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Żadnego echa... Żadnego, najmniejszego 
nawet oddźwięku nie wywołała w społeczeń- 

stwie poza - ukraińskiem  rozpaczna, pełna 

tragicznych nut odezwa biskupów  grecko- 

katoliekich w sprawie „agonji Ukrainy““... 

Dziwne to jest... Be gdyby nawet nie 

jąć się treścią wołania biskupów ukra- 

ińskich, — sama forma musiałaby zwrócić 

na siebie większą uwagę: nie często się zda- 

rza, iż właśnie w taki sposób przemawia 

hierarchja kościelna... 
Biskupi ci wołają na cały głos: 

„Ukraina znajduje się w przedśmiertnych 

konwulsjach. Ludność wymiera śmiercią gło- 

dową. Oparty na niesprawiedliwości, fałszu, 

bezbożnictwie i deprawacji, system paistwo- 

wego kapitalizmu doprowadził bogaty nie- 
gdyś kraj do ostatecznej ruiny. Przed trze- 
ma laty Głowa Kościoła Katoliekiego, Oj- 

ciec Św., papież Pius XI protestował ener- 

gicznie przeciwko wszystkiemu, co w bolsze- 

wizmie jest wrogie chrześcijaństwu, Bogu, 
i naturze ludzkiej, przestrzegając przed stra- 

sznemi następstwami takich zbrodni, — i cały 

katolicki świat, a z nim i my, łączył się z 
tym protestem. Dziś widzimy następstwa 

postępowania bolszewików: położenie z ka- 

żdym dniem staje się coraz straszniejsze. -— 
Wrogowie Boga i ludzkości odrzucili reli- 
gję — podstawę ładu społecziego — ode- 
brali wolność, — największy skarb  ludzko- 

ści, — z wolnych obywateli. zrobili niewol- 
ników i nie mają dość rozumu, żeby iea 
karmić za ich ciężką niewolniczą pracę w 
pocie czoła. 

Na widok tych zbrodni niemieje ludzka 
natura, — krew się ścina w żyłach. 

Jesteśmy bezsilni i nie możemy  przy- 
nieść żadnej  materjalnej pomocy  konają- 
cym braciom; wzywamy więc naszych wier- 

nych, aby modlitwami, postami, powszech- 

ną narodową żałobą, ofiarami i wszelkiemi 

możliwemi dobremi uczynkami chrześcijańskie 
go życia uprosili pomocy z nieba, jeżeli na 

ziemi niema żadnej nadziei na ludzką  po- 
moc. 

A przed całym światem znów protestu- 
jemy przeciwko prześladowaniu małych, 
ubogich, słabych, i niewinnych, — gnębicieli 
zaś oskarżamy przed  SądemWszechmocnego. 

Krew robotników, którzy głodni orali 

czarnoziem Ukrainy, woła o pomstę do Nie- 
ba, a głos głodnych żeńców dochodzi 
Boga Sabaotha. 

Wszystkich chrześcijan całego 
ta, wszystkich wierzących w Boga, 

liwie zaś wszystkich robotników i włoś- 
cian, — przedewszystkiem naszych  roda- 
ków, prosimy 0 przyłączenie się do tego 
głosu protestu i bólu i o  rozpowszechnie- 

nie go w najdalszych stronach świata. 

Wszystkie radjostacje! prosimy  roznieść 
nasz głos na cały świat; może doleci on 
do ubogich chat, gdzie konają z głodu wie- 
śniacy. 

Niech w godzinę 
dowej, 

   

  

do 

, 

świa- 

osob- 

strasznej śmierci gło- 
wśród cierpień okropnych, będzie 

dla nich choć małą pociechą wieść, że ich 
bracia wiedzieli o ich okrutnym lose, cier- 
pieli i ubolewali nad nimi, — za nich 
modlili. = 

A wy, cierpiący, głodujący, i konający 
Bracia, wzywacie Miłosiernego Boga i Zba- 
wiciela naszego Jezusa Chrystusa. Okropne 
znosicie męki, — przyjmujcie je za grzechy 
swoje, za grzechy świata i mówcie z Je- 
zusem Chrystusem: „Niech będzie wola 
Twoja Ojeze Niebieski!““... Przyjęta z woli 
Bożej śmierć — to święta ofiara, która się 
zespala z ofiarą Jezusa Crystusa, — przy- 
niesie ona wam Królestwo Niebieskie, a 
całemu narodowi zbawienie. 

się 

Wszyscy biskupi grecko - katolicey pod- 
pisali tę odezwę: Metropolita A Szeptycki, 
bp.stanisławowski G. Chomyszyn, bp. prze- 
myski J. Kocyłowski, bp. patarski M. Budka, 
i sufragani: G. Łakota, I. Buczko, I. La- 
tyszewski. 

Rozpaczne tragiczne wołanie biskupów 

uniekich, gdyby nawet dotyczyło stosun- 
ków w Meksyku, zasługiwałoby na przeję- 
cie się niem, — cóż dopiero, gdy chodzi © 
ginący za miedzą świat chrześcijański |... 

A jednak głos tych biskupów był 

głosem wołającego na puszczy... Trudno zor- 

jentować się w tem, jak przyjęło odezwę 
ukraińskie społeczeństwo katolickie, ale już 
o Ukraińcach prawosławnych można z całą 
pewnością powiedzieć, że bardziej ich а)- 

sorbuje a chwili obecnej walka z własną 
hierarchją, niż troska o | konającą Ukra- 

inę zadnieprzańską:: gdybyż tej sprawie po- 
święcono choć jedną setną część artykułów, 
pisanych na temat nikczemności, przewrot- 
ności, obłudy, brutalności, i t. d. i t. d. 

syjskiej hierarchji Cerkwi 
w Polšee!... 

10- 

prawosławnej 

Łatwo jest zlekceważyć głos biskupów 
uniekich : niekatolicy mogą potraktować 

go, jako „intrygę  watykańską", jako 
gest nieszczery, obliczony tylko na efekt 

lub też wypływający z zimnego wyrachowa- 
nia. Katolicy nie - Ukraińcy mogą uwa- 
żać go za Swego rodzaju demonstrację  na- 
rodową, z$ Wyraz trosk, obchodzących tylko 
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Ukraińców.. Tak: kto nie chce słyszeć tego 
krzyku, — nie posłyszy |.... 

Rozpaczne wołanie biskupów 
niezawodnie wypływa tak z 

nych, jak i narodowych: 

cioła nie kry 
dzi niemal zazdrość... 

obronie ginących Ukraińców, 

ni wzywają wiernych do modłów i 
uby w modlitwie połączyć się z męczennika 

mi... Ale przecież tam, w strasznej 

krainie katuszy i niewoli, giną nietylko U- 
kraińcy... Jest kilka miljonów Białorusinów, 
— jest blisko miljon Polaków !... Kto e niech 

uniekieh 

religij- 

dostojnicy koš- 

się z tem. To ujmuje i bu- 

Oto ktoś, stanął w 

— oto kapła- 

uezuć 
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pamięta ? 
Pytanie nieistotne, refleksja może płyt- 

ka... Nie o to przecież chodzi, abyśmy się 
podzielili na grupy i grupki (wzajemnie się 

zwalczające) i widzieli tylko to, co nas bez- 
pośrednio i najdotkliwiej obchodzi... Nie! 

Chodzi o coś wręcz przeciwnego: 0 łącze- 
nie się, o jedność! 

Do tej jedności wzywają biskupi unie- 
cy, nakazując swym wiernym, a więc kato- 

likom, modlitwy za prawosławnych na U- 
krainie, — oraz zwracając się nietylko do 
świata katolickiego, ale do wszystkich  wie- 
rzących w Boga!.... 

Właśnie to jest niezmiernie ważne: trze- 

ba wreszcie jasno i wyraźnie postawić spra- 

wę stosunku do akeji ateistycznej, która 

na całej linji triumfuje w Bolszewji i która 

czyni eoraz większe postępy u nas. 
To nie jest sprawa katolików tylko tub 

prawosławnych, — Polaków, Ukraińców czy 
też Rosjan: wszysey wierzący w Boga, a 

przedewszystkiem, rzecz jasna, chrześcijanie 

— wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Pol- 
skiej bez różnicy narodowości, — muszą 

stanowezo się przejąć sprawą i stworzyć 

wspólny zwarty front... 

Bez opracowania wspólnej akcji, bez 
wciągnięcia do niej jak najszerszych mas, 
bez wzniesienia się ponad sztuczne mury, 

dzielące poszczególne grupy religijne i na- 

rodowościowe, — nie może być mowy 0 zwy- 
cięstwie, — a trzeba pamiętać, że  tyiko 
dwie mogą być ewentualności: albo komp- 
letne zwycięstwo, albo potworna klęska"... 
Stan neutralny, tak starannie przez nas 
przestrzegany, na dłuższą « metę utrzymać 
się nie da! Ы 

Głos biskupów uniekich budzi ponure re- 
fleksje wskutek tego, że  nie* znalazł echa. 
Zdawałoby się, że zostanie on przedewszy- 
stkiem podehwycony przez kapłanów  ob- 
rządku wschodniego... Nie... Są oni przeję- 
ci swą ofiarną pracą misyjną w dzikiej 
Polsce i jeżeli informują Świat o sprawach 
religijnych „na Wschodzie'*, to tylko poto, 
aby zaznaczyć, jak egzotycznym krajem 
jest Polska i jakich wysiłków wymaga pra- 
ca misyjna wśród  dzikusów, zamieszkują- 
cych rosyjskie tereny, okupowane przez 
Polskę... To, co pisał o. Ph. Regis, S. J. w 
„Oevre d“Orient““ lub R. Cartier w „La 
Revue de France“, nie mówiąc już o innych 
jeszcze mniej poważnych głosach, budzi pro- 
test  przedewszystkiem wskutek  bezwied- 
nego może, ale niesłychanie szkodliwego od- 
wracania uwagi od spraw istotnych. 

Po noclegu w Albertynie u 00. Jezuitów 
określa się cały Slonim, jako miasto za- 
wszone, — straszne rzeczy się wypisuje o 
kiepskich drogach, utrudniających pracę 

misyjną, — ale nie mówi się, że to jest 
raj w porównaniu z tem, co jest tuż za 
miedzą, a o czem pamiętać wciąż trzeba!... 

Panuje straszna niekonsekwencja,  któ- 
ra osłabia ogólną  spójnię wszystkich 
chrześcijan: wielki zamęt wprowadza — ob- 
rządek wschodni, którego kapłani robią 
tyle nierozważnych posunięć, nie mając od- 
wagi do przyznania się do popełnionych błę- 
dów. Ale i poza obrządkiem... . 

Oto jednocześnie ukazują się w prasie 
dwie wiadomości. Kapitan wojsk  polskieh, 
odbywający wycieczkę po Rosji, pisze w 
jednym z najpoczytniejszych dzienników, że 
w Bolszewji żadnego prześladowania  reli- 
gijnego niema, — depesze zaś donoszą 0 
przewiezieniu na straszne Sołowki 68 ka- 
tolickich kapłanów, prawie wyłącznie Pola- 
ków... Sześćdziesięciu óśmiu. (Garstka zaled- 

е Czy trzeba tem się przejmować, je- 
żeli zginęły setki i setki kapłanów chrześci- 
jańskich ?.... 

Nie mówmy o naszej „kulturze  chrze- 
ścijańskiej'*, o Polsce, która była i ma być 
„przedmurzem  chrześcijaństwa'*, nie dek- 
lamujmy o „akcji unijnej'*, wszystko io 
będzie czczą gadaniną, a nawet fałszem, je- 

żeli nie zdobędziemy się na stworzenie 
wspólnego chrześcijańskiego, przeciw - atei- 
stycznego frontu w Polsce... W. Oh. 

PRIOR TPS EEE TS 
ALCATRAZ CZARCIĄ WYSPĄ U. S. A. 

WASZYNGTON PAT? Według — oświad- 
czenia prokuratora generalnego Stany  Zjed- 
noczone będą miały swoją Czarcią Wyspę. 
Będzie nią pustynna wyspa Aleatraz na droa- 
dze do San Francisco. Deportowani tam bę- 
dą niebezpieezni przestępcy, jak gangsterzy 
i porywający w celach okupu. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: - 
BARANOUWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁEININIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

MIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa —- Księgarnia Jażwińskiega. i 

*©WOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. i 
'-SW'HĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* i 
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zamiast wsgólnej deklaracji, exposee min. Simona 
GENEWA PAT. Sytuacja w Gene- 

wie w odniesieniu do zagadnienia rozbro 
jenia, jak zawsze w okresie poufnych 
narad i rokowań, szybko się zmienia. 
Zapowiadana wczoraj współna rezołucja 
francusko-angielsko- amerykańska, _ któ- 
га miała być przedłożona w poniedzia- 

łek komisji głównej i miała zawierać 
wspólny tekst trzech mocarstw co do nie 
dopuszczalności zbrojenia Niemiec w 
ckresie próbnym i konieczności okresu 
róbnego, w którym żadna redukcja zbro 

фа nie mogłaby, nastąpić, jest jaż dziś 
nieaktuaina. Trzy mecarstwa zdecydowa 

Napręzona syluacja na Dalekim Dschodzie 
Koncentracja wojsk sowieckich na granicy Mandżurji 

LONDYN. PAT. Wiadomości, otrzy- 
mane z Charbinu, świadczą o naprężonej 
sytuacji na granicy mandżursko-sowiec- 
kiej. Podróżni na kolei transsyberyj- 
skiej opowiadają, że wojska sowieckie w 
wielkich ilościach kierowane są na Da- 
leki Wschód. Co 45 minut przechodzi 
pociąg, pełen wojska i uzbrojenia, z dru 
giej zaś strony wojska republiki mand- 
żurskiej koncentrowane są w okolicy Hai- 
laru. 
ARESZTOWANIE SOWIECKICH URZĘ- 
DNIKÓW NA KOLEI WSCHODNIO- 

CHIŃSKIEJ 
MOSKWA. PAT. Z Chabarowska do 

noszą, że dnia 10 bm. aresztowany ze- 
stał bez żadnego powodu kierownik 
depot stacji Mandżurja Lewickij. 

Na stacji Wuhedo aresztowano za- 
stępcę kierownika odcinka kolejowego 
Kiryłłowa. Zdaniem czynników sowiec- 
kich, tego rodzaju akcja policji, zmierza 
do oddania administracji kolejowej na 
tym odcinku całkowicie w ręce przed- 
stawicieli strony mandżurskiej. 

Zastępca dyrektora strony  mandżur- 
skiej kolei wschodnio-chińskiej Czang- 
Min-Cze uchylił postanowienie przedsta- 
wiciela sowieckiego w dyrekcji kolei, mia 
nujące Lewickiego kierownikiem  depot 
stacji Mandżurja i mianował kandyda- 
ta mandżurskiego. Dyr. Rudyj anulował 
to bezprawne zarządzenie i poinformo- 
wał Radę Administracyjną Kołei o aktach 
Czang-Min-Cze, dezorganizaujących pra- 
cę na kołei. 

МБЕЧОИЕРИНИКРЯСЛЯЦЕ 

Wominacja profesorów zwyczajnych 
na wyższych uczelniach 

WARSZAWA PAT. — Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej zamianował prot. dr. Poilaka, pro 
fesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznań. 

skiego, profesorem zwyczajnym uistorj. fiteratu- 

ry polskiej na wydziale humanistycznym tegoż 
Uniwersytetu, dr. Michałowskiegu, docenta U- 
niwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie pro- 
iesorem nadzwyczajnym archeolog; klasycznej 
na wydziale humanistycznyn: Uniwersytetu 

Warszawskiego, dr. Waszewskiego, docenta U- 

niwersytetu Jagieliońskiego w Kraxowie, prole- 
sorem nadzwyczajnym mate:natyki na wydziale 

filozoficznym tegoż Uniwersytetu. 
Prof. Jakowickiego, profesora nadzwyczaj- 

nego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 

profesorem zwyczajnym ginedologj! i położnic. 
twa na wydziałe lekarskim tegoż Uniwersytetu, 
dr. Czernego, profesora nad/wyczejnego Um- 

wersytetu Jana Kazimierza vw'e Lwowie, profe- 

BESK 

Proces 0 pod 
WIZJA LGKALNA. 

BERLIN PAT. — W procesie o podpalenie 
Reichstagu odbyła się wczoraj wieczorem wizja 
lokalna z udziałem głównych świadków, którzy 
w ostatnicih dwóch dniach złożyli swe zezna- 
nia, Oraz wszystkich oskarżonych z wyjątkiem 
Dymitrowa. 

Wielki plac przed gmachem parlamentu 
Rzeszy zamknięty został już w południe kilku 
kordonami policji, uzbrojonej w karabiny. Dla 
trybunału, oskarżonych, obrońców oraz prasy 
wyznaczono miejsca tuż koło rampy, oddzielo- 
nej przeciągniętemi przez plac sznurami, Tłumy 
publiczności w milczeniu śledziły zdala prze- 
bieg wizji, X 

Olbrzymi front kompleksu budynków о- 
świetlony był przez cały czas lampami łukowe- 

mi. Oskarżonych, skutych kajdankami eskorto- 
wali policjanci, trzymając końce łańcuszków w 
ręku, 

Na polecenie przewodniczącego trybunału, 
jeden z policjantów z płonącem łuczywem w 
ręku wdrapywał się na bałkon Reichstagu, od- 
twarzając znaną scenę, opisaną przez świadka 
studenta teołogji Floettera. 

Następnie dwaj policjanci z płonącemi pod- 
pałkami przechodzili kiikakrotnie za szybami 
sali restauracyjnej Reichstagu. 

BERLIN PAT. — Po jednodniowej przer- 
wie rozprawę w procesie o podpalenie Reichs- 
tagu, wznowiono wczoraj przed południem. — 
Oskarżony Dymitrow jest nieobecny. Oskarżo- 
ny van der Luebbe siedzi bardziej niż zwykle 
pochyłony. Przewodniczący trybunału Buenge 
zawiadamia, że Świadkowie podczas wczoraj. 
szej wizji lokalnej nie mogli udowodnić, czy 
krytycznego wieczoru na bałkonie Reichstagu 
znajdowała się jedna osoba, czy też dwie. 

WNIOSEK O POWOŁANIE NOWYCH 
ŚWIADKÓW. 

, Przed rozpoczęciem przesłuchiwania dal- 
szych świadków, obrońca Teichert wręcza prze 

wodniczącemu wniosek pisemny w sprawie we- 
zwania kilkudziesięciu świadków na okoliczno- 
ści, dotyczące prywatnych stosunków Dymitro- 
wa i  współoskarżonych Bułgarów. Świadko- 
wie ci mają potwierdzić, że zarówno co do 0- 
soby Dymitrowa, jak i dwu innych Bułgarów, 
mogła zajść i rzeczywiście zaszła.omyłka w roz 
poznaniu. Szereg Świadków mieszka obecnie 
w Moskwie. Prokurator kwestjonuje wartość 
zeznań części tych świadków i zastrzega sobie 
do soboty zajęcie stanowiska wobec wniosku 
obrońcy. 

Przystąpiono do przesłuchiwania dalszych 
świadków. Zeznaje porucznik Losig - Keith, 
który był jedną z pierwszych osób, jakie zna- 
łazły się w płonącym budynku Reichstagu. O- 

  

sorem zwyczajnym tilologj: francuskiej na wy- 
ale humanistycznym tegoż Uniwersytetu, dr. 

Szęzeniowskiego, docenta i zast. profesora Uni- 
wersytetu Jana Kazinierza we Lwowie, proit- 

sorem nadzwyczajnym fizyki teoretycznej na 
wydziale matematyczno - przyrodniczym tegoż 
Uniwersytetu, dr. Kołaczkowskiego, docenta i 
zat. profesora Uniwersytetu  Jagieliońskiego—- 
profesorem nadzwyczajnym historji literatury 
polskiej na wydziałe filozoficznym tegoż Uni- 
wersytetu, prof. dr, Kleczkowskiego, protesora 
zwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego —pro- 
iesorem zwyczajnym filologii niemieckiej na 
wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagielloń_ 
skiego w Krakowie, proś. dr. Lempickiego, pro- 
iesora zwyczajnego Uniwersytetu: Jana Kazi- 
mierza we Lwowie, profesorem zwyczajnym hi- 
storji oświaty i szkolnictwa na wydziale huma- 
nistycznym tegoż Uniwersytetu. 

świadcza On, że ławy poselskie były wówczas 
zupełnie nietknięte przez ogień. Wbrew opinii 
poprzedniego świadka Lateita, widział po lewej 
stronie sali za stołem stenogratów wielki czer- 

wony płomieiń, natomiast stół prezydjalny nie. 
palił się, Po okazaniu świadkowi planu wnętrza 
sali przewodniczący wyjaśnia, że świadek mó. 
wnicę uważał za stół prezydjałny. 

JAK UJĘTO van der LUEBBEGO. 

Następnie zeznaje posterunkowy Poeschel, 
który pierwszy spotkał w płonącym gmach о- 

skarżonego van der Luebbego. Ten dostrzegł- 
szy świadka, uczynił odruch, jakgdyby chciał 
uciekać, lecz na wezwanie świadka przystanął 
z rękami podniesionemi do góry. Luebbe miał 
wówczas na sobie tylko spodnie i buty, poza- 
tem był obnażony i cały mokry. Na specjalne 
pytanie przewodniczącego, świadek zeznaje, że 
wyraz twarzy van der Luebbego nie zdradzał 
podniecenia, Świadek nie mówił z van der Lueb 
bem, lecz zagroził mu rewołwerem, by nie u- 
ciekł. Następnie dokonał rewizji osobistej. W 
kieszeni oskarżonego znalazł tylko scyzoryk, 
chustkę oraz paszport, który przejrzał na miej- 
SCH. 

Osk. Torgler stawia świadkowi kilka py- 
tań, z których ostatnie jest niezwykle ważne. 
Torgler zapytuje, czy świadek nie zauważyt u 
Luebbego jakiejkolwiek kartki papieru, lub ja- 
kiegoś zwitka, mającego przypominać legity- 
mację, albo odezwę. Świadek stwierdza, że nie 
zauważył niczego podobnego. Zastępca proku. 
ratora Parisius zapytuje świadka, czy nie są- 
dzi, że papierek, taki mógł być znaleziony póź- 
niej. świadek odpowiada, że powtórna rewizja 
miała być dokonana na posterunku policyjnym 
w Bramie Brandenburskiej. Bezpośrednio potem 
przewodniczący zarządził przerwę, Zwrócono 
uwagę, że przerwa nastąpiła znacznie wcześ- 
niej, aniżeli zazwyczaj, 

Z chwiłą wznowienia rozprawy dochodzi 
znowu do przykrej sceny z van der Luebbem. 
Tłumacz podaje mu chusteczkę. Van der Luebbe 
wcale nie reaguje. Gdy tłumacz chce mu wy- 
trzeć mos, oskarżonemu głowa bezwładnie o- 
pada między koiana ; w tej pozycji wan der 
Luebbe trwa do końca rozprawy. 

Świadek Wendt, odźwierny Reichstagu, nie 
umie odpowiedzieć, czy Torgler, wychodząc z 

Reichstagu, niósł teczkę w ręku, Świadek zam- 
knąt bramę niezwłocznie po zawiadomieniu go 
przez policjanta o wybuchu pożaru, Straży po- 

żarnej nie wzywał, gdyż powiedziano mu, że 
już została zaalarmowana. Wkrótce potem zja- 

wił się pierwszy oddział. Przewodniczący i nad. 
prokurator wypytują, czy portjer mógł skon- 
trolować dokładnie, kto jest jeszcze w gmachu, 

Świadek potwierdza. O bytności Torglera i je- 

ły projektu takiego komisji nie przedkła- 
dać. 

Natomiast sir Simon przedstawi ex- 
pose, w którem siormułuje tezy trzech 
mocarstw i wskaże na zmiany, jakie win- 
ny być wprowadzone do projektu kon- 
wencji. Różnica między  projektowaną 
wczoraj metodą i tą, która obecnie bę- 
dzię zastosowana, polega na tem, że ka- 
misja nie będzie powołana do natychmia 
stewego wypowiedzenia się w formie 
złożenia na ten temat zasadniczych połi- 
tycznych tez, dominujących w sytuacji. 

Wbrew temu, co usiłuje się głosić w 
kołach niemieckich, zaniechanie projektu 
wspólnej rezolucji nie oznacza jakiego- 
kolwiek rozluźnienia frontu angielsko-fran 
cusko-amerykańskiego. Nietylko w ko 
łach francuskich i angielskich, ale także 
w otoczeniu delegata amerykańskiego, 
zapewniają dziś kategorycznie, że wspól 
ne tezy są całkowicie utrzymane i, że 
zaniechanie projektu rezołucji oznacza je 
dynie wybranie innej metody taktycznej. 

Główną przyczyną zaniechania proje 
ktu rezołucji, wydaje się być chęć dele- 
gacji amerykańskiej kontynuowania roko 
wań z Niemcami. Delegacja amerykań- 
ska przeciwna jest narazie stawianiu Nie 
miec wobec pewnego rodzaju ultimatum. 

PARYŻ. PAT. — Agencja Havasa 
donosi z Rzymu, że wrażenie, jakie po- 
zostawiły ostatnie narady w Rzymie, a 
specjalnie rozmowa między Mussolinim, 
a ambasadorem Francji, jest wyraźnie 
optymistyczne. 

Sprawa rozbrojenia, właśnie ze wzgłę 
du na swe trudności, pozwała Francji i 
Włochori wykazać wspólne dażenie do 
serdecznej współpracy, z  uwzględnie 
niem obustronnych interesów. Można 
powiedziec, że tezy obu krajów zostały 
uzgodnione niemal co do wszystkich po- 
rttszanych kwestyj, a mianowicie co do 
kontroli, długości trwania okresu prób- 
nego i ewentualnych zmiań ustrojowych 
armji niemieckiej. |Jak się zdaje, istnie- 
je możliwość osiągnięcia porozumienia 
również w sprawie prototypów i tych 
rodzajów broni, których używania zaka- 
zuje Niemcom traktat wersalski, a które 
to zasady Francja pragnie przedłużyć 
conajmniej na czas trwania okresu pró- 
bnego. 

  

palenie Reichstagu 
go sekretarki nie wiedział. Na krótko przed ich 

wyjściem palacz oddał mu kłucze od instalacji . 
centralnego ogrzewania. 

Nadprokurator zapytuje, czy razem z temi 
kluczami był klucz do podziemnego korytarza, 
wiodącego do hali maszynowej. Świadek od- 
powiada przecząco, zaznaczając, że instalacja 

centralnego ogrzewania znajduje się w tym sa- 
mym domu, Według portjera, Torgler wyszedł 
z Reichstagu dopiero na 20 minut przed 9-tą, 
podczas gdy Torgler twierdzi, że już o 8,35 był 
koło dworca kolejowego. Pośpiechu, ani zde- 
nerwowania wówczas u Torglera świadek nie 
zauważył. 

Inspektor gmachu Reichstagu  Skarnowitz 
opowiada, jak został zaalarmowany przez syre- 

nę straży ogniowej i dowiedział się od portjera 
o wybuchu ognia. Świadek opisuje widok, jaki 
przedstawiała sala posiedzeń i kuluary po wy- 
buchu pożaru. W jednym z korytarzy świadek 
znalazł pochodnię, wetkniętą w fotel klubowy. 
W korytarzu natknął się na van der Luebbego, 
do którego krzyknął: „Ręce do góry!" Idący z 
nim policjant zapytał, kto to jest, na co Świa- 
dek Krzyknął: „Aresztować podpalacza!”, po- 
czem rzucił się na van der Luebbego i ude- 
rzywszy go w bok, zawołał: „Pocoś to zrobił?" 
Van der Luebbe mówił: „Protest...', van der 
Luebbe robił wrażenie człowieka, który nie wie, 
gdzie jest. Wyraz twarzy miał spokojny. 

Nadprokurator zapytuje: „Zawołał pan, że 
na dole jest więcej sprawców podpalenia. Czy 
pan coś widział?" 

Świadek: „Powiedziałem, że tego nie mógł 
jeden zrobić. Musiało ich być najmniej 6 albo 8* 

W czasie konfrontacjieświadka z post. Poe- 
schelem, który jednocześnie dotrzeć miał ze 
Skarnowitzem do sali posiedzeń, ujawniono roz- 
bieżność zeznań, 

Zastępca nadprokuratora Parisius wskazu- 

je, że t. zw. Brunatna Księga wspomina o na- 
rodowo - socjalistycznym inspektorze gmachu, 
który miał wcześniej zwolnić ze służby urzęd- 
ników administracyjnych krytycznego dnia. 

Twierdzeniu termu świadek zaprzecza. 

Parisius: „Czy może mi pan powiedzieć 0 
swoich poglądach poltycznych?“ 

Świadek odpowiada, że do żadnej partji 
nie należy. Przekonań jest prawicowych. 

Obrońca Sack oświadcza, że według po- 
głosek por. Lateit dobrał sobie specjalnych po- 
ficjantów, z którymi złustrował Reichstag w 
czasie pożaru. Obrońca wzdraga się jednak z 
postawieniem wniosku o przeprowadzenie do- 
wodu w tej sprawie. Por. Lateit - odpowiada 
przecząco. 

Na tem rozprawa została odroczona do so- 
boty. 
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TELEGRAMY 
MIN. BECK W GENEWIE 

GENEWA. PAT. Minister spraw za- 

granicznych Józef Beck przybył w towarzy- 

stwie szefa gabinetu Dembickiego do Gene- 
wy. Minister Beck odbył drogę z Paryża do 

Genewy samolotem, lądując na lotnisku ge- 

newskiem Cointrin o godz. 18. Ministra ocze- 
kiwali na lotnisku stały delegat Polski przy 
Lidze Narodów min. Raczyński, oraz czło1- 
kowie delegacji. ` 

P. JĘDRZEJEWICZOWA PREZESKA „RO- 
„ DZINY URZĘDNICZEJ“ 

WARSZAWA PAT. Pani Janina Prysto 
rowa, założycielka i organizatorka stowa- 
rzyszenia „Rodzina Urzędnieza'* zrzekła się 
piastowanej od pierwszej chwili założenia 
stowarzyszenia godności prezesa Zarządu Głó 
wnego. Zarząd Główny stowarzyszenia na 0- 

statniem swem posiedzeniu wybrał p. Marję 
Jędrzejewiczową, małżonkę Prezesa Rady Mi 
nistrów na prezesa Zarządu Głównego. 

ZBRODNICZE MAŁŻEŃSTWO 

KATOWICE. PAT. — Jan Malisz, mo:- 
derca listonosza Przebindy i rodziny Zues- 
kindów, przebywa jeszeze w szpitalu w Ka- 
towicach. Prawdopodobnie dziś zostanie am 
przewieziony pod silną eskortą polieji do 
Krakowa. 

KRAKÓW PAT. — Wezoraj wieczorem 
pociągiem zakopiańskim przywieziono do Kra 
kowa aresztowaną w Rabce Marję Maliszową 
wspólnieczkę mordercy z ulicy Pańskiej. Z 
dworca kolejowego odstawiono Maliszową 
pod eskortą do vrzędu śledezego, gdzie ją 
przesłuchano. Sąd zarządził zbadanie stawa 
umysłowego Malisza, który od 13 bm. mz 
być pod obserwacją prof. Olbrychta i Ar. 
Jankowskicgo 

WALASIEWICZÓWNA WRACA DO AME-- 
RYKI 

WARSZAWA. PAT. Najszybsza kobieta 
świata Stanisława  Walasiewiczówna  opn- 
szeza na stałe Polskę dnia 19 października 
na pokładzie „Pułaskiego'*. 

Nasza mistrzyni, jak wiadomo, wraca do 
rodzinnego Cleveland w Stanach Zjednoczo- 
nych. Rada organizacyjna Polaków z zagra- 
niey, pod której opieką znajdowała się Wa- 
lasiewiczówna, urządziła jej pożegnalne przy- 
jęcie. 

Na uroczystość przybyło wiele wybitnych 
osobistości. W najbliższy wtorek 17 b.m. Wa 
lasiewiczówna ma być przyjęta przez Prezy- 
denta Rzeczypospolitej na Zamku. Polski 
Związek Lekkoatletyczny przyznał  Walasie- 
wiezównie piękną nagrodę za zdobycie przez 
nią ostatnio 5-ciu rekordów światowych. 

NOWY GAZ TRUJĄCY 

PARYŻ PAT. „Le Matin** donosi, że dy 
rektor instytutu chemicznego w Clermont Fer 
rand prof. Bert odkrył przypadkowo nowy 
gaz trujący odznaczający się niezwykłą inten 
sywnością. Jest to odpowiednik iperytu i 
luizytu. Deświadezenia dokonane na zwierzę 
tach wykazały, że żadna maska przeciwgazo- 
wa nie będzie mogła zabezpieczyć przed str: - 
szliwemi skutkami działania gazu, który ata 
kuje nietylko drogi oddechowe, ale również 
tkanki i komórki. Nowy gaz, jak również 
płyn wydzielający ten gaz, są bezbarwne. 

RAID ESKADRY LOTNICZEJ DOKOŁA 
AFRYKI 

ISTRES. PAT. —'W dniu 3 listopada, 

jeżeli warunki atmosferyczne będą pomyślne, 
eskadra lotnicza pod wodzą gen. Vuillemina 
rozpocznie na dystansie .25 tysięcy kilometrów 
raid okrężny nad Afryką francuską. 

WYBUCH W FABRYCE SZTUCZNYCH 
OGNI 

MADRAS. PAT. — W fabryce ogni szta 

cznych v pohiiża roiasta nastąpił wybuch, 

skutkiem którego € osób zostało zabitych a 3 

ciężko rannych. Fabryka uległa zniszczeniu. 

Jak przypuszczają. ,cQ gruzami znajduje się 

okoła 10 osób. 

Demonstracja Arabów 
w Jerozolimie 

WŚRÓD ŻYDÓW PANUJE 
ZDENERWOWANIE 

LONDYN PAT. — „Times“ w depeszy Z 
Jerozolimy donosi o zdererwowani:, jakie pa. 
nuje wśród żydów w zwią*ku z zapowiedzia- 
ną na dzień dzisiejszy deinorstracją + strajkiem 
generalnym,. proklamowacym * przez Arabów, 

którzy wezwali włościan *-abskich z okolic do 
przybycia dziś do Jerozolimy i wzmocnienia sze 
regów tów. 

Wprawdzie władze mie'skie oraz adminis- 
tracja brytyjska zwróciły się do włościan arab- 
skich, aby nie przybywali dziś do <niasta, jed- 
nakże nie jest pewne, czy Arsbowie usłuchają 
tego wezwania i czy nie podęzą za ekstremis- 
tami. Władze poczyniły przygotowania, mające 
na celu niedopuszczenie denionstradtów do ży- | 
dowskiej dzielnicy. * 

LONDYN PAT. -— Piątk:'wc demonstracje 
Arabów w Jerozolimie nie doprowadziły do po- 
ważniejszych zaburzeń dzięki temu, że władze 
brytyjskie zawczasu p:zeprowadziły stosowne 
zarządzenia i opanowały całkowicie sytuację, — 
Przeszło 6.000 Arabów po Opuszczeniu mecze- 

tów w dzielnicy świątyń, usiłowało utworzyć 
pochód; śpiewając pieśni i wznosząc okrzyki 
przeciw sjonizmowi i admnistracji brytyjskiej. 
Połcja pochód rozproszyła.



: 

      

"SILVA RERUM 
WŁADYSŁAW SKOCZYŁAS. 

Wielka wystawa międzynarodowa drzewo- 

rytów zorganizowana w Warszawie, w IPS-ie, 
obiegła się z dwudziestolenim jubileuszem pra- 

cy artystycznej czołowego przedstawiciela współ 

czesnego drzeworytnictwa polskiego, prof. Wła 

dysława Skoczylasa. Wystawa prac jubilata w 

Salonie Garlińskiego jest pięknem świadectwem 
wybitnej i owocnej działalności artystycznej 
W. Skoczylasa. 

ABC (295) pisze z tej okazji: 

IPS daje możność zorjentowania się, jak 
wygląda graiika polska na vgólnem tle drze- 
worytu współczesnego; zestawienie działu pol- 
sliego z wystawą Skoczylasa pozwala spraw- 
dzić, jak daleko uszliśmy po drodze rozwoju na 
szego drzeworytnictwa, Od czasu, gdy wie!ki 
baca rodzimej ksyłogratji położył pod nią pod- 
waliny swoją działalnością pedagogiczną i ar- 
tystyczną. 

Błędem byłoby mniemać, że wszystko zrobił 
Skoczyłas — pedagog; dobry nauczyciel, dzia- 
łał jednak raczej mocą własnego przykładu. 

Przyszedł na teren pusty: po okresie stoso- 
wania ksylografji, jako środka reprodukcyjno - 
— lustracyjnego, w drugiej połowie 19-g0 wie- 
ku nadszedł czas, w którym nawet w tej formie 

drzeworyt nie istniał. 

Od początku 20-go wieku nieliczni malarze, 
dorywczo właściwie, zajmują się grafiką, próbu 
jąc swych sił głównie na polu akwaforty, względ 
mie suchej igły, Tak też rozpoczynał Skoczylas. 

Dwadzieścia lat jest to okres niewielki, je- 

żeli się uwzględni dorobek artysty i jego rolę w 

rozwoju współczesnej polskiej grafiki. Jak wyg 

ląda działalność Skoczyłasa? 

W roku 1913 wyjeżdza do Lipska i zapisuje 
się do klasy drzeworytu - tamtejszej Akademi 
Sztuk Graficznych. Po półrocznym pobycie zagra 
nicą, wraca do Zakopanego i poświęca się drze- 
worytowi. W roku 1918 przenosi się do Warsza- 
wy, w r. 1922 obejmuje katedrę grafiki w War- 
szawskiej Szk. Sztuk Pięknych. W 1926-ym orga 

nizuje Stowarzyszenie Polsk. Art. Grafików 

Ryt". 
PO W ki 1930-ym piastuje godrtość dyrektora 
departamentu Min. W. R. i O. P, poczem, w 3! 
wraca znowu na stanowisko proiesora grafiki w 
Akademji Sztuk Pięknych. Przez ten cały czas 
w przeciągu 20 lat, wykonał przeszło 300 drzewo 
rytów. Większe cykle si : „Teka zbójnicka 
(1920 r.) „Teka Podhalańska" (1921 r.), „Sta- 
re Miasto” (1930 r.), oraz szereg ilustracyj do 
dzieł Kasprowicza, St. Wasyłewskiego, Wł. Rey 
monta, Żeromskiego i ]. G. Pawlikowskiego. 

W chwili obecnej Skoczylas ma całe zastę- 

py uczniów i naśladowców, — od miernych i 

biernych, dłubiących drzewo czy linoleum „pod 

Skoczylasa” — do jednostek twórczych, idą- 

cych własnemi drogami i czerpiących wzory 

z tego samego źródła, co i Skoczylas, — czyli 

ze sztuki ludowej. 

Skoczylas już ze szkoły graficznej w Lipsku 
wyniósł dobrą znajomość sumiennego rysunku 
z natury, którą potem umiał pogłębić w studjach 
głów góralskich i wykorzystać, już w uproszczo 
nych syntezach kształt. kompozycyj zbójniekich 

Oparł się na sztuce ludowej, ale nigdy, wie 
dziony mądrym instynktem artysty,nie naślado- 
wał jej nieudolnie naiwnego rysunku. Od błędu 
tego nie usrzegli się, w swoim czasie, niektórzy 
jego uczniowie, 

W Skoczyłasie słusznie widzimy przedstawi 
Cciela sztuki rdzennie, rasowo polskiej. 

Współczesna grafika polska znakomicie się 
odświeżyła i nabrała nowych sił, zwracając się 
do źródeł najpewniejszych — do twórczości 

starych polskich mistrzów... 

Właśnie grafika wykazuje dobitnie, jak 
wielką siłę posiada przeszłość jak' łatwo jest 
iść naprzód, gdy się korzysta z doświadczenia 
i twórczych wysiłków poprzednich pokoleń. 

=: Lector, 
  

_1-mie dniowa wycieczka 
P.B.P ORBIS 

c PRAGI 
od 25 do 21 psźdaiernika 

w programie zwiedzanie Karsibadu, Marien- 
badu. Pilzna, Karlsteinn s 

ZŁ. 340.— z Warszawy 
łącznie z paszportem, wizą, przejazdami, 

hotelami i całkowitem utrzymaniem 
w Czechach, 

Zgłoszenia i informacje do dnia 19 paź 
dziernika. 

CENTRALA GDDZIAŁY 
  

  

Doktór R. BUCH 
AKUSZERJA I CHOROBY KOBIECE 

ordynuje ой 11—1 1 4—6 
przy ulicy Niemieckiej 35, tel. 864 

Lokuje chorych w Lecznicy Pałożnicze- 
Ginekoisg.— M. Pohulanka 15, tel 14-71 

„DAWNE 

    

  

SAMBOR. PAT. W piątym dniu rozpra 
wy © napad na pocztę w Truskawcu trybunał 
przesłuchiważ świadką Józefa Biłasa z Trn- 
skawca, który stwierdził, że pieniądze zra- 
bowane na poczcie zabrali Wasyl Biłas, Hna- 
tow i Danyłyszyn, inni oskarżeni mieli w cza 

sie napadu rozdzielone role i wyznaczone 
stanowiska. Świadek Antoni Fitz, wywia- 

dowca policji, opowiada o przebiegu śledztwa 
oraz o przyznaniu się poszczególnych ‘озКол- 

žonych do czynu. Wszyscy oskarżeni zezna- 
nia świadka potwierdzają. Przy tej sposob- 
ności prokurator zaznacza, że jak widać zro- 

biono wszystko, aby nikt nie mógł rzucić po- 
dejrzenia o wymuszanie zeznań. 

Trybunał odrzucił wniosek prokuratora 
o czytanie niektórych numerów „Surmy““, 

gdyż tendencje polityczne, jakie panowały 
wśród oskarżonych zostały dostatecznie jasno 
wyświetlone na obecnej rozprawie. Dalej try- 
bunał odmówił wnioskowi obrony co do odczy 
tania aktów sprawy stowarzyszenia „Płasta'* 
z dawnych procesów w sądzie grodzkim w 
Samborze i Stryju, ponieważ sprawa „Płasta'' 

niema nic wspólnego z obecną rozprawą. Z 

SK UWE 

Procos I. 0.) 0 napad на pocztę W Truskawch 
kolei trybunał polecił odczytanie tekstu pio- 
senki o charakterze antypaństwowym,  Kol- 

portowanej przez O.U.N. Na czas odczytania 

tej piosenki przewodniczący zarządził tajność 
rozprawy. Na waiosek obrońcy Roguskiego, 

na sali pozostali dwaj sprawozdawcy pism u- 
kraińskich, jako mężowie zaufania. 

PYTANIA DLA ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH 

SAMBOR. PAT. — Trybunał przystąpił 

do odczytania 8-miu pytań postawionych ła- 
wie przysięgłych. 

Pierwsze pytanie brzmi: Czy oskarżony 
Piotr Łocuniak, uczeń gimnazjum winien jest, 

że w latach 1931 — 32 i w pierwszym kwar 

tale 1938 w powiecie drohobyckim, biorąc u- 
dział w związku p. n. O.U.N., zmierzającym 

przez działalność propagandową, gromadze- 
nie broni, organizowanie aktów sabotażu, te- 
1roru i eksproprjacji do zbrojnego powsta- 
nia przeciwko państwu polskiemu celem oder 
wania od niego województw południowo- 

wschodnich i stworzenia z nich niepodległe- 
go państwa ukraińskiego, wszedł w porozu- 
mienie z innemi osobami celem oderwania od 
państwa polskiego części tego obszaru, a za- 

Podwyższenie emisji 
WARSZAWA. PAT. Rada Min'strów, 

która obradowała w dn. 13 b.m. pod prze 
wodnictwem premjera Jędrzejewicza, u- 
chwaliła projekt rozporządzenia Piezy- 
denta Rzeczypospolitej o podwyższeniu 
emisji Pożyczki Narodowej. Projekt ten 

  

NITOS ROPCZYCKI 

Pożyczki Narodowej 
upoważnia ministra skarbu do podwyż- 
szenia subskrybowanej ostatnio 6 proc. 
pożyczki wewnętrznej do 350 miljonów 
złotych, co pozwoli na pełne wykorzysta 
nie kwoty, zadeklarowanej przez sub- 
skrybentów. 

tem celem popełnienia zbrodni stanu? 
Drugie pytanie: Qzy oskarżony Piotr 

Łocuniak winien jest, że 8 sierpnia 1931 ro- 
ku w Truskawcu wspólnie z Wasylem  Biła- 
sem i Danyłyszynem, oraz zbiegłym Hnato- 

wem, tudzież ze współoskarżonymi Łabówką 
i Iikiwem wtargnął z rewolwerem w ręku do : 
urzędu pocztowego, grożąc obecnym wewnątrz 

osobom użyciem natychmiastowego gwałtu 
przez skierowanie w ich stronę rewolweru i 
wezwanie do podniesienia rąk, a nadto uży- 
wając przemocy przez oddanie strzałów i za- 

brał w celu przywłaszczenia cudze mienie ru- 
chome, w szczególności gotówkę w kwocie 

27 tysięcy 480 złotych? 

Pytania 3, 5i 7 są identyczne pod wzglę 
dem treści z pytaniem pierwszem i dotyczą 
kolejno oskarżonych Michała Łabówki, Mi- 
kołaja Ilkiwa i Mirosława Petrywa. 

Pytania 4 i 6 odnoszą się do udziału w 
napadzie na pocztę w Truskawcu oskaržo- 
nych: Łabówki i Ilkiwa. Brzmienie tych 

pytań pokrywa się z treścią pytania drugiego. 
Pytanie 8: Czy osk. Petryw winien jest, 

że wtargnął z rewolwerem w ręku do Urzę- 
du Pocztowego w Truskawcu, zajął stanowi- 

sko na korytarzu i w przedsionku budynku 
i grożąc tam obecnym użyciem natychmia- 
stowem gwałtu przez skierowanie w ich stro- 

nę rewolweru, udzielił pomocy dwum współ- 
oskarżonym do zabrania 27.480 złotych? 

Po odczytaniu pytań przez przewodniczą- 
cego: obrona stawia wnioski co do dodatko- 
wych pytań. Prokurator sprzeciwia się. Try- 
bunał po naradzie odrzucił wnioski obrony o 
pytania dodatkowe i odroczył rozprawę do 

jutra. 

  

PRZED SĄDEM 
Proces Stronnictwa Ludowego © podburzanie ludności 

TARNÓW PAT. — Przed kompłetem są- 
dzącym rozpoczęła się w piątek rano rozprawa 

z kompieksu spraw o t. zw. zajścia ropczyckie 
przeciwko niejakiemu Piotrowi Chlędowskiemu 

gospodarzowi ze wsi Skrzyszów, oskarżonemu 
o to, że 6 czerwcą 1933 r. w Kozodrzy pub- 

ficznie nawoływał do pozbawienia wolności spe- 

cjalaie wezwanej komisji, złożonej z wyższych 
przedstawicieli władz oraz o to, że 18 czerwca 

1933 r. groził zastosowaniem terroru mieszkań. 
cor1 wsi Paszczyna, o ile nie zapiszą się do 
Stronnictwa Ludowego. Czynami temi dopuścił 

się oskarżony występków z art. 154 par. 1 K. 

K., ©:az 250 KK. 

Według £ktu oskarżenia, specjalna komisja, 
wydettgowara przez Urząd Wojewódzki, która 
w dniu 6 czerwca przybyła do Kozodrzy na 
miejsce zajścia z egzekutorem skarbowym, za- 
stała na miejscu kiłkutysięczny tłum, zaiega- 
jacy sąsieun'e drogi. Z tłuimu wysunął się 0- 
skarżony Chiędowski, wybitny działacz Stron- 
nictwa Ludowego ij w imieniu zebranej ludno- 
ści żądał odroczenia płatności podatków na je- 

sień i zaniechania dochodzeń w sprawie poprzed 

nich zajść w Kozodrzy z: egzekutorem skarbn- 

wym, a nadto zażądał piśmiennej dekiaracji od 

starosty Celewicza, 
Gdy przedstawiciele władz skierowali się 

do stojących obok samochodów, by udać się 
do Ropczyc, oskarżony, zwracając się do tłu- 
mu, wołał: „Stać na miejscu, nie ruszać się!* 
Na skutek tego wezwania grupa chłopów sta- 
nęła zwarcie przed samochodami i wśród 0- 
krzyków: „Zatrzymać motor, nie puszczać ich, 

przeciąć gumy!“ nie dopuściła dć djazdu, 
Dopiero po dłuższym czasie, gdy rozsądniej 

si gospodarze na wezwanie komisji ustąpili, 
członkowie komisji mogli odjechać do Ropczyc. 

Na zebraniu 18 czerwca 1933 r., w Domu 
Ludowym w Paszczynie oskarżony wzywał 
mieszkańców gminy do wpisywania się do Str. 
Ludowego, a zarazem zagroził, że jeżeli tego 

nie zrobią do 29 czerwca, to członkowie Str. 
Ludowego przejdą po trupach i zostanie tutaj 
tylko ściernisko. Pod wpływem tych gróźb u- 

tworzono miejscowe koło Str. Ludowego. 
Oskarżony Chłędowski odpowiada z aresztu 

Do winy się nie poczuwa. W Kozodrzy zgroma- 

dzony tłum zażądał od niego, aby mówił, O- 
skarżony zwrócił się do starosty o pozwole- 
nie mówienia. Po przedstawieniu postulatów 
ludności, oskarżony, chcąc rzekomo ułatwić ko- 

misji odjazd, krzyknął: „Stać i nie ruszać się*. 

Oskarżony przyznaje, że gdy nacz, Małaszyński, 

chcąc ratować sytuację, przemówił do chłopów, 

to przerwał mu okrzykiem: „Proszę się skracać 

bo naród się niecierpiiwi". Dalej przyznaje, że 
obecnego na zebraniu posła Stachnika 
publicznie zdrajcą sprawy łudowej, gdyż poseł 

a nie załatwił. Oskarżony jednak zaprzecza, ja- 
koby na wiecu w Paszczynie groził komukolwiek 

Z kolei przystąpiono do przesłuchiwania 
świadków. Św. Pokutek twierdzi, że gdy ko- 
misja chciała odjechać, oskarżony nie chciał 

dopuścić. jej do auta, wołając: „Stać, nie ru- 
szać sie!“ Wówczas chłopi poczęli wydzierać 
koły i nie wiadomo, do czego byłoby doszło. 
świadek Dydo zeznaje, że oskarżony Iżył po- 
sta Stachnika, mówiąc, że zaprzedał się on sia- 
roście za 100 złotych. Świadek Maroń potwie:- 
dza punkt oskarżenia o groźbach w stosunku! 
do ludności, 

Doniosie zeznania składa kom, Bilewicz, 

członek komisji, którą tłum zatrzymał w Kozo- 
drzy. Świadek zeznaje, że Chłędowski przema- 
wiał do iudzi w sposób wysoce demagogiczny, 
dałej potwierdza przedstawienie zajścia prze 
akt oskarżenia, stwierdzając, że sytuacja była 
bardzo poważna. 

Następni świadkowie zcznają na korzyść 
oskarżonego, utrzymując, jahuby oskarżowy na 

wiecu w Paszczynie mówił: „Zapisujcie sic gp 
Stronnictwa Ludowego, organizujcie sie, bo 
grozi komunizm i hitleryzm. Jak oni przyjdą, 
zostanie šciernisko“. Po konirontacji tych kilku 
świadków ze świadkiem Maroniem, ten ostatni 

podtrzymywał w całości swe zeznania, iwier- 

dząc, że Chłędowski nic nie wspominał ani 0 

hitleryźmie, ani o komuniźmie, 

Po zeznaniach kilu dalszych 
zarządzono przerwę. 

TARNÓW PAT. — W dalszym ciągu roz. 
prawy przeciwko Chłędowskiemu sąd przestu- 

chał jako świadkóa wiceprokuratora Sądu Okr. 
w Tarnowie Patrońskiego, który w dniu 6-g0 

czerwca był w Kozodrzy. Świadek zeznaje m, 

in., że przemówienie Chłędowskiego miało cha- 

rakter wybitnie podburzający. 
Następnie zabrał głos prokurator Stegema- 

yer, domagając się skazania oskarżonego z ait. 

154 į 250 KK. Po przemówieniach obrońców: 

Palecznego i Merza, oskarżony w ostatniem 

słowie tłumaczy się, że przemawiając w kry- 

tycznym czasie w Kozodrzy, Spełnit obowiązek, 

zalecony przez komendanta posterunku opano- 

wania tłumu. Ponieważ tłum był wzburzony, 

musiał mówić radykalnie. Oskarżony okazuje 

skruchę, powołując się na to, że jest wnukiem 

powstańca, ma żonę i 6 dzieci i prosi o łago- 

dny wymiar kary. 

© godz. 10 trybunał ogłosił wyrok, uzna- 

jąc Chiędowskiego winnym przestępstwa z art, 

154 par, 2 KK. i skazując go na 1 rok więzienia 

bez zawieszenia, włączając areszt śledczy, na. 

tomiast uwalniając go od oskarżenia z aut. 250 

KK. Na wniosek obrony uchylono areszt śledczy 

świadków 

z Niemiec w Paryżu 

ст O ZE 

Uchodźcy żydowscy 

W Paryżu istnieje organizacja dobroczyn- 

z Niemiec. Oprócz udzielania doraźnej pomocy, 

  

dla uchodźców, względnie ułatwia im wyjazd 

nazwał na, udzielająca pomocy uchodźcom żydowskim do krajów, w których chcą się osiedlić. 
Na zdjęciu — mełdowanie się uchodźców 

obiecywać miał załatwienie spraw podatkowych organizacja ta zajmuje się wyszukaniem pracy w siedzibie wspomnianej organizacji. 

WILNO" 
Życie muzyczne w Wilnie w r. 1870—75 

Drugi zkolei odezyt z cyklu „Dawne wiolonezelista, sędzia Liniow, pianista, Koa- 

Wilno'* został poświęcony życiu muzyczne- 

mu Wilna z przed 60 lat. Prof. Michał Jó- 

* zefowicz mówił o tem, czego sam być świad- 

kiem, a nawet uczestnikiem, gdyż jako kilku- 

nastoletni chłopak, wykazujący wybitne zdol 

ności artystyczne, brał wówczas udział w nie- 

których koncertach. Był wówczas „cudow- 

nem dzieckiem, małym, utalentowanym 

skrzypkiem, który należał do orkiestry i był 

czynnym członkiem Towarzystwa | Muzyczne-. 

go w Wilnie. Jako młodociany skrzypek po- 

pisywał się M. Józefowicz na scenie, w sa- 

li Klubu Szlacheckiego. (obecnie Mała Sala 

Miejska), oraz w sałi gimnazjum męskiego - 

(obeenie Aula Kolumnowa USB). 

Ruch muzyczny Wilna z lat 1870 — 75 

skupił się przedewszystkiem w Towarzyst- 

wie Muzycznem, do którego należeli tak Ro- 

sjanie, jak i Polacy. Towarzystwo to, nim 

utraciło samodzielność i stało się filją peter- 

sburskiego Imperatorskiego Towarzystwa Ma 

zycznego, grupowało wszystkich wybitnych 

| wileńskich muzyków, tak fachowo. wykształ- 

conych, jak i dyletantów, nieraz wybitnie 

utalentowanych. W często urządzanych, po- 

ważnie traktowanych koncertach, brali udział 

wybitniejsi ówcześni amatorzy — artyści: 

doktorowa Bloch, pianistka, adwokat Braun, 

stanty Brochocki, baryton, Faustyn  Łopa- 
tyński, nauczyciel M. Józefowieza, i wielu 

  
innych. Jak się okazuje, niezwykłym talen- jących w ciągu całego miesiąca maja, 

ojeiee kompozytora, Mieczysława  Karłowi- 

cza. 
Teatr w Wilnie wówczas był tylko 

rosyjski pod naczelną dyrekcją generała Cej- 

tlera, amatora — rzeźbiarza. W zespole о- 
prócz wybitnych rosyjskich artystów, któ- 
rzy zdobyli później wielki rozgłos na sce- 

nach stołecznych, jak Warlamow, Ralf 
(pseudonim), Prigożyj, kompozytor, i in- 

ni, — znajdowali się artyści polscy z tea- 
tru polskiego przedpowstaniowego: Surewi- 
czowa, wiecznie młoda i urocza artystka 
o zdumiewającej skali talentu, Źródelska, 
Józef Dąbrowski, — z młodszych — Ma- 
lewski, syn aktora... 

Teatr znajdował się w gmachu Ratu- 
sza. Pierwszą sztuką, jaką poznał młodziut 
ki sprzypek, M. Józefowiez, i która na za- 
wsze mocno się utrwaliła w jego pamię- 

ci, była operetka „Orfeusz w piekle'*. 

Teatr zorganizowywał imprezy — Копсет- 
towe, nieraz wielkiej wartości. Koncertowali 
w Wilnie: Hans von Biillow, pianista, obda- 

rzony fenomenalną pamięcią, Gustaw Frie- 
mann, słynny Apolinary Kątski, występo- 
wała wiedeńska orkiestra, złożona z 30 pań 
i in. 

W muszli, w ogrodzie po-Bernardyńskim 

koncerty organizował i prowadził kapel- 
mistrz teatralny Eban, występował kompo- 
zytor Karol Faust i in. 

Wreszcie podczas jarmarków wileńskich 

urządzanych na placu Katedralnym i trwa- 
ст- 

tem, jako wiolonczelista, był obdarzony słyn- ganizowano specjalne imprezy. Tak np. do 

ny i tak zasłużony profesor Jan Karłowiez, Wilna zawitała wędrowna opera włoska Ca- 

roselli i wówczas M. Józefowiez / poznał 

operę, przedewszystkiem „Trubadura““, 
Prof. M. Józefowicz, opowiadając © 

dawnem Wilnie, wykazał się  nieprzecięt- 

nemi zdołnościami narratorskiemi. Jego o- 

powiadanie -— niewymuszone, bezpretensjo- 

nalne, opromienione łagodnym humorem, 

odtwarzało wygląd bardziej niż „przedwojen- 

nego Wilna, plastycznie  zarysowywato 

sylwetki wileńskich znakomitości i dziwa- 

ków w rodzaju staruszka Józefa Pień- 

kowskiego, autora  „poleczek**, przezywane- 

go niewiedzieć czemu — „Serem**, — sło- 

wem, przenosiło słuchaczy do epoki, która 

już odeszła i która ma tak swoisty urok. 

Obdarzówy nieprzeciętną pamięcią, prof. 

M. Józefowicz utrwalił w swych wspom- 

nieniach tak dokładny obraz Wilna z przed 

60 laty, iż doprawdy dziwić się tylko mo- 

żna, jak wrażliwy był i spostrzegawczy 

młody chłopak, garnący się do sztuki i 

marzący 0  karjerze artysty. 

Odczyt, a raczej gawęda o Wilnie prof. 

s. Józefowicza jest rzetelną pozycją w cy- 

klu „Dawne Wilno'*. Ale właśnie dlatego 

chciałoby się pod adresem organizatorów, 

którzy tak szezęśliwie zainicjowali ten cykl, 

wyrazić życzenie jeszcze większego wysił- 

ku, a mianowicie: czy nie dałoby się zor- 

ganizować wydawnictwa, poświęconego da- 

wnemu Wilnu? — Projekt taki, wiemy, — 

kiełkował. A nužby się dał zrealizować? — 

byłoby niezmiernie dobrze. wspomnienia pro 

fesora M. Józefowicza bezwarunkowo  za- 

słęcują na utrwalenie w druku. 
W. Ch. 

PODRÓŻ DOKOŁA EUROPY POD 

WAGONEM KOLEJOWYM 

PARYŻ. PAT. Według doniesienia z Ha- 
wru, tamtejsza policja zatrzymała 18-letnie- 

        

  

go Józefa Kucińskiego, który odbył podróż z 
Warszawy przez Wiedeń, Insbruck, Paryż do 
Hawru pod wagonem kolejowym. Kuciński 

  

przybył przed 5-ciu laty z Ameryki do Pol- 
ski i i obecnie zapragnął tam pow 

+ dostatecznych Środków а 
podróż do Hawru w ten sposób, 5 

owany został w-chwili, gdy  usiłowa 

dostać się potajemnie na jeden ze stat- 
ków amerykańskich. 

č. Nie 

      

   

Kto pije najwięcej wina? 
Dzięki danym, przedstawionym w lipcu na 

Konferencji Ekonomicznej w Londynie przez 

Międzynarodowe Biuro producentów wina, mo- 
żemy się dowiedzieć, kto najwięcej a kto naj- 

mniej pije wina. 
Statystyka odnosi się do konsumcji wina 

przez jedną osobę w ciągu roku 1932 w naj- 

ważniejszych państwach Świata 

Na pierwszem miejscu jest Francja, której 

mieszkaniec przeciętnie konsumuje 145 litrów 

wina, dalej: Włochy 107,5 I., Hiszpanja 80 L., 
Algerja 75,5 1., Portugalja 70,7 I., Chile 61,6 I., 

Grecja 42,5 t., Czechosłowacja 39 1, Szwaj- 

carja 38,7 1. Węgry 37,8 1, Rumunja 31,4 L, 

Jugosławja 28,4 1., Austrja 17,8 I., Meksyk 17,5 

1, Bułgarja 16,2 I., Kanada 15 1., Australja 9,5 
1, Egipt 7,4 1., Belgja 3,3 1, Niemcy 25 1, W. 

Brytanja 1,3 1., Polska 0,04 1., Rosja Sowiecka 
0,03 litra. 

Cyfry te wykazują, że w całym szeregu 

państw, jak Francji, Meksyku, Hiszpanji, Ka- 

nadzie, jugosławji i innych  konsumcja wina 

wzrosła bardzo znacznie od czasów przedwo- 

jennych, w niektórych państwach nawet o kił- 
kadziesiąt litrów na głowę. 

Natomiast najwięcej wina konsumuje jak 

dawniej Francja, która mimo, że =produkuje 

wina bardzo dużo, musi je jeszcze sprowadzać 
ito w dość dużej ilości, bo około 14 miljonów 
hektolitrów. 

Najskromniejsze miejsce w statystyce о- 
bok Rosji Sowieckiej posiada Polska. Przecięt- 

nie Polak konsumuje 0,04 I. wina na rok! Nie 

znaczy to bynajmniej byśmy wina nie lubili 
pić. Owszem dawniej znacznie więcej wina u 

nas konsumowano. Obecnie iłość jego spania 

na korzyść przedewszystkiem spożycia wódki. 
Trudno. Mur celny nie pozwala na zniżkę cen 

wina, Skutki są takie, że ogromna ilość nar- 

ciarzy w zimie w okolicach graniczących z 

Czechosłowacją, przechodzi tam nietylko, by 
użyć sobie na pomarańczach, ale by też skosz- 

tować wina. Powrót następuje w fnjach moc- 
no krętych... 

  

   

Z Teatru Małego w Warszawie 

  

Teatr Mały w Warszawie na inaugurację 

Tad. Ritt- 

nera pt. „Lato“. Na zdjęciu Marja Gorczyńska 

i Kazimierz Justjan w jednej ze scen tej sztuki. 

Edynburg czy Hinden- 
burg? 

W. Lille o mało nie doszło do procesu 
sądowego z błahego powodu. Kilku gości re- 
stauracji p. Drumont kazało sobie podać po 

smącznym i zakrapianym obiedzie ciasta i 

biszkopty. Jeden z biesiadników spojrzał z 
przerażeniem na resztkę biszkoptu, który 

trzymał w palcach, i zawołał: 

— Jakto? Restaurutor francuski ośmie- 
la się karmić nas biszkoptami „Hindenburg''? 
Patrzcie. 

I towarzysze jego ze zdumieniem odczy- 

tali na odłamku biszkoptu wytłoczone dwie 
zgłoski: „denburg''. Tego było za wiele. Pu- 

dełko z ciastkiem znalazło się na podłodze, 
zdeptane, zmiażdżone doszczętnie. Towarzy- 

stwo opuściło restaurację, rzucając gromy na 
właściciela, zapowiadając protesty w pismach 
i wytoczenie procesu za obrazę narodu fran- 
cuskiego. 

Nazajutrz, gdy biesiadnicy wytrzeźwieli, 
zjawili się w komplecie u p. Drumont wraz 
z przedstawicielem policji, który przystąpił z 
powagą do spisywania protokułu. 

Sprawa wyjaśniła się natychmiast. Smacz 
ne biszkopty były pochodzenia szkockiego. 
Na każdem z nich znajdował się napis: „Ma- 
de in Edinburgh''. EL. 

nowego sezonu wystawił sztukę 

  

Przemówienie marszałka Wł. Raczkiewicza 
przewodniczącega Komitetu Obywat. Pożyczki Narodowej 

Wygłoszone w Raajo w dniu 12-X 1933 

Zabierając dziś głos, jako Prezes Komi- 

tetu Obywatelskiego Pożyczki Narodowej, 
stwierdzam, z prawdziwą radością, że akeja 
pożyczkowa dała wyniki bardzo korzystne 
i to z wielu punktów widzenia. Pożyczka zo 
stała pokryta blisko trzykrotnie — eyfra ta 
sama Świadczy o powodzeniu pożyczki. Nie 
możemy jednak ograniczyć się do stwierdze- 
nia wyników cyfrowych, bo byłoby to zbyt 
jednostronne ujęcie, — znaczenie powodzenia 
pożyczki jest wiele głębsze. й 

Mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem łą- 
czącem w sobie cechę operacji finansowej i 
cechę akcji społecznej, akcji współdziałania 
z Państwem w chwili trudności budżetowych. 

Oczywiście, że wysokie pokrycie pożycz- 

ki i osiągnięte dzięki niemu zabezpieczenie 
na pewien okres równowagi budżetu, jest tym 
celem bezpośrednim, który wybija się na czo- 
ło i o który przedewszystkiem chodziło. 
Spełnienie tego celu daje społeczeństwu  po- 
czucie spokoju i pewności, przeświadczenie, 
że nie stoimy przed żadnemi niespodziewane- 
mi wstrząsami finansowo-gospodarczemi. Sa-- 
mo to nie usuwa jeszcze trudności kryzyso- 
wych w życiu poszczególnego człowieka, ale 
utrzymuje niezbędne warunki dla jego walki 
z temi trudnościami. To jest już bardzo 

wiele. 
Robimy to własnemi siłami, . przez co 

wykazujemy, że odporność i wytrzymałość 

organizmu gospodarczego Polski jest znaczna 
i pozwala nam śmiało mówić o zwycięstwie. 

Pokrycie pożyczki do wysokości 325 mi- 
ljonów, stwarza te warunki równowagi na о- 
kres dłuższy, niż to wynikałoby z pierwotne- 
go zamierzenia Rządu, była mowa o 6 miesią- 
cach, wyniki osiągnięte. pozwalają mówić o 
okresie pełnego roku. Dzięki nim mogło uka- 
zać się rozporządzenie p. Ministra Skarbu, 
które umożliwia poszezególnym  subskryben- 

tom rozterminowanie wpłat na dłuższy okres 

czasu, co niewątpliwie uczyni ciężar tej, dy- 

ktowanej potrzebą Państwa oszczędności, lżej 
szym do zniesienia, a zarazem znacznie zmniej 

szy ewentualne skutki deflacyjne pożyczki, 

co do których wysuwano pewne obawy. Ma- 
my więc wszelkie powody do radości. 

Radość tę odczuwać powinno całe społe- 

czeństwo, a przedewszystkiem ci, tak liczni 

obywatele, którzy w niezmiernie szybkim cza- 

sie podjęli bezinteresownie akcję na rzecz po- 
życzki i, nie szezędząc osobistego trudu, do- 
prowadzili ją do szezęśliwego końca. Tym 
wszystkim, którzy bądź w Komitetach Wo- 
jewódzkich, bądź w Komitetach Powiatowych 

i Lokalnych, lub też w organizacjach spo- 

łecznych, przeprowadzali akcję  pożyczkową, 

składam imieniem Centralnego Komitetu O- 

bywatelskiego serdeczne podziękowanie. Trud 

ich zasługuje na uznanie całego społeczeń- 

stwa. = 
Pożyczka jest korzystną lokatą oszezęd- 

ności. Nabycie pożyczki jest operacją finan- 

sową. Kto nabył pożyczkę, nie nie stracił, 

przeciwnie — zyskał. Jeżeli mimo to akcja 

pożyczkowa ujęta była, jako na szeroką ska- 

lę zakrojona akcja społeczna, a sama pożycz- 

ka nazwana „Narodową'*, to dlatego, że ce- 

lem pożyezki było zabezpieczenie istotnego 

fundamentu życia gospodarczego Państwa, a 

jej subskrypcja przeż społeczeństwo wymaga 

zdobycia się na oszczędność i skurczenie 

swych potrzeb właśnie dziś, gdy poziom ży- 

cia i tak juź bardzo znacznie został obni- 

żony. Wpłacanie rat pożyczkowych | wyma- 
gać będzie dalszego wysiłku obywatelskiego 
ku powszechnemu przystosowywaniu poziomu 

życia do warunków kryzysowych, co jest nie- 

lada społecznym wysiłkiem. Zdolność przy- 

stosowywania poziomu życia do warunków, 

  

   

    

jest jednym z bardziej  charakterystycznych 
objawów zdrowia moralnego społeczeństwa. 
Ci, eo pracowali na rzecz pożyczki, byli. za- 
razem propagatorami tej dyscypliny wew- 
nętrznej, jaką trzeba w sobie wytworzyć, by 

to przystosowanie osiągnąć. Jest to dodatni 
rys społeczny pożyczki. 

Co jednak, podkreślić muszę, sprawia mi 
największą radość, gdy zastanawiam się nad 
osiągniętemi wynikami pożyczki, to sposób w: 
jaki zamanifestowany został stosunek  społe- 

czeństwa naszego do Państwa. Akeja pożycz 
kowa budziła w obywatelu poczucie obowiąz- 
ku, poczucie konieczności wysiłku, oraz świa- 
domość solidarności wszystkich warstw, i za- 
wodów w trosce o zachowanie zdrowych pod- 
staw rozwojowych Rzeczypospolitej. Wszyst- 

ko to jednak działo się bez nacisku jakiejś 
grozy zewnętrznej, ani bez patosu właściwe- 
go chwilom, w których Naród porywa się do 
wielkiego wysiłku. Akcja pożyczkowa prowa- 
dzona była spokojnie, jej cel został wyraźnie 
określony, a tem samem i ograniczony, nie 
było źdźbła przesady w stawianiu zagadnie- 
nia. Odwołano się raczej do świadomości oby 
watelskiej i poczucia państwowego obywa- 
tela, niż do porywu entuzjazmu. Osiągnięto 
tą drogą wynik doskonały. Czyż nie jest to 
dowód, że społeczeństwo polskie wytworzyło 

w sobie wartości moralne, wartości samodziel 
nego życia narodowego, o brak których tak 
łatwo bywało posądzane. Ileż to razy słysza- 
ło się zdanie, że Polacy tylko w chwilach u- 
niesień zdolni są do solidarności i zgody. 
Wyniki działalności pożyczkowej świadczą o 
poważnym osiągniętym postępie. 

Gdy spojrzeć na listę organizacji i ua- 
zwiska osób, które stanęły do apelu w pracy 
nad propagandą pożyczki, to nie można się 

oprzeć przeświadczeniu, że jest to zespół po- 
tężny, reprezentujący to, co jest żywe i to 
co jest twórcze, że jest to konsolidacja sił 

społecznych Polski na gruncie interesu pań- 
stwowego. Ta masowa fala zrozumienia po- 
trzeby Państwa przeszła nad głowami na 
szczęście nielicznych jednostronnych i tylko 
sporadycznie występujących czynników, któ- 
re odsunęły się od zbiorowego wysiłku. 

Dzięki tej obywatelskiej postawie spole- 
czeństwa, dzięki powszechności akcji, któr 

ilustruje fakt, że w subskrypcji pożyczki 

325 miljonów złotych, przeciętna na osobę wy 
nosi tylko 240 złotych — społeczeństwo ma 

prawo utrwalić wiarę we własne siły. Pożyez- 
ka stać się powinna bodźcem do dalszej pra- 

cy organizacyj społecznych, skierowanej ku 
celom realnym, opartej na współdziałaniu z 

Państwem. 
Akcji na rzecz pożyczki nie możemy zre- 

sztą uważać za skończoną. Jest ona w peł- 

nym toku. Działalność tych wszystkich or- 

ganizacyj, które stanęły miesiąc temu do ape- 
lu, musi trwać aż do terminu wpłaty osta- 
tniej raty. Utrzymać trzeba w społeczeństwie 
tę dyscyplinę wewnętrzną, o której mówiłem 
na początku, a która stanowi warunek nieod- 

zowny, by wywiązać się z zobowiązania, ża- 
ciągniętego przez podpisanie pożyczki. 

Obywatelski Komitet Pożyczki Narodo- 

wej także działać będzie nadal, a za dewizę 

tej działalności przyjmuje utrwalenie i ро- 

głębianie konsolidacji społeczeństwa w służ- 

bie Państwu, jaką osiągnięto w okresie sub- 

skrybowania pożyczki. 
Wzmocnienie wiary we własne siły i w 

zdolność zbiorowego działania, niech będzie 

dorobkiem ideowym społeczeństwa, oślągnię- 

tym w akcji pożyczkowej. Z poczucieni wzmo- 

żonej siły wewnętrznej stawajmy "do dalszej 
pracy. 
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Šytuarja rolaika na Wileistoytale Х 

> 

SŁOWO 
  

Wywiad z p. posłem pułk. B. Wędziagolskim 

Zbiory tegoroczne dobiegają końca. Moż- 
ma już zgrubsza ocenić sytuację, jaka się wy- 

tworzyła na rynku roln Dla oświetle- 
nia sprawy z punktu widzenia rolników, zwró 

ciliśmy się do p. posła B. Wędziagolskiego z 
prośbą o uwagi na ten temat. 

— Jak pan poseł określa stan tegorocz- 
nego urodzaju? 

— Jeżeli chodzi o urodzaje, to należy 

przyznać, iż zapowiadały się one wcale do- 
brze. Żyto na pniu wyglądało doskonale tak, 
że spodziewaliśmy się dobrych zbiorów. 

Gorzej przedstawia się sprawa zbóż ja- 
rych. Owsy i jęczmiona bardzo ucierpiały 

od deszczów i chlodėw. S gólnie w okre 

sie zbiorów dało się to we znaki. Takiego za- 
deszezenia dawno nie było. Najstarsi ludzie 
z okolie, nie pamiętają tak pó: ch zbiorów. 

Rzecz jasna, że wartości ziarna to nie 

podnosi. 
— A jak wygląda urodzaj ziemniaków ? 
— Tutaj, proszę pana, rzecz się ma bar- 

dzo źle. Naogół ziemniaki obrodziły słabo. 
Niektóre gospodarstwa mają jakie takie zbio- 

ry, ale są też inne, które nie zbiorą nawet 
ma nasiona. (Co więcej — są okolice, gdzie 

ziemniaki. nie urodziły wcale. W niektóry: 
powiatach może się to stać przyczyną klęski, 

gdyż wiadomo, że ziemniaki s4 podstawo- 
wym produktem spożycia. 

— Jednak można chyba liczyć na wyrów 

nanie zapasów zboża, skoro urodzaj był do- 

bry? 
— No, widzi pan, urodzaj to dopiero po- 

łowa, druga część, która decyduje — to jest 
omłót. Otóż zbiór tegoroczny sypie fatalnie. 

Młócka nie daje nawet zeszłorocznej normy. 

Ziarna jest o 20 — 30 proe. mniej, niż w ro- 
ku ubiegłym. 

— Cóż jest przyczyną tego 
czy? 

      

   

  

  

          

    

      

stanu rze- 

— Należy to tłumaczyć zadeszczeniem w 
czasie kwitnienia zbóż. Nadmiar wilgoci i 

miska temperatura, ujemnie wpływa na doj- 

rzewanie zboża, stąd te słabe zbiory po do- 
brych zapowiedziach. Nietylko ilość ziarn: 

  

  

ale i jego jakość ucierpiała wskutek de 
szezów. Ziarno utraciło średnio około 50 
proe. :swej wartości. W wyniku 

miezbyt ponętne perspektywy. 
— Czy w związku ze złemi zbiorami prze 

widziana jest jakaś akcja pomocy dla rolni- 
<twa? 

— Kwestja pomocy dla rolnietwa na Wi- 
ieńszezyźnie jest właściwie zawsze otwa 
Jednak trzeba także brać pod uwagę si 
cję ogólną państwa, które dziś jest zbyt ob- 
ciążone, by odeń żądać pomocy. 

Należy stwierdzić stan faktyczny i z 
całym spokojem podsumować wynik całorocz- 

nej gospodarki naszego rolnietwa, choćby bi- 
lans miał się wyrazić w liczbach ujemnych. 

Nie należy wszakże robić z tego kwestji 
głośnej, nie należy stwarzać nowych trudno- 
ści Musimy liczyć wyłącznie na siebie sa- 
mych. 

Z drugiej znów strony niesposób zamk- 
nąć oczy na fakty. Nie chcę być złym proro- 

kiem, ale bodaj nie będę daleki od rzeczywi- 
stośei, jeżeli powiem, iż niektórym powiatom 
grozi w miesiącach zimowych klęska głodu. 
Zboże źle sypie, jare wymokły, ziemniaki nie 
obrodziły... więc? 

Jedyna korzyść po zapowiedziach do- 
brych urodzajów — to niezła słoma, ale to 
przecież sytuacji nie zmienia. 

— Sądzić tedy należy, iż pomoc społeczna 
dla okolie dotkniętych szczególnie ostrą klę- 
skę nieurodzaju, — wydaje się konieczna? 

— Trudno zgóry określić rozmiar i za- 
kres pomocy społecznej, ale chyba bez niej 
obejść się nie da. 

— Jak pan poseł zapatruje się na kwe- 
stję zbyta produktów rolnych na Wileńszezy- 
źnie? у 

— W roku bieżącym sprawa ta o tyle 
jest gorsza, że przy mniejszej ilości produk- 
tów, powstaną trudności ich zbycia. Głównym 
np. odbiorcą owsa jest u nas intendentura. 
Ze względów zrozumiałych żąda intendentu- 
ra ziarna dobrego, ustesunkowując się nega- 

tywnie do wszelkich braków. Deszcze, i chło 
dy w okresie zbiórki nie pomogły tu rolnikom 

x pewnością. 
— Czy tegoroczne deszcze nie wpłyną xa 

stan zasiewów ? 
— Już wpłynęły. Nigdy nie było tak 

późnego siana, jak w tym roku. Obawiać się 
należy, by to skolei nie wpłynęło ujemnie na 
urodzaj w roku przyszłym. 

Jak pan widzi, ogólna sytuacja  rolni- 
etwa wileńskiego zachwycająca nie jest. Zna- 

ną zresztą jest rzeczą, iż rolnictwo wogóle, u 
wileńskie w szczególności jest deficytowe. 
Wiele razy omawiane były przyczyny iego 

stanu rzeczy. Wyrzekanie niewiele tu po- 
może. W pierwszym rzędzie należy, jak już 

Asus zako Od o naka i 

Subskrypcja Pożyczki 
Nar. w Wilnie 

„ 1) Lecznica Położniczo - Ginekologiczna w 
Wilnie — pracownicy w ilości 6 osób subskry- 
bowali P. N. w sumie zł. 850. 

2) Związek Zawodowy Farcmaceutów-Pra- 
cowników oddz. wileński — subskrybował P. 
N. ogółem 16.400 zł., nie obejmując wszystkich 
aptek prowincjonalnych. Dalsze zgłoszenia na- 
pływają. 

3) Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najśw. 
Rodziny z Nazaretu w Wilnie — pracownicy 
subskrybowali P. N. w wysokości 3.000 zł. 

4) Powiatowy Pracowniczy Komitet P. N. 
w Brasławiu, subskrybował cały powiat na 0- 
gólną kwotę 27.200 zł. 

5) Polskie Radjo Rozgłośnia w Wilnie — 

pracownicy subskrybowali P. N. w wysokości 
6.900 zł. 

6) Warszawskie T-wo „Kalkutta* oddz. w 
Wilnie — jeden pracownik subskrybował P. N. 

na 100 zł. 
1) Spółdzielnia Robotnicza wyrobów cera- 

micznych w Wilnie — subskrybowała wraz z 

kierownikiem P. N. na sumę 400 zł. 
8) Związek pracowników Samorządu Po- 

wiatowego pów. wil.-trocki — 38 pracowników 
Wydziału Powiatowego Wil.-Trockiego oraz 8 
osób indywidualnych niezrzeszonych subskry- 
bowało P. N. w ogólnej wysokości 6.350 zł. 

9) Hachan Karaimów w Polsce, Wilno — 
Duchowieństwo karaimskie na Wileńszczyźnie 
(Troki i Wilno) subskrybowało P. N. na ogólną 
sumę 1.300 2. przez Bank Towarzystw Spół- 
dzielczych w Wilnie. Dane subskrypcji wśród 
karaimów jeszcze nie wszystkie nadeszły. 

więc mamy 

   

  

  

  

  

powiedziałem, rachować na siebie. 
Rząd wykazywał z 

zrozumienie pot 
łał w miarę możności z wysiłkami го o 
Obecnie trudno mówić c pomocy rządowej 
w postaci kredytów, czy zapomóg. 

Istni natomiast cały szereg 

któremi ad dysponuje i 
znacznym stopniu przyczynić się 

nia rolnietwa. Stosowanie ustaw i ] 
podatkowych wobec rolnictwa może być do- 
konywane z uwzględnieniem wszelkich ulg 1 
udogodnień. To już jest znaczną pomocą. 

Przetrwanie niepomyślnych 

   
   

      

środków, 
mogą        

    

konjunktur 

          

  

jest nakazem chwili i powinno być traktowa 

ne jako obowi. k obywatelski. 
Dziękując za uprzejme informacje, po- 

  

ego rozmóweę.” t. c. 

ODEZWA 
Pamiętają Wilnianie prześliczne dzwony 

świętojańskie, których nieziemska harmonja 

tak żywo kojarzyła się z bólem i radością 

dusz i Tych eudnych śpiewaków 

żowych, pomimo energieznej obrony niewiast 

katoliekich, ostatnim uściskiem przemocy i 

gwałtu wieloletniego, zabrała Wilnu i rzuei- 
ła, pewnie na poniewierkę, gdzieś 

martwe swe bezbr 

  

żegnaliśmy r 

  

  

    

serc. 

      

mne, puste i 

ka Moskwa. 
Czas ukoił żale po stracie i znieczulil 

ból, ale pustka pozostała — dzwonów niema! 
W godowej szacie oblubieniey odnowiona. wit 

ża stoi smutna i ai tem wymownem 

milczeniem woła: „dajcie mi dzwony — chcę 
Boga wielbić, ludzi pocieszać 

W ehwili ciężkiej depresj 
trudno się odważyć wyciągać 

datek choćby na cel najpiękniejszj 

czyłoby to o niezrozumieniu ducha cza 
Ale brak grosza dałoby się przy dobrej woli 

zastąpić czem innem, równie skutecznem. Bo- 

daj w każdym domu, nawet najmniej zamoż- 

nym, znajdzie się jakiś przedmiot metalowy, 
lub jego cząstka, niepotrzebnie miejsce zaj- 

eo zrobić. Te 

z miedzi 

milczą 

  

  

    

    

  

gospodarczej 

   su. 
    

mująca, z którą niewiadomo 

przedmioty, ich nawet „ kawałki, 

. wszelkiego rodzaju, bronzu, cyny, cynku, mo- 

siędzu czerwonego — : rotgusu, mosiędzu żó!- 
tego, aluminjum, tembardziej starego srebra, 

doskonały mogą stanowić materjał na dzwon. 
O te właśnie drobnostki i ich ułamki naju- 
silniej upraszam zarówno parafjan, jak i wo- 

góle Wilnian. Naturalnie nie obejdzie 
bez pieniędzy, ale i w tem ofiarność, miejmy 

nadzieję, nie zawiedzie. Tembardziej, że da- 

my za to idealny ekwiwalent. Ofiaruj 
największą kwotę na dzwon, będzie miał p: 
wo wybrać imię dzwonu; ofiarodawcy jedne- 
go tylko tysiąca złotych, imię i nazwisko 
zostanie wyryte na dzwonie; datki 100-złoto- 
we zapisane zostaną w księdze fundatorów, 

zaś ofiary drobniejsze w zwykłej księdze o0- 
fiarodawców. 

Dzwon się projektuje rozmiarów i wagi 

kolosalnej, godny najwspanialszej w Polsce 
dzwonnicy i świątyni. Dedykowany będzie 
Zbawieelowi świata, w 1933 roku jubileuszo- 
wym Jego św. Męki. 

A więc do dzieła! Ofiary w metalach i 
pieniądzach przyjmuje osobiście proboszez, a 
w razie jego nieobecności kaneelarja parafjal 
na w godz. 10 — 13 i 15 — 17 codziennie. 
Na przyjęty przedmiot ma być wydane pokwi 

towanie. 

się 
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Ks. Tadeusz Makarewicz 
proboszcz świętojański 

za 
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SAROWEREZZWE: 
SOBOTA 

Dziś 1 4 

Kaliksta 
Jatro 

Jadwigi 
TOKS 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 13 października 1933. 

Ciśnienie średnie: 763. 

"Temperatura średnia: +-10. 
Temperatura najwyższa: -- 12. 

Temperatura najniższa: 4-7. 

Opad w mm.: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost, 

Uwagi: chmurno, wieczorem deszcz. 

Wschód ałeńca g, 5,40 

Zschód słeńca g. 4,24 

  

ŻAŁOBNA 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE. W 

pierwszą rocznicę Śmierci Ś. p. prof. Zdzisła 

wa Pogorzelskiego, b. Dyrektora Kursów 

im. Komisji Edukacji Narodowej i prof. gimn. 

00. Jezuitów i gimn. im. T. Czackiego, — о- 

1 będzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. 

- Kazimierza, w sobotę, dnia 14 b. m. o godz. 

9-tej rano. 

MIEJSKA. 
— Starania o tredyty. Magistrat poczynił 

już cbecnie starania o przyznanie przez Ftun- 

duse Pracy większych kredytów na zatrudnie- 

nie "ezrobotnych. Na, konferencji, jaka odoe 

dzie się w tych dniach w magistracie z naczel- 

ukami wydziałów, zostanie omówiony ogólny 

į'an prejektowanych robót. : 

— Fundamenty pod. pomnik: Mickiewicza. 

W iistopadzie magistrat projektuje przystąpić 

de układania fundamentów pod pomnik Ada 

me: Mickiewicza, który jak wiadomo stanie vis- 

a-vis placu Orzeszkowej. 

  

   

  

Zgodnie z opracowanym planem, pownik 

stane na środku jezdni, która w tem miejscu 

będzie znacznie szerzona kosztem pl. 0- 

rzes.kowej i ogrodu letniego Sztralla. 

—. Komisja notowań cen mięsa i bydła, -— 

w Starostwie Grodzkiem odbyła się konieren- 

cja z udziałem sfer gospodarczych i przedsta 

wicie gicddy mię<rej w Warszawie, w Spfi- 

wie utw.orzenia w Wilnie komisji no.owan cen 

nięsa i bydła. Projekt ten nie uzyskał jedaax 

narazie poparcia zainteresowanych, a to Z t- 

wagi na 0, że w Wilnie już istnieje podoba? 

komisja przy lzoie Rzemieślniczej. Niemniej 

jednak propozycje giełdy warszawskiej posta- 

*owiono rozpatrzeć, a to z uwagi na możliw ość 

reorganizacji istniejącej komisji. 

-- Kanalizacja na Antokolu, Budowa pize* 
wo kanalizacyjnych pod Wilenką koiz mo- 

stu przy alei Syrckomii jest już na ukończeniu, 

tak że przystap:onc obecnie do kopania Кача 

już na samej ul:cy Kościuszki. 

— Brzeg Wilji. Poczynając od Zieioreg? 
Mestu, w stronę szpitala św. Jakóba, umoca:e. 

ny w ciągu lata brzeg Wilji jest obecnie wy- 
kładany kamieniami i mchem. Zabezpieczone w 
ten sposób skarpy zapobiegną usuwaniu się zie- 

mi nadbrzeżnej, jak to miało miejsce w latach 

ubiegiych. 

— Chodnik na zaułku Białym. Miejski wy- 
dział drogowy przystąpił wreszcie do układania 

chodnika na zaułku Białym. Dotychczas uliczka 

ta r'e miała wcale chodnika. 

AKADEMICKA. 

— Ogėlne Zebranie członków Akad Koła 
Misyjnego odbędzie się w lokalu własnym dnia 

15 bm. Przed zebraniem Msza św. o godz. 9.— 

  

  

    

    

    

W dniu 15 bm. otwarte zostanie w Świac- 

ku koło Grodna sanatorjum dla narkomanów. 

Sanatorjum mieścić się będzie w pałacu hr. 
Wołłowiczów, w którym ongiś częstym goś- 
ciem był Stanisław Poniatowski, kiedy przeby- 

  

Niniejszym podajemy do wiadoiności. iż z dn. 14 b. m. został przenie- 
siony do nowego obszerniejszego lokalu, przy ul. MICKIEWICZA Nr. 22 | 

telefon 

DOM HANDLOWY 

Stanisław BANEL i S-ka 

Sanatorlum dla narkomanów    
wał w Grodnie. Pałac ten, posiadający szereg 
sal zabytkowych, został obecnie przebudowany 
na sanatorjum, w którem mają znaleźć opiekę 
i zdrowie alkoholicy, kokainiści, morfiniści, e- 
teromani etc. 

      

8.49 

   

i zaopatrzony jest obficie w artykuły kolonjalne, spożywcze 
i gastronomiczne 

Własna rozlewnia win. Własna palarnia kawy. | 

ioooooooocooocoszocooooooozooowa 

założ. 1805 r. S. A. 

as c. U URI CH Warszaw Ceglana (1 
na sezon jesienny WIELEI WYBÓR DRZEW i KRZEWÓW i ozdobnych gwarantowanej jakości. po cenach przystosowanych do konjunkiary obe 

Szkółki drzew w Ulrichowie pod Masas di enas Ne. gone) 
Cenuik opisowy na žądanie bezplainie, 

Bogaty ascrtyment pierwszorzędnych CĖBULEK KWI/ATOWYCH do sadzenia jesiennego 
S TMRC 

    
  

ZAKŁADY 
QGRODNICZE 

owocowych 

ONIKA " 
Obecność obowiązująca ze względu na rozpo- 

częcie pracy. Goście miłe widziani. 

— Z Koła Historyków. W sobotę dnia 14 
bm. o godz. 18,15 w sali wykładowej seminar- 

jum historycznego, odbędzie się zebranie nau- 

kowe, z referatem kol. Demgi n. t. „Piotr Wiel- 

ki, a Bazyljanie Potoccy“. 

— Z Akademickiego Oddz. Zw. Strzeleckiego. 
Dziś t. j. 14 bm. w świetlicy Oddziału przy 

ul. Wielkiej 68 m. 2. odbędzie się Ogólne Zebra- 
nie członków i kandydatów Oddziału. 

Wieczór ten poświęcony jest Patronowi Uni 
wersytetu, królowi Stefanowi Batoremu. 

Program zebrania: Zagajenie — prezes A. 
O. Z. S$. kol.. Wawrzyńczyk. Referat p. t. „„Pol- 
ska a Moskwa za czasów Batorego" — kol. Gul. 
czyński. Dyskusja. Wspólna herbatka pożegnal- 
na z p. kpt. Wacławem Ptaszyńskim, dotych- 
czasowym Komendantem Podokręgu Z. S. 

Wprowadzeni goście i stali bywalcy świetli 
cy — mile widziani. 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademików 
zawiadamia, że w dn. 15 bm. o godz. 8 (punk- 
tualnie) odbędzie się Msza św. z Komunją św. 
w kościele św. Kazimierza, poczem śniadanie w 
lokalu sodal. (Wielka 64) i zebranie ogólne z 
referatem ks. prof. Hlebowicza pod tyt.: „Filozo 
ficzne podstawy naszej wiary”. 

— $. K. M. A. „Odrodzenie* komunikuje, 

że w niedzielę dnia 15 bm. o godz. 10-tej rano 

odbędzie się w lokalu własnym, ul. Uniwersy- 

tecka 7 m. 9 zebranie z reieratem koł. W. Sz:a- 

giera n. t. „Oblicze psychiczne dzisiejszej mio- 
dzieży”. Goście mile widziani. 

SZKOLNA 

POLITECHNIKA ROBOTNICZA 
Rob. Stow. Kult. Oświat. „Praca** w Wilnie 

Otwiera kursy: 
1) Ogólnokształcący, 2) Budownietwa ognio- 

trwałego, 3) Ogólnobudowlany, 4) Metalowy, 

5) Radjotechniczny, 6)  Elektrotechniczny, 

7) Fotograficzny, 8) Stenograficzny, 9) Kurs 

języków obcych, 10) Kurs dokształeania ry- 
sunkowego dla rzemieślników. 

Wykłady rozpoczynają się w dniu 23 

października b. r. Zapisy przyjmuje Sekre- 
tarjat Politechniki robotniczej codziennie 

  

   

przy ul. Wileńskiej 28 od godz. 16 do 19-tej.. 

ZEBRANŁA I ODCZYTY. 

— „ówiczebny napad lotniczy na Wil- 
no''. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 

Koło Śnipiszki — dnia 15 b.m. (niedziela) o 
godzinie 13, odbędzie się w sali szkoły Nr. i3 

przy ul. Pióromont 10, odezyt p. dyrektora 
Elektrowni Miejskiej J. (Glatmana na temat: 
„Ćwiczebny napad lotniczy na Wilno i obro 
na przeciwgazowa miasta''. Wstęp bezpłatny 

dla wszystkich. 
— Czerwony Krzyż ratuje ludność cywilną 

podczas ataku gazowego, jako jedyna instytuc- 
ja do tego powołana. 

Rolę Czerwonego Krzyża podczas ataku ga 
zowego omówi wiceprezes zarządu i szef sani- 
tarny. Okręgu Wileńskiego Czerwonego Krzyża 
profesor Siengalewicz; podczas jutrzejszego od 
czytu, który odbędzie się w sali Towarzystwa 
Lekarskiego przy ul. Zamkowej Nr. 24, Począ- 
tek o godz. 12-ej. Wstęp bezpłatny. 

=— Zarząd Związku Inwalidów Wojennych 
RP. w Wilnie zwołuje w lokalu własnym przy ul. 
Ostróbramskiej Nr. 27 dnia 15-go bm. tj. w nie- 
dzielę o godz. 12-ej zebranie członków Koła Ok 
ręgowego w Wilnie, poświęcone sprawie zor- 
ganizowania- Inwalidzkiego Koła L. O. P. P. z 
siedzibą w Wilnie. Obecność wszystkich Koleża 
nek i Kolegów obowiązkowa. / 

— Z. N. P. W niedzielę dnia 15 paždzier- 

nika odbędzie się w lokalu Gimnazjum ini. Czar 

toryskich Walne Zebranie Oddziałowej Sekcji 
Szkoln. Średn. Z. N. P.- z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu. 2) Sprawozdanie 
z az ałalności zarządu. 3) Program pracy na rok 

nast;pny, 4) Dyskusja. 5) Wybory nowego za- 
rzącu, 6) Wolne wnioski. 

Początek zebrania o godz. 12-tej. 

— Zebranie Związku Służby Zeńskiej. W 
niedzielę, dnia 15 bm. o godz. 6 po poł. odbędzie 
się zebranie plenarne w Związku Służby Żeń- 
skiej im. św. Zyty — zaułek Kazimierzowski 
Nr. 3 oraz uroczystość poświęcenia Związku Nai 
świętszemu Sercu. Jezusowemu. 

— ZarządChrześcijańskiego Związku Zawo- 
dowego Dozorców Domowych w Wilnie powia- 
damia. wszystkich dozorców 'domowych, na tere 
nie Wilna zamieszkujących, że w dniu 15 bm. 
o godz. 2-ej po poł. w sali Domu Ludowego w 
Wilnie przy ul. Metropolitalnej 1 odbędzie sie 
Ogóne Zebranie Dozorców Domowych m. Wina 

W związku z doniosłością wniesionych pod 
obrady spraw, jak odczyt delegata Starostwa 
Grodzkiego o znaczeniu, mających nastąpić w 
Wilnie w dniach najbliższych, próbnych alar- 
mów lotniczo —gazowych, lub sprawy organi- 
zacyjno — zawodowe, Zarząd Związku prosi o 
punktualne przybycie na zebranie. 

RÓŻNE 
— Komitet Lokałny Funduszu Pracy Woj. 

Wileńskiego zamierza zakupić większą ilość 
ziemniaków na cele akcji pomocy bezrobotnym 

Cena maksymalna ziemniaków ustalona 
przez Dyrekcję Funduszu Pracy wynosi za 

100 kg. franco wagon st. odbiorcza zł. 3,50 przy 
czem Komitet dostarcza zaświadczenia na ulgo- 
wy (50 proc.) przewóz ziemniaków: koleją. 

Podając powyższe do wiadomości ogółu 
prosi o składanie ofert na dostawę ziemniaków 
pod adresem Komitetu (Wilno: Ostrobramska 
16 — 7 tel. 5 - 38) w terminie do dnia 19-go bm. 

Bliższe informacje w Biurze Komitetu. 
W razie nieotrzymania w okreslonym termi 

nie ofert zgodnie z ustalonemi cenami, Komi- 
tet Lokalny zmuszony będzie całą ilość ziem- 
niaków sprowadzić z woj.centrałnych i zachod 
nich, 

— Wystawa plakatów targowych. jak nas 
informują, otwarcie wystawy „Plakatu Między- 
narodowych Targów i Wystaw”, z przyczyn od 

Dyrekcji wystawy niezależnych, przeniesiono 
na dzień 21 października br. 11 godzina rano. 
Wystawa potrwa 2 tygodnie. Przyjeżdżającym 
na wystawę przysługiwać będzie zniżka koie- 

jowa do miejsca zamieszkania. 
— Eksport grzybów. Onegdaj odszed: z 

Wilna większy transport zakonserwowanych 

grzybów, zakupicny przez Amerykz. 
Dalsze transporty uza'eżnione są od dowu-. 

uwóowti, który ostatnio znacznie zmniejszy: 

   
-- Beczki dc piwa. Wobec dużej konku- 

rencji * spadku cen, rzemieślnicy wileńscy zre- 
zygnowal' + prob zorganizowania eksportu wy- 

robćw tednarsk:'ch do Ameryki, 

— Restauracja „Ziemiańska* Mickiewicza 
9 — tel. 12-82 zawiadamia, iż z dniem 16 bm. 
został zaangażowany nowy zespół muzyczny 

pod dyrekcją Solisty p. Carlo Castellani, 

— Zachorowania zakaźne. W tygodniu od 

1 do 7 październińika br. wojewódzkie władze 

W dniu wczorajszym powrócił do Wilna 
po dwutygodniowym pobycie w Rzymie Jego 
Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita 

wileński Romuald Jałbrzykowski, witany na 
dworcu przez Kapitułę Metropolitalną na cze 

le z Jego Ekscelencją ks. biskupem Michalkie 

wiczem, duchowieństwo, oraz władze Archi- 
djecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. 

Jego Ekscelencja był bardzo serdecznie 
przyjmowany przez Jego Świątobliwość Oj- 
ca Św. Piusa XI, który żywo interesował się 
wszelkiemi przejawami życia Archidjecezji 
Wileńskiej, wyraził swoje ojcowskie uczucia 

gosławieństwe Ojca Świętege 
dla Wiina i Archidjecezji Wileńskiej 

względem Wilna i Archidjecezji Wileńskiej. 
Jego Świątobliwość upoważnił Księdza 

Arcybiskupa Metropolitę do udzielenia wier- 
nym Wilna i Archidjecezji specjalnego bło- 
gosławieństwa papieskiego. 

Błogosławieństwo Papieskie zostanie u- 

dzielone tysiącznym tłumom wiernych przez 
Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa w 
dniu Święta Chrystusa-Króla w niedzielę, 
21 października na placu przed kościołem Ber 
ca Jezusowego na zakończenie uroczystej pro 

cesji, którą w tym dniu przejdzie od Ostrej 
Bramy do kościoła Serca Jezusowego. 

Powrót ks. Arcybiskupa Jałbrzykow skiego 
Wczoraj rano pociągiem pośpiesznym po- 

wrócił do Wilna ze swej podróży do Rzymu ]. 
E. ks. Arcybiskup Jałbrzykowski. 

Na peronie ks. Arcybiskupa witała kapitu. 
ła, liczne duchowieństwo oraz delegacje orga- 

nizacyj katolickich. Po przywitaniu się z obec- 
nymi, „ks, Arcybiskup przeszedł wśród szpaleru 
młodzieży i przez poczekalnię 1-szej klasy wy- 
szedł z otoczeniem przed dworzec do cczeku'ą- 
cyca samochodów. 

  

Konferencja w sprawie ćwiczeń iotniczych 
WILNO. Wczoraj pod przewodnictwem p. 

starosty Kowalskiego odbyła się dłuższa konfe- 
rencja z udziałem delegatów poszczególnych 
organizacyj społecznych, szpitafi, straży oby- 
watelskiej itd. W konierencji wzięło udział 43 
osoby. 

Konierencja poświęcona była omówieniu 

akcji w związku z odbyć się mającemi ćwicze. 
niami lotniczemi i próbnym atakiem gazowym. 

Z planem całych ćwiczeń i przewidzianym 

ich przebiegiem zaznajomił zebranych major Ka 
miński Oraz referent wojskowy p. Wiktor Ra- 
dziunas. 

Specjalnie omawiano akcję przeciwgazową 
oraz przeciwpożarową, 

Ustalono, jak sie ma zachować ludność 
a to dlatego, żeby uniknąć jakichkolwiekbadž 
szkód oraz nieszczęśliwych wypadków. 

Miasto podzielone zostanie na strefy. Ka. 
żda strefa musi być samowystarczaina w zakre- 
sie obrony przeciwgazowej i przeciwpożarowej 

i powinna posiadać samodzielne drużyny rato- 
wnicze przeciwpożarowe, przeciwgazowe oraz 
sanitarne. 

Pozatem Omówiono cały szereg innych 
spraw, mających związek z próbnym atakiem 
„nieprzyjacielskich* samolotów na nasze miasto 

  

TEATR MUZYCZNY LUTNIA“ 

Dziś 

Piękna Helena 
operetka w 3-ch aktach 

J. Offenbacha 

Początek o godz. 8-ej m. 15. 

  

  

sanitarne zanotowały 7 wypadków duru brzusz- 

nego (wszystkie w mieście Wilnie), 6 duru pla- 
mistego (z czego 3 w mieście Wilnie), 37 wy- 

padków płonicy, 6 błonicy, 4 odry, 4 róży (je- 
Gev śmiertelny), 5 krztuśca, 2 grypy, 19 gruż- 
licy otwartej (w tem 2 zakończone zgonem) 
oraz 84 wypadki jaglicy. 

- TEATR 4 MUZYKA. 

— Dzisiejsza premjera w Teatrze na Pohu- 
lance. Dziś, sobota 14 bm. (o godz. 8-ej) od- 
będzie się premjera prawdziwego faktomontarzu 
w 6 obrazach ]. Tepy p. t. „Fraulein Doktor* z 
H. Skrzydłowską w roli tytułowej, która wystąpi 
po raz pierwszy w Wilnie, w otoczeniu nowyci 
sił zespołu: L. Madalińskiego, ]. Tatarkiewicza, 
St. Iwańskiego, W. Ścibor _ Rylskiego, K. Bro- 
towskiego, poza tem udział biorą: ]. Jasińska, 
W. Neubelt, M. Węgrzyn, L. Wołłejko, j. Wos- 
kowski, M. Bielecki, A. Łoziński, J. Budzyński, 
St. Martyka oraz reżyser sztuki W. Czengery. 
Kostjumy z pracowni Teatru Polskiego w War- 
szawie. Dekoracje W. Makojnika. 

— Niedzielna popołudniówka, Jutro, w nie- 
dzielę dn. 15 bm. o godz. 4-ej — jedno z ostat- 

komedji J. Ro- nich przedstawień: satyrycznej 
mains'a p. t. „Tryumf medycyny*. 

W poniedziałek dn. 16 bm. o godz .8-ej po 
raz ostatni ,„Most* — J. Szaniawskiego po ce- 
nach zniżonych. 

— Zniżki (legitymacje 25 proc.) do Teatru 
na Pohulance — wydaje kancelarja od 11 — 2 

14 bm. 
świetną komedję W. Fodora „Sekretarka pana 
prezesa" — w Stołpcach, jutro 15 bm. — w 

— Teatr Objazdowy — gra dziś 

Nieświerzu. 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

Otwarcie sezonu. — Dziś zgodnie z zapo- 
wiedzią nastąpi otwarcie sezonu zimowego w 

—>—— WI EWVODA KIRTIKLIS POWRÓCIŁ, 

DO ZDROWIA 
, Pan Stefan Kirtiklis, wojewoda pomor- 

ski, po zupełnym powrocie do zdrowia, odjeż- 
dża z Wilna w dniu dzisiejszym, w sobotę o 

godzinie 23,30 do Torunia, by objąć urzędo- 
wanie. я 

POSIEDZENIE SEKCJI SAMORZĄDO- 
WEJ RADY WOJ. BBWR 

W lokalu Sekretarjatu _ Wojewódzkiego 
BBWR odbyło się w dniu wczorajszym, w 
piątek, posiedzenie Sekcji Samorządowej Ra- 
dy Wojewódzkiej BBWR, na którem został 
przyjęty program pracy, zreferowany przez 
prezesa Sekcji pos. dr. Stefana Brokowskie- 
go. Omówione zostały wytyczne programu w 
związku ze zbliżającą się realizacją nowej u- 
stawy samorządowej. 

RA FILMOWEJ TASKIŁ 

ROZKOSZNE KŁOPOTY „ROZMAITOŚCI* 

Maurice Chevalier jako tatuś! To mūsi 

być zabawne. No i jest taki! istotnie. Mo- 
ryś okazał się bardzo czułym ojeem i po- 
trafił dla swego przybranego syna poświę- 
cić wszystkie flirty, tem łatwiej, że na po- 
cieszenie pozyskał serce przystojnej  niańki 
(Helena Twelvetrees). 

Film wyreżyserował Norman  Taurog. 
Pierwsza część zwłaszcza początek jest do- 
skonała Mały Baby le Roy, staje ośrod- 
kiem zainteresowania nie tylko dla swego 
przybranego ojea, ale i dla publiczności. — 

Kapitalne są sceny uspakajania  płaczącego 
dziecka. Niema rzeczy niemożliwych. Złote 
zegarki lecą na posadzkę, hrabia kąpie się 

w ubraniu razem z synem, lokaj musi dać 
się cierpliwie oblewać wodą, bo to się podoba 
bobasowi, ba nawet nie omal Moryś za- 
mienia się w mamkę. Sala bawi się, ale w 
drugiej części trochę zaczyna ziewać. Ro- 
mans  (uświęcony tradycją filmu amery- 
kańskiego) wlecze się w nudnych djalogach 
i dłużyznach. 

Film należy do najnowszej serji „Pa- 
ramountu''*1933 r. Wartość swą zawdzig- 

Teatrze „Lutnia*. Wystawioną zostanie „Piękna Cza tej właśnie pierwszej części, która do- 
Helena" Offenbacha ze znakomitą Marylą Kar- 
wowską, primadonną opery warszawskiej na 
czele. Pozatem główne role spoczywają w rę- 
kach: Halmirskiej (Orest), Dembowskiego (Pa- 
rys), Szczawińskiego (Agamemnon), Tatrzań- 

Wyrwicz - Wichrowskiego 
(Menelaus) i inn Balet w układzie baletmistrza 
skiego (Kalchas), 

J. Ciesielskiego z udziałem M, Martówny stano- 
wi prawdziwą rewelację. Stronę muzyczną pro. 
wadzi M. Kochanowski. Dekoracje J. Hawryłkie- 
wicza. Całość wyreżysecował K. Wyrwicz — 
Wichrowski. Zniżki ważne.Akademicy korzysta- 
ją z ulg 25 proc. biletowych. Początek o godz. 
8-ej m. 15 wiecz. 

— Studjum Muzyczne Rady Wileńskich 
Zrzeszeń Artystycznych, Ostrobramska 9 m. 4. 
Dziś o godzinie 17, mówi dr. Szeligowski o or- 
kietsrze nowoczesnej, o 18 zaś odbędzie się wy- 
kład z cyklu: Literatura muzyczna 19 stulecia, 
pt.: Dramat muzyczny tęsknotą romantyzmu — 
Dokładnie omówiona zostanie Teatrologia Ry- 
szarda Wagnera. Ilustracja gramofonowa. — 

Wstęp 50 gr., dła młodzieży 30 gr. 

CO GRAJĄ Ww KINACH? 

„PAN — Onkel Mozės 

LUX — Szatan zazdrości. 

CASINO — Miłość w aucie 

ROXY — Kobieta z Monte Carlo. 
HELJOS — King-Kong 

WYVPADKA I KRADZIEŻE. 

datnio kwalifikuje całość. 
Na scenie — melodyjna komedjo - ope- 

ra z poprzedniego programu t. zw. „Czuła 
struna'. Zmiana nastąpi w niedzielę (tak 
przynajmniej zapowiada afisz). Zobaczymy 
wówczas  krotochwilę p. t. „Dwóch głu- 
chych'*. Tad. C. 

LiL S 

przy ul. Piaskowej 10 m. 8, liczący łat 20, wy- 

szedł z domu, zabierając 10 zł. w gotówce. — 
Fozostawił on list z wiadomością, że idzie się 
utop'ć. Zarządzono poszukiwania. 

— Skradziono 3 sosny i garderobę, Z lasu 
na belmoncie skiadziono na szkodę magistratu 
m. Wilna 3 sosny. Policja wyśledziła sprawców 
w osubach: Piotra Jodziewicza i Kazimierza 

Wierzbickiego (Trakt Batorego 66), których 
narazie nie zatrzymano. 

— ZATRZYMANIE OSZUSTÓW ULICZ- 
NYCH. W dniu 12 bm, Sabina Kmicińska (ul. 
Pańska 7), zameidowała w policji, że w tym 
dniu na ulicy Syrokomli, znani oszuści Adamo. 
wicz Włodzimierz (Nieświeżka 8), Szioma Bry- 
taniski (Kaiwaryjska 38) i Józefa Didz (Fila- 
recka 58), wciągnęli ją do gry w cukierki w t. 
zw. „para-liszka”, przyczem sposobem oszukań 
czym wygrali Od niej 6 zł. Wszystkich troje za. 
trzymano. 

MOŁODECZNO 
— POŻAR. We wsi Junce gminy miorskiej 

spalił się dnia 10 bm. o godz. 5 rano dom miesz- 
ka br. Jerzy Fiodorow, liczący lat 16, zamiesz- kalny Ewdokji Bunto wraz z zapasami kar- 
kały przy ul. Sierakowskiego 25, wyszedł z do- tofli i siana, oraz domowemi. Straty 
mu rodzicielskiego i dotychczas nie wrócił. - - wynoszą 800 zł. We wsi Trzaski gminy bienic- 
Zabrał on ze sobą aparat fotograficzny z ka- kiej spalił się dom mieszkalny Ignacego Wiała. 
setką i trójnogiem. Straty wynoszą 5.000 zł. 

— W dniu 16 bm. Leonid Muren, zanu. ZEW ZE 

ESRT AS EASA 

— Zaginięcia, Jeszcze w dniu 4 październi- 

  

' Zderzyły się dwa autobusy > 
WILNO. Na szosie Ejszyszki — Wilno, na zbiegiem okoliczności nikt z ludzą nie poniósł 

18-tym kilometrze od Ejszyszek zderzyły się 2 szwanku. Powodem zderzenia było to, że jeden 
idące naprzeciw siebie autobusy. Wozy dozna- szofer nie chciał drugiemu ustąpić drogi. 
ły bardzo poważnych uszkodzeń, Szczęśliwym      
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Dziś otwarcie sezonu bokserskiego 
meczem Gradno—W.K.S. Śmigły 

Dziś o godz. 19-tej w sali Ośrodka W F. 
(Ludwisarska 4), bokserzy wileńscy, członko- 
wie WKS Śmigły zainaugurują sezon, spotka- 
niem z reprezentacją Grodna. 

Jakkotwiek grodnianie nie są drużyną moc- 
ną, mecz budzi zainteresowanie z uwagi na nie_ 

znaną nam formę zawodników WKS'u, 

W barwach wileńskich wystąpią: Bagiń- 
ski, „Zyk“, Łukmin, Kompowski; „Taiko“ 

wojtkiewicz i Sadowski. 
Grodnianie, szkoleni przez p. Kłoczkow- 

skiego, przyjeżdżają w składzie:  Sznitkies, 
„Jerzy“, Perelsztejn, Koszewski, Rubin, Toko, 

Żukowski. 

  

  

Sekcja bokserska A.Z.S. 
podaje do wiadom. złonków i nowowstę 

pujących rozkłac 
Poniedziałki 20 — 

Czwartki 18 — pa I ą 
Czwartki 20 — grupa senjorów 

Soboty 18 — 20 grupa nowowstępujących 

Niedziele 8 — 10 grupa senjorów. 
Sprzętu dostarcza si . Opłata roczaa 

2 zł. Zapisy do sekcji są przyjmowane w @ 

sie treningów w lokalu AZS w gmachu g 
nym USB, wejście z dziedzińca Piotra Skar- 
gi — pod arkadami. 

Program pracy sportowej na r. 1933—34. 
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w kliku wierszach 
Przyjazd bokserów węgierskich do Polski 

ma szereg spotkań jest już zupełnie pewny 
Kombinowany team węgierski, złożony z 

czołowych zawodników dwuch kiubów, buda- 

peszteńskich Nemzeti i kolejarzy walczy osta- 

tecznie 3 listopada w Poznaniu z Wartą, 5 listo- 

pada w Warszawie ze Skodą i 7 listopada w 
Łodzi z kombinowaną drużyną Union — Tou- 

ring. Możliwy jest jeszcze i czwarty start Węg- 

rów w Polsce, w Katowicach z Połicyjnym K. S. 
w dniu 9 listopada. 

Skład drużyny węgierskiej jest b. silny i 
jest niemal identyczny z reprezentacją państwo 

wą Węgier. 
. . * 

Berliūski dziennik „B. Z. am Mittag“ dono- 
si, że w najbliższym czasie mają się rozpocząć 

pertraktacje w sprawie rozegrania meczu piłkar 

skiego Polska — Niemcy. Dziennik zapewnia, 
że pertraktacje dadzą pomyślny wynik i że mecz 

zapowiedziany na październik dojdzie do skutku 
w grudniu r. b. Terenem spotkania ma być 

Gdańsk. 
- * * 

W londyūskich kolach tenisowych twierdzą, 
že w najbližszym czasie najlepsza obecnie rakie 

ta świata Australijczyk Crawford znajdzie się w 
obozie zawodowców. Tilden podobno pertrak- 
tował już z Crawfordem w sprawie przystąpienia 

do jego zespołu. Pertraktacje nie zostały jeszcze 
sfinakzowane, niemniej Crawford prawdopodob 

nie przyjmie ofertę, jeżeli mu Tiłden zapewni 
około 180 tys, złotych za przyłączenie się do je- 
go cyrku i drugie tyle za pierwsze dwa lata. 
e - * * 

Dzienniki zagraniczne donoszą, že  Tilden 
zamierza zorganizować międzypaństwowe roz- 

grywki zawodowców © puhar, ufundowany, 
przez jedną z wybitnych osobistości. O puhar 

ten toczyłyby się corocznie walki na podobień- 

stwo walk o puhar Davisa. Udział w tych zawo- 
'dach wzięłyby: Ameryka, Niemcy, Francja, Cze 

chosłowacja, Holandja, Irlandja, Szwecja, Węgry 

Anglja, Australja i Południowa Afryka. 
EB € 

Mistrzyni świata w tenisie Helen Willis — 

Moody, która została pokonana przed paru ty- 

godniami na mistrzostwach Ameryki przez dru- 

ga rakietę świata Amerykankę Jacobs zostala 
umieszczona ostatnio w klinice. Helen Willis — 
Moody, jak wiadomo przegrała jedynie. wskutek 
swej choroby. Obecnie pierwsza rakieta świata 
jak oświadczył jej ojciec dr. Wilłs znajduje się 
coprawda na drodze do poprawy, ale wątpliwem 

jest, aby mogła kiedykolwiek dojść do poprzed 

niej formy. Mistrzyni świata ma nadwyrężony 
kręgosłup i mimo wyleczenia pozostaną jednak 

ślady choroby, które nie pozwolą iej na dalszą 
grę w tenisa. 

* * * 

Na najbtižszem posiedzeniu PZPN'u rozpat 

rzony będzie protest wniesiony przez Zarząd 

WKS —śŚmigły w związku z umieważnieniem 

trzeciego meczu z Naprzodem, 
Zebranie to ma się odbyć w dniu 16 bm. 

Sportowe Wilno z niecierpliwością oczekuje 

na wynik tego posiedzenia. 

* * * = 

Z Lubliany donoszą, że na konferencji sło 

wiańskiego Związku Sokołów postanowiono naj 
bliższy zlot sokołów zorganizować w 1935 r. w 
Warszawie. 

Zarząd ma opracować wspólne świczenia. 

jakie będą wykonane na zlocie warszawskim. 

RORBORIESZEZRE 2 SOD TDS Ai POZAAWOYAOZE IA 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 13 października 1933, 

Za 100 kg., parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCY JNE: 

Żyto Il stand. 663 g-l 
Mąka żytnia 55 proc. 

Mąka żytnia 65 proc. 

14,46 
25,50 
21,50 

Kasza gryczana 1-1 pałona 39— 

CENY ORJENTACYJNE: 
Žyto I stand. 693 g-1 15,95 
Pszenica zbierana 22,50 
Jęczmień na kaszę zbierany 15—15,50 

Owies stand 459 g-1 niezadeszczony 14,96 
Gryka zbierana 18,75 
Mąka pszenna 0000 A iuks. 35—39,375 

Mąka sitkowa 17— 

Mąka razowa 17,25—17,50 

Mąka razowa szatrowana 18,25—18,50 

Otręoy żytnie 8,50 
Otręby pszenne cienkie 
Otręby jęczmienne 
Kasza gryczana 1-2 palona 
Kasza gryczana 1-1 biała 31 — 

8,75 

== 

Kasza perłowa Nr. 2 (pęcak) 24—25— 

Kasza perłowa Nr. 3 31.— 

Kasza owsiana 47 — 
Ziemniaki jadalne = 
Siano ы 5,50 
Stoma 5— 
Siemię Iniane 90 proc. 30,30—30,60 
Ogėlny obrėt w tonnach 250. 

    

W góźwcć DinAIstaw 

listopada — Pierwszy krok 

  

1) Pierwsz 

      

   

  

     

    

W końcu listopada — Wewnętrzne 
zawody AZS, 

3) Początek stycz — zawody projek- 

towane z klubem Varszawy. 
oło 15 lutego — Drugi pierwszy 

końcu marca — Mistrzostwa jun- 
jorów i senjorów Wilna 

6) Przewidywanćm jest urządzenie me- 

czu. Reprezentacja akademicka USB — Re- 

  

prezentacja US (sport akademieki w Rydze. 

sa 

Słowiańskie mistrzostwa narciarskie Soko- 
łów odbędą się również w Polsce. Decyzję co do 

terminu zawodów, czy mają się odbyć w 1934 

roku czy dopiero w 1935, pozostawiono związko 
wi polskiemu. 

* * * 

Naskutek inicjatywy prezesa najwyższej ra 
dy Wychowania Fizycznego w ZSRR Antipowa 
z dniem 20 bm. otwartych zostanie w Moskwie 
20 szkół sportowych mających na celu „podwyż 

szenie kwalifikacyj sportowych zawodników so 
wieckich“ 

Každa szkola obliczona będzie na 40 — 60 

sportowców. Do szkół takich przyjmowani będą 

jedynie sportowcy odznaczeni sowiecką państw: 

wą odznaką sprawności fizycznej. Jest to do 

pewnego stopnia przejście od dotychczasowego 

systemu wychowania fizycznego do stworzenia 
elity sportowej w ZSRR. 

  

NAJLEPSI TENISIŚCI ŚWIATA. 

PARYŻ PAT. — W czasie swego pobytu 
w Paryżu, znany tenisista Tilden ułożył listę 
najłepszych tenisistów Świata, obejmującą za- 
równo amatorów, jak i zawodowców. Prawdo- 

podobnie przez skromność Tilden umieścił sie- 
bie na 2-giem miejscu. 

Lista Tildena jest następująca: 1) Craw- 

ford (Australja), 2) Tilden (Ameryka), 3) 

Nuesslein (Niemcy), 4) Perry (Anglia), 5) Co- 

chet (Francja), 6) Austin (Angłja), 7) Satoh 

(Japonia). 

SĄDÓW 
  RAL 

6 MIESIĘCY ZA BIGAMIJĘ. 

Wczoraj Sąd Okręgowy w trybie unrsz- 

<zonym rozpatrywał sprawę 39-le'nivg) miesz 

kańca Wilna, Dvr.itra Frankowskiego, oskarżo- 
nego o biganiję. Według szczegółów, dostar- 

czonych przez pizewód sądowy, sprawa wvglą- 
dała. nastepujące: 

Frankowski przebywał w roku 1923 na te- 

renie wolnego miasta Gdańska. 

/apoznał się tam i wkrótce ożenił z nie- 
jaką Не!епа Dubaniewiczówną. Ślubu udzieli! 

młodej parze ksiądz w kościele. Gdy przeszło 
jednak parę lat, Frankowski niezadowolony z 
żony porzuca ją, przyjeżdża do Wilna i żeni się 

po raz drugi. 
W wyniku ujawnienia przestępczego czy- 

nu, bigamistą zajęła się policja, a wczoraj cała 

sprawa znalazła się przed sądem. 

Pytany, dlaczego się ożenił poraz drugi, 0- 

skarżony tłumaczył się, iż w owym pierwszym 

wypadku ślub był brany w kościele, a nie jak 

przewiduje prawo Gdańska, przed urzędnikien! 

cywilnym i dłatego uważał cały obrządek za 
nieprawny. 

W rezultacie skazał sąd bigamistę na 6 

miesięcy więzienia, a karę darował mu na sku- 
tek amnestji. 

  

POD ZARZUTEM OPORU 

Handel w dni świąteczne, jest jak wia- 
domo zakazany. Zapomniał jednak  widocz- 
nie o tem p. Lejba Segalson, właściciel skle- 
pu aptecznego przy ul. Wielkiej 48 i wpu- 
ścił do sklepu w dniu 6 stycznia r.b. dwóch 
klijentów. 

Traf zrządził, że zauważył to przecho- 

dzący ulicą posterunkowy Korzeniewski. Po- 
licjant ruszył przeto żwawym krokiem w kie- 
runku drzwi i usiłował przeszkodzić w ich 
zamknięciu. Wywiązało się chwilowe szamo- 
tanie się i w rezultacie pod naporem łokcia 
policjanta pękła szyba. 

Wczoraj właśnie p. Segalson odpowiadał 

przed sądem za stawianie oporu policjantowi, 
podczas wykonywania przezeń czynności służ 
bowych. 

Jako świadek występował również wspo- 
mniany posterunkowy. Oskarżony tłumaczył 
się, że za handlowanie w niedzielę zapłacił 
już w Starostwie 25 zł, a żadnego oporu nie 
miał bynajmniej zamiaru stawiać. 

Po krótkiej naradzie, sąd wobec braku 
dowodów winy, oskarżonego całkowicie unie- 

° Па 
—ZABITY W BėJCE. Na pastwisku pod 

miasteczkier1 Dokidowo pow. lidzkiego zaszedł 
wczoraj niezwykły wypadek zabójstwa. Oto 
pomiędzy pastuchami 13-letnim Szlejferem a 9- 
letnim Rybakiem Piotrem wywiązała się kłót- 
nia. W zacietrzewieniu Szlejier trzymanym w 
ręku kijem uderzył Rybaka w tył głowy tak sil- 
nie, że ten padł na ziemię ; momentalnie zmarł. 

  

— Odznaczenia za pracę w P. W. Za gor- 

liwą pracę, położoną na polu Przysposobienia 

Wojskowego — Państwowy Urząd 'Wychowa- 
nia Fizycznego odznaczył  „komandorską od- 

znaką PW* następujących działaczy grodzień- 

skich: płk. Frydrycha, mjr. Chmurę, mjr. Stara- 

ka, kpt. Reliszko, kpt. Porwita, por. Warchlew- 

skiego, ref. PWK Janowską, oraz O'Brien de 

Lacy'ego, dr. Hogera, rej. Choynowskiego i Bie 
gańskiego. 

— Wyjazd prezydenta miasta do Białego- 

stoku. Nowomianowany prezydent miasta p. 
Sulistrowski, wyjeżdża do Białegostoku, gdzie 

złoży wizytę władzom wojewódzkim. 

Oficjalne urzędowanie p. prez. Sulistrowski 

rozpoczyna w przyszły poniedziałek po jednocze 

snem załatwieniu w Białymstoku spraw, do- 

tyczących  nowozamianowanego uzupełnienia 

zarządu miejskiego. 

— Rozpoczęcie wykładów dla oficerów rez. 
Jak nam komunikuje zarząd Grodzieńskiego 

Koła ZOR, w dniu 14 bm., tj. w najbliższą so- 

botę rozpoczyna się nowy cykl programowych 

zajęć na kursach wojskowych dla oficerów re- 
zerwy. 

Jako wstęp do dalszych studjów wojsko- 
wych, sezon wyszkoleniowy rozpoczną wykła- 

dy kpt. Miałkowskiego z zakresu terenoznaw- 
stwa i kartografji wojskowej, jako przedmiotu 

podstawowego, niezbędnego każdemu oficerowi 
rezerwy. 

Nie wątpimy, że na tych ciekawych wykła- 

dach kursów ZOR, mających już za sobą chlub- 

ną tradycję, spotkają się wszyscy oficerowie i 

podchorążowie rezerwy. 
Zbiórka jak i poprzednio w sali czytełni Ka 

syna Garnizonowego Ofic. w sobotę dnia 14 

bm. o godz. 17,30. 
— Sąd obywatelski przy Kom. BOjkotu 

towarów niemieckich. Odbyło się tu ostatnio 
w sali Zw. Kupców pierwsze posiedzenie Sądu 
Obywatelskiego, przy Komitecie Bojkotowym 

towarów niemieckich. 

Na posiedzeniu tem rozpatrywano śŚkargi 
na firmy grodzieńskie, które prowadziły lub pro 
wadzą tranzakcje handlowe z firmami niemiec- 

kiemi lub hanafują towarami tegoż pochodzenia. 

Wyroki Sądu Obywatelskiego ukażą się 
w najbliższych numerach miejscowej prasy. 

— Zatrudnianie bezrobotnych. Liczba bez- 
robotnych, zatrudnionych przez Powiatowy Za- 
rząd Drogowy przy budowie dróg i mostów, 

wynosi około 200 osób. 

Bezrobotni opłacani są z Funduszu Pracy 
i Bezrobocia. 

— Kronika roinicza. W dniu 18 bm. na pl. 
Skidelskim w Grodnie odbędzie się zorganizo- 
wany przez Zrzeszenie Stowarzyszeń Hodow- 
ców Konia Remontowego — skup koni dla woj- 
ska. Skupowane będą wałachy i klacze artyle- 

ryjskie w wieku od 4—6 lat i wierzchowce od 
3 i pół do 6 lat. 

      

  

* * * 

W dniach 16 i 23 bm. na pl. Skidelskim w 
Grodnie odbędzie się sprzedaż licytacyjna wy- 

brakowanych koni wojskowych. 

—Lustracja szkół. W tych dniach spodzie- 
wany jest przyjazd do Grodna wiceministra 

WR i OP, p. Kazimierza Pierackiego, który 
przybywa na lustrację szkół. ъ 

— Pożar. W dniu 10 bm. w miasteczku 
Krynki przy ul. Nowej wybuchł pożar, którego 
pastwą padła stodoła, należąca do braci Bud- 

rowskich. Straty sięgają 1000 zł. 3 
— Udany „połów* przestępców, W dniu 

10 bm. naskutek zarządzonego pościgu na st. 
kol. w Suwałkach, zatrzymany został Czołkie- 
wicz józef, który przyłapany po  dokorianiu 

włamania do kasy st. kol. w Raczkach, oraz a- 

gencji pocztowej w Gibach, prowadzony na 
posterunek P. P. w Grodnie, zdołał zbiec. 

W związku z pościgiem, władzom poli- 

cyjnym udaio się przychwycić szereg osobni- 
ków, którzy pod przewodnictwem Czołkiewicza 

dokonali szeregu kradzieży 'w Grodnie i innych 
miejscowościach. Zatrzymani przyznali się do 

szeregu kradzieży. 
— Kieszonkowcy działają. Niejaki Aleksan- 

der Kaczan mieszk. m. Jeziory zaopatrzywszy 
się w posiadaną gotówkę w kwocie 10 dolarów 
amer. i 50 zł. przybył do Grodna by załatwić 
swe sprawy. 

W czasie bytności na ulicy Orzeszkowej po 
siadane pieniądze padły łupem jakiegoś wyra- 
finowanego kieszonkowca, 

Poszkodowany Kaczan zwrócił się do władz 
policyjnych z meldunkiem o dokonanej kradzie- 
ży skierowując swe podejrzenia na niejakiego 
Sągola Stanisława zam. w Grodnie przy ul. Ski- 
delskiej 9. 

— Mecz piłkarski. W dniu dzisiejszym (so- 
bota) o godz. 14 na stadjonie OK III rozegrane 

zostanie spotkanie piłkarskie między miejsco- 

wemi drużynami „Kraft* į „Cresovia“. 
Harcerskie mistrzostwa w grach sportowych 
W tych dniach rozpoczęły się tu rozgrywki 

w grach sportowych o mistrzostwo Hufca Har- 
cerskiego. г 

Rozgrywki odbywają się między 10-ma dru 
żynami harcerskiemi. 

— Lekkoatletyczne zawody harcerskie. — 
W dniu 15 bm. (niedziela) na stadjonie OK III 

odbędą się zawody lekkoatletyczne pomiędzy 

drużynami harcerskiemi o mistrzostwo Hufca 
Harcerskiego. Początek o godz. 14-tej. Wstęp 
bezpłatny. 

| ошоЁ‹Шш 
— Urzędowa. W dniu 13 bm. p. wojewoda 

Świderski przyjął pp. Zakrzewskiego, inspek- 

tora LOPP, delegację konferencji teatrów i chó- 
rów ludowych w osobach pp. nacz. Usińskiego, 

insp. Chruściela i Sieczko, kier. wojew. Zw. 
Młodzieży Wiejskiej, p. posła ]. Małysicza i p. 
EŁańską. 

— Wystawa prac malarskich w „Ognisku*, 
W niedzielę dnia 15 bm. o godzinie 12-tej na- 
stąpi otwarcie wystawy obrazów (pejzaży kre- 

sowych), pendzla artysty malarza Stanisława 

Appencellera. 

Przed otwarciem wystawy p. Anperceller 

wygłosi odczyt pt.: „Nowocz::ste malarstwo" 
i „Podróż po Hiszpanji“. 

Wstęp na wystawę i odc:"* 50 ат о@ о57- 
by. Wystawa potrwa do dnia 17 pańdziern'ka, 

SBTDTR TER GR GR GREW OR WR EDRK оо 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁIĘ — KUPUJMY SAMODZIA0- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

  

Dziś premiera! 

„UBI 
  

    

  

Czarująca znakomita, para srebrnego ekranu DOWCIP! 

MNNABELA 5 JEAŃ 4URAT —— 
w pięknej świetnej KOMEDJI nu M cda 

„MIŁOŚĆ W AUCIE" oj —— 
Sienetzna Rivieral =] Brawurowe tempo akcji! Psrywająca treść!   

  

  
  

        

NA program: Najnowsze aktualjs i dodatki dźwiękowe 
Jutro w niedzislę o gosz. 12 ej PORANEK filmu „Don Kiszot" z SZALAPINE 

  

  
Ceny popularne. 

м 

  

Dziś całe *iino mówi 
tylko © ósmym 
cudzie świata 

W dziejach sinemstegrafji tego jesscze nie było. 

2 lata pracy — 3 miljony dolarów koszt reali:acji. 

LJ
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| DLA MLOEZIEŽ! DOZWGLONEI 
  

  

  

Jutro premiera. 
Najbardziej eriocjonujący treścią, olśniewający przepychem, tryskający humorem — 

film, który się ogląda z zapartym oddechem 

„TAJEMNICA 200” 
(Tajemnica Qgredu Zoologicznego) 

Nad progiam: Najnowsze urozmaicone dodatki dźwiękowe. 
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baradfinicka 
— Zebranie organizacyjne „Rodziny Re- 

zerwistów. W lokalu Starostwa baranowickie- 
go z inicjatywy Zw. Rezerwistów odbvło sie 
Organizacyjne Zebranie „Rodziny Rezerwistów * 
Na posiedzeniu wybrano Radę Powiatową oraz 
zarząd miejscowego koła „Rodziny Rezerwis- 
tów” w Baranowiczach. W skład Rady Powia- 
towej weszły panie: Starościna Neugebauerowa 

— fzewodnicząca, Baniewiczowa Teresa — 
wiceprzewodnicząca, Rogulska Wanda — se- 

kretarka, Krepska Józefa — skarbniczka, Bort- 

kiewiczowa Irena — referentka pracy Kobiet. 

Do miejscowego zaś zarządu koła „R R.“ 
wybrano panie: Bobrowiczowa Jadwiga — pre- 
zeska, Zabiełłowa Marja — wiceprezeska, Tur- 
ska Irena — sekretarka, Jakobsche -— skarb- 
niczka, Jarmolińska Marja — ref. wychow. о- 
bywatelskiego, Głąbikowa Sabina — ref. op. 
społ, Nowicka — ref. pracy kobiet, 

Ponadto walne zebranie uchwaliło pobie- 
rać jednorazowo wpisowe w kwocie 50 gr. i 

miesięcznie składkę członkowską w kwocie 
30 groszy. 

Członkami Rodziny Rezerwistów zgodnie z 
regulaminem może być każda pełnoleinia 0so- 

ba, nałeżąca do zwyczajnych członków Związku 

Rezerwistów, a więc: matki, ojcowie, cóiki, sy- 

nowie itp 

Zapisy na członków przyjmuje się w po- 

niedziałki, środy i piątki od godziny i8-—19, w 

lokalu Związku Rezerwistów, przy ui. Ulan- 
skiej 27. 

Ponadto w celu ułatwienia tej procedury, 

zarząd postanowił rozesłać deklaracje z prośbą 
o podpisanie i tem samem zadeklarowanie sie- 

bie na członka Rodziny Rezerwistów. Powstała 
więc na naszym terenie nowa placówka, mają- 

ca na celu: 1) zrzeszenie rodzin rezerwistów na 

gruncie współpracy obywatelsko - państwowej 
i kulturalnej, 2) stworzenie współżycia towa- 

rzyskiego, okazywanie wszechstronnej pomocy 

potrzebującym członkom itp. 

Należy tej inicjatywie tylko przyklasnąć i 
życzyć, żeby wydała jak najpomyślniejsze plo- 
ny w przyszłości. 

Al J K AO A A NA 
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TALE! 
Reportaż z pobytu w Palestynie 

pióra 

RSAREREGO PRUSZYŃSKIEGO 

  

wyszła z druku 

i jest o nabycia 

Bł Wszystkich księgarziach 

Cena zł. 3.80 
m ; 

izb RZCEE 
składach aptecznych zasne 

średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 

      
        

  

   

  

Drukarnia „Słowa”* Wilno Zamkowa 2. 

  

Dziś! Arcydzie.o poraszające najdraźliwsze współcz, zagadnienie „Czy wolno kobiecie kochać żonatego mężczjzuę?* 
„Czy może męiczyzna jednocześnie kochać dwie kcbiety?* 

Radje wileńskie 
SOBOTA, 14 października 1933. 

7,00 Czas, Gimnastyka, Muzyka. Dziennik 

poranny. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 
11,30 Przegląd prasy. 
11,40 O eksporcie. 

11,45 Komunikaty. 
11,57 Czas. 

12,05 Muzyka. 

12,30 Dziennik południowy. 

12,35 Muzyka, 

15,25 Program dzienny. 

15,30 Giełda rolnicza. 

15,40: Wesołe piosenki i kuplety (płyty). 
16,00 Audycja dła chorych. 
16,40 Francuski. 
16,55 Koncert solistów. 
17,50 Pogadanka LOPP. 
18,00 „jak powstają polskie samoloty — 

odczyt. 

18,20 

19,05 
19,20 
19,25 

19,40 
19,45 

20,00 
21,00 
21,20 

22,00 
22,10 
23,00 
23,05 

Koncert organowy. 
Tygodnik Iiżewski. 
Rozmaitości, 
Kwadrans akademicki. 

Program na niedzielę. 
Dziennik wieczorny. 

Godzina życzeń (płyty). 

Skrzynka techniczna. 
Koncert chopinowski. 
Wiadomości sportowe, 

Muzyka taneczna. 

Komunikat meteorologiczny. 
Muzyka taneczna. 

Giełda warszawska 
DEWIZY 

Belgja 124,25 — 124,56 — 123,94 
Gdańsk 173,40 — 173,83 — 172.97. 
Holandja 359,40 — 360,30 — 358,50. 
Londyn 27.70 — 27,83 — 27.57 
Nowy York 5,95 — 5,98 — 5,92 
Nowy York kabel 5,96 — 5.99 — 5,93 
Paryż 34,94 — 35,03 — 34,86. 
Praga 26,49 — 26,55 — 26.43. 
Stokholm 142,85 — 143,55 — 142,15. 
Szwajcarja 172,73 — 173,16 — 172,30 
Włochy 46,90 — 47,13 — 46,67. 
Berlin w obrotach nieof. 212, 56. 
'Tendencja niejednolita. 

AKCJE: 

Bank Polski 80. Cukier 19. Tend. utrzy- 
mana. , 

Dolar w obrotach prywatnych 5.90 — 5,91 
Rubel 4,64 — 4,65. 
Pożyczki polskie w N. 

wodu święta niema notowań. 

  

Yorku — z po- 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru 8-go, mający siedzibę nrzędową w 

Wilnie przy ul. Zygmuntowskiej Nr. 6 m. 3, 
na zasadzie art. 602, 603, 604 KPC ogłasza, że 
w dniu 16 października 1933 roku od godz. 
10 rano we wsi Nowosiołki Nr. 9, w obrębie 
Wielkiego Miasta Wilna, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji publicznej ruchomości, składa- 
jących się z domu drewnianego parterowego- 
o 2-ch jednoizbowych mieszkaniach, chlewu 
drewnianego i stodoły drewnianej, wybudo- 
wanych z okrąglaków, oszacowanych na łącz- 
ną sumę 600 zł., które można oglądać w dniu 
licytacji, w miejscu sprzedaży, w czasie wy- 
żej oznaczonym. 

Zabudowania powy 
działce ziemi miejskiej i 
biórkę. 
Wilno, dnia 26 września 1933 r. 

Komornik Rubom 

Dotyczy sprawy Magistratu m. Wilna 
przeciwko Władysławowi Konopackiemu 0 
684 zł. 16 gr. z procentami i kosztami. 

  

    
      

   

  

sze wybudowane na 
przeznaczone na roz 

Ог 2 

węgiel górnosiąski 
pode ca 

SKŁAD DRZEWA 
MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 

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

Dostąrcza również dlę urzędów 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

  

„Kobieta Zz bocznej ulicy" 
Film erotyczny z udz. ulnb. publ. JOHN BOLES i IRENE DUNN. — Nod pregram dodatki dźwiękowe. 

ainiai TS RESIEG 

  

Ostatni dzień! 
Tylko dziś wyprzedąż ekspona- 
tów mebli, bielizny, trykotaży 
od 12 rano do 10 wieczór 

wejście bezpłatne. 
SUBOCZ 19 „Dima Pan“ 

Łodzianin T RPICER-DEKORATOR 
WŁADYSŁĄ W SZCZEPAŃSKI otworzył wy- 
twórnię mebli miękich w Wilnie al. Nie- 
miecka 2 sklep frontowy gdzie poleca wła- 
snego wyrobn najmodniejsze otomary, 
czany, łóżka, totele klubowe i kozetki oraz 
przyjmoje zamówienia w zskresie tapicec- 
stws, a także przerabiam wazeikie miękie 
meble i wykonywam gustowne drkoracje. — 
Wykouanie solidne i puaktualne. Obsługa 

fachowa. 
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1—-————— 0 10 ANIA 
nowa maszyna, cicha Lekarze 
„Uaderwood*, biarke m ———— — { габ)о. Grodzka 11—3 

Dr. Janina 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 

Choroby, skó oroby skórne, 
weneryczne, kobiece MIESZKANIE WILENSKA 34.  Poeieva k ardo zę : mi Łsszawe ofer! Od 5 — 7 wiecz. administracji dła w. L 

MIESZKANIE 
5 - POKOJOWĘ 

z wygodami do wyna- 
Sierakow- 

  

kai c BÓAAZARZA A aż 

Lokale 
_TTYYYYYTYTYCYWYCZY 

  

Potrzębne 

DOKTÓR MED. 
T 

A. atyłkiewiczowa 
eracje osmetycz- 

ne, chóśoby kóry i Jęcia — al. 
leczenie w. Ordy- skiego 6 
nuje: arszawa Szo- 9 IESZ es Blogo оо 

R ę 18, 5 cio Kae = sa 
DOKTOR wszystkiemi wygodami 

ы do wynsjęcia. Kaszte- 

Biumowicz sora 7 7 nowa 2. 

Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. POKÓJ '‹ bardzo tizpiy Go «w WIELKA 21 — tel. 921 nsjęcia przy ul. Tartaki 

  

  

      

od 9—1 1 3—8 
18 -4 (róg ul. Mickie- 

- W. Z. P. 23. wiczs) Oglądsć: cd 330 
e ATS do 5 gotz. e be Ku = ik a 

uekO Lia AOCEA 

| SPRZEBAŻ Lekcje 
пууеЧтоууччотитустота — ВЩНЕННЕНЕОТНОНОИИТИЮКНИО! 

SPRZEDAJE SIĘ Przyjmę dzieci 
šawiainis „Sw.lezieuka“ do kompłete  srywat- 
Wilsńsk: 9 — wiaco0- nego.— Wiek 7-8 lat, 
mość ua miejscu, program dregicge sć- 
- —— -- działu 

Za 500 zł Mickiewicza 48 m. 6. 
Zgłoszenia do 12 re SPRZEDAJE SIĘ 10435 po poł 

5512р тдз:.‚;ю\ч pi- 
śmicunych położosy w = 
<rik miasta zoająu. , Na Kursy Krojz 
jący ed 22 lat = jęd- * SZYCIa przyjraję u- 
mych rękach. — Powód CZenice za "12 
sprzedzzy nieuleczelna płatą. Nauka 

oro a ałaśstieia — Królewska 5 —H. 

    

Adres-+ Radėtdi 150.00 = 

"KUPIE WR "z ы 
niywauy tikroskop w Po zk a 
dobrym stanie: Zgło- PRALY 
„szenia codziennie W.  wwezyTyonew 
 Pohiulenks 22—4g 3—4 POSZUKU. 

SSRS posady pokojoweį 19® 
da wszystkiego — ms” 
świsdectwa Nieświeska 
14—156 w. 4 N>wikewa 

КОЙ 
___ 

Ogrodnik 
z nzończoną sikołą e- 
grodniczą i kiikołelnię 
praktyką zakłada ogro- 
dy owo: owe—ozdsbne, 
oraz adzisia porad fe- 
chowych, Wilno, ulice 
Żwirowa Góra 18—1 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkacie 
z cłodziennem wtrzy- 
msniem 75 zł mies. — 
Opiera dobra —  Pięe 
Metropolitalny $ m. @, 
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Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.


