowiczów- 
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Wschóś słońca g. 5,40 

Zachód słońca g. 4,31 

MIEJSKA. 
— Kenunikacja autobusowa. W Starostwie 

jak również w dyrekcji autobusów odbyły się 
konferencje w sprawie usprawnienia komuni 
kacji miejskiej. Omawiano sprawę zwiększenia 
taboru i zmiany w przebiegu autobusów. 

— Schrony w magistracie. W związku z 
projektowanym atakiem gazowym w magistra- 
cie wybudowane są dwa schrony podziemne 
dia pracowników miejskich. 

—- Szkarlatyna rozszerza się, W mieście 
daje się zauważyć znaczne nasileme wypadków 
zasłabnięć na płonicę (szkarłatynę). 

W ciągu ubiegłego tygodnia podług urze- 
dowych danych, zasłabło na szkarlatynę 35 
dzieci, Ilość jednak chorych jest znacznie więk- 
sza, gdyż dane te nie obejmują wszystkich wy- 
padków i dotyczą jedynie ostatniego 7-dnio- 
wego okresu. 

Jak obliczają, obecnie na terenłe Wilna jest 
przeszło 50 dzieci «chorych. 

Władze wszczęły energiczną akcję zapo- 
biegawczą, która prowadzona jest wespół z 

WOJSKOWA 
— Zasiłki rezerwistów. Miejski referat woj- 

skowy wypłaca obecnie zasiłki rezerwistom, 
którzy ostatnio odbyli ćwiczenia wojskowe. — 
Zasiłki wypłacane są rezerwistom żonatym i ro 
dzinnym, za wyjątkiem kawalerów. 

W związku z tem do referatu codziennie 
zgłasza się po kilkadziesiąt osób. 

AKADEMICKA. 
— Inauguracja Akademickiego roku praw- 

niczego. Dziś, (czwartek) o godzinie 18,30 w 
Sali Śniadeckich odbędzie się inauguracja akade 
mickiego roku prawniczego. Wstęp wolny dła 
wszystkich. — Wobec nieukończenia remontu 
Ogniska Akademickiego, Herbatka zapoznaw- 
cza i Dancing prawniczy odbędą się w sali Tech 

® lekarzami szkolnymi. 

« ników (Wileńska 33) po inauguracji, o g. 21. 
Goście mile widziani. Wstęp na herbatkę i dan- 
cing 1 zł. 

— Z Akad. Oddz. Związku Strzeleckiego. 
Komendant Akademickiego Oddziału Związku 
Strzeleckiego stud. USB zarządza zbiórke 
wszystkich członków i kandydatów Oddziału 
na dziś, tj. dnia 12 października na godz. 20,15 
w świetlicy AOZS. Obecność wszystkich bez- 
względnie obowiązkowa, 

SPORTOWA 
— Pogon za lisem. W. T. C. M. urządza 

w dniu 15 bm. tj. w niedzielę pogoń za lisem. 

  

Lisem będzie p. Kurec. 
Zbiórka w niedzielę o godz. 10 rano w lo- 

kalu WTCM, ul. Zygmuntowska 4, 
— Okręgowy Ośrodek W. F. podaje do 

wiadomości zainteresowanych, że zarząd Sek- 
cji Bokserskiej WKS „Śmigły” i Sekretarjat tei 
sekcji mieszczą się w budynku Komendy Mia- 
sta, Wilno, uł. Kościuszki Nr. 3, pokój Nr, 7. 

Godziny urzędowe od 8—15, prócz niedziel 
i świąt. 

ZEBRANŁA I ODCZYTY. 

— Związek Państw Bałtyckich? Czy ewen- 
tualność powstania takiego związku jest możli- 
wa i od czego to zależy? — Odpowiedź na to 
pytanie wypłynie niewątpliwie po wysłuchaniu 
odczytu dyrektora Instytutu Badawczego Euro. 
py Wschodniej p. Władysława Wielhorskiego, 
pt.: „Kontrasty i podobieństwa w rozwoju fu- 
dów bałtyckich". Odczyt ten organizuje Zwią- 
zek Polaków Ziemi Kowieńskiej w Wiln'e dnia 
12 bm. (czwartek) w sali Instytutu B. E. W. 
(Rrsenalska 8) o godz. 20,15. Wstęp 50 gr., 
akademicki 30 gr. 

— „Rola Czerwonego Krzyża podczas a- 
taku gazowego”, Pod tym tytułem wygłosi od- 
czyt p. profesor dr. Sergjusz Siengalewicz — 
wiceprezes i szef sanitarny zarządu wileńskiego 
okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Odczyt ten wiąże się z projektowanemi 
w Wilnie ćwiczeniami gazowemi 1 odbędzie sie 
w nadchodzącą niedzielę w sali Towarzystwa 
Lekarskego, przy ul. Zamkowej 24, o godz. 12. 
Wstęp bezpłatny, 

— Ze Związku Pracy Obyw. Kobiet. Dziś 
o godz. 6,30 wiecz. w lokalu Z. P. O, K. (Ja- 
giellońska Nr. 3-5 m. 3) odbędzie się Nadzwy- 
czajne Walne Zebranie Członkiń Związku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet, w celu wybrania de- 
legatek na walny zjazd ZPOK w Warszawie.— 
Na zebraniu tem wygłosi odczyt p. dr. Janina 
Rostkowska pt. „Zagadnienia bieżące polityki 
zagranicznej”, 

Wszystkie członkinie Związku proszone sa 
0 wzięcie udziału w zebraniu. 

— Klub Włóczęgów, W piątek dnia 13 bm. 
w lokalu 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 Mło- 
dzieży Polskiej zagranicą”. Informacyj w spra- 
wie 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 go- 
ści 50 gr., dla gości-akademików 20 gr. 

_ RÓŻNE 
—- ощ 

— Uchwała wiceprezesów i sędziów Sądu 
Apelacyjnego. Zebrani w dniu 10 października 
br. wiceprezesi i sędziowie Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie, w ogólnej liczbie 16 osób, pod prze- 
wodnietwem prezesa Sądu Apelacyjnego, na 
wniosek swego prezesa jednogłośnie uchwalili: 

„Witając z radością fakt, iż pożyczka na- 
rodowa została subskrybowana w wysokości 
2 i pół raza większej, niż pierwotnie emitowa- 
no i w poczuciu obowiązku obywatelskiego, 
zrzekamy się na rzecz Skarbu Państwa spla- 
conych przez nas w październiku br. rat na Po- 

Do nabycia we wszystkich aptekach.    
  

  

życzkę Narodową i rezygnujemy z otrzymanych 
na tę kwotę obligacyj Pożyczki, ufni, iż skrom- 
ny przykład nasz znajdzie chętnych naśladow- 
ców wśród członków naszej rodziny sądowni- 
czej i choć w nieznacznej mierze przyczyni sie 
do ułatwienia Rządowi dalszych jego posunięć 
w dziedzinie finansowej. Panu Prezesowi Wy- 
szyńskiemu Wacławowi za jego inicjatywę wy- 
rażamy słowa podziękowania”. 

— Wezwania sądowe. Z dniem 1 listopada 
wezwania sądowe, w wypadkach niemożności 
doręczenia odbiorcy lub jego domownikom, 
będą naklejane na drzwiach mieszkania pozwa- 
nego. Ci, którzy uchylają się rozmyślnie od od- 
bioru wezwania, nie będą mieli możności tłu- 
maczenia się, że nie wiedzieli o pozwie. 

— Podziękowanie. Bratnia Pomoc przy 
państwowem żeńskiem gimnazjum imienia ks. 
A. ]. Czartoryskiego, składa Bezimiennemu O- 
fiarodawcy 19 zł. 50 gr., otrzymanych w maju 
roku bieżącego przez gazetę „Słowo”, staro- 
polskie „Bóg zapłąć!” k 

TEATR I MUZYKĄ 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 
czwartek 12 bm. o godz. 8-ej w. w dalszym 
ciągu Świetna komedja ). Romains'a „Tryumi 
medycyny“ z |]. Woskowskim w roli tytułowej 
(dr. Knock). W przygotowaniu „Fraulein Dok- 
tor" — reportaż sceniczny z wojny światowej, 
w reżyserji W. Czengerego. W roli tytułowej 
wystąpi po raz pierwszy artystka scen lwow- 
skiej i łódzkiej, H. Skrzydłowska. Premjera w 
sobotę dnia 14 bm. 

Zniżki do Teatru Miejskiego na Pohułance 
wydaje kancelarja Teatru od 11—2 PP. 

— TEATR MUZYCZNY LUTNIA. Otwar- 
cie sezonu zimowego w „Lutni*, Zespół na- 
szych artystów operetkowych został powiększo- 
ny przez Świetną parę baletową, a mianowicie 
Ciesielskiego i Martównę. Występ ich na czele 
baletu w. sobotniej „Pięknej Helenie" będzie 
prawdziwą tewelacją. 

Zniżki do teatr „uLutnia*. Instytucje spo- 
łeczne i stowarzyszenia mogą nabywać dla 
swych członków błoczki "zniżkowe, uprawnia- 
jące do otrzymania biletów ze zniżką 25 proc. 
Administracja czynna codziennie między 11—2 
pe południu. 

—- Spółdzielnia Artystyczna. Na terenie 
Spółdzielni Artystycznej został zorganizowany 
zespół, składający się z artystów sceny, litera- 
tów i akademików, który będzie miał w ka- 
wiarni Spółdzielni występy artystyczne w każ- 
dy czwartek. Otwarcie sezonu nastąpi w dniu 
12 bm. o godz. 20. Wstęp będzie tylko dla za- 
proszonych gości i członków. 

Zaproszenia i stąłe karty wstępu można о- 
trzymać w biurze zarządu. 

  

Kroawy dramat o gabinecie restauracyjnym 
Zabił przyjaciółkę i szm popełnił samohójstwo ża 1 

WILNO. Wczoraj przed północą, w те- 
stauracji „pod Niedźwiedziem'*. przy ul. 

Antokolskiej 82, Stanisław Peciak lat 32 (Żu 
browa 16) woźny monopolu tytuniowego za- 
strzelił 26-letnią Nadzieję Bieńko z Grodna, 
a następnie sam popełnił samobójstwo. 

ZWODNICZY STRZAŁ 

Peciak wraz ze swą towarzyszką przy- 
szedł do restauracji około godziny 9 wiecz i 
zainstalował się w jednym z gabinetów за- 
mawiając kolację i wódkę. 

Tak Peciak, jak i towarzysząca mu ko- 

AAS TV I A A AS OPYPOZKAC WZORU OGADAZOWOJI 

na umarła w r. 1918, wdzięczne uczenice po- 

stanowiły uczcić pamięć swej  kierowniczki, 

którą kiedyś serdecznie kochały. Odnalazły 
zapomniany, zapuszczony jej grób na cmenta- 

rzu Bernardyńskim i zbiorowym wysiłkiem po- 
stawiły na nim pomnik. Wspomnienia, poświę- 
cone w dniu 12 września Antoninie Bernatowi- 
czównie we wszystkich pismach wileńskich, 

będą sbrawiedliwym hołdem, oddanym cichej 
zasłudze, w. D. 

bieta zachowywali się całkiem swobodnie i 
nic nie wskazywało, że noszą się oni z tragi- 
cznemi zamiarami. 

Przesiedzieli w gabinecie parę godzin w 
zupełnym spokoju, gdy nagle około godziny 

12 w nocy, gdy lokal zamierzano już zamy- 
kać, właściciel restauracji Taraszkiewicz, 0- 
raz goście, usłyszeli strzał, który rozległ się 
w. gabinecie. ' 

Jeden z obecnych zajrzał tam: kobieta 
siedziała przy stole, ząś mężczyzna z rewol- 
werem w ręku stał na środku pokoju. Przy- 
puszczano zatem, że użył broni pod wpływem 
alkoholu. Tego rodzaju wypadki często zda- 
rzają się w restauracjach, więc narazie na 
wybryk nieznajomego nie zwrócono  specjal- 
nej uwagi. i 

„NIC WAŻNEGO, GŁUPSTWO'' 

Dopiero, gdy w parę minut potem rozls- 

gły się jeszcze dwa strzały, właściciel piwiar- 
ni, chcąc położyć kres temu, otworzył do ga- 
binetu drzwi i widząc pijaną, bo słaniają- 
cą się kobietę, począł jej czynić wymówki za 

wywoływanie niepokojów. Sprawcy strzałów 

  

RYK SYREN POWIADOM! MIASTO 
© ZBLIŻAJĄCYM SIĘ ATAKU LOTNICZO-GAZOWYM 

Wcżoraj rozpłakatowano na mieście wyda- 
ną przez pana Starostę grodzkiego instrukcję 
ałarmową, na wypadek ataku lotniczo - gazo- 
wego. Instrukcję tę podajemy w całości poni. 
żej: 

W dniach 18 i 19 października 1933 r. od- 
będą się ćwiczenia obrony przeciwlotniczej i 

ności cywilnej na wypadek wojny. Poniższe za- 

rządzenia mają moc obowiązującą w stosunku 
do wszystkich obywateli, stałe i czasowo za- 
mieszkujących łub przebywających na terenie 

miasta Wiłna, analogicznie jak w czasie wojny. 
1, — Z chwilą zbliżenia się płatowców bę- 

dzie po „Ćwiczebny alarm lotniczy”. 
ćwiczebnym 

będzie powiadomiona zapomocą: 
nieprzerwane długie gwizdy sy- 

ren w ciągu 1—2 minut, w nocy — zaś nieza. 
leżnie od sygnału syren, nastąpi jednoczesne 
zupełne zgaszenie Światła elektrycznego i ga. 
zowego, 

IL — Z chwiłą ćwiczebnego alarmu lotni- 
czego należy: 1) stosować się do zarządzeń sta 
rosty, Policji Państwowej, oraz organów O P. 
L. i Straży Obywatelskiej, posiadających opaski 
kołorowe na prawem ramieniu. 

2) Opuścić natychmiast ulice i płace pub- 
ficzne, chroniąc się do pomieszczeń uszczelnio- 
nych publicznych, oznaczonych żółtym trójka- 
tem, lub pokoju uszczelnionego we własnem 
mieszkaniu. 

3) Pojazdy Konne i mechaniczne winny się 
schronić w podwórzach najbliższych domów, 
lub w miejscach, wskazanych przez organa po- 
licyjne i Straż Obywatelską. 

4) W nocy ograniczyć światło w mieszka- 
niach do minimum, Okna zaś szczelnie zasłonić, 
by światło nie było widoczne na zewnątrz. 

NIE WOLNO: 1) przebywać na ulicach, 
placach, na dachach domów i balkonach. 

2) Prowadzić prywatnych rozmów telefo. 

nicznych z wyjątkiem wzywania pomocy stra- 
ży pożarnych, sanitarnych i policji. 

3 Podchodzić do miejsc wybuchu petard. 

. — 7 chwiłą zakończenia alarmu będzie 
podany sygnał: „ZAKOŃCZENIE ĆWICZEB. 
NEGO ALARMU LOTNICZEGO", 

Sygnał ten będzie podany za pomocą: 
W dzień— 1—2 minutowego przerywanego 

gwizdu syren; w nocy — zaś,, niezależnie od 
sygnału syren, przez jednoczesne zapalenie 
światła elektrycznego i gazowego. 

IV, — Na sygnał „zakończenie ćwiczebne- 
go alarmu łotniczego*, życie w mieście powra- 
ca do normalnego trybu. 

Winni niestosowania się do powyższych 
zarządzeń, będą pociągani do odpowiedziałności 

Jednocześnie ostrzegam, że niewykonanie 
powyższych poleceń, może spowodować ponie- 
sienie osobistych strat materjainych oraz wy- 

Ćwiczenia te mają na celu: 1) wzmóc 
wśród ludności miasta Wilna zrozumienie pow- 
szechne, jak doniosiem i koniccznem jest w do- 
bie dzisiejszej należyte zorganizowanie obrony 

własnego życia i mienia, zycia swych rodzin i 
całości swych domów i ognisk rodzinnych, 
przed najazdem powietrznym. 

2) Stwierdzić, w jakim stopniu ludność m. 
Wilna przygotowana jest do obrony pizeciwga- 

 zowej i przeciwiotniczej, wykazać braki i u. 
. sterki tej obrony. 

3) Wykazać, że nałoty samolotów nieprzy- 
jacielskich, osiągają znikomz skutki i wyrzą- 
dzają niewielkie tylko szkody, jeżeli ludność 

cywilna spełnia ściśle zarządzeaia władz i jest 
ze sposobami obrony własiej aależycie i szcze- 
gółowo zaznajomiona į pOiniusua-wana. 

Jest obowiązkiem Obywatelskim wszystkich 
i każdego z osobna mieszkańca i mieszkanki m. 
Wilna, przy sposobności tych ćwiczeń współ. 
działać usiłnie w podniz:iciu zanteresowania 
wśród społeczeństwa sprawami obrony przeciw- 
lotniczo-gazowej. Po Obrruy le, jak wiadomo 
wszystkim, w czasie poxoju przygotuwuje lud- 
ność cywilną L. O. P. T. (Liga Obrony Pow. 
Państwa). Działalność przet» prace LOPP za- 
sługują na powsze .hne masowe poparcic wszyst 
kich bez wyjątku ooywatel' we «:asnym ich, 
dobrze zrozumianym interesie. 

PODCZAS ATAKU 
Podczas napadu lotniczo - gazowego, jed- 

nym z podstawowych środków obrony jest ma- 
sia przec:.;gazowa, iecz pewien procent ludzi 

zawsze będzie tych masek pozbawiony. Nie mo 
ga naprzykład maską się posługiwać starzy, 
niemowięta, chorzy na astmę itp. 

Krótko mówiąc, maska jest doskonałym 
sprzętem, lecz nie zawsze będzie się ją posia- 
dało. Dlatego też iudność cyw.ine musi poważ- 
nie pomyśleć o dostosowaniu swoich mie kan 
do napadów gazowych. frzeba umieć us'czel- 
nić okna, drzwi, piec i inne otwory prowadzą- 
ce na zewnątrz. Należy tez pomyśleć o tem, a- 

by szyby nie powylatywaty ou wybuchu bomb 
(w czasie ćwiczeń używane vędą petardy). -— 

Dobre okiennice, maty wojłokowe, a nawet 
zwykły siennik, mogą w takim wypadku oddać 
nieocenica_ usługi, 

Trzeba też przygotować się do tego, aby 
z mieszkania nie wychodzić przez 3—5 godzin, 
a więc zgromadzić żywność, przedewszystkiem 
żaś du70 wody. 

Sieiząc w r.ieszkaniu, musi każdy pamię. 
tać, aby nie zużywać dużo tlenu, a więc nie 
pracować lizycznie, nie pałić świec, lam> na. 
itow, h (tysko w razie ostatecznej konizcznoś- 
ci), oraz papierosów. W mieszkaniu zachowy- 
wać spokój i pilnie nadsłuchiwać wszelkich sy- 
gnałów, powstających w związku z alarriem. 

nie zauważył, sądząc że stoi on ukryty za 
drzwiami, 

(W odpowiedzi na zwróconą uwagę, kobie 
ta słabym głosem (Taraszkiewicz wciąż przy- 
puszczał, że jest pijana) odrzekła „nic waż- 
nego, głupstwo, proszę zamknąć drzwi““, 

DWA TRUPY 

Dopiero gdy po krótkiej chwili zajrzano 
ponownie do gabinetu, oczom obecnych przed 
stawił się okropny widok. 

W pokoju, koło stołu leżała dająca słabe 
oznaki życia kobieta, nieco zaś dalej za 
drzwiami — zwłoki mężczyzny, obok którego 
leżał rewolwer. Jak się potem okazało Pe- 
ciak otrzymał strzał w serce, Bieńkówna zaś 
— postrzał w płuca i okolice serca. Nim 
przybyła policja ranna zmarła. 

ZA OBOPÓLNĄ ZGODĄ 
Zdołano ustalić, że Bieńkówna zostalaa 

oczywiście zastrzelona za własną zgoda, po 
uprzedniem porozumieniu się z Peciakiem, 
który również miał popełnić samobójstwo i.. 
słowa dotrzymał, Desperaci próbowali pisać 
nawet listy, na co wskazują kartki papieru 
pozostawione na stole, a zawierające zaledwie 
kilka słów. 

Również dowodem porozumienia się są 
słowa Bieńkówny wypowiedziane do restaura 
tora, gdy ten zajrzał do gabinetu, oraz fakt 
zastawienia wejścia stołem, w celu uniemożli- 
wienia, choćby chwilowego, dostania się do 
gabinetu. 

PRZEBIEG WYPADKU 
Peciak wraz z Bieńkówną idąc do restau- 

racji, widocznie już przed tem  powzięli de- 
cyzję odebrania sobie życia. Po wypiciu więk 
szej ilości alkoholu Peciak oddał da swej to- 
warzyszki pierwszy strzał i zranił ją tylko. 
Zaglądający wówczas do gabinetu nie zauwa- 
wę A tego. E a strzale Bieńków- 
na była jeszcze na przyto: że Ё. 
wiedziała do restauratora kilka 6 Р 

Peciak oddawszy drugi strzał, nie czeka- 
jąc na rezultat, strzelił z kolei do siebie w 
serce, co spowodowało natychmiastowy zgon. 

TŁO ROMANTYCZNE 
Powody, dla których Peciak zastrzelił sie 

bie i swą towarzyszkę zostały wyjaśnione. 
Bieńkównę kochał — była jego przyjaciółką, 
mimo, że był żonatym i miał troje dzieci, z 
których najmłodsze liczy obecnie zaledwie 7 
miesięcy. Widocznie oboje byli zdania, iż z 
tej sytuacji nie znajdą innego wyjścia — 
prócz śmierci. . 
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ŚRODĄ POETÓW (liczba mnoga) 
I POEZJI (ilość dość umiarko- 

wana) 
Poezja.. Czy istnieje ona w dobie obecnej? 

Gdzie jest? „jak ją znaleźć w straszłiwej po- 
wodzi wierszy?... A zresztą — gdyby nawet ją 
znaleźć, — komu jest ona potrzebna? Wiłnu 
— napewno niebardzo jest potrzebna, frekwen- 
cja na „środzie* o tem świadczyła. Natomiast 
Troki odczuwają głód poezji, czy może — le- 
piej się znają na niej wskutek poetycznego 
krajobrazu: na poetycką „šrodę“ przyjechała 
wycieczka uczenic seminarjum nauczycielskiego 
— przeszło 30 sympatycznych panienek. 

Ich obecność na sali pozwalała mieć pew- 
ność, że poezja na „šrodzie“ naprawdę będzie 
— już jest. 

Z referatem o stanie poezji wystąpił . jerzy 
Wyszomirski (nosił wilk, ponieśli i wilka-). — 
Zdaniem prelegenta, poezja przeżywa kryzys, 
Osiągnęła ona szczyty pod względem formy i 
zamarła w szablonie: 

Poeci „nieco starsi” przezornie uciekają z 
Parnasu, zdradzając poezję na rzecz prozy. — 
Przykład — K. Wierzyński. — Dodajmy: i Wy- 
szomirski, 

Ci, którzy jeszcze piszą wiersze (a jest ich 
iłość przerażająca, bo tyłko w zeszłym roku 
wydano 87 zbiorków!) niezmordowanie 
„tworzą” podług ustalonych szabłonów. 

Prelegent nawet odczytał pewien wiersz 
„nieznanego poety” — wiersz, podobno, ładny... 

> Wnioski, wypływające z referatu, okazały 
się dość smutne. Kiepsko jest z poezją. Tak 
twierdzi poeta i krytyk w jednej osobie. 

„Na ratunek poezji pośpieszył dr. Ronard s który zademonstrował aż 15-tu poe- 
ów. 

. _, Umiejętnie rozłożony materjał recytacyjny 
i doskonały sposób recytacji sprawiły, że słu- 
chało się z prawdziwem zadowoleniem i na- 
pięciem uwagi. 

Czyj to był popis: poetów, recytowanych 
przez artystę, — czy też artysty, który, prag- 
nąc zademonstrować swe zdolności, skorzystał 
z wierszy, jako z kanwy, na. której dopiero 
stworzył piękne dzieło? 

Sugestja wzorowej recytacji była tak sil- 
na, że zorjentowanie się nie było łatwe. Bro- 
niewski, Tuwim, Lechoń, paru innych poetów 
— przemawiali do słuchaczy — mocno a prze- 
konywająco, — ale inni?... 

Świetne i mimowoli złośliwe było zakoń- 
tzenie wieczoru recytacyj: przerażająca bujda 
na temat kuma i kumy, brzmiąca dźwięcznie i 
zajmująco, była dowodem, iż dobry recytator 
nawet z odczytania katalogu wystawy rolniczej 
może stworzyć dzieło sztuki przez „$“ różnej 
wielkości... 

Czy poezja w dobie obecnej kwitnie. czy 
już przekwita? Czy wogóle istnieje?.. Po о- 
statniej „Środzie* na te pytania odpowiedzieć 
2 pewnością nie można... o 1 

Jedno nie ulega wątpliwości: iż ludzi, pi- 
szących wiersze, jest liczba imponująca i że 
dr. Ronard Bujański jest pierwszorzędnym re- 

"cytatorem. Zastępca. 

—-00— 

GOSPODARKA PUBLICZNA NA TLE 
USTAW SAMORZĄDOWYCH 

Pod tym tytułem poseł dr. Brokowski wy- 
głosił niezmiernie ciekawy odczyt na zebra- 

niu dzielnicowem BBWR na Zwierzyńcu w 
niedzielę 8 b.m. Na zebranie to przybyło o- 
koło 100 osób. Przewodniczył prezes Koła 
dyrektor Marjan Hoppen. Po odczycie dr. 
Brokowskiego odbyła się dyskusja, wskazują 
ca na wielkie zainteresowanie obywateli mia- 
sta sprawami samorządowemi. 

GODZINY URZĘDOWANIA W ZARZĄ- 
DACH DIELNICOWYCH BBWR 

Rada Grodzka BBWR komunikuje nam, 
iż ustalone zostały godziny urzędowania w 
niektórych zarządach kół dzielnicowych. 

Zarząd koła dzielnicy śródmieście urzę- 
duje codziennie z wyjątkiem świąt, _ niedzael. 
i sobót od godz. 19 — 21 w lokalu Sekreta- 
rjatu Grodzkiego przy ul. Św. Anny 2 —.4; 
Zarząd koła dzielniey Antokol — we i, 
w piątki od godz. 18 — 20 w lokalu własnym 
przy ul. Antokolskiej 6 m. 2. (Godziny urzę- 
dowania w pozostałych dzielnicach zostaną 

_ epublikowane w najbliższej przyszłości. 

  

Dobra okazja 
Sezon bieżący odznacza się specjalnie 

niskiemi cenami futer. Z jednej strony taniość 
surowca, z drugiej zaś stosunkowo _niewiel- 

kie eło — co w sumie daje bardzo przystęp- 
ne ceny gotowego towaru. Naprzykład futro 
tak eleganckie i praktyezne jak wydra — 
kosztuje niewspółmiernie tanio do swej war- 
tości użytkowej. Najlepsze wydry wirgińskie 
można teraz nabyć prawie za bezcen. Jednak 
podobno już w listopadzie eło ma ulec pod- 
wyżee. Dlatego nie tracąc czasu, korzystać 
należy z okazji i nabyć fatro zanim ceny nię 
podskoczą. Nabyć zaś futro najlepiej w zna- 
nej firmie wileńskiej M. Złatkowicz (Niemiec 
ka 33). 

— —0-О-о— 

Ofiary 
Ku auczezeniu ś.p. Marji Narkiewicz-Jod- 

kowej, zamiast wianka na trumnę, na szkołę 
8.5. Nazaretanek w Nowogródku 10 zł. Sta- 
nisław Brochocki. 

|| SEAESRORCZOIEIEZ "a 

Kolporterka fałszywych monet 
UCIEKAJĄC ROZSYPYWALA BEZWARTOŚCIOWE ZŁOTÓWKI ' 

WILNO. Na rynku Kalwaryjskim jaxaś 
kobieta wręczyła chłopu fałszywą złotówkę, 
a gdy ten zwrócił na to uwagę, nieznajoma 
poczęła szybko oddalać się. W ślad za ucie- 
kającą podążył poszkodowany wieśniak i za- 
alarmował policjanta. 

Tyczasem nieznajoma kierując się w stronę 

ul. Trębackiej, gorączkowo opróżniała kiesze- 
nie z kompromitujących ją falsyfikatów, li- 
cząc, że w tłoku zmyli pościg. Zatrzymano ją 
jednak i stwierdzono, że jest to niejaka: Ju- 

lja Tereszczenko (Derewnicka 14). W miesz- 
kaniu jej znaleziono zapas falsyfikatów, oraz 
tygle. - 

 



  

  

  
‚ CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — King-Kong 
PAN — Onkel Mozes 
LUX — Szatan zazdrości. 
CASINO — Don Kichot 
ROXY — Kobieta z Monte Carlo. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— POŻAR NA POSPIESZCE. W domu 

letniskowym przy ul. Bystrzyckiej 22, naleža- 
cym do Bacewiczowej Marji (Arsenalska 6). 
z nieustalonych przyczyn wybuchł pożar, który 
strawił dom mi drewniany, niezamiesz- 
kały. Wysokość strat narazie nie ustalona. 

— Nieuważny dorożkarz. Na ulicy Zawal- 
nej dorożka konna Nr. 504 najechała na prze- 
chodzącego przez jezdnię Moszczewicza Ajzy- 
ka, mieszkańca Lidy. Moszczewicz doznał lek- 
kich obrażeń ciała. 

— Zatrzymanie zbiega. W dniu 10 bm. za- 
trzymano Gryszkiewicza Antoniego, zbiegłego 
z domu wycowawczo - poprawczego w Wielu- 
cianach. 

WILNO — TROKI 

— ŚMIERĆ POD POCIĄGIEM. Na 403 ki- 
lometrze szlaku Wiłuo—Landwarów rzucił sie 
pod pociąg pośpieszno - towarowy Mierzejew- 
ski Stanisław, mieszkaniec wsi Danieliszki gm. 
trockiej lat 30 i poniósł Śmierć na mejscu, — 
Przyczyną samobójstwa — nieporozumienia 
rodzinne. 

— POŻAR. W zaść. Berwedzie, gm. mic- 
kuńskiej spalił się dom mieszkałny i produkty 
roine, na szkodę braci Malewskich Władysława 
i Stanisława. Straty wynoszą 2960 zł. Przyczy- 
ną pożaru była wadliwa budowa komina, 

Z SĄDÓW 
PROCES O ZWROT MAJĄTKU PO POW- 

STAŃCU 
Wczoraj wydział cywilny Sądu Apelacyjne 

go w Wilnie rozpatrywał sprawę o zwrot ma 
jatku Drokobyl, w Nowogródzkiem. 

* Treść sprawy, to jeszcze jeden zwrot do 
czasów powstania styczniowego. 

Gdy powstanie ogarnęło Litwę wziął w 
niem udział Dominik Doboszyński, właściciel 
440 hektarowego majątku Drokobyl. W dwanaś 
cie miesięcy potem Doboszyński dzieląc los 
wielu innych, znałazł się w niewoli i został 
osadzony w więzieniu w Słonimie, gdzie taeż 
niezadługo zmarł. Majątek Dobrzyńskiego uległ 
konfiskaciei został sprzedany przez rząd rosyj- 
ski Zołotnickiemu, urzędnikowi do specjalnych 
zleceń przy intendenturze wileńskiej. 

Czasy się jednak zmieniały. Po odzyskaniu 
niepodległości przez Państwo Polskie, majątek 
Drokobyl przechodzi za odszkodowaniem na 
własność skarbu państwa i zostaje rozparcelo- 
wany pod osadnictwo wojskowe. Było tam już 
tylko 240 ha, resztę bowiem Zołotniccy sprze- 
dałi w międzyczasie pod poligon artylerji. Po 

przeprowadzeniu parcelacji rząd polski pozo- 
stawił jednak im działkę ziemi wraz z ośrod- 
kiem majątkowym w ogólnej ilości 45 ha. 

Niedługo potem syn zmarłego powstańca, 
Leon. Doboszyński, prezes Sądu Okręgowego w 
Nowogródku, wytóczył powództwo cywilne 
przeciwko spadkobiercom Zołotnickiego, żąda- 
jąc zwrotu swego ośrodka, jak również przy- 
znania mu tych sum, jakie tytułem odszkodo- 
wania skarb państwa miał wypłacić tymże spad 
kobiercom. Jednocześnie zostało wytoczone po- 
wództwo wzajemne Zołotnickich z żądaniem 
odszkodowania od Doboszyńskiego w sumie 
24.2900 rb. po dpowiedniem przerachowaniu na 
złote. 

Po raz pierwszy sprawa znalazła się w Są- 
dzie Okręgowym w Nowogródku i wówczas 
pretensje p. Doboszyńskiego zostały uznane za 
słuszne, zaś powództwo wzajemne oddalone. 

Wczoraj całą sprawę już po raz trzeci z 
rzędu rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Wilnie. 

Wobec tego, że wspomniany sędzia Dobo- 
szyński w międzyczasie zmarł, sprawę prowa- 
dzi obecnie jego córka p. Jadwiga Doboszyń- 
ska, młoda nauczycielka gimnazjum państwo- 
wego w Warszawie im. Narcyzy Żmichowskiej. 

Na wczorajszej rozprawie w imieniu jei 
występował znany adwokat warszawski Szysz- 
kowski. Pretensje Zołotnickich uzasadniał zaś 
przed sądem adw. Rodziewicz. 

Wyrok będzie ogłoszony w dniu 17 bm. 

6 MIESIĘCY WIĘZIENIA ZA PORZUCENIE 
; DZIECKA. 

i Przed kilku miesiącami na podwėrku T-wa 
dobroczynnego „Toz“ w Wilnie, urzednik tego 
T-wa znałazł podrzucone półtotaroczne dziec- 
ko. Podrzutka umieszczono w przytułku a jed- 
nocześnie powiadomiono o tem policję. 

Być może, że sprawczyni podrzucenia nie 
zostałaby jednak wykryta, gdyby nie wszędo- 
bylska plotka. 

Oto wśród żydów smorgońskich zaczęła 
krążyć wiadomość, iż mieszkanka tamtejsza, 
Róża Biberowa wyzbyła się w jakiś tajemniczy 
sposób swego dziecka. Wiadomość ta dotarła 
z czasem do policji i w rezultacie po przepro- 
wadzeniu dochodzenia ustalono, iż podrzucone 
w Wilnie dziecko było właśnie dzieckiem Bibe- 
rów. Jednocześnie zostało stwierdzone, że swe 
dziecko przywieźli oboje Biberowie specjalnie 
w tym celu do Wilna. 

  

Na rozprawie małżonkowie usprawiedliwiali | 
się, iż do tego czynu zmusiła ich nędza. Pomi- 
mo to Sąd Okręgowy skazał każdego z nich na 
8 miesięcy więzienia. 

Wczoraj cała sprawę rozpatrywał po' faz 
drugi Sąd Apelacyjny i w rezultacie zmniejszył 
oskarżonym karę do 6 miesięcy, a jednocześnie 
wykonanie jej zawiesił na okres lat pięciu. 

ARE   

WACŁAWA WALICKĄ 
  

nowogkódzka 
— Urzędowa. W dniu 10 b.m. p. woje- 

woda Świderski wyjechał w towarzystwie 
naczelnika M. Jasińskiego do Wilna w spra- 
wach służbowych. 

Powrót p. wojewody spodziewany jest w 
dniu 12 b.m. 

— Zmarł wskutek odniesionych ran w cza- 
sie bójki. Przed paru dniami podawaliśmy o bój 
ce we wsi Draczyłowo, między sąsiadami, przy 
czem doszło do strzelania z rewołweru, do któ- 
rego następnie żadna ze stron biorących udział 
w awanturze przyznać się nie chciała. 

W dniu 8 bm. uczęstnik bójki, Stoma Alek 
sander, przebywający w szpitalu sejmikowym 
w Nowogródku zmarł wskutek odniesionych ran. 

Sprawcom pobicia grozi obecme kara za za 
bójstwo, 

ko 

Stan Pożyczki Narodowej. Według osta- 
tecznych danych Powiatowego Komitetu Po- 
życzki Narodowej suma subskrypcji na terenie 
m. Grodna i powiatu wynosi 624.400 zł, 

Według podziału na grupy stan subskryp- 
cyjny przedstawia się następująco: 

Rolnictwo: 561 subsk. na 61.100 zł. Nieru- 
chomości miejskie: 436 subsk. 49.400 zł. Han 
del: 1623 sub. — 154.500 zł. Instytucje kredyto- 
we: 31 sub. 12.750 zł. Ubezpieczenia (społecz.) 
1 sub. 48.250 zł. Przedsiębiorstwa komun.: 12 
sub, 1750 zł. Rzemiosło: 510 sub. 32.100 zł. 

Przemysł: 180 sub. 43.150 zł. Wolne zawo- 
dy: 261 sub. 55.550 zł. Pracownicy biurowi: (bez 
funkc. państw.) 1237 sub. — 151.400 zł, 

— Grodno wreszcie ma już Zarząd miasta. 
Onegdaj podawaliśmy już o tem, że w dniu 

10 bm. ma być rozstrzygnięty los naszego sa- 
morządu. 

Otóż w dniu wczorajszym, w godzinach 
rannych, zgłosił się do urzędującego jeszcze 
prezydenta p. Maurycego O* Brien de Lacy'ego 

nacźelnik wydziału samorządowego Urzędu Wo 
jewódzkiego p. Kaczyński w towarzystwie p. 
Kazimierza Sulistrowskiego i wręczyli p. pre- 
zydentowi dekret p. Wojewody o zwolnieniu 
go z zajmowanego stanowiska, powiadamiając 
jednocześnie o tem, że p. Minister Spraw Wew- 
nętrznych mianował p.. Sulistrowskiego tym- 
czasowym przełożonym gminy m. Urodna, któ 
remu p. de Lacy ma przekazać urzędowanie. 

Przystępując do przejęcia nowego Urzędu 
p. Sulistrowski wręczył p. p. Owsiejowi Suchow 
fańskiemu i Romanowi Sawickiemu dekrety 
nominacyjne na zastępców tymczasowego prze- 
łożonego gminy m. Grodna, p. p. zaś Bolesław 
Kozon, Jerzy Cytarzyński i Rafał Lomban otrzy 
riali dekrety na członków kolegjum przy tym- 
czasowym przełożonym gminy m. Grodna. 

Ławnik zaś tymczasowego magistratu p. 
Leon Mazurkiewicz otrzymał również dekret, w 
myśl którego, mając na względzie  zdekom- 
pletowanie magistratu, tem samem b. magistrat 
zostaję rozwiązany 1 skasowany mandat p. 
Mazurkiewicza, który to mandat wygasa z dniem 
doręczenia tego dekretu, 

Jak z powyższego wynika kryzys w naszym 
samorządzie, który trwał dość sporo czasu z 
dniem wczorajszym został usunięty. 

„ Życzymy nowemu Zarządowi miasta owoc 
nej pracy w dziedzinie uzdrowienia gospodarki 
samóofządowej dla dobra wszystkich mieszkań- 
ców naszego miasta. 

— Dlaczego pojechał do Radunia. W ko- 
łach magistrackich opowiadają o bardzo cieka- 
wej sprawie, a mianowicie: 

Przed dwoma tygodniami w przeddzień 
pogrzebu cadyka z Radunia urzędnik magistratu 
p. S -ki (katolik) otrzymał z kasy magistratu 
60 zł., które miał zapłacić do kasy komunalnej. 

Pan S - ki jednak tych pieniędzy nie wpła- 
cił, lecz będąc w stanie podchmielonym, wsiadł 
do przejeżdżającego autobusu, dązącego w kie- 
runku Radunia i pojechał sobie na pogrzeb ca- 
dyka z Radunia, 

Po pogrzebie p. S-ki powrocił sobie do 
Grodna i tu wypłynął na jaw jego uczynek. — 
Pana S-kiego zawieszono w czynnościach i 
przeprowadzono dochodzenie dyscyplinarne, 
które potwierdziło fakt roztrwonienia tych 60- 
ciu złotych. 

Komisja dyscyplinarna, biorąc jednak pod, 
uwagę to, że p. S-ki jest ojcem czworga dzieci, 
wybaczyła mu ten występek, ż tym jednak wa- 
runkiem, że nadal pilnować będzie grosza pub- 

licznego. ; 
— Zmiana terminu zjazdu sekretarzy. 

Wobec wyjazdn starosty Powiatowego do Bi 

łegostoku — żjazd sekretarzy zarządów miej 
skich i gminnych, który miał się odbyć w 
dniń 12 b.m. odłożono na dzień 14 b.m. (so- 
bota). 

— Przyjazd artystki Teatru Narodowego. 
W tych dniach przyjeżdża do Grodna na dłuż 
szy pobyt art. Teatra Narodowego w Warsza- 
wie p. Stanisława Mazarekówna. 

— Termin rozprawy Łuby przed Sądem 
Okręgowym. Sąd Okręgowy w Grodnie, wy- 
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wa wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka od adcisków 

Prow. A. PAKA. 
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Szukanie Poiski 
(Rok 1906) 

Odezuwała zawsze przed masówką duże 
wzruszenie, że oto zakłóci im chwilę wyno- 

ezynku po ciężkiej pracy — czy celowo? Mo- 
że przytem narazić ich na jakieś zatargi z 
pracodawcą — zawsze agitatorka nie jest do- 

brze widzina na fabryce. I teraz stała z da- 

la, czując na sobie wszystkie oczy, i obli- 

ezala skropulatnie pro i contra tego swego 
wtargnięcia w ich życie. Widziała jednak, 
że tym razem uczynić to musi. Zajęła więc 
miejsce na rusztowaniu i zaczekała chwilę je- 

szcze, aż zaczną jeść. 
Niech nie tracą czasu! — pomyślała. Na- 

gle spojrzała, jakby  pociągnięta czyimś 
wzrokiem: 

— A, to ten pewnie — już bez pracy! 

Jakież przykre ma spojrzenie! Jak nię 

ogląda! — przemkęło jej w myśli. Czas była 
zaczynać. 

— Towarzysze! pozdrawiam Was w imie- 
niu wszystkich robotników zorganizowanych 
w Polskiej Partji Socjalistycznej !. 

Niech żyje Polska Partja Socjalistyczna 
— odpowiedzieł jej chór. 

— Przybywam dziś do was w sprawie 
bardzo ważnej, w sprawie, którą musimy 
dziś omówić i dziś załatwić, w sprawie wa- 
szego dnia roboczego i waszego losu naj- 
bliższego. Musimy się rozejrzeć w sytuacji, 
która się wytworzyła tu na waszej fabryce. 
Ale musimy wasze sprawy brać w związku 
ze sprawami robotników innych fabryk zie- 
mi kieleckiej, a nawet w związku ze spra- 

wami fabryk całego Królestwa. Musimy 
liczyć się z faktem, że ruch rewolucyjny 

poderwał istnienie przemysłu w całem pań- 
stwie rosyjskiem i także w naszym' kraju, 
osłabił wprawdzie kapitalistów, ale jedno- 
cześnie zubożył robotników, ....to też wbrew 
zwyczajowi, będę dziś bronić fabrykanta, 
a nie robotnika, bo ten fabrykant jest 
zrujnowany naprawdę — lada chwila straci 

grunt pod nogami, czyli kredyt. Dlaczego 
tak jest? Wiecie przecie, że miał fabrykę 

RORY ATARI RARE TSS SSL 

w ylawca Bhamistaw Mackiewicz. 
ORWAZCOJCW WROGO TACE. AOR NEAT 

*obeeności domowników nieznani sprawcy z 

   

  

znaczył już termin rozprawy b. nacz. Urzędu 
Skarbowego Łuby, oraz winnych współdziała 

„nia defraudacji na szkodę skarbu państwa. 
Termin ustalony został na dzień 6 listo- 

pada r.b. 
Na ławie oskarżonych prócz Łuby zasią- 

dą: b. z-ca jego Kraczkower, b. buchalter Mo 
lendo i kupey grodzieńscy Izaak Kamiński 
i Joglichalef. 

Ze względu, na to, że w sprawie tej jest 
wielu poszkodowanych ze sfer miejscowych, 
proces ten budzi wielkie i zrozumiałe zain- 
teresowanie. 

— Odlot gęsi. Przy pomocy nieznanych 
osobników na szkodę Apolońji Pokoszowej”,„od- 
leciały” 3 jej gęsi, których poszkodowana ob. 
licza wartość na 10 zł. 

— Uliczny bieg kołarski. W ub. niedziele 
w ramach zakończenia „Tygodnia Strzelec- 
kiego” odbył się tu uliczny bieg kolarski. Trasa 
biegu wynosiła 5 okrążeń ulicami: od Poczty — 

' Orzeszkowej, Dominikańską, przez PI. Batorego 
na Brygidzką, Jagiellońską, na Orzeszkowej i 
przy Poczcie meta. W biegu tym zwyciestwo 
uzyskał Szewiałło (Ognisko Wilno) na rowerze 
firmy „B. Wahrer — Warszawa“ 2) Lubicz 
(Kraft — Grodno). 

— Okradzenie mieszkania. W czasie ie 

    

pomocą podrobionego klucza, ` 
dostali się do mieszkania Lowerów (W: 
skiego 16 m. 3) gdzie dokonali kradzieży. 

Łupem złodziei padło przeszło 600 zł. 
gotówką, obrączka, szpilka i łańcuszek ze 
złota. 

O dekonanie kradzieży poszkodowana pa 
dejrzewa służącą Rozalję Kurczewską. 

Aonikrka 
Mecz pilki nožnej. Miedzy družynami Spar- 

ta — Žyrowice (Szkoła rolnicza) rozegrany 
został mecz, który przyniósł zasiużone zwycięs 
two „Žyrowicom“ w stosunku 3 : 1. 

Sparta grała ambitnie, lecz nie zdołała opa- 
nować sytuacyj podbramkowych. W ataku Ży- 
rowice pokazały dobrą i gentlemańską grę. 

Widzów około 1.000 osób. Sędziował bez 
zarzutu por. Hupałowski. 

® 

     

  

* 

Družyny 80 pp. — Makabi rozegraly mecz 
piłki nożnej przy niezwykłem zainteresowaniu 
publiczności, 

Drużyna 80 pp. wykazała doskonałą orjen- 
tację techniczną i kombinacyjną bijąc groźnych 
bądź co bądź przeciwników w stosunku 4 : 2. 

W 80 pp. wyróżniłi się por. Hupalowski, 
Kielak i Jarosz. W Makabi na obronie Minc. 

Sędziował ostro p. Kochański. Widzów 2.000 

* 

  

— Przejazd Ministra Patka. Dnia 8 bm .prze 
jeżdżał w drodze do Moskwy przez Stołpce 
ambasador Polski przy rządzie Stanów Zjedno- 
czonych p. minister Patek. 

Pana Ministra na dworcu oczekiwali przy- 
byli specjalnie: konsul polski z Mińska i przed 
stawiciele władz sowieckich, którzy towarzyszyli 
następnie panu Ministrowi 'w dalszej podróży. 

— Przejazd włoskiego generała. W drodze 
powrotnej z Moskwy do Rzymu przejeżdżał 
przez Stołpce w charakterze służbowym włoski 
generał Rossi Camillo. Pan generał przebywał w 
Rosji dwa tygodnie. 

— Strzelania ćwiczebne. W powiecie stoł- 
peckim odbywa 'się obecnie cykl ostrego strze- 
lania z broni długiej, W ubiegłą niedzielę strze- 
lanie takie odbyła kompanja rezerwistów z No- 
wego Swierznia. Wynik strzelania był naogół 
dobry. Rezerwiści z całym zapałem garną się 
do odbycia swej obywatelskiej powinności. W 
następną niedziełę odbędzie swe strzelanie miei 
scowe K. P. W. 

COZ TYPE MOST DNA ABA TN 

Wyjątkowo temla wyprzeda 
mebli, bielizny, robót trykotarskich 

i ręcznych 

Da WYSTAWIE T-wa „Pomec Prat” 
codziennie do soboty 14 paźd:iernika r. h 

włącznie ой 12 w poł, do 10 wiecz, 

Wejście bezpłatne 

SUBOCZ 19. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA PAT. — Giełda. Dewizy: 

Holandja 359,75 — 360,65 — 358,85. 
Londyn 27,61 — 27,62 — 27,75 — 27,48. 

Nowy York 5,92 — 5,96 — 5,88. 
Kabel 5,93 — 5,97 — 5,89. 

Paryż 34,915 — 35,00 — 34,83. 
Szwajcarja 172,82 — 173,25 — 172,39. 
Włochy 46,84 — 47,07 — 46,61. 
Berlin w obrotach pryw. 212,45. 
Tendencja przeważnie słabsza, oprócz Lon 

dynu i Nowego Yorku. 
AKCJE: Bank Polski 81—80,50. 
Starachowice 8,75. Tendencja niejednolita. 
Dolar 5,85—5,86. Rubel złoty 4,69. 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Dola- 

  

$ rowa 60. Dillonowska 70. Stabilizacyjna 78,85. 
Warszawska 44,50. 

i w Częstochowie, którą musiał zamknąć 
— zniszczono tam wszystko. Jeśli będziecie 

przy swojem obstawać zamknie i tę fabrykę 
i zostaniecie na bruku. 

— To niech zamyka — pójdziemy gdzie 
indziej ! 

— Możecie to uczynić, ale tak łatwo wam 
nie przyjdzie — rzucić rodziny, rzucić wszy- 
stko, i iść precz w jesieni szukać pracy. — 
Kilka pokoleń waszych pracuje na tej fabry- 
ce — wrośliście w tę pracę. Ja radzę zwró- 
cić uwagę, że wasza fabryka prowadzona 
jest przez kapitalistę, który chce być u 

was tylko pierwszym robotnikiem na sta- 

nowisku właściciela i dyrektora fabryki. Do- 
piero teraz nie robi wkładów dla podnie- 
sienia fabryki, bo ma długi i protestacje 
weksli. Pierwszy wprowadził ochronę pra- 
cy w takim rozmiarze jak na fabrykach 
zwiąkowych, dzień roboczy krótszy jest u 
was, niż gdzie indziej — mam wrażenie, że 
niejeden sobie dobrze odłożył i większym 
jest kapitalistą niż wasz pracodawca dzisiaj 
Ja radziłabym o tych zwolnionych tak bardzo 
nie walezyć, .dziesięciu z pośród nich  zasłu- 
guje na obronę — inni to wałkonie, obieży- 

światy — niech wracają skąd przyszli. Jest 

  

Drukarnia „Sk     

  

tylko 
cudzi „Е 

Dziś całe Wilno mówi 
© ósmym 
e świata KIRG - 

W dziejach kinematcgrafji tego jes cze nie było. 2 lata pracy — 3 miljony dolarów kcszt reali: acji. 
KONG 

Pocią ek o godz. 4-ej w niedz. od 2 ej 

  

IŁÓŻ 
2 wielkie przeboje 

MIŁOŚĆ W AUCIE 
ANNABELA 

reż. Joe May 

i JEAN MURAT 

szatański 

BELA LUGOSI 
w niesam :wilym ti mie 

„„BIARLY UPIOR““ 
  

  

Niamx słów zachwytu! Cyfry zamiast słów! W ciągu 5 cin dni 19.500 osób podziwisło w Wilnie 

„MIÓD w jego niębotycznej kreacji p. t. 

  

B CERVANTESA režyserji 

Fiodora SZALAPINA 
6. W. PABSTA 

Nad program: Rekcrdowe dodatki dźwiękowe. 

  

„PAN“ „Tajemnica Z00“ rem 

to film olśniewający 
przepychem, emoc- 
jonejący 
tryskający 

treścią 
humo- 

na nasiym 
ekrsnie jnż 

wkrótce 
  

  

Dźwiękowe kino 

„RÓXY” 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 uczęsiczanie 

  

Kadje wiieńskie 
Czwartek, dnia 12 bm. 
1.00 Czas. Gimnastyka, Muzyka. Dziennik. 
11.30 Pzegląd prasy. 
11.40 Wiadom. o eksporcie. 
11.45 Komunikat. 
12.05 Orkiestra. 
12.30 Dziennik połudn. 
12.35 l-szy poranek szkolny z Filh. Warsz. 
15.25 Program dzienny. 
15.30 Giełda rolnicza. 
15.40 Muzyka lekka. 
16.40 Nasze prawo do pracy, odczyt. 
16.55 Koncert solistów 
17.00 „Co nas boli"? przechadzki Mika. 
18.00 „Zwycięstwo Sobieskiego pod Parka 

nami 9-go x 1663 odczyt. 
18.20 Słuchowisko („Most Szaniawskiego) 
19.05 „Skrzynka pocztowa Nr. 265 
19,25 Odczyt aktualny. 
19.40 Program na piątek. 
19.45 Dziennik wieczorny. 
20.00 Koncert. 
21.00 Skrzynka techniczna. 
21.15 D. c. koncertu. 
22.00 Sport. 
22.10 Muzyka taneczna. 
23.00 Kom. meteor. 

ÓW YTY YET WOOYTĘPYWEPTOWPTYTOWWYYT 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rew. 
I-go Stefan Wojciechowski, zamieszkały w Wil- 
nie przy ul. Zakretowej Nr. 13 - 1, na podstawie 
art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu 21 paździer 
nika 1933'r. o godz. 10 w maj. Jurgiszki, gm. 
Orańskiej, pow. Wil. — Trockiego odbędzie sie 
publiczna licytacja ruchomości, a mianowicie: 
10 koni, 7 krów, żyta w słomie, pszenicy w sło 
mie, oraz różnej słomy, siana i innych ziemiop- 
łodów, oszacowanych na łączną sumę zł. 1568 
groszy —. które można oglądać w dniu licy- 
tacji w miejscu sprzedarzy w czasie wyżej й- 
naczonym. 

Wilno, dnia 6 października 1933 r. 

Komornik ( - ) Stefan Wojciechowski. 

Sprawa Witolda Swiackiewicza p —ko 
Marji Stolińskiej _ Kalksztejnowej. ` 
AARAGKAGAADAAAAAAŁAADADADDRANNALAAAŁANNARA Akai 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
i LNIARSKA W WILNIE 

Za 100 klg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto I standart 693 g. 1 
Žyto II stand. 663 g.1 

16,95, 
15.00. 

Owies stand. niezadeszezony 469 g.1 14,96 
Gryka zbier. 18,75 
Mąka żytnia @о 55 proc. 25.00 — 26 
Żytnia do 65 proc. 21—22 
Mąka żytnia sitkowa 17 
Mąka żytnia razowa 

CENY ORJENTACYJNE: 

Pszeniea zbier. 
Jęczmień na kaszę zbierany 

Pszenna 0000 A luks. 35—39,37 i pół 

17,25 — 17.50 

22,50 

Razową szatrowana, 18.50 
Otręby żytnie 8,50 

* Pszenne cienkie 8,75 

Jeczmienne 8,68 
Kasza grycz 1/1 palona 
1/2 palona Е 
1/1 biala 37 
Perłowa (pęcak) Nr. 2 24—25 

Perłowa Nr. 3 31 
Owsiana 47 
Ziemniaki jadalne 6 
Siano 5,50 
Słoma 5 

Siemię lniane 90 proc. . 30,30 — 30,60 

Ogólny obrót w tonnach — 500. 

zresztą między niemi i taki, którego sprawę 
należałoby dobrze zbadać, a dopiero potem de- 
cydowac, czy bronić go, czy nie. 

— Słusznie mówi. — Śmiało gadasz! 
— Poczekajcie Towarzysze, bez sądu 

partyjnego nie wolno żadnego towarzysza od 

czci odsądzać i judaszem.... | 

Ostatni wyraz zagłuszony został 
kiem: 

— Już go niema — widzieliście, jak zmy- 
kał! Judasz, napewno judasz — nieczyste 
sumienie poszło w nogi! 

Ktoś krzyknął: 

— Trzymać go, 
sprowadzi! 

Paru rosłych robotników 
pogoń za zbiegiem. 

Marta rozumiała, że może dojść do sa- 

mosądu, ale opanować sytuacji już nie mo- * PR: 
gła, pozostało jej jedno tylko — kończyć 
zaczętą sprawę. 

— A więc zwracam się do was, To- 
warzysze, raz jeszcze z zapytaniem, jak de- 
cydujecie? Namyśleie się i dajcie za jakieś 
pół godziny odpowiedź, a potem pójdziemy 
omówić sprawę z waszym starym. 

7 temi słowami zeszła z rusztowania. 

okrzy- 

będzie sypał, wojsko 

rzuciło się w 

LL AL Ll Ll i L TO ZANIAKAWAC OE AAS OOOO 

Zamkowa 2, 

UWAGA! Chcąc amožlimiė $z. Publiczności 
do naszego kina 

15 — 15,50 | 

40, GB 

Nad program: Dodatki dźw 

Dyrekcja OBNIŻYŁA CENY BILETÓW: "= 

Dziż nusząco piękna LIL DAGOWER w wielkim cr: tycznym Jramacie ilastrującym d-ieje grzesznicy p. t. 

„„KOBIETA х KOGNT 
      

"CARLO '* 
iękowe. 

ii m. gr 35 
fl m. gr. SB 

Anonz: Już wkrótce „Niech Żyje Wainość* Rene Claira. 

LADOLKADAKKAADAA ANKA AAAA, 

Łodziania TAPICER-DEKORATOR 
WŁADYSŁĄ w SZCZEPAŃSKI otworzył w;- 
twórnię mebli mięsich w Wilnie ul. Mie 
miecka 2 sklep łrontowy gdzie poleca wła- 
suego.wyrobu najmodniejsze otomany, tep- 
czany, łóżka, fotele klubowe i kozetki oraz 
przyjmuje zamówienia w zakresie tapicer- 
Stwa, a lakże przerabiam wszekie miękie 
meble i wykonywam gustowne dekoracje. — 
Wykonanie solidze i pusktnaln:. Obsługa 

fachowa. 
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SPRZEDAJE SIĘ lali r 

    

Ё kawiarnia „Swtezisnka“ 
Kurno Wileńska 9 — wiado- 

i SPRZEDAŻ mość na miejscu. 
WYTETYWYTOWOWCYYOSTA m = 

D 0 M ALL LAS 

maroweny 0 8 poko- 
jach, oraz domek drew- 
niany dwnumieszkanio- _ 
wy z zabudowaniami i 
z górą dziesięciną zie- Potrzebne 
mi do sprzedania tanio M IESZKANIE 
Plac można zmniejszyć Wp: Ape 
Zwi iecka 31. Е ; 
E, Žo ck —- — £dministracji dla W, Ł. 

DOM е 
drewnirny z ogródkiem 
DO SPRZEDANIA 

Wilkomierska 117, do- 
wiedzieć się mieszka- 
nie 1 0 

  — 

  

Poszukuję 
pokoja b. elegancko 
umeblowanego, znpeł« 
nie nie krępują:ego z 
wszelkiemi wygodami, 
ewentralnie  częścio- 
wem utrzymaniem. — 
Oferty z podaniem wa- 
runków do adm. dla 
B. St. 

MIESZKANIA 
6 lub 12 pokoi do wy, 
najęcia z wygsdami —- 
Zygmuntowska 4 

Wydaje się 
5-cio pekojowe miesz- 
kanie odremontowane z 
wszystkiemi wygodami 
Sierakowskiego 12 do- 

  

OKAZJA 
sprzedzm tsnio ule ra- 
mówe z pszczołami, — 
Poczia Biała Wska w. 
Nowosiołki IV — Jasn- 
towicz Wincenty, 0 

Rośl ny pokojswe 
DO SPRZEDANIA 

b, saalóz Wileńska 48 
m. 

Sprzedaje się 
duża palma i dwa 

wiedzieć się u dozorcy > : 
KARTOFLE "DO "WYNAJECIA 

2 mieszkanis: 4 dnže 
pokoje na II pietrze i 
4 albo 5 pokoi na III 
piętrze, Wiadomość u 
właściciels; ul. Sadowa 
N 21 m.5 0 

białe i różcwe, wybo- 
1owe z dostawą do do- 
mn sprzedzje majątek 
Wielka-Rzesza. Zamó: 
wienia Witoldowa 5—4 
tel, 11-72, 

    

brzozowe, sosnowe i 
oraz 

węgiel górnoś 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 
MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 

w Wilnie, ui. Tartaki 28, tel 

Dostąrcza również dlą urzędów 
Dla P. P. Urzędników na 

'Czuła się bardzo zmęczona, chętnie więc 

dała się zaprowadzić na obiad do towarzy- 

sza Andrzeja, 

Poczciwy Andrzej szedł obok niej i 

ugwarzał sobie wesoło: : 

— No, Towarzyszko, zmęczyliście się 
widzę, porządnie, bo to niełatwo z. naszą 
bracią — każdy swój rozum ma! No, ale 
to nie — młodziście — hędziemy z większym 
smakiem pałaszować kiełbasy — czy nie tak? 
Musicie mi tylko towarzyszko dotrzymać tym 
razem — po kieliszku — po jednemu — dla 
kuraża! Bo to widzicie, musicie odwagę 
teraz mieć — ten Świta co uciekł, po- 
wiem wam rzetelnie — dla wszystkich nas 
niebezpieczny, ale dla was najgorszy to szpi- 

cel. Słuchajcie mnie starego — jedźcie nie 
Фита . żydowską, bo dopadnie was z żan- 

darmami na szosie i zda wprost do wię- 
zienia, jedźcie mówię wam,  wózeczkiem 

bocznemi drogami. Zaprowadzę was do 
kuma, który dziś właśnie wybiera się do 
Kiele — dacie mu coś, uczciwy to człowiek 
— dostawi was do domu, jak się patrzy. 

— Dobrze, — macie słuszność, 
rzyszu! 

Weszli do izby 

towa- 

Andrzeja. Andrzejowa 

  

MIESZKANIE Na Kury Kra 
3 - POKOJOWE i szycia przyjmję u- 

z wygodami do wynua: czenice za dostępną e- 
jęcia. Zwierzyniec So- płatą. Nauka solidna. 
suowa 17. Stróż wskaże Królewska 5 —11. 

Dwa mieszkania d UCZEŃ 

państwowego gimmazį. 
abs ZW E 
wszelkiemi 'wygodami 
od zersz do deda > kl, z dobrej ze Witoldowa 5 dom Z. 42 ny, Wielkopolanin— Raszczyca. 6 Z PowWazną rekomendas- 

'З cia, z powoda trudnego 
położenia — goszakuje 

5 EPOKOJOWE E korepetycyj £ wszystk. 
przedmiotów, nie wyłą- śłoneczne na I pięirze czając ki I bedei 

z wygod:mi do odna- kontakóle > ze few, 

A asis M ckie- nczn's, Wynegrodzenie 
® niskie, eweniaainie па 

a mieszkanie. — Łaskawe 
zgłoszenia  przyjmaje 
„Śłowo* pod „%sm* 

Za utrzymanie 
i skromne wynagradze- 
nie wyjadę do каа йк 
na cały rok do uzuki 
dzieci. Zgłoszenie de 
Redakcji pod „Student 
Politechniki Lwowsk.“ 

  „m mm 

    

Potrzebne 
3—4 pokoje z dużą 
salą w centrum. Hotel 
Szlachecki pok.9, godz. 
10-12 0 
— — — — — 

POKÓJ 
bardzo ciepły do wy 
najęcia przy ul. Tartaki 
18—4 (róg nil. Mickie- 
wicza) Oglądać: od 3 5 

  

  

  

do 5 godz. 1 е S L MMA AAA > 

„POKÓJ Pas zūktijių 
umeblowany z wygo- 
dami i telełonem do m PACY TONY wynajęcia L as 22 
ska 20 m 5. MŁODA 

POKój intelig.  nanczycielks- 
umeblowany, suchy — wychowawczyni wyje: 
ciepły „wygody, wejście 
niekrępujące, parter — 
Zygmuntowska 20 m.1 

dzie do dzieci od iat 7 
do 10 z przygotowa- 
niem do I kl gimn. — 

ad 3—5 pp. 0 Świadectwa i referencje 
— — — — — — — poważne — ul. Wielka 

РО 6] 27—3 od 12—2, 
dnžy. jashy, nienme- — — — - — — — 

POSZUKUJĘ 
posady pokojowej fuk 
do wszystkiego — mam 
świadectwa. Nieświeska 
14—16 m.4 Nowikowż 

" Młoda 
panienka — łagodnego 
usposobienia poszukuje 
posady w charakterze 
pielęgniarki przy dzie- 
ciach lub starszych, — 
Chętnie na pro 
Oterty pszysytač Wilno 
Bakszi+ 2 pod „Pielgg- 
niarka* 

blowany Zz užywalno- 
šcią lazienki do wyna- 
jęcia, Wileńska 25 m. 12 

    

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

działu. 
Mickiewicza 48 m, 6. 

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

  

Ogrodnik 
z ukończoną szkołą e- 
groduiczą | kiłkołetnię 
przktyką, zakłada ogra- 
dy owocowe—azdobne, 
oraz ndriela porad (zm 
chowych. Wilno, ulice 
ŹŻwirawa Góra 18—1 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na miesskawie 
Z człodziennem: zirzy- 
maniem 75 zł złe, — 
Opieka dobra Plec 
Metropolitalny 3 m. 6. 

® 

iqski 

  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

  

„ 751. 

i instytucyj. 
zaty. 

  

EROS T TIESTO EINIKIS INPRS lui k S i Ai A 
już kiełbasy z rynienki wyjmowała — sma- 
kowicie pachło i kiełbasą i kapustą. 

W izbie jasno było i czysto: wzorzyste 
chusty, zapaski, jaskrawe, prześliczne skrzy- 
nie i obrazki święte na ścianie w całym og- 
rodzie palnt wielkanocnych — wszystko była 
zalane złotem słońcem. Nim zasiedli do sto- 
łu, czystym, lnianym  obrusem zaslanym, 
dziewczęta Andrzeja przypadły do rąk qa- 
ni dawnym zwyczajem, Andrzejowa też 
chciała, w rękę pocałować, ale towarzyszka 
Marta nie pozwoliła. 

Andrzej wąsy dłonią 
ceremonjalnie do rąk 

obtarł i podsunął 
swego gościa: 

— Ja też we własnym domu cheę na- 
szej paniusi rączki ucałować na. powitamie 
— po dawnemu! 

Gdy ceremonja powitania się skończyła, 
rzekł: 

— No, a teraz po kieliszeczku paniusiu! 

się 

— Nie, towarzyszu, wiecie — nie piję 
nie nigdy, a teraz tembardziej — w głowie 
mi się zakręci —nie nalegajcie! 

(D. C. N. ) 

Redaktor w.-z. Witołd Ta 
ВО  


