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Mamy do zanotowania dwie wiado- 

mości, świadczące, iż — chwała Bogu! 

sprawa girącej z głodu ludności w Rosji, 
sprawia duchowego osamotnienia ludzi, w 
wiełu wypadkach związanych wspólnemi 
węzłami krwi z obywatelami Rzeczypo- 

spoliteį, — sprawa, którą w całej tragi- 

cznej jaskrawości zarysowali przed šwia- 

tem Biskupi grecko - katoliccy, — poru- 

Katolicka Ajencja Prasowa (241) in- 

« formuje o powstaniu w Wiedniu Komi- 

tetu Pomocy głodnym w Rosji: 

W tych dniach z inicjatywy ks. Kar- 

dynała Innitzera odbyło się w Wiedniu 

zebranie przedstawicieli prawie wszyst- 

kich narodów, których  współplemień- 

cy cierpią głód iw. Rosji. Sowieckiej, . w 

celu obmyśłenia sposobu pomocy tym 

nieszczęśnym. 

Na konferencję stawili się Polacy, 

Czesi, Ukraińcy, żydzi, Rumuni, Grecy, 

Serbowie, Ormianie i Węgrzy bez różni- 

cy wyznania. Po zreferowaniu sprawy 

przez Kardynała Innitzera postanowio- 

no utworzyć pod przewodnictwem kai- 

dynała międzywyznaniowy i ponadnaro- 

dowy Komitet Pomocy dla dotkniętych 

głodem w Związku Sowieckim. 

Akces do Komitetu i gotowość współ- 

pracy oświadczyli natychmiast: w imie- 

niu prawosławnych Serbów, Rumunów 

i Greków archimandryta Xiruchakis, 

w imieniu Żydów nadrabin Dr. Feuchi- 

wang i w imieniu ewangelików nadrad- 

ca kościelny. Dr. Stock. Komitet ogło- 

sił odpowiednią odezwę do społeczeń- 

stwa całego, świata. 

Jednocześnie w biuletynie  Prawo- 
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sławnej Informacji Prasowej (23) znaj- 

dujemy wzmiankę o tem, że Metropolita 

prawosławny ks. Dionizy zezwolił pra- 

wosławnym ta przyłączenie się do ak- 

cji, zainicjowanej przez katolików: 

Ukraiński Społeczny Komitet Ra- 
tunku Ukrainy, utworzony we Lwowie, 

ogłosił dzień 29 października r. b. dniem 

postu i modłów za'dusze ofiar klęski 

głodowej na Ukrainie sowieckiej. Przy- 

chylając się do prośby Komitetu J. E. 

Ks. Metropolita Djonizy zezwolił, aby 

i wierni wyznania prawosławnego, gdzie 

będą sobie tego życzyli, odprawili w 

tym dniu modły żałobne iw swych 

tyniach za dusze ofiar klęski głodowej 

na Ukrainie sowieckiej. 

świą- 

Ty przecież dobrze 

wiesz, czem są bolszewicy, i jaki jest 

ich stosunek do tych, którzy nie chcą 

być niewolnikami!... Ty umiesz zdoby- 

wać się na wzruszającą jednomyślność 

w walce, w: triumfie, i 

Wie o 

Wilna z niewoli — ]6zef 

tem' pierwszy — wybawiciel 

Piłsudski, — 

doświadczył tego bohaterski obrońca 
i najwyższy reprezentant „Litwy Środ- 

kowej* — gen. Lucjan Żeligowski, — 

pamiętają o tem wszyscy, którzy widzie- 

li, jak za trumną natchnionego kapłana 
katolickiego, Ś. p. Biskupa Wł. Bandur- 

skiego szli Polacy, Rosjanie, Białorusini, 

Żydzi, Tatarzy, — przedstawiciele róż- 

nych narodowości i wyznań religijnych... 

Wilno!... Czy w akcji pomocy— ma- 

terjalnej i duchowej — ginącym w Rosji 

— dasz się wyprzedzić innym mia- 

stom?.... W. Ch. 

  

Uchwały Rady Ministrów 
WARSZAWA PAT. — W dniu wczoraj. 

szym odbyło się pod przewodnictwem pana pre 

mjera jJędrzejewicza posiedzenie Rady Minist- 

rów, na którem rozpatrzono i uchwalono nastę- 
pujące projekty rozporządzeń Prezydenta Rze- 
czypospolitej z mocą ustawy: 

Q prawie celnem, kodeks zobowiązań i prze 
pisy, wprowadzające ten kodeks, kodeks han- 
dlowy, część I wraz z przepisami wprowadzają- 

cemi, prawo o spółkach z ograniczoną odpowie- 

działnością, w sprawie zmiany rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemysio 

wem, o lzbach Rzemieślniczych i ich związku, 

w sprawie zmiany niektórych postanowień roz- 

  

porządzenia Prezydenta Rzeczypospoltej o Iz- 

bach Przemysłowo - Handlowych, o ureguło- 

waniu stosunków w hutnictwie żelaznem i in- 
nych metali, o uregulowaniu obrotu zwierzętami 

gospodarskiemi i drobiem, oraz obrotu hurto- 
wego mięsem, wreszcie o prawie łowieckiem. 

Ponadto Rada Ministrów rozpatrzyła i za- 
twierdziła biians oraz rachunek zysków i strat 

w przedsiębiorstwach polskich kolei państwo- 

wych za okres od 1 kwieśnia do 31 grudnia 
1932 oraz przyjęta plan finansowo - gospodar- 
czy i preliminarz wpływów i rozchodów fundu- 
szu inwestycyjnego polskich kolei państwo- 
wych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1934 
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Zjednoczone uznają Sowiety de [ure 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach“. 
RORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
*LECK — Sklep „Jedność". 
LIDA — uł. Suwalska 13 — 5. Mateski, 

ŁUNINIEC — Księgamia Kol „Ruch”. 

* OŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

BIEŚWIEŻ —- ul. Ratuszowa — Księgarnia lažwiaskiego, 

KOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
R-SWIĘCIANY — Księgarnia V-wa „kłuch” 
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wymiana not pomiędzy Rocseveltem я Kalininam 
MOSKWA PAT. — Pomiędzy pre- 

zydentem: Stanów -Zjednoczonych Roose- 
veltem a prezesem C.K.W. ZSRR  Kali- 
ninem nastąpiła dziś wymiana not w spra 
wie uznania Sowietów de jure i wszczę- 
cią rokowań, dotyczących nawiązania 
stosunków _ dyplomatycznych _ między 
Stanami Zjednoczonemi i ZSRR. Tekst 
obu not będzie opublikowany w Mo- 
skwie w ciągu najbliższych kilku godzin. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że do 
Waszyngtonu uda się na rokowania ko- 
misarz Litwinow, przypuszczalnie bezpo- 
średnio z Ankary, dokąd wyjedzie praw- 

dopodobnie w: niedzielę. 
Uznanie Sowietów de jure przez Sta- 

ny Zjednoczone uważane jest w Moskwie 
za wydarzenie polityczne pierwszorzęd- 
nej wagi, szczególnie w związku z sytua- 
cją na Dalekim Wschodzie, gdzie na sku 
tek zbliżenia sowiecko-amerykańskiego, 
oczekiwane jest powszechnie znaczne 
odprężnie już w najbliższym czasie. 

Pozatem w Moskwie koła amerykań- 
skie twierdzą, że National Resovery Asso 
ciation przyznać ma Związkowi Sowiec- 
kiemu poważne kredyty finansowe i to- 
warowe. 

  

Doniosłe narady francusk 
LONDYN PAT. — Sir John Simon odbył 

dłuższą rozmowę z ambasadorem francuskim 

Corbin, 
Rozmowa ta uważana być może jako for- 

malne ; faktyczne wszczęcie przez Wielką Bry- 
tanję rozmów dypłomatycznych celem wyjaś- 
nienia dałszych posunięć mocarstw. Ambasador 
Corbin z polecenia rządu francuskiego oświad- 
czył Simonowi, że Francją uważa za wykhiczo- 

ne zastosowanie paktu czterech mocarstw w 0- 
becnej sytuacji; pakt ten, w opinji rządu fran- 

cuskiego, upada z chwiłą, gdy Niemcy wypowie 
działy swe członkostwo w Lidze Narodów. 

Zastrzeżenia Francji spotkać się miały z 
całkowitem zrozumieniem ze strony Simona, 
który miał oświadczyć, że rząd brytyjski rów- 
nież nie widziałby możliwości powrotu w obec- 
nych warunkach do paktu 4-rech, Simon oświad- 
czyć miał ambasadorowi francuskiemu, że rząd 
brytyjski pragnąłoy wogóle raczej zwlekać z 
powzięciem jakichkolwiek konkretnych decyzyj 

i dłatego proponować. będzie odroczenie mają- 

cej się zebrać w przyszłym tygodniu konferen- 
cii rozbrojeniowej na dalsze 3 łub 4 tygodnie, 
aż do całkowitego wyjaśnienia się sytuacji w 
Niemczech, którego nie nałeży spodziewać się 
przed 12 listopada 1933 r. Rząd brytyjski stoi 
na stanowisku, że niema narazie naglącej ko- 
nieczności naruszania stanu izolacji, jaki Niem- 

cy w dariej chwili dia siebie obrały. Simon miał 

również zakomunikować ambasadorowi irancus 
kiemu, iż rząd brytyjski zdecydował podać dziś 
wieczorem do wiadomości prasy celem opubli. 

kowania jutro w dziennikach zestawienie fak- 

„angielskie 
tów oraz szereg dokumentów, aby ułatwić 0- 
pinji pubłicznej zorjentowanie się w zagadnie: 
niu, wywołanem przez krok niemiecki. Ogio- 

Sszonę byłyby jednak tylko te dokumenty, któ- 
rych podarie do wiadomości publicznej zostało 

uznane jako nie mogące nasuwać zastrzeżeń z 
punktu widzenia tajemnicy dyplomatycznej. 

Q decyzji opublikowania dokumentów, о- 

świetlających konilikt Niemiec z mocarstwami, 
Simon powiadomił także w piątek po. południu 
ambasadora Niemiec. Rozmowa, jaka przy tej 
sposobności miała się wywiązać między Simo- 
nem a von Hoeschem, miała być wysoce przy- 
kra dla ambasadora niemieckiego, którego zau- 
ważono wychodzącego z Foreign Office czer- 
wonego od wzburzenia. Rozmowa dotyczyć mia 
ła osobistej napaści Neuratha na Simona, który 

miał nie ukrywać swego Oburzenia z racji wy- 
stąpienia niemieckiego ministra spraw zagra- 
nicznych. | 

  

SPRAWA DŁUGÓW WOJENNYCH 

LONDYN. PAT. — Prowadzone w Wa- 
szyngtonie od dwóch tygodni rokowania an- 
gielsko-amerykańskie w sprawie długów wo- 

jennych, nie dały dotąd najmniejszych wyni 
ków. Różnice są nie do pogodzenia. Ponadto 
zaś warunki gospodarcze, panujące w Ame- 
ryce, utrudniają możliwość znalezienia wspól 
nej platformy, prawdopodobne jest, że roko- 

wania te zostaną na parę dni odroczone i 
Wielka Brytanja znów uiści 15 grudnia za- 

datek na poczet przypadającej raty. 

Wyrok w procesie 
RZESZÓW PAT. — W dniu wczorajszym 

egieszony został wyrok w procesie o zajścia 
w Wólce pod Lasem. 

Z pośród 42 oskarżonych 32 zostało skaza- 

nych na kary pozbawienia wolności od 3 i pół 
miesięcy do 3 lat. — 10 uniewinniono, Najwyż- 

Proces 0 podpalenie Reichstagu 
Co mėwią askarženia „Brunatneį ksieoi“? 

BERLIN PAT. — Proces 0 padpalenie 
Reichstagu miał wczoraj wielki dzień. Widow- 
nia, ławy prasowe i miejsca dła świadków były 
przepełnione. Rozpatrywany był kompleks spraw 
związanych z oskarżeniami, zawartemi w „bru- 

natnej, księdze”, że mianowicie prezydent poli. 
cji wrocławskiej Heines, prezydent policji w 

Poczdamie hr. Helidorf i b. porucznik Schulz, 

wprowadzili do parlamentu przez podziemny ko 
rytarz kolumnę podpalaczy. 

Na wstępie nadprokurator zawiadomił, że 
Heines bawi we Włoszech, skąd nadeszła depe- 
sza z zapowiedzią jego przyjazdu na koniec 

miesiąca. Trybunał zdecydować ma, czy po- 
trzebne jest zawezwanie Heinesa. 

Świadek hr. Helldori, prezydent policji w 
Poczdamie zeznaje, że krytycznego dnia po po- 
łudniu pracował w biurze, poczem o godz. 8 
wieczór wyszedł do restauracji na kolację. Tam 

między godz. 8,30 a 9-tą został zaalarmowany 
telefonicznie o pożarze Reichstagu. Równocześ- 
nie dostrzegł przejeżdżający oddział straży po- 
żarnej. Świadek wysłał na miejsce pożaru swe- 
go podkomendnego, Armina, sam zaś udał się 
do mieszkania, gdzie otrzymał meldunek, że 0- 
becność jego w Reichstagu jest niepotrzebna— 

Około godz. 11-tej wydał polecenie podjęcia a- 
resztowań wśród socjalnych demokratów. 

Oskarżony Torgler zapytuje, czy te zarzą- 

dzenia Helidort wydał w charakterze urzędo- 
wym, czy też jako komendant szturmówek. — 
Helidori wyjaśnia, że działał na własną odpo- 
wiedzialnošė. W tym względzie nie otrzymał 

żadnego zlecenia. 
Dymitrow: „Na jakiej podstawie świadek 

tego wieczoru dowodził, że komuniści i socjal- 
demokraci są podpalaczami?* 

Helldori: „Według naszego przekonania, 

zbrodnicze elementy w państwie rekrutują się 
wogóle z szeregów marksistów". 

Na wniosek dr. Sacka następuje koniron- 
tacja Helldorfa z oskarżonym van der Luebbem. 
Van der Luebbe przyprowadzony zostaje przed 
stół sędziowski. Idąc, uśmiecha się. Na pytanie, 
czy uśmiech jego pozostaje w związku z pyta- 
niami stawianemi Świadkowi, van der Luebbe 
zupełnie nie reaguje, zawzięcie milczy i nie pod 
nosi głowy, jednak zmienia się, gdy hr. Heltdorf 

podnosi głos i każe mu spojrzeć na siebie i od- 

powiadać; van der Luebbe natychmiast podnosi 

głowę i na pytanie przewodniczącego, czy r0z- 
poznaje Helidorfa, odpowiada „nie”. 

Scena ta wywołuje na sali olbrzymie po- 
ruszenie. Dają się słyszeć Śmiechy. 

Następnie przesłuchiwany był świadek b. 
porucznik Schulz, znany ze słynnych procesów 
kapturowych. Schulz oświadcza, że w krytycz- 

nym czasie bawił w Monachjum. Z Helldoriem i 

premjerem Goeringiem, jako też z dr. Bellem 
widział się osobiście przed pożarem. 

Dr, Sack składa dłuższe oświadczenie, w 
którem stara się zdyskredytować dr.Bella, zamor 
dowanego — jak wiadomo — wśród tajemni- 

czych okoliczności na pograniczu austrjacko - 
bawarskiem. Z akt policyjnych zdaniem obrony 
wynika, že Bell był szpiciem i awanturnikiem 
politycznym. 

W dalszym ciągu procesu nastąpiła kon- 

frontacja oskarżonego Popowa ze świadkiem 
Bogunem, który krytycznego wieczoru widzieć 
miał Popowa przed Reichstagiem. Bogun wikła 

się dalej w zeznaniach, twierdząc między inne- 
mi, że granatowe spodnie przy świetle sztucz- 
nem wyglądają jaśniej. Wówczas oskarżony 
Torgler potwierdza, że powszechnie znanem jest 
że granatowy kolor wygląda przy świetle sztucz 
nem jak czarny. Oświadczenie to sala przyj- 
muje salwą śmiechu ; potakiwaniami. Rozbież- 

ność swych zeznań co do kapelusza, jaki miał 

widziany przez świadka osobnik, Bogun iłuma- 

czy zamieszaniem, panującem wówczas na po- 

sterunku policyjnym. Uzgodnić zeznań się nie 

daje. 
' W czasie przestuchiwania šwiadka Thalera, 

który jako jeden z pierwszych był przy pioną- 
cym gmachu, okazuje się, że nie zdołano dojść, 
kim był osobnik, który pierwszy zaalarmował 
posterunek pod Bramą Brandenburską. Dymit- 
row wskazuje, że pierwszy meldunek złożył nie- 
znany cywil, a nie osoba urzędowa i tego wiaš- 
nie cywila nie można teraz odszukać. Dytnitrow 
zaznacza dalej, że pożar Reichstagu jest wielka 
zagadką. Kwestja tego cywiła jest również za- 
gadką. Oskarżony podkreśla konieczność odnale- 
zienia tego nieznanego cywila. 

Świadek socjal_demokrata Ahrens, wska- 
zany przez obrońcę Teicherta jako źródło infor- 

macyj, kolportowanych zagranicą o pożarze, 0- 

świadcza, że komendant straży Gempp nie mógł 

stwierdzić na konierencji straży tego, co przy- 

pisuje się mu zagranicą, Zdaniem Ahrensa, nie 
mógł on być źródłem informacyj zagranicznych 
już choćby dlatego, że od 23 marca przeż 7 ty- 

godni był trzymany w areszcie, Na pytanie Dy- 
mitrowa świadek zeznaje, że trzymany był w 
areszcie nie w związku z pożarem Reichstagu. 

Urzędnik kryminalny, który był świadkiem 
zeznań i wizji lokalnej, kiedy van der Luebbe 

pokazywał, jak dokonał podpalenia, utrzymuje, 
że nie mógł on tego dokonać w 15 minut, Sze- 
reg wyjaśnień daje dyrektor gmachu Reicasta- 

gu Galle, wystawiając Torglerowi pochietne 

świadectwo. Na zapytanie Torglera potwierdza, 

że w swoim czasie wydał obostrzone zarząd.e- 
nia w sprawie kontroli osób, przebywających w 
Reichstagu. 

Sprowadzony jeszcze przed końcem rozpra 

wy świadek Sobecki potwierdza zeznania swej 

żony w sprawie biletu do kita, dodając, że wów 

czas stwierdził przez ciekawość, jaki obraz da. 

wano w kinie, co zgadza Się zupełnie z iactani 
i zeznaniam Popowa. Ne może sobie tylko przy- 
pomnicė, kiedy biłet zaaiaz! — czy nazajuiiż po 
Feżarze, czy na trzeci dzień. 

Na tem rozprawę ouroczono do sobot +. 

0 zajścia w Wólce 
szy wymiar kary, 3 lata więzienia, otrzymał 
Andrzej Kokoszka, a najłagodniejszy 3 i pół 
miesiąca aresztu Wojciech Wiłk. Oskarżeni Wła 
dysław Pasierb, Józef Lis, Andrzej Kokoszka i 
Franciszek Grzesik skazani zostali nadto na u- 
tratę praw publicznych i obywatelskich. Więk- 
szość oskarżonych skazana została za udział w 

; zgromadzeniu, mającem na celu przestępstwo, 

część — za urządzenie i kierowanie zgroniadze- 

niem, mającem na celu przestępstwo, reszta zaś 
— za niebezpieczne pogróżki wobec policji, — 
Andrzej Kokoszka — za publiczne Iżenie i wy- 
szydzanie państwa połskiego. Wszystkim oskai- 
żonym zaliczono areszt śledczy. 

RZESZÓW PAT. — Po ogłoszeniu wyroku 
w sprawie o zajścia w Wólce, obrońca dr. Liwo 
zapowiadając wniesienie apelacji, prosił sąd 0 
wypuszczenie skazanych na wolność do upra- 
womocnienia się wyroku. Sąd po naradzie po- 
stanowił uwzględnić wniosek obrońcy tylko w 
stosunku do 4 oskarżonych. 

ZAJŚCIA w ŁAPANOWIE i GRODZISKU 

„ KRAKÓW PAT. — W 1i-tym dniu proce- 
su © zajścią w Łapanowie przemawiał prokura- 
tor Szypuła, domagając się wymierzenia kar, 
odpowiadających popełnionemu przez Oskaržo- 
nych przestępstwu, którego konsekwencje były 
tragiczne, — Następnie przemawiali obrońcy. 
Wyrok ogłoszony będzie w poniedziałek o 11-ej. 

RZESZÓW PAT. — Rozprawa o zajścia w 
Grodzisku dobiega końca. Rozpoczęły się już 
przemówienia stron. Prokurator Szepieniec scha 
rakteryzował obszernie tło i przebieg wypad- 
ków, poprzedzających krwawe zajścia grodzis- 
kie, podkreślając charakter polityczny tych 
zajść oraz rolę Stronnictwa Ludowego. Zara- 
zem prokurator zaznacza, że zachowanie się po- 
licji było taktowne i że broni użyła dopiero w 
ostateczności, w obronie przed nacierającym tłu 
mem, który poprzednio już dokonał bestjałskie- 
go mordu posterunkowych, Oskarżyciel publicz. 
ny prosi o wydanie wyroku skazującego. 
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Zakończenie procesu kartelu cementowego 
SĄD KARTELOWY ROZ WIĄZAŁ 12 UMÓW 

WARSZAWA. PAT. W dniu dzisiejszym 
o godz. 12,30 został ogłoszony wyrok w SDTA 
wie kartelu cementowego. Jak wiadomo, ini- 
nisterstwo przemysłu i handlu wystąpiło do 
sądu kartelowego o rozwiązanie szeregu umów 
kartelowych, zawartych w polskim przemyśle 
cementowym. 

Sąd kartelowy w składzie przewodnicza- 
cego: sędziego Sądu Najwyższego Stanisława 
Giżyckiego, sędziego Sądu Najwyższego Wi- 

tolda Święcickiego, sędziego Sądu Najwyższe 
go Jana Namitkiewicza, sędziego kartelowe- 
go Ignacego Matuszewskiego i sędziego kax- 
telowego Marjana Szydłowskiego po rozpozna 
niu sprawy wyrokiem z dnia 20 b.m. posta- 

nowiło 12 z tych umów, dotyczących firm 
krajowych, rozwiązać. Wniosek ministra prze 

mysłu i handlu co do rozwiązania innych 
wymienionych w tym wniosku umów, Sąd po- 

stanowił pozostawić bez uwzględnienia. 

Zwiększenie obszaru Święcian i Nowej Wilejki 
WARSZAWA (tel. wł.) Ogłoszone zostało 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, 
powiększające obszary 8 miast, przez włączenie 

do nich sąsiednich wsi. Między innemi powięk- 
szony został obszar Święcian i Nowej Wilejki. 

ODJ   

SEN BORAH ZA UZNANIEM SOWIE- 
Tów 

PARYŹ PAT. — „Notre Temps* donosi, 

że senator Borah wypowiedział się za podjęciem 

stosunków z Sowietami. „Im bliższy kontakt— 

wyraził się senator Borah — będzie łączył rzą- 

dy kapitalistyczne z Sowietami, tem więcej ko- 
maunizm będzie tracił tere". Piątkowy „Le Ma- 
tin“ donosi, że naskutek wymiany zdań pomię- 

dzy prezydentem Rooseveltem a członkami rzą- 

du zdaje się nie ulegać wątpliwości, że oficjal- 

ne uznanie Sowietów przez Stany Zjednoczone 

nastąpi jeszcze przed 1-szym fistopada br. 

® * . 

WARSZAWA (tel. w4.) Dowiadujemy się, 

że w związku z mającem nastąpić uznaniem So- 

wietów przez Stany Zjednoczone, bawił przez 

kilka dni w Warszawie mąż zaufania prezyden. 

ta Roosevelta p. Lamport, który wyjechał po 

kiłkudniowym pobycie w Połsce do Czechosło- 
wacji, a. stamtąd do Francji, We Francji p. Lam 

port będzie czekał na przybycie senatora Boraha 

znanego zwołenniką nawiązania stosunków dy- 
piomatycznych z Sowietami, Sen.' Borah, który 
jest najpoważniejszym kandydatem na stanowi. 
sko posła Stanów Zjednoczonych w ZSSR, za- 

mierza prywatnie odwiedzić Moskwę i w drodze 
zatrzyma się na dni kilka w Warszawie. 

KONWENCJA SOWIECKO-AFGAŃSKA 

MOSKWA. PAT. — Ambasador Afgani 
stanu w Moskwie złożył dziś w komisarjacie 
ludowym spraw zagranicznych dokumenty ra- 
tyfikacyjne konwencji londyńskiej, okrešla- 
jącej pojęcie napastnika. Konwencja wesz- 
ła w życie dotychczas pomiędzy ZSRR, Pol- 
ską, Rumunją i Afganistanem. : 

USA IRAS EE PNIKEPE SESI 

Porozumienie z Poiską 
widziane ze strony łotewskiej 
(Na marginesie polsko-łotewskiego poro- 
zurmienia prasowego, świętowanego w 

Rydze) 
„»Pedeja Bridi'* zamieszcza artykuł, w 

którym stara się wykazać niebezpieczeństwo, 
jakie zagraża Łotwie z powodu „kolonizacji“', 
którą prowadzi „propaganda  wielkopolska“' 
w Łatgalji, : 

Gazeta pisze, že przywożenie z Polski 
robotników rolnych jest niepotrzebne i z 
punktu widzenia politycznego, szkodliwe, 
gdyż robi się to kosztem Litwy(?). W swoim 
czasie można było obejść się bez Polaków, 
lecz obecnie wwozi się ich do 4000, a tenden- 
cja jest ciągle zwyżkowa. Jest to rezulta- 
tem działalności polityków polskich, którzy 
najpierw drogą handlu politycznego uzyskali 
pozwolenie na wwóz robotników polskich, a 
później otworzyli biura w Dyneburgu i Wil- 

nie(?), gdzie na szeroką skalę organizowany 
jest napływ Polaków do Łotwy. 

W przywozie robotników polskich ia- 
two(!) dopatrzyć się charakteru kolonizacyj- 
nego. Biuro w Dyneburgu znajduje się przy 
„wielkopolskiem'* T-wie Rolniczem, którem 
kieruje pos. Łapiński i J. Wilpiszewski (0). 
Przywiezionych Polaków, którzy mówią tyl- 
ko(!) po polsku i po rosyjsku, Są zaś rezer- 
wistami armji polskiej (771), zatrudnia się w 
pow. Iłłuksztańskim i w południowej Łatga- 
Iji(?), gdzie prowadzi się „wiadomą''  po- 
litykę.. Za każdego przywiezionego obywate- 
la Polski, biuro pobiera od „rodaków'* pew- 
ną opłatę. Obowiązkiem moralnym Polaków 
i spolonizowanych obywateli innej narodo- 
wości, którzy posiadają większą własność ziem 
ską, jest zatrudnienie robotników _ polskich, 
zamiast dotychczasowych łatgalczyków. Wy- 
chodzi w ten sposób, że łatgalczycy wyjeżdża 
ią do Rygi, Liflandji i Zemgalji, na ich zaś 
miejsca systematycznie przyjmuje się Pola- 
ków. Tem się właśnie tłumaczy to zjawisko, 
że podczas lat ostatnich zmniejszył się w Łat- 
galji procent Łotyszów, wzrosła natomiast 
liczba Polaków. Politycy polscy starają się 
przedłużyć pobyt w Łotwie . robotników pol- 
skich do lat 5, by uzyskać dla nich po tym 
czasie, abywatelstwo łotewskie. Stosowane są 
w tym celu również małżeństwa mieszane z 
obywatelami Łotwy, wyznania katolickiego. 

Stwierdzono, że część przywiezionych ro- 
botników zatrzymuje się w miastach. Niektó- 
rzy zapisują się jako bezrobotni, starając się 
za wszelką cenę pozostać w Łotwie, ponieważ 
wynagrodzenie dla robotników jest w Łotwie 
dwa razy większe, niż w Polsce (?!). W Dy- 
neburgu zorganizowana jest dla Polaków opie 
ka społeczna przez urząd konsularny, częścio 
wo również na rachunek samorządu, ponieważ 
wpływy frakcji polskiej tą tam duże. Tak sa- 
mo dla cudzoziemców dostępne są miejscowe 
szkoły polskie. Z punktu widzenia polityczne- 
go, napływ Polaków do Łotwy jest niemniej 
niebezpieczny, jak np. wpuszczenie bezrobot- 
nych z Niemiec do Rygi i Kurlandji. Prócz 
tego, nie jest to korzystne i z punktu wi- 
dzenia gospodarczego, ponieważ robotnicy pol 
scy wywożą, względnie wysyłają krewnym do 
Polski znaczne sumy pieniężne, chociaż nasz 
bilans handlowy z tem państwem jest zawsze 
ujemny i niema tendencyj na polepszenie te- 

go stanu. 
Tak „bogata'* Łotwa uszczęśliwia swoich 

sąsiadów, kończy „Pedeja Bridi““, zaznaczając 

że zatrudnieniu robotników polskich musi być 
położony kres i to nazawsze. 

PIŃSK — Księgarni: 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANĄ —- Księgarnia Spółdz. Naucz, 

+ Wileńska 15 T. Gurwicz 

Pelska — 3i. Bednarski 

księgarnia Polskiej Macierzy Szkots:e 
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STOLPCE — Nsiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Kaieęgarmia Į. Ryppa uł, Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY —. M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Msi: |. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład zpte czay. 
WOŁOŻYN -- Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 5-8j gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komūnikaty oraz | 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W Z świąteczny: 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne O proc. drożej. # 
со do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie, ża dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. į 
A IS L i CE 

ch oraz z prowincji ó 25 proc drożej, | 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń | 

TELEGRAMY 
PAN PREZYDENT W KATOWICACH 

WARSZAWA. PAT. Dzisiaj o godzinie 
7,30 wyjechał do Katowic Pan Prezydeni 

Rzeczypospolitej Na dworeu żegnali p. Pre- 

zydenta: minister komunikacji Butkiewicz i 
przedstawiciele władz państwowych z zastęp- 

eą Komisarza Rządu na m. st. Warszawę 
Ołpińskim. 

O godz. 12 min. 20 pociągiem z Warsza- 
wy przyjechał do Katowie Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki w to- 
wazzystwie szefa gabinetu wojskowego płk. 
(Głogowskiego i szefa kancelarji cywilnej dr. 
Hełczyńskiego. Na bogato udekorowanym 

dworcu oczekiwali przybycia Głowy Państwa 
przedstawiciele władz cywilnych z wojewodą 
D-rem Grażyńskim i wojskowych z dowódcą 
O.K. V gen. Łuczyńskim i gen. d-rem Zają- 
cem na czele. 

Pan Prezydent w towarzystwie wojewody 

Grażyńskiego odjechał samochodem do gma- 
chu Województwa, gdzie zamieszkał w pry- 
watnych apartamentach wojewody. 

KATOWICE PAT. W dniu dzisiejszym 
przybył do Fabryki Związków Azotowych w 
Chorzowie p. Prezydent Rzeczypospolitej i 
spędził tam całe popołudnie. 

Pan Prezydent, który przed wyborem w 
roku 1926 był naczelnym dyrektorem tej pier 
wszej polskiej wytwómi związków azotowych 
i doprowadził ją, zarówno pod względem te- 
ehnicznym, jak gespodarczym do stanu kwit- 
nącego, zawsze żywo interesował się sprawa- 
mi fabryki, a specjalnie postępami, osiągnię 

temi w dziedzinie techniki. 
Specjalną uwagę poświęcił p. Prezydent 

nowemu piecu karbidowemu, który przed 
kilka zaledwie dniami został uruchomiony w 
związku z podjęciem produkcji  azotniaku. 
Wobec dużych zapasów, jakie posiadała fa- 
bryka chorzowska, produkcja azotniaku przez - 
1i pół roku była wstrzymana. Dopiero obee 

nie, po zjednoczeniu obu fabryk związków 
azotowych — w Chorzowie i Mościcach — 
wobec całkowitego prawie opróżnienia skła- 
dów azotniaku w sezonie jesiennym r.b. po- 
djęto na nowo produkeję azotniaku. Nawóz 
ten był pierwszym produktem fabryki cho- 
rzowskiej od chwili przejęcia jej przez prof. 
Mościekiego w imieniu rządu polskiego od 
Niemiec w r. 1922. 

Pau Prezydent Rzeczypospolitej po zwie . 
dzeniu fabryki wziął udział w konferencji 
Rady Administracyjnej i Dyrekcji Przedsię- 
biorstwa. 

PROKURATORJA GENERALNA LIKWI- 
DATOREM KOMITETU FLOTY NARQ- 

DOWEJ 
WARSZAWA (tel. wł.). Rozporządzeniem 

Rady Ministrów zlecone zostało Prokuratorji Ge 
neralnej zastępstwo interesów masy likwidacyj- 
nej Komitetu Floty Narodowej, który został jak 
wiadomo zlikwidowany ustawą z dnia 10 IIII br. 

AKADEMJA LITERATURY POLSKIEJ] 

WARSZAWA (tel. wł.) Jak się dowiaduje- 
my, członkami Akademji Literatury z nomina- 
cji zostają: Wacław Sieroszewski, Juljusz Ka- 

den-Bandrowski, Leopold Staff, Zenon Przes- 

mycki (Miriam), Wacław Berent, Zofja Nałkow- 
ska i Piotr Choynowski, Ta siódemka dokona 
zkolei wyboru następnej ósemki. Do wybra- 
nych rozesłano listy z prośbą o wyrażenie zg0- 
dy na członkowstwo Akademji. 

Według wiadomości, krążących w kołach 

literackich, nadeszły już odpowiedzi od nastę- 
pujących pisarzy, wybranych przez siódemkę: 
Kazimiery Iłłakowiczówny, Tadeusza Boya-Że- 
leńskiego, Karola Huberta Rostworowskiego, 

Karola Irzykowskiego, prof. juljasza Kleinera i 
Wincentego Rzymowskiego. Dotąd brak odpo- 
wiedzi od Andrzeja Struga. Zwłoka w nadesła- 
niu odpowiedzi przez A. Struga spowodowana 
była prawdopodobnie jego nieobecnością w War 
szawie. Od terminu otrzymania tej ostatniej od- 
powiedzi zależy wyznaczenie daty inauguracyj- 
nego posiedzenia Akademji Literatury. 

KATASTROFA SAMOCHODOWA 

TORUŃ. PAT. Wczoraj uległ katastrofie 
samochód, jadący z Kalisza do Gdyni. Wypa- 
dek nastąpił w pobliżu Chojnie. Jedna osoba 
została zabita, 3 — są ciężko ranne. 

WOJNA Z KSIĘCIEM BOVARADEY 

BANGKOK. PAT. — Rząd wyznaczył 
nagrodę 10.000 dolarów za schwytanie księ- 
cia Bovaradey. Wojska rządowe znajdują się 
obecnie na północy i posuwają się w kierun- 
ku południowym, by zaatakować główne siły 
powstańców. W stolicy i okolicach, gdzie 
ogłoszono stan wojenny, panuje spokój. Rząd 
domaga się, by powstańcy, którzy opanowali 
lotnisko w miejscowości Donmuang, poddali 
się, w przeciwnym razie grożąc im bombar- 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. W drugim dniu cią 

gnienia I klasy 28-mej Polskiej Loterji Pań- 
stwowej wygrane w kwocie po 15.000 złotych 
padły na numery: 52822, 75252, wygrana w 

kwocie 5.000 złotych — na Nr. 137740. 

Sowieckie samoloty propa- 
gandowe 

W Moskwie zakończono budowę samo- 
lotn nowego typu, przeznaczonego do pro- 
pagandy. Nadano mu nazwę „Komsomoł'*. 

Aparat mieści 10 pasażerów i zaopa- 
trzony jest w specjalne przyrządy, za ро- 

mocą których można kreślić na niebie świetl- 

ne napisy propagandowe jak również  wy- 

świetlać na firmamencie filmy. 

„Komsomoł'* posiada dwa potężne mo- 
tory, rozwijające szybkość 300 kilometrów 
na godzinę, i może bez lądowania przebyć 
2500 kilometrów. EL. 
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SILVA RERUM PORTRETY KRÓLÓW POLSKICH w SZWECJI 
LITERACI MUSZĄ BYĆ NIEZALEŻNI 

Plagą polskich literatów są różne ety- 
kietki, przyklejane do nich z racji drukowa- 
nia swych utworów w tem lub innem | piš- 
mie. Umieścił pan Iks nowelkę czy też 
wiersz w piśmie takiem a takiem, — już yo 

uważają za endeka, socjała lub sanatora za- 
leżnie od faktycznego, lub wyimaginowane- 
go zabarwienia politycznego tego pisma. 
Ukaże się nowe pismo, — już się budzi za- 
ciekawienie: jaką partję reprezentuje, — kto 
będzie tam pisał, raniej jest ciekawe!... 

Partyjnictwo powoli bankrutuje w po- 
lityce, natomiast wciąż jeszcze  terroryza- 
je światek literacki, zdawałoby się,  naj- 
mniej skory do walk partyjnych. 

Powstał  „Pion** („krańcowę,  sana- 
cyjue pismidio““), zabrał w nim głos Karol 
Irzykowski, — więć „towarzysze'* na alarm 
uderzyli: przecież to jest zdrada świętej 
sprawy proletarjatu. 

Dobrze odpowiada zaczepiony pisarz na 
łamach „Robotnika'* (382): 

Pisuję nietylko w „Robotniku''* lecz w 
„ABC“ i „Tygodniku Ilustrowanym i w 
„Naszym Przeglądzie'* i w „Nowem piśmie'* 

dawniej zaś pisywałem w „Wiadomościach 
Literackich * gdzie zamieszczałem artykuły 
bardzo nieprawowiernie z  marxistycznego 
punktu widzenia. Chcę doprowadzić do ab- 

surdu podział na fronty, gdy chodzi o rze- 

czy literackie. Wiem dobrze, iż jest przy- 

jęte dzisiaj, by nawet od literata żądać: 
albo — albo, albo jesteś po tej „stronie 
barykady'* albo po tamtej, neutralnych nie- 
ma, kto nie jest z nami, jest przeciwko nam 
it. d. Nie uznaję takiego stawiania sprawy, 

które jest od jednej strony — silniejszej — 
terorem, od drugiej strony — słabszej 

szantażem. Mój front przebiega inaczej; 

wszędzie mogę znaleźć przyjaciół i wrogów, 
ale nie chcę ich znaleźć tylko na podstawie 
pomyłek i nie dam się zmilitaryzować żad- 
nej stronie — oczywiście póty tylko, póki 
się ze mną mówi po dobremu. 

Karol Irzykowski ceni niezależność 
terata, chce mieć całkowitą wolność, nie u- 
znaje fetyszów partyjnych. Dlatego też, ma 

jąc przekonania radykalne, atakuje prze- 
dewszystkiem t. zw. lewicę literacką, repre- 
zentowaną przez „Wiadomości  Literackie''. 

Mnie w moich atakach na t. zw. lewicę 
literacką chodziło tylko 0 jej słaby po- 

ziom intelektualny, o seksualne  postępowi- 

czostwo, © namaszczone kulżuralnictwo, 0 
małe pacyfikalstwo, o naiwny podział Pol- 
ski na tych, którzy wierzą w Boga i tych 
którzy w Boga nie wierzą i t. d. 

Partyjnietwo, 

polityki, chee 
— wciąż więc 

л- 

bankrutujące w dziedzinie 
opanować życie kulturalne, 

robi zamach na niezależną 

myśl uczonego, literata lub artysty. Wy- 
twarzają się potworne stosunki. Świetnie 
ujmuje sytuację ktoś, kto w liście do Irzy- 
kowskiego mówił tak: 

„Oni wymagają od literatów, aby się 
opierali na fikcji, ale sami swoje życie 
realnie traktują, są albo dobrze sytuowani, 

albo zawodowo nie mają nic do stracenia. 

Jakie zaś jest położenie istotne pisarza, 
który gdzie stąpi, wikła się w jakieś dru- 
ty kolczaste, jakiemi naszpikowana jest 
cała Polska, który otoczony jest murem 
rozmaitych  hipnoz i orjentacyj tak, że 

właściwie nie ma gdzie pisać. Zależnie od 
tego, gdzie swój artykuł czy utwór u- 
mieści, przyczepia mu się markę, i to ro- 

bią ludzie, którzy sami piszą. Jest to 0- 
graniczenie możliwości wypowiadania się 

literatów. Sprawy kulturalne, artysty- 
czne i duchowe łączą ludzi z sobą, a nie 
różnią i dlatego ta dziedzina powinna otwie- 
rać drogę wszystkim. Niema kultury spe- 
cjalnie endeckiej, pepesowskiej czy  sana- 
cyjnej; jest tylko kultura polska, pisarze 
są własnością całego narodu, a nie jednej 
partji. To co się z nami robi, jest tylko 
szarganiem  łachmana tej nędzy literackiej, 
której i tak jest jnż dosyć''. 

Właśnie: niema kultury specjalnie 
endeckiej, pepesowskiej czy sanacyjnej, — 
jest tylko kultura polska !... 

Jest tylko — albo kultura, albo cham- 
stwo!... 

Kultura, ozdobiona krzykliwemi par- 
tyjnemi etykietkami, nie jest kulturą, bo 
rezygnuje z  miezależnej myśli... 

Polsey literaci cheą być przedstawi- 
cielami polskiej kultury!.... Lector. 

  

WYDAWNICTWA 
Ludzie starsi lubią wspominać „da- 

wne dobre czasy'* i; odtwarzając szczę- 
śliwe czasy swej młodości, porównywać 
młodzież współczesną z tamtą, którą się 
kiedyś reprezentowało. Naturalnie, po- 
równanie takie wypada na niekorzyść 
młodzieży współczesnej: myśmy byli in- 
ni, o wiele lepsi i 'wszystko, co nas o- 
taczało, również było lepsze. 

Współczesna jest taka i owaka, jej 
zainteresowania są — pożal się Boże, jej 
rozrywki są niemal karygodne, szkoła, 
podręczniki, książki, — wszystko, z czem 

młodzież się styka, jest do niczego. 
Książki... Otóż największy  entuzja- 

sta „naszych, dobrych czasów" i gani- 
ciel chwili obecnej, musi jednak przy- 
znać, że współczesna młodzież właśnie w 
dziedzinie wydawnictw, dla niej przezna- 
czonych, jest w sytuacji bez porównania 
lepszej, niż ta, w której się znajdowało 
pokolenie ojców. 

Coprawda niema dziś dzieł wielkich 
"pisarzy, przeznaczonych dla młodzieży, 
— niema dziś Sienkiewicza, Prusa, Dy- 
gasińskiego, Orzeszkowej... Ale najtęższe 
współczesne siły literackie nie zapomi- 
nają o młodych czytelnikach. Sieroszew 

ski, Kaden-Bandrowski, Zygmunt Nowa- 

kowski, Kornel Makuszyński, Zofja Kos- 

sak-Szczucka i in. niejedną książkę = 

nieraz pierwszorzędnej wartości — dali 

naszej młodzieży. ; 

Uprzywilejowana sytuacja naszej mło 

  

Wezoraj, w Związku Literatów: wygłosił 
prof. dr. Marjan Morelowski odezyt o pa- 

miątkach polskich w Szwecji. Był to trzeci 
skołei odezyt z cyklu „Dawne Wilno**, zo 

ganizowanego przez Radę Zrzeszeń Artystycz 
nych. 

Prof. Morelowski jest ffówcą płynnym 
i ozdobnym; styl jego niesposób inaczej na- 
zwać jak feuri. Elegance swego wysłowienia 
popiera on obszerną erudycją, wielkiem znaw- 
stwem przedmiotu i przekonywującą  argu- 

mentacją. Dzięki wymienionym walorom о- 
trzymujemy całość istotnie świetną. Słucha 
się profesora z satysfakcją, i dlatego zupeł- 
nie niepojęty był dla mnie fakt, że inny hi- 
storyk sztuki zdrzemnął się podczas odczytu. 
A może drzemka była demonstracją? Niemasz 

większych zazdrośników nad uczonych. 
Prof. Marelowski brał udział w kongresie 

historyków sztuki, który odbył się niedawno 
w Sztokholmie. Na wczorajszym odczycie 
podzielił się ze słuchaczami cząstką zaledwie 
bogatych wrażeń i. zdobyczy naukowych, ja- 
kie zebrał podezas swego pobytu w Szwecji. 
Cząstka tą są właśnie nieznane pamiątki pol- 
skie, specjalnie wileńskie," rozsiane po mu- 
zeach szwedzkich, zwłaszcza w galerji portre- 

towej zamku królewskiego (Gripsholm. Mó- 
wię — nieznane, myśląc o szerokim ogóle. 

Uczeni bowiem wiedzą o nich, gdyż pamiątki 

U WŁÓCZĘGÓW 
W Klubie Włóczęgów wczoraj wieczo- 

rem miał miejsce odczyt p. Stanisława Mae- 

kiewicza p.t. „Wrażenia z procesu sambor- 

skiego““. 
Prelegent dodał kilka informacyj i wra- 

żeń do swego artykułu, ogłoszonego w „Sło- 
wie'* p.t. „Hołówkę zabiło G.P.U.'*, nad któ- 
remi rozwinęła się żywa dyskusja, w której 
wzięli udział p. Rybieki, dr. W; 
Šwianiewicz, wicewojewoda 
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DZIŚ 21 października o godzinie 

_ Restauracji „EUROPA* 
S-ka fachowców 

Dominikańska Nr. 1 
Śniadania, obiady, kolacje Podczas obiadów i kolacji koncerty. 

Butst barowy zaopatrzony w różne zakąski i trunki, Dancing towsizyski. 

NOWOŚĆ PIERWSZY RAZ W WILNIEI 
BASEK Z ŻYWEMI RYBĄMI NA SALI. 

Żywa ryba z basenu, Oblite dania. Kuchnia pod kierownictwem kuchmistrza specjalisty, 
GABINETY. 

   
W tych dniach dokonano w Lublinie pró- 

by nowego spadochronu konstrukcji p. Łukasza 
Pereta, ucznia tamtejszej szkoły budownictwa. 
Próba wypadła pomyślnie. 
  

ej logowane i 

  

te, przeważnie portrety królów polskich, znaj 
dują się w Szwecji od wieku XVII, są skata- 

wielokrotnie opisywane. 

   
pamiątkami polskiemi zagranieą, oc 

w Gripsholm, odfot fował i  fotografje 

przywiózł do Wilna. Za te poszukiwania po- 
winniśmy być wdzięczni naszemu profesorowi. 

Ogółem w galerji królewskiej Gripshoim 
mamy 32 portrety królów polskich. Niektóre 
z nich omówił prof. Morelowski. Są to: wiel- 
ki konny portret Zygmunta III, malowany 
przez Snydersa; portret Jana II Kazimierza 
w stroju polskim, dzieło gdańszczanina Schul- 
za Cecylja Renata, żona Władysława IV 
portretowana przez Dankersa-de-Ry, jak wia 

domo nadwornego malarza, naszych Wazów 
(1583 — 1661); dalej portrety Jagiellonów 
czeskich — Władysława Bene i Ludwika, po- 
ległego w bitwie pod Mohaczem roku 1526, i 
kilka innych jeszcze. (Ciekawy niezwykle 

jest portret królowej szwedzkiej Krystyny, 
wykonany ryleem w marmurze przez Eljasza 
Noskiego; z nazwiska wnosząc, artysta ten 
musiał być Polakiem. Prócz tego znajduje 
się w Szwecji wspaniała zbroja Zygmunta 
Augusta, identyczna z tą, którą ofiarował 
Stefan Batory carowi moskiewskiemu, a któ- 
ra przechowuje się w moskiewskiej Orużejnoj 
Pałatie. Dziwnym zaś zbiegiem okoliczności 
portret króla szwedzkiego Jana III Wazy 
znajduje się w Wilnie, w zbiorach Tow. Przy 
jaciół Nauk. 

Ten ostatni fakt jest frapujący i nasuwa 
pewne myśli. 

Należałoby corychlej, zdaniem naszem, 
zaproponować galerji szwedzkiej wymienę: 
za Jama III Wazę moglibyśmy niewątpliwie 
otrzymać Zygmunta IM, ewentualnie Jana II 
Kazimierza. Przedewszystkiem Jana Kazimie- 
rza. Jan III Waza jako Szwed jest nam zu- 
pełnie niepotrzebny; natomiast portret nie- 
zczęśl króla, tułacza za życia i po 

, powinien bezwarunkowo powrócić do 
samy inicjatywę. iw. 

     

    

   

  

3-ej po południu OTWARCIE 

      
CENY DOSTĘPNE. 

Próba nowego spadochronu 

Na zdjęciu model spadochronu z manekinem 
w chwili opadania. W owalu — konstruktor spa 
dochronu. 

Ujęcie zbiega z Łukiszek 
WILNO. Przed paru tygodniami zbiegł z 

Łukiszek włamywacz z Ostryny, Makar Anto- 
nowicz. 

Obecnie otrzymano wiadomość, że Antono- 

DLA MŁODZIEŻY 
dzieży w dziedzinie wydawnictw polega 
przedewszystkiem ma organizacji wydaw- 
nictw dla młodzieży. Są firmy wydawni- 
cze, które specjałną uwagę skierowują 
na książkę dla młodzieży i w tej dzie- 
dzinie wykazują szczególną inicjatywę. 

Dość wskazać na tak zasłużone pod 
tym względem: Księgarnię św. Wojcie- 
cha, firmę Gebethnera i Wolffa, Książni- 
cę Atlas i in., żeby stwierdzić, że wła- 
śnie firmy najpoważniejsze bynajmniej 
nie lekceważą młodego czytelnika. 

Firmy te, gdy nie zhajdują dostatecz- 
nej iłości nowych książek polskich auto- 
"ójw, dają przekłady celniejszych dzieł 
literatur obcych. Niedawno np. nakła- 
dem Książnicy Atlas ukazała się powieść 
Johna Bennetta „Skowronek* w sposób 
bardzo żywy i zajmujący opisująca przy- 
gody pewnego chłopca, którego losy łą- 
czą się nieoczekiwanie z losami aktorów; 
a że to się dzieje w Anglji, w w. XVI, 
przeto młody czytelnik ma sposobność 
zbliżenia się do Szekspira i poznania 
ówczesnej epoki. 

Nie możemy obecnie narzekać na 
brak książek dla młodzieży, — oby tylko 
nasza młodzież miała zamiłowanie do le- 
ktury!... Ale czemś całkiem nowem i no- 
woczesnem są dwa wielkie wydawni- 
ctwa, którym należy obecnie poświęcić 
nieco więcej uwagi. 

Przedewszystkiem więc — „Świat i 

  

wicza ujęto w pobliżu Ostryny, gdy słę szyko- 
wał do napadu. Zostanie on skierowany do Wil- 
na, z powrotem na Łukiszki, 

życie”, encyklopedja dla młodzieży, wy- 
dawana przez Książnicę Atlas. 

Jest to wydawnictwo całkiem  orygi- 
nalne, świetnie pomyślane i doskonale, 

jak dotychczas, realizowane. Redaktorem 
naczelnym jest prof. Zygmunt Łempicki, 
którego nazwisko gwarantuje wysoki po- 
ziom wydawnictwa, — bezpośrednią kie 
rowniczką wydawnictwa jest dr. Anna 
Chorowiczowa. 

„Świat i życie” nie jest encyklope- 
dją ogólnie przyjętego typu: nie ograni- 
cza się do bardzo zwięzłych i  treści- 
wych notatek, dążących do oświetlenia 
jak największej ilości zagadnień, — pra- 
gnie natomiast zagadnienia podstawowe 
omówić jak najobszeęrniej i zilustrować 
jak najdokładniej. Encyklopedja więc 
rozpada się na dwie części: pierwsza, za 
sadnicza i najobszerniejsza, obliczona na 
cztery tomy, będzie zawierała artykuły, 
nieraz bardzo obszerne, omawiające róż- 
ne zagadnienia z dziedziny życia i kul- 
tury współczesnej z uwzględnieniem 
spraw gospodarczych, polityczych, arty- 
stycznych, technicznych, technologicz- 
mych, geograficznych, sportu, filmu, wy- 
nalazków, techniki życia codziennego, 
higjeny, medycyny, — słowem, możliwie 
wszystkich gałęzi współczesnego życia. 

Część druga encyklopedji, — tom pią 
ty, — będzie zawierać krótkie _wiado- 
mości o wypadkach historycznych, wy- 
bitnych postaciach, oraz różnych zagad- 
nieniach, w układzie powszechnie w en- 
cyklopedjach przyjętym ze wskazaniem, 
jakie zagadnienia zostały już omówione 

  

  

W tych dniach 
oddanie do użytku publicznego 
Budynek ten wyposażony 
szkolnym, powsta, 

  

  

Cesarz Wilhelm zadowolony z Hitlera > 

odbyło się w Łasi w pow. Makowskim 
nowowybudowanego 

we wszelkie nowoczesne urządzenia 
m w ciągu ostatnich dwóch lat na terenie powiatu makowskiego. 

Na zdjęciu widok szkoły podczas aktu poświęcenia. 

  

yste 

  

uroczj ięcenie i 
gmachu szkoły powszechnej. 

drugim gmachem jest 

    

INFORMACJE WŁOSKIEJ PRASY \ 

RZYM PAT. — „Giornale d“ Italia“ zamiesz 
cza wiadomość o zadowoleniu byłego cesarza 
Wilheima z polityki Hitlera w stosunku do Ge- 
newy. Były kaiser miał powiedzieć dziei:niica- 

rzówi, wysłanemu do Doorn, że dziwił się, że 
Niemcy znosiły tak długo traktowanie ich na te- 

renie Ligi Narodów jako członka 0 mniejszych 
prawach i społecznie niższego. Decyzja rządu 
Rzeszy jest, zdaniem byłego kaisera, następst- 
wem stałego obrażania honoru Niemców w Ge- 
newie. 

  

Tragiczna katastrofa okrętu japońskiego 
TOKJO PAT. — Parowiec japoński „Ya- 

szimamara“, na pokładzie którego znajdowało 
się 80 osób, w tem 58 ludzi załogi, zatonął w 

pobližu „Kobe“. Przyczyną katastroty był po- 
żar, który wybuchł na okręcie. 

TOKJO PAT. — Według ostatnich danych 
w katastrofie japońskiego parowca „Yaszima- 

mara' zginęło prawdopodobnie około 70 osób. 
Uratowano 51 sób. Ci, którzy zdołali uratować 

  

się, opisują okropne sceny, jakie rozgrywały się 
w chwili, gdy okręt zaczął tonąć. 

TOKJO. PAT. — Według dalszych wiado- 

mości o pożarze parowca „Yasnhimamaru, na 

jaJz'e Okrętu znaj! wało się 59 pasażerów 
ludzi załogi. Uratowałc się zaledwie 51 0- 

b. Pożar rozszerzył się gwałtownie, ponieważ 

rówrocześnie szałał na morzu tajiun, który za- 

topii tuba szalup. > 

    

  

  

Wzerowe 
Amerykanie dumni są ze swoich więzień, 

najlepszych w świecie. Rzeczywiście, ostat- 
nio zbudowane więzienie kobiece w Green- 

wich pobiło chyba wszystkie rekordy. Jest to 

olbrzymi 10-cio piętrowy gmach, którego bu- 

dowa kosztowała 5 miljonów dolarów. 
Aresztantka,  znalazłszy się w niem, 

trafia naprzód w ręce fryzjera, następnie 

pod prysznic, wreszcie do garderoby, gdzie 
otrzymuje ubranie. Potem zapomocą windy 

dostaje się do swej celi. 

Cele są obszerne, zaopatrzone w wiel- 

kie okno, z nietłukącem szkłem, i wentyla- 

tory. Prócz zwykłych sprzętów mają krany 
z zimną i gorącą wodą. 

Dwa razy dziennie odbywają aresztantki 

> EERRESARNNECSCUECA PZEKSDWZTRWT ZOT SOBEROBZRZZ OWA 

więzienie — 
spacery, albo w dziedzińcu, albo na dachu 
przeobrażonym w ogród. Znajdują się tam 

stoły do ping - ponga, lecz większość ko- 
biet woli pogawędki od tego sportu. 

Prócz powyższych przyjemności, 
duje się oczywiście przy więzieniu  bibljo- 
teka, kantyna, kościół i szpital z gabine- 

tem dentystycznym. W kantynie, prócz ar- 

tykułów spożywczych, mogą otrzymać  ko- 

biety najrozmaitsze kosmetyki, nie wyłą- 

czając ołówków do warg. 
Koncerty, odczyty i radjo dopełniają u- 

rządzeń. 
Znaleźć się w Greenwich jest marzeniem 

każdej amerykańskiej  przestępczyni. EL. 

znaj- 

  

Samoloty sowieckie nad Wilnem 
32 AEROPLANY PRZELECĄ NAD MIASTEM KIERUJĄC SIĘ DO WARSZAWY. 

WILNO. Jak się okazuje, samoloty so- 

wieckie, które w najbliższym czasie przybędą 

do Warszawy, odbędą lot dwoma szlakami. 

Jeden szlak prowadzi również przez Wil- 

Wieziony do Wilna 

no. W ten sposób, niewykluczone, że już w 

przyszłym tygodniu przeleci nad miastem 

przeszło 30 samolotów sowieckich. 

furjat-przestępca 
uciekł z pod straży szpitalnej 

WILNO. Jak niedawno notowaliśmy, magi- 
strat postanowił wycofać ze Świecia pozostaja- 

cych tam na kuracji umysłowo - chorych z Wil- 
na z tem, że zostaną oni rozmieszczeni w ОКО- 
licy miasta przy rodzinach na wsi. 

Właśnie onegdaj do Świecia udał się w to- 
warzystwie strażników szpitalnych naczelny le- 
karz szpitała żydowskiego dr. Wirszubski, któ- 
ry Odebrał 40 chorych i po załatwieniu formal- 
ności odesłał ich do Warszawy. Pierwszy etap 
podróży odbył się bez większych incydentów. 
Dopiero w drodze do Białegostoku w wagonach 

gdzie byli roziokowani chorzy, dochodziło raz 

po raz do zajść, likwidowanych z trudem przez 
obsługę. 

Szczególnie niespokojnym okazał się niejaki 
Słuckiewicz, ponoć eksprzestępca kryminalny z 
kategorji niebezpiecznych. 

Słuckiewicz niewiadomo dlaczego przez ca- 

w poprzednich tomach i gdzie mianowi- 
cie. 

Ten podwójny charakter encyklope- 
dji dla młodzieży (i nie dla młodzieży 
tylko!) — znakomicie ułatwi korzystanie 
z publikacji, a bardzo żywo. napisany 
tekst i wielka ilość doskonałych ilustra- 
cyj zaciekawią każdego. „Świat i ży- 
cie" wychodzi zeszytami: dziesięć  ze- 
szytów rocznie. Prenumerata roczna wy- 
mosi, zaledwie 45 złotych. (Poza prenu- 
meratą cena zeszytu złotych 6,85). 

Do chwili obecnej ukazało się osiem 
zeszytów, zawierających artykuły od — 
„Abecadło do „Ciśnienie i reprezen- 
tujących takie pióra, jak K. Nitscha, W. 
Witwiokiego, Е. Romera, A. Grzymały- 
Siedleckiego, St. Łempickiego, R. Przeź- 
dzieckiego, K. Górskiego, W. Antoniewi- 
cza, j. Parandowskiego i wielu innych. 

Trudno znaleźć słowa uznania dla 
wydawców, którzy powzięli tak szczęśli- 
wą myśl — nigdy dość pochwał i po- 
dziękowań pod adresem autorów, którzy 
z wielką starannością opracowali poszcze 
gólne tematy. „Świat i życie" w sposób 
wyjątkowo szczęśliwy unika tonu „bel- 
ferskiego"*, który tak odstrasza młodzież, 
i nie zasklepia się w przeszłości: arty- 
kuły są nadzwyczaj zajmujące — zakres 
tematów bardzo szeroki.Historja, historja 
sztuki, polityka,  socjologja, medycyna, 
przyrodoznawstwo, chemja, geograija, 
psychologja — jakież dziedziny wiedzy 
już nie zostały poruszone, a przecież to 
dopiero początek! Rodzice, dbający o 
rozwój umysłowy dziecka, muszą szcze- 

łą drogę czynił próby ucieczki, tak że co pewien 
czas musiano go ubierać w kaftan. 

Gdy pociąg stanął w Białymstoku, Słuckie- 
wicz jakgdyby uspokoił się. Spokój ten był jed- 
nak tylko pozorowany, gdyż właśnie w tym 
czasie furjat obmyślał sposób wydostania się z 
wagonu. 

W pewnym momencie, korzystając że straż- 
nik odwrócił się do drzwi, Słuckiewicz jednym 
susem dostał się do okna i w mgnieniu oka zna- 
lazł się na torze. 

Uciekając furjat wskoczył do odchodzącego 
w tym czasie do Warszawy pociągu i nie namy- 
ślając się długo, dostał się na dach jednego z 
wagonów. 

Dalszy jego los nie jest znany. Rozesłano 
wprawdzie depesze, lecz jak dotychczas odpo- 

wiedzi nie ma, Najprawdopodobniej Słuckiewicz 

uszedł pogoni i przebywa gdzieś w okolicy Bia- 

łegostoku. 

gólnie zainteresować się tem wydawni- 
ctwem, które przyda się i dorosłym, dla 
młodzieży zaś wyższych klas szkoły śred 
niej, będzie niezastąpionym  przewodni- 
kiem, doradcą i  przyjacielem!... 

Takiego wydawnictwa nie było „za 
'naszych dobrych <czasów* — możemy 
więc pozazdrościć naszej młodzieży!.. 1 
nietylko pozazdrościć, musimy dołożyć 
wszelkich starań, aby rozpowszechnić 
tak pożyteczne dzieło, które wzbogaci 
wiedzę młodzieży i zachęci ją do obco- 
wania z książką. 

Obok encyklopedji „Świat i życie” 
można postawić bliską jej, szlachetną 
tendencją bibljotekę młodzieży p.n. „Pol- 
ska i Świat Współczesny”, zainicjowa- 
ną przez tinmę Gebethnera i Wolita. 

Jest to bibljoteczka literacko-histo- 
ryczna, przeznaczona dla młodzieży w 
wieku około 15-tu lat. Nieduże, wyjątko- 
wo estetyczne książeczki, skreślone przez 
wybitnych, współczesnych autorów, za- 
znajamiają młodego czytelnika z życiem 
współczesnem, wykazują, czem jest Pol- 
ska, czem Połak może i powinien być. 
Ujęcie tematów jest całkowicie pozbawio 
me cech banalności — więcej: wykazuje 
sporo odwiażnej inwencji twórczej. 

Osiem dotychczas wydanych książek, 
wskazuje na zamierzone cykle i po- 
zwala zorjentować się w myśli przewod- 
niej wydawnictwa. : 

Cykl „Wałki o niepodległość”, zapo- 
czątkowały dwie książeczki: gen. F. Sła- 
woja-Składkowskiego — „Gdzie widzia- 
łem Komendanta, nim Polskę wywalczył" 

W _ WIRZE STOLICY 
BUJDA CZY PRAWDA, 

Porządnie przed wojną na dworze cara Mi- 

kołaja pracował jako lekarz wraz z żoną, też 
doktorem medycyny, generał Gliński, z pocho- 

dzenia Polak. 

Pracując przez wiele lat na dworze, mai- 

żonkowie zyskali sobie wielkie zaufanie u cara 

Mikołaja i jego żony, którzy obsypywali ich 

drogocennemi podarunkami. Otrzymali oni 14 

wielkich brylantów, z których jeden wielkości 

12 karatów, broszki, pierścienie, złoto. W ostat- 

nich latach Gliński otrzymał od cara wielką od- 

znakę szczerozłotą znacznej wartości. 

Opływając w dostatki i bogactwa, Glińscy 

przebywali na carskim dworze aż do wybuchu 
rewolucji. Wtedy uciekli do Polski i osiedlili się 

w Klewaniu u bratanków Łukasza i Juljana. 

W 1929 r, dr. Gliński zachorował i obez- 
władniony -paraliżem, nie mógł już więcej pod- 

nieść się z łóżka. Żona pielęgnowała go, aż w 

roku bieżącym ciężko zaniemogła i zmarła, — 

Przed Śmiercią jednak skierowała jakiś tajem- 
niczy list do miejscowego lekarza Minewicza 

Po Śmierci Glińskiej do mieszkania spara- 
liżowanego doktora, którym w międzyczasie za- 

opiekowali się bratankowie, przyszedł dr. Mine- 

wicz w towarzystwie opiekuna społecznego Kle- 

wania J. Kozika i wraz z bratankami zmarłej 

przeszukali mieszkanie, aż znaleźli kuferek więk 
szych rozmiarów, a w nim cenne skarby. 

Kuferek z zawartością został przeniesion 

do mieszkania Kozika i tam od kilku miesięcy 

pozostaje, mimo protestów bratanków, którzy 

roszczą do tych kosztowności pretensje, jako 

jedyni spadkobiercy oraz opiekunowie sparali- 
żowanego Glińskiego, na którego leczenie łożą 

znaczne koszty. Wobec tego, że Kozik i dr. Mi- 
newicz nic nie chcą zwrócić i milczą jak za- 

klęci, bratankowie skierowali całą sprawę do 

sądu w Równem, gdzie wkrótce ma być roz- 

patrywana. _ Karol. 
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Krew na Placu Kate- 
dralnym 

Otrzymujemy następujące uwagi: 

  

  

Wczorajszy artykuł „aż o wypadkach 

na Placu Katedralnym w dniu 20  paždzier- 

nika r. 1918, chcę uzupełnić dwoma s 

gółami, dwoma  bohaterskiemi wy: 

miami ze strony publiczności starszej wie- 

kiem. 

Gdy szeregi młodzieży po chwilowem 

zatrzymaniu snę u wylotu ulicy Zamkowej, 
zamkniętej dla pochodu przez kordon  žol- 

nierzy, skręciły w ulieę Magdaleny i 
śpiewem, okrzykami, z egzaltacją 

rzach  parli przed sobą konnych  polica- 
jów, jeden z tych ostatnich, opasły  Nie- 
miec, spiął konia, werznął się w ezoło po- 
chodu i począł płazować.  Patronująca 

pierwszym szeregom i obok krocząca, ma- 
jestatyczna $. p. Karolina  Mączyńska, przy- 
skoczyła do owego Niemea i wymyślając mu 
poczęła go okładać parasolką. Niemiec stro- 

pił się i zapał swój umitygował. 
„ Byla to ta sama Karolina Mączyńska, 

która w kwietniu r. 1919 wywieziona przez 

bolszewików z Wilna (w charakterze zakład- 

    

ze 

w twa- 

niczki) z tyfusu w więzieniu Smoleńskiem 

życia dokonała. 

W chwilę potem drugie bohaterskie 
wystąpienie. Rozproszona  publiezność nale- 
żąca do pochodu, już w ezasie strzelaniny i 
harców konnych policjantów, bocznemi 
drzwiami przedostaje się do Katedry. W 
tem dopada ich kilku niemców i u samego 
wejścia poczyna płazować. Jeden Z publiez- 

ności podniósł trzymaną w ręku mocną la- 

skę i zdzielił niemca przez łeb. W tejże 
jednak chwili został przez nich zmasakrowa- 
ny. Otrzymał kilka ram ciętych i kłótych. 
Odstawiony do szpitala Sawicz długi czas 
kurował się. Tym bohaterskim człowiekiem 

był Walenty właściciel  zakłaclu 
stolarskiego. 

W roku 20-tym tenże Cichosz, już z 
karabinem w ręku broni Wilna przeciw bol- 
szewikom. Gdy inni należący do tej samo- 
obrony, uchodzą, on pozostaje. Wkrótce, о- 

skarżony 0 należenie do samoobrony, tra- 
fia do więzienia, skąd jednak po pewnym 
czasie wydostaje się. Przyjaciele radzą, żeby 
zmykał, on jednak mie chce opuścić Wilna. 

Aresztowany po raz drugi został z kil- 
koma innymi, o to samo oskarżonymi, na po- 
lu wojennem rozstnzelany. 

W roku następnym przypadkiem na- 
trafiono na wspólny grób kilku rozstrze- 

lanych związanych drutem. Jednym z nich 
był bohaterski Walenty Cichosz. 

Zygmunt Nagrodzki. 

Cichosz, 

i Wacława Lipińskiego — „Wojna pol- 
ska rok 1918 — 20%. W pierwszej książ- 
ce gen. Sławoj-Składkowski podaje sze- 
reg barwnych, z werwą pisarską skreślo- 
nych obrazków, z okresu wałk Legjono- 
wych — od pierwszej potyczki do wypę- 
dzenia Niemców z Polski. Postać Komen 
danta — człowieka niezłomnego, idące- 
go prosto (wytkniętą drogą i prowadzą- 
cego naród do zwycięstwa, zarysowuje 
się wyraziście i jest niezmiernie ujmują- 
ca. Książka W. Lipińskiego jest pewną 
osobliwością (jakże pożądaną!) w dzie- 
dzinie literatury dla młodzieży: jest to 
pierwsza popularna, rzeczowa i facho- 
'wa praca, dotycząca ostatnich walk pol 
skich. 

Z cyklu .„Po ziemiach polskich“ -ma- 
my dwie książki: Gustawa Morcinka — 
„W zadymionem słońcu* (piękne i {ге- 
ściwe obrazki z życia Śląska), oraz Zyg- 
munta Nolwakowskieo — „Puhar Krako- 
wa” — opowiadanie o zwycięstwie mło- 
dego sportowca z Rzeszowa, który zdo- 
był puhar (miał w związku z tem wiele 
przygód), a jednocześnie dobrze poznał 
Kraków. 

Cykl „Budujemy Państwo" reprezen- 
tuje narazie tylko Helena Boguszewska, 
autorka „Czerwonych wężów* — opo- 

wiadania o pobycie w Łodzi młodej 
dziewczynki z Królewskiej Huty, która 
z zaciekawieniem przyglądała się niezna- 
nej jej pracy na fabrykach łódzkich, sa- 
ma zaś budziła zaciekawienie opowiada- 
niami o pracy hutniczej 

Cykl „Ujarzmiamy żywioły* zapo-



MOLAK TRYBUNA GOSPODAACZA 
Sezen opałowy w Nowogródku 

Jesteśmy w pełni sezonu na drzewo opałowe 
jest on w roku bieżącym szczególnie ożywiony 
Nie ze względu na brak drewna lub zwiększe- 
nie konsumpcji, — wcale nie. Tylko z powodu 
większej ruchliwości nabywców, wyszukujących 
tańszego towaru i dostawców poszukujących 
odbiorców i licytujących się o  solidniejszych 
konsumentów. 

Stary gród Gedymina z niecałemi 10.000 
mieszkańców, mieszczący zarządy Wojewódz- 
(kie, jest przy swoim ostrym klimacie doskona- 
łym odbiorcą opału. Jakże jednak kapryśnym- 

Gra tu rolę nie tylko jakość drewna, jego 
suchość, gatunek, słowem wartość kaloryczna. 
ałe i rzadkość pewnego gatunku. Powiedział- 
bym, że i w tej dziedzinie panuje moda. 

W tym sezonie modnym stał się grab. Wy- 
suwany jest on na czoło każdej oferty. Pośred- 
nicy, a ilość ich stanowi znaczny odsetek miesz- 
kańców, kupują jeden od drugiego tą przynętę, 
by zjednać konsumenta. Podniesiono cenę opa- 
łu grabowego na 5,6 zł. do 6,5 zł. za I mp. przy 
dostawie wyłącznie tylko tego gatunku. Na dru- 
gim miejscu stoi brzoza, zawsze popularna ale... 
nie modna dzisiaj. Cena jej wynosi 5,5 zł. za 
1 mp. z dostawą do mieszkania i ułożeniem w 
składzie, oczywiście według wymagań ż gustu 
pani domu. 

Dąb, głównie ze wzglądu na zepsucie mu 
marki przez niesumiennych dostawców, łączą- 
cych ze szczapami odpady po wyrobie materja- 
łów łupanych, płacony jest po 4,40 zł. do 4,60 
zi. za 1 mp. Na sosnę niema popytu. Zaledwie 
4,5 zł. można uzyskać za 1 mp. tego, niezastą- 
pionego przy wypieku ciasta, drewna. Nikt też 
wierzyć ne chce. że olsza ma dużą wartość ka- 
oryczną: płacą za nią 4,5, — 5,0 zł. 

Na szarym końcu stoi świerk, — 3,5 zł. i 
osika — 2,5 — 3,0 zł. za 1 my. 

Regulatorami cen są Nadleśnictwa Państwo 
we Nowogródek i Świteź, położone w pobliżu 
Nowogródka, oraz ruchliwsze zarządy lasów 
prywatnych. Tak n.p. majątek Sienieżyce prze- 
szedł również do dostarczania opału na mieszka- 
nia. Sienieżyce utrzymują się też na licytacji o 
dostawę opału do więzienia i „częściowo do 
Urzędu Wojewódzkiego, które to Urzędy naby- 
wają po 300 mtr. opału. Wytworzyło się lojalne 
współzawodnictwo, polegające na dokładaniu 
starań by uzyskać najlepszy wyrób i najdogod- 
niejszą, t. j. szybką i punktualną dostawę. 

W porównaniu z poprzednim sposobem 
sprzedaży opału w lesie na pniu lub w stanie 
wyrobionym, Zarządy lasów otrzymują za swól 
surowiec 0 1, a nawet do 2 złotych na 1 mtr. 
przestrzennym więcej przy dostawie do miasta. 
"Zważywszy, że w gatunkach liściastych 

udział drewna opałowego dochodzi na ogół do 
90 proc. a w iglastych do 30 proc. widzimy, że 
wprowadzenie czynnika pracy i inicjatywy zaw- 
sze daje dobre rezultaty. 

Przeciętna cena drewna gatunków lišcias- 
tych, twardych wynosi 5 zł., a sosny 4,5 zł. za 
1 mp. loco skład w Nowogródku. 

Trudności dostawy zwłaszcza wobec nie- 
bywale dżdżystego lata i jesieni , są bardzo 
duże. Drogi, dotychczas zaledwie możliwe, poza 
mieniały się w nieprzebyte bagniska, doły i stru 
mienie. Trudno przez nie przejechać nawet z pis 
tym wozem, a cóż dopiero z towarem. Gminne 
i Powiatowe Zarządy Drogowe z całym sztabem 
kierowników i dozorców zajęci są układaniem 
„coraz skromniejszych preliminarzy budżetowych, 
zaledwie wystarczających na ich pobory. Na dro 
gach tych panów rzadko się widzi. Jeżeli coś 

«śię robi to tylko dorywczo szarwarkiem. Jest to 
jednak kropla w morzu potrzeb. Śmiało rzec 
można, że Nowogródek od północy i zachodu, t. 
j. od najbardziej lesistych stron. jest zupełnie 
niedostępny. To też wożący pracują z prawdzi- 
wem poświęceniem, łamiąc swe wozy, by za 
1,57 — 2zł. przewieźć na odległość 12 do 20 klm 
1 mp. drewna opał. Zarobek dzienny z koniem 
wynosi w razie najlepszym 2 zł., podczas, gdy 
ł kg. żelaza na reperację wozu kosztuje 0,40 zł. 

Wartość żelaza na okucie całego wozu wy- 

„ 

b Oszust zwraca pie- 

| 

niądze 
PO PIĘCIU LATACH RUSZYŁO GO 

SUMIENIE 

WILNO. Handlarz z ul. Rudnickiej, Ja- 
kób Grylin, chcąc przed 5 laty wyjechać nie- 
legalnie do Stanów Zjednoczonych, wpadł w 
sidła oszustów, z których jeden wyłudził od 

niego 100 dolarów 

Oszust wówczas zbiegł i był nie do od- 
szukania. 

Dopiero przed paru dniami Grylin otrzy 
mał od niego list aż z Palestyny, w którym 
oszust przeprasza go za to, co uczynił, a po- 

nadto powiadamia, że wpłacił w Tel-Awiwie 

na P.K.O. 100 dolarów wraz z procentami, 
które polecił przesłać do Wilna. ; 

Pieniądze Grylin w dniu wczorajszym 

otrzymał. 

nosi 30 zł.. Jedna oś żelazna kosztuje 10 zł., a 
więc gdy się ona złamie podczas karkołomnej 
jazdy po bezdrożach podmiejskich, to ginie ro 
botnikowi zarobek całotygodniowy. Ludność co 
raz powszechniej używa drewnianych osi, o wie & 
le odpowiedniejszych na nasze „drogi*. Jest to 
bezsporny dorobek gospodarki kartelu żelaznego. 

Żeby nie forsowany per fas et nefas dowóz Ę 
drewna przez zarządy leśne ceny na opał, zgro- p 
madzony zawczasu na składach w Nowogródku $ 
przez dziesiątki pośredników, podniosłyby się 
ogromnie. Ucierpiałby na tem zubożały konsu- 
ment. Kresowiec. 

Z SĄDÓW 
8 MIESIĘCY ZA NAPAšė NA SEKWE- 

STRATORA 

Działo się wszystko pochmurnego dnia 

grudniowego w ub. r. 

Do sztepera Dawida  Orbacha przybył 
sekwestrator Fabjan Wołągiewicz celem za- 

brania rzeczy. 

Orbach był akurat zajęty szyciem cho- 
lewek, więc z rezygnacją nie zwracał nawet 

uwagi na sekwestratora i jego pomocnika. 
Uważała natomiast jego żona i gdy po 

ułożeniu na wóz zegara i samowara, pomoc- 

nik sekwestratora niejaki Stachowski  za- 
brał się do lustra, żydówka wszczęła rwetes. 

Nastąpiło  szamotanie się.  Stachowski 
ciągnął za lustro, a Orbachowa nie dawała i 
ostatecznie rzuciła się na niego z młotkiem. 

Wycelowany w głowę młotek trafił jed- 

  

naw w lustro, a obaj przedstawiciele Iz- 
by Skarbowej wyszli na szczęście z Ор- 
resji cało. 

Wczoraj sprawę o napaść na pomocnika 

sekwestratora rozpatrywał sąd i skazał Chaję 
Orbachową na 8 miesięcy więzienia z zawie- 
szeniem jednak wykonania kary na przeciąg 

lat 2-ch. 

B. RADNY SKAZANY ZA ŁAPÓWKI 

Wczoraj na ławie oskarżonych w Są- 

dzie Okręgowym  zasiądł niejaki Jozef 
Bohdziewicz, b. radny rady gminnej w 
Oranach. 

Bohdziewicz oskarżony był o  pobie- 
ranie łapówek od straganiarzy w Oranach 

wzamian za obietnicę przyczynienia się 

na posiedzeniu rady do obniżenia opłat za 
miejsce na rynku. Sprawę rozpatrywał w 

trybie uproszczonym sędzia Limanowski 
Jak się okazało na przewodzie sądowym 

Bohdziewicz pobrał od straganiarzy wszyst- 

kiego 6 zł. tem niemniej przestępstwo zo- 
stało mu udowodnione w całej rozciągłości. 

Ostatecznie sąd skazał b. radnego ua 

1 rok więzienia i 5 lat pozbawienia praw 
obywatelskich. 

WŁAŚCICIEL FABRYKI WÓD 
CONTRA „ARBON“' 

Onegdaj wydział cywilny Sądu Apelacyj- 

nego rozpatrywał następującą, ciekawą, je- 

żeli chodzi o zainteresowanie 'T-wo sprawę. 
Latem ub. roku autobus T-wa „Arbon'* 

linji Nr. 5 najechał przy zbiegu ulic Zam- 

kowej i Magdaleny na wóz z lemoniadą i 

kwasem. Rozpędzone auto uszkodziło cig- 
żarowy wóz, a przedewszystkiem skutkiem 
zderzenia uległ ciężkiemu obrażeniu koń. 

Jak się okazało, wóz i koń należały do 
Berensztejna, właściciela fabryki wód ga- 
zowych przy ul. Zarzecze 13. 

Gdy przeszło parę tygodni, a skaleczony 
koń pomimo leczenia w szpitalu dla zwie- 
rząt, okazał się niezdolnym więcej do pracy, 
właściciel jego wytoczył powództwo cywil- 

ne przeciwko T-wu „Arbon'* o odszkodowa- 
nie. 

Sprawę rozpatrywał po raz pierwszy Sąd 

Okręgowy i uznając pretensje Berensztejna 
zą słuszne, zasądził na jego korzyść od 
T-wa „Arbon''* 900 zł, Na skutek odwola- 

nia się od wyroku rzecznika T-wa adw. 
Kiersnowskiego, cała sprawa onegdaj wła- 
śnie znalazła się na wokandzie Sądu Apela- 
cyjnego. A 

Przedstawiciel T-wa „Arbon““  twier- 
dził, iż cały wypadek powstał Zz winy wož- 
nicy i prosił o oddalenie powództwa cywil- 
nego 

Oponował natomiast przeciwko temu 
pełnomocnik Berensztejna adw. Frydman, 

który zkolei całą winę za wypadek  przy- 

pisywał  nieprawidłowemu  przeježdžaniu 
przez jezdnię przez autobus. 

Ostatecznie Sąd Apelacyjny wyrok po- 

przedniej instancji zatwierdził. 
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czątkował Marjan Grotowski książką p.t. 
„Źródła światła”, w której opowiada o 
tem, jak człowiek w ciągu wieków szukał 
źródeł światła: od łuczywa i lamp ole- 
jowych, po przez lampy  Quinqueta 
i Łukasiewicza, do gazu świetlnego i 
elektryczności. Ciekawą drogę przebyła 
ludzkość, dążąc do uzupełnienia Światła 
słonecznego, światłem sztucznem. 

Może najciekawszym jednak cyklem 
jest cykl „Bohaterzy*, który zarysowuje 
nietylko czyny bohaterów powszechnie 
uznanych, ale i miljonów bohaterów 
pracy powszedniej i dobrze zrozumiane 
go powołania. janusz Meissner specjal- 
nie dla młodzieży skreślił sylwetki boha- 
terskich lotników Żwirki i Wigury 
(„Żwirko i Wigura załoga RWD''), Ewa 
Szełburg-Zarembina w szeregu nowelek 
pod ogólnym tytułem „Dom, iwielki jak 
šwiat“, zarysowała postacie bohaterów 

„życia codziennego. Blacharz, pracujący 
"na szczycie olbrzymiego gmachu i ро- 
dziwiany przez tłum gapiów — chłop, 
uprawiający rolę pod kulami walczących 
armij, lekarz, śpieszący z pomocą każde- 
mu, kto potrzebuje jego pomocy — nau- 
czycielka, oddająca wszystkie swe siły i 
zdołności kochanej dziatwie — matka, 
której wielka i ciężka praca w domu, 
była niedoceniana przez dzieci i przez 
męża — aż nieoczekiwana choroba wy- 
kazała, czem jest ta napozór nic niezna- 
cząca krzątanina domowa — oto boha- 
terowie nieznani, niedoceniami, lekcewa- 
żeni... 

Budowa nowelek jest niestety, jedno- 

L 

stajna: w każdej, dziecko nie rozumie, 
czem jest ojciec, aż pod wpływem jakie- 
goś czynnika zewnętrznego, przekonywa 
się o wielkości jego roli. Dydaktyzm 
nowelek może jest nieco za jaskrawy, 
ale całość jest bardzo ciekawa. 

Mocny jest obraz chłopa, który pod- 
czas wojny orał ziemię na terenie po- 
między: dwioma linjami frontu. Żołnierze 
przestrzegali chłopa 0  niebezpieczeń- 
stwie: : 

— Zejdźcie lepiej z pola, gospodarzu. 
Jeszcze was przy siewie jaka kula trafi, 
i śmierć gotowa. 

— A czemu to wy z pola nie zejdzie- 
cie? — spytał spokojnie stary Drozd. 

— My są żołnierze, to nasza żołnier- 

ska powinnosc i nasz żołnierski honor iść 
pod kulami do zwycięstwa. 

— No, a ja jestem chłop i to moja 
chłopska powinność jest, i chłopski ho- 
mor, pod temi kulami ziemię uprawiać, 
na chleb dla wszystkich ludzi, którzy są 
głodni chleba. Łukaszek, dosyp mi ziarna 
do płachty! 

Ale Łukaszek stoi jak  przyrośnięty, 
ze spuszczonemi ze zdumienia rękami.... 
widzi: starszy żołnierz, a za nim wszy- 
scy żołnierze podnosząc ręce do czapek i 
— salutują w pełnym czci milczeniu sta- 
rego Drozda, przepasanego siewną pła- 
chtą jego ojca... 

Bibljoteka „Polska i świat współcze- 
sny” zapewnia młodzieży dobrą i cieka- 
wą lekturę i dlatega zasługuje na jak 
największą uwagę. 

W. Charkiewicz 

    

KRONIKA 

uilójska 
SOBOTA 

В Driš 2i Wschód ziońca y. 5,59 

: SM Zachód słońca g. 411 

Kordrli 
LŽ 
KUMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 20 października 1933 r. 

Ciśnienie średnie 770 

Temperatura średnia 10 
Temperatura najwyższa 11 
Temperatura najniższa --0 
Opadów niema. 
Wiatr: półnoeno-wschodni 
Tendencja: wzrost. : 

Uwagi: pochmurno, potem dość pogodnie 

MIEJSKA. 

— Wiceprezydent na urlopie. Wiceprezydent 

Czyż rozpoczął tygodniowy. urlop wypoczynko- 

wy. Sekcją techniczną kieruje na ten czas pan 

prez. Maleszewski. 3 

— Z posiedzenia Komisji Finansowej, Na 

onegdajszem posiedzeniu radzieckiej Komisji Fi- 

nansowej zaakceptowano wniosek magistratu w 

sprawie wysokości dodatków do opłat od wy- 

robu i przerobu spirytusu, drożdży i sprzedaży 

napojów ałkohołowych. 

Stawki z roku 1933 będą utrzymane i w 

roku 1934. Komisja wypowiedziała się bowiem 

przeciwko zniżce. 

Tak samo postanowiono pozostawić bez 

zmian dodatek do państwowego podatku od 

placów niezabudowanych. : 

— Gaz a Rada Miejska, Wyznaczone na 

dzień 19 bm. posiedzenie Rady Miejskiej nie 

doszło do skutku z powodu nieprzybycia rad- 

nych. Nieobecność wytłumaczalna — gdyż w 

tym czasie odbywały się wieczorne ćwiczenia 

lotnicze. Załedwie kilku radnych zdołało prze- 

dostać się poprzez kordony jedynie po to, aby 

bezskutecznie czekać parę godzin. Następne po- 

siedzenie Rady Miejskiej odbędzie się w naj- 

bliższy czwartek. 
— Opłaty za miary i wagi. Została wpro 

wadzona zniżka opłat za czynności przy lega 
lizacji wag i miar. Opłaty za badanie adważ- 

ników (do 50 klg.) mižono o 20 proc. 
Za sprawdzanie wag uchylnych będzie po 

bierana opłata 2 zł. 60 gr. miast 8 zł. 
— Ceny na rynkach. W ciągu tygodnia 

ceny na rynkach wzrosły ogólnie o 0,3 proc. 
Zwyżkowały w dalszym ciągu nabiał i 

drzewo. 
ARTYSTYCZNA 

— Studjum muzyczne Rady Wil. Zrzeszeń 
Artystycznych, ul. Ostrobramska 9 m. 4. Dziś 

o godz. 18-tej konferencja na temat: „Fr. Cho- 

pin twórcą nowego stylu fortepianowego". — 

Liczne ilustracje płyt gramofonowych. Godz. 
19,15 Orkiestracja nowoczesna. 

Czytelnia. RWZA otwarta codziennie od g:. 
19—21 (7—9 pp.) Wykaz abonowanych czaso- 

pism na miejscu, ul. Ostrobramska 9 m. 4.. 

SZKOLNA 
— Politechnika Robotnicza Rob. Stow. Kult, 

Oświat „Praca* w Wilnie otwiera kursy: 
1) Ogólnokształcący. 2) Budownictwa 0- 

gniotrwałego, 3) Ogólnobudowiany. 4) Metalo- 
wy. 5) Radjotechniczny. 6) Elektrotechniczny. 

7) Fotograficzny. 8) Stenograficzny. 9). Kurs 
języków obcych. 10) Kurs dokształcania rysun- 

kowego dla rzemieślników. 

Wykłady rozpoczynają się dnia 23 paž- 

dziernika br. Zapisy przyjmuje Sekretarjat Po- 
litechniki Robotniczej codziennie przy ul. Wileń- 
skiej 28 od godz. 16 do 19. Dyrekcja Pol. Rob, 

AKADEMICKA. 
— Akademickie Koło Muzyczne. Zarząd 

Koła przypomina członkom, że w niedzielę 22 
bm. w Ognisku Akad. (Wielka 24) odbędą się 

„próby; sekcja mandolin. g. 9,30, sekcja smycz- 

kowa godz. 12. Poszukujemy wiolonczelistę z 
własnym instrumentem oraz mamy wolną al- 
tówkę. Przyjmujemy zapisy nowych członków. 

Zarząd. 
—Zarząd S.M.A-czek USB w Wilnie prosi 

wszystkie sodaliski o przybycie na Nabożeńst- 
wo Różańcowe, które odbędzie się w kaplicy 
Domu Sod. (ul. Królewska 9—5) dnia 21 bm, 
o godz. 20,15. 

— Zarząd S. M. A-czek USB w Wiinie za- 
wiadamia, że w niedzielę dnia 22 bm. o godz, 
9.rano odbędzie się Msza św. sodal. ze wspól- 
ną Komunją św. Po Mszy św. o godz. 10 — 
wspólne śniadanie, potem Zebranie Ogólne. — 
Msza św., Śniadanie i zebranie odbędą się w 
Domu Sod. (ul. Królewska 9—5). 

— Zakończenie kursu kandydackiego w 
Obw. Akad. L. Mł. zakończy się w przysz- 
łym tygodniu, poczem odbędzie się egzamin 
i ślubowanie. Następny Kurs Kandydacki 
rozpocznie się w pierwszych dniach listopada. 

ysey więc koledzy, którzy mają zamiar 
wstąpić do organizacji, proszeni są o zgłasza- 
nie się celem zapisu. 

— Z Legjonu Młodych. Zebranie dyskusyj 

ne. Dnia 22 b.m. (w niedzielę) o godz. 17-tej 
w lokalu L. MŁ (ul. Królewska 5 — 22) od- 
będzie się zebranie dyskusyjne z referatem 
leg. Duchnowskiego Jana na temat „O nieza- 
leżność gospodarczą Polski'*. Obecność człon 
ków i kandydatów L. Mł. obowiązkowa, g0- 
ście mile widziani 

  

ZEBRANŁA I ODCZYTY. 
— Odezyt dr. Stefana Brokowskiego. Dnia 

22 bm. (niedziela) p. dr. Stefan Brokowski wy- 

głosi odczyt pt. „Wytyczne zasady Ustawy Sa- 

morządowej' o godz. 11 w poł., w lokału Zw. 

Pracy Obywatelskiej Kobiet (Jagiellońska Nr. 

3-5 m. 5). Członkinie Związku proszone są o 

jak najliczniejsze i punktuałne przybycie. 

— Z Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 
We wtorek 24 bm. o godz. 19-ej odbędzie się w 
sali wykładowej Instytutu Jędrzeja Śniadeckiego 
(Nowogródzka 22) odczyt p. dr. Leona Kamień 
skiego p. t. „O witaminach*. Wstęp wolny. 

Goście mile widziani. 

— Zarząd Stow b. wych. gimn. Św. Ka- 
tarzyny w Petersburgu, zawiadamia, że wal- 

ne zebranie odbędzie się 22 października, w 
niedzielę u p. prezeski ul. Objazdowa 6 m. 
7 о godz. 4-tej po poł. Zarząd uprasza o jak- 
najliezniejsze przybycie, gdyż w razie niedo 
statecznej liczby członków, następne zebranie 
odbędzie się tegoż dnia o godz. 5. Na porząd 
ku dziennym sprawa dożywiania dzieci i spra 
wa dalszej egzystencji Stowarzyszenia. Osob- 
ne zawiadomienia rozsyłane nie będa. 

RÓŻNE 
— Marszałek Raczkiewicz w Wilnie. W 

dniu 20 b.m. przybył do Wilna p. marszałek 
Senatu Władysław Raczkiewicz. Pobyt p. mar 
szažka potrwa dni kilka i ma charakter pry 
watny. 

— Odjazd obserwatorów ćwiczeń gazo- 

wych. Osobistości urzędowe z innych miast, z 
woj. Jaroszewiczem na czele, które obserwo- 

wały onegdajsze ćwiezenia  lotniczo-gazowe 
odjechały wczoraj rano z Wilna 

— Zjazd kupiecki. Dziś w Izbie Przem. - 
Handlowej rozpoczynają się obrady zjazdu 
przedstawicieli importu Na zjazd przybywa kil- 

kadziesiąt osób. 

-— Przed wycieczką rzemiešiniczą do S0- 
wietów. W sprawie organizacji wycieczki rze- 
mieślniczej do Sowietów wyjechał do Warsza- 
wy dyr. Młynarczyk. 

— Premje za ujawnienie radjopajęczarzy. 
Ukazało się zarządzenie władz administracyj- 

nych, wprowadzające nagrody dla policji į H- 

stonoszów za wykrywanie radjopajęczarzy. 

— Zakończenie kursu z ratownictwa i' 0- 
brony przeciwgazowej dla sióstr Szpitala Woi- 

skowego O. W, Wilno oraz klinik USB, nastąpi 
jutro przez rozdanie słuchaczkom  šwiadectw, 

które odbędzie się w lokalu Polskiego Czerwo- 
nego Krzyża przy ul. Tatarskiej 5 o godz. 17-tej 

— Zarząd Związku Oficerów w stanie spo- 
czynku Rz. Polskiej Koło Wileńskie urządza w 
dniu 21 X br. o godzinie 19 w Kasynie Związku 
przy ulicy Mickiewicza Nr. 22 m. 2 tombolę, 

na którą zaprasza pp. członków Związku i goś- 
ci z rodzinami. 

TEATR I MUZYKA. 

TEATR MIEJSKI POHULANKA. 
Dziś, w sobotę dn. 21 bm. o godz. 8-ej w. 

Teatr Miejski na Pohulance gra w dalszym cią- 
gu wielce emocjonujący reportaż z wojny świa- 
towej „Fraulein Doktor“ — ]. Tepy, który wzbu 
dza coraz większe zainteresowanie publiczności 
wileńskiej. W rolach głównych — H. Skrzydło 
wska (jako agentka niemiecka Marja Lesse) oraz 
J.-Woskowski w otoczeniu całego zespołu. 

W przygotowaniu współczesna komedja De 
vala — „ Stefek”, w reżyserji W. Czengerego. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze na 
Pohułance. W niedzielę 22 bm. o godz. 4-ej po 
poł. dana będzie doskonała komedja satyryczna 
J. Romains'a p. t. „Tryumf Medycyny" — z j. 
Woskowskim w roli D_ra Knocka, Ceny zniżone. 

— Legitymacje zniżkowe 25 proc. do Teatru 
na Pohulance — wydaje kancelarja teatru 

od il — 2 po poł. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 

Występy Maryli Karwowskiej, Dziś w dal- 
szym ciągu świetna operetka Offenbacha „Р1ек- 
na Helena“ z Marylą Karwowską, niezrównana 
odtwórczynią roli tytułowej. W rolach główniej 
szych biorą udział: Halmirska, Dembowski, 
Szczawiński, Tatrzański i Wyrwicz - Wichrow- 
ski, który operetkę tę wyreżyserował. Kierow- 
nictwo muzyczne M. Kochanowskiego oraz 
udział znakomitego zespołu baletowego pod 
kierunkiem J. Ciesielskiego, stanowi całość wyso 
ce artystyczną. 

— „Jasnowłosy cygan”. Wkrótce ukaże sie 
na scenie w , Lutni* w całej okazałości w pięk- 
nych stylowych dekoracjach Edwarda Karnieja 
„Jasnowłosy cygan* Knopfa w reżysetji M, Tat- 
rzańskiego. W głównej roli kobiecej wystąpi po 
raz pierwszy nowopozyskana śpiewaczka Eugen 
ja Łasowska. Premjera w przyszłym tygodniu. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*, 
Jutro na przedstawieniu popołudniowem ukaże 
się nieśmiertelne dzieło Offenbacha „Piękna He 
lena". Zniżki ważne. Akademicy korzystają z ulg 

— Zniżki do Teatru „Lutnia”. Organizacje 
społeczne, instytucje, stowarzyszenia i związki 
korzystać mogą z ulg biletowych. Imienne listy 
składać należy w administracji Teatru codzien- 
nie 11 — 2 po poł. 

— Przedstawienie amatorskie. W niedzielę 
dnia 22 bm. staraniem Sekcji Teatralnej Chrzes- 
cijańskiego Uniwersytetu Robotniczego odbędzie 
się amatorskie przedstawienie pt. „Przygoda 
Młynarza* — sztuka regjonałna w 3 odsłonach 
Heleny Romer. 

Wspomniane przedstawienie odbędzie się 
w sali teatralnej Ch. U. R. ul. Metropolitalna 1. 

Początek przedstawienia o godz. 18 (6 pp.) 

Dziś premjerai | BELA LUGS8E., 

BIAŁY UPIÓR 
Oglądanie tego obrazn zaleca się ludziom o silnych nerwath! Emocje! (asi. 

— Z Akademickiego Oddz. Zw. Strzeleckie- - 
go. Dnia 22 października br. (niedziela) odbędą 
się zawody strzeleckie o Odznakę Strzelecką Z. 
S. organizowane przez Akad. Oddz. Zw. Strzel. 
stud. USB dla członków Oddziału i gości — 
chcących odznakę takową zdobyć. 

Karabinki małokalibrowe, amunicja i tar- 
cze — na miejscu. Koszta serji (10 strzałów za- 
liczanych i 3 próbne) wynoszą 1 zł, Strzelania 
odbędą się na strzelnicy Miejsk. Kom. W. F. na 
Pióromoncie. Początek o godz. 9-tej. 

ŻYDOWSKA 
— Zjazd żydowskiego Klubu Myśli Pań- 

stwowej. W dniu 22 października odbędzie 
się w Wilnie II-gi wojewódzki zjazd Żydow- 
skiego Klubu Myśli Państwowej. Obrady roz 
poczną się w lokalu klubu przy ul. Niemiec- 
kiej 21, o godz. 1 m. 30 po poł. 

Po przerwie obiadowej odbędą się posie- 
dzenia komisyj: programowej, organizacyjno - 
statutowej i gospodarczej. 

Wieczorne posiedzenie plenarne rozpocz 
nie się o godz. 9. Nastąpi wybór władz Klubu 
i sprawozdania komisyj, rezolucje i zam- 
knięcie zjazdu. 

  

Nad program: Dodatki dźwiękowe 

JARĄ МИ 

    

     

  

   
O tych smntnych obrzędach 

i znajomych 

WYPADKA I KRADZIEŻE. 
— Wywrócił się piec. Ciężkiemu wypadko- 

wi uległ kominiarz Franciszek Nejman, na któ- 
rego spadł walący się piec przy: ul. Słowiańskiej 

9. — Nejmana przewieziono do szpitala św. Ja- 
kóba w stanie poważnym. 

— Opór połicji. Na ul. Kolejowej areszto- 
wano w czwartek 2 osobników, którzy podczas 
alarmu gazowego nie usłuchali wezwania połi- 
cjanta do ukrycia się, 

- — ŚMIERĆ W CEGIELNI. W cegielni Po- 
narskiej Milejkowskiego dostał się w kierat ro- 
botnik Michał Miechowicz, Doznał on zgrucho- 
tanią czaszki i zmarł na miejscu. 

<- GRAJĄ W KINACH? 

Kawalkada 
— Kobieta z bocznej ulicy. 

CASINO — Biały upiór. 

HELJOS — Jaką mnie pragniesz 
ROXY — Niech żyje: wolność 

WILNO — TROKI 

SPŁONĘŁA GORZELNIA. W maj. Wi- 
ljanów na szkodę właścicielki tegoż majątku 

Lasockiej Adelajdy, spalił się częściowo bu- 
dynek nieczynnej gorzelni wraz z urządze- 
niem gorzelniczem. Straty wynoszą 15.000 zł. 

Pożar powstał od przewodów kominowych, w 
których palili robotnicy, zamieszkujący go- 

rzelnię. * 
— POŻARY. W folwarku Podjelniaki, 

gminy łyntupskiej, na szkodę  cichońskiego 

Marjana spaliła się stodoła z tegorocznemi 
zbiorami. Straty wynoszą około 6.000 zło- 
tych. Przyczyny pożaru narazie nie ustalono. 

We wsi Sieniuce, gminy Żukojnie, na 
szkodę Bahicza Michała spalił się dom mie- 
szkalny z inwentarzem domowym, 60 dol. am. 
i 80 zł. Pożar powstał wskutek zaprószenia 
ognia w warzywni. 

  

OSZMIANA 

— SPALIŁ SIĘ MŁYN. W maj. Dorze, 
gminy graużyskiej, na szkodę Ławrynowi- 

czowej Marji, właścicielki majątku, spalił się 
młyn wodny drewniany. Poszkodowana obli- 
cza straty na sumę 4150 złotych. Przyczyna 
pożaru — nieustalona. 

    

— Obchód rocznic słonimskich. Wreszcie 
została ostatecznie ustalona data obchodu 400- 
lecia nadania Słonimowi praw magdeburskich, 
300-lecia śmierci Lwa Sapiehy i 150 -lecia otwar 
cia kanału Ogińskiego. 

Uroczystości odbędą się.w dniu 11 listopada 
łącznie z 15-tą rocznicą odzyskania Niepodleg- 
łości. ` 

Według udzielonych nam informacyj na prog 
ram złożą się, między innemi akademia i raut 
w Domu Ludowym oraz uroczyste posiedzenie 
Rady Miejskiej, na którem zapadną uchwały w 
sprawie przemianowania szeregu ulic i placów 
oraz wydania dzieła poświęconego Słonimowi i 
slonimszczyžnie. 

— Pożyteczne prace miejskie, Z zadowole- 
niem konstatujemy kontynuowanie prac brukar- 
skich w mieście prowadzonych przez Zarząd 
miasta. Dotychczas wybrukowane zostały. tere- 
ny położone w póbliżu dworca kolejowego, umoż 
liwiając w ten sposób dogodny dojazd do stacji, 
obecnie zaś Magistrat rozpoczął i prowadzi pra 
ce nad zniwelowaniem i zabrukowaniem dużego 
terenu — placu przed Kościołem Parafjalnym. 

Zniesione zostaną rynsztoki, jezdnia zaś ul. 
Kościelnej zostanie zrównana z terenami nie- 
zabrukowanemi tworząc w ten sposób duży 
piękny, gładko zabrukowany plac, którego brak 
w okolicy Kościoła odczuwaliśmy dotąd bardzo. 

W związku z tem wytknięte zostały nowe 
linje chodników, których ułożenie * nastąpi jesz-. 
cze w roku bieżącym. 

— Dalsze odroczenie wycieczki P. T. K. Za 

rząd P. T. K. komunikuje nam, że postanowił 
odroczyć wyjazd wycieczki do Warszawy na ter 
min bliżej nieokreślony. 

— Narazie posiedzi dwa miesiące. Dawid 
Orlański, „inżynier amerykański"...  „niedosz- 
ły mąż” p. S. L. odpoczywa narazie po swoim 
występie w Słonimie w więzieniu gdzie, jak nam 
donoszą, będzie przebywał w przeciągu dwóch 
miesięcy. Występ Orlańskiego: 'w Słonimie nie 
udał się. 

Adrian Mazaraki 
ZIEMIANIN 

po ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dnia 19 paź- 
dzierwika 1933 r. przeżywszy lai 71. | 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Jskóba dnia 21 
b. m. o godzinie 9.30. Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarz Ber- 
nardyński tegoż dnia o godzinie 3.30 pp. 

ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, WNUCZKA, SIOSTR Y I BRAT 

(oststuie nowości z całego Świata) i in, 

zawiadamiają krewnych, przyjaciół 

grod 
— Pan wojewoda w Grodnie. W czwar- 

tek bawił w Grodnie wojewoda białostocki Ma 
rjan Zyndram Kościałkowski. 

W dniu wezorajszym p. wojewoda w to- 
warzystwie starosty powiatowego odjechał do 
Świacka na otwarcie sanatorjum dla alkoholi 
ków i narkomanów. 

— Jutro pierwsze posiedzenie Zarządu Miej. 
skiego m. Grodna. Dziś w sobotę odbędzie sie 
pierwsze posiedzenie całego Zarządu Miejskiego. 

W. posiedzeniu tem wezmą udział obaj wice 
prezydenci, którzy nie byli obecni na posiedze- 

niu odbytem w tych dniach, dla wzajemnego za- 
poznania się nowego przełożonege miasta z 
członkami kolegjum. 

Na sobotniem posiedzeniu omawiane będą: 
stan finansowy i gospodarczy miasta jak rów- 
nież i plan przyszłej pracy Zarządu miejskiego. 

Bolączki naszego miasta, Jedną z bolączek 
naszego miasta są wązkie i popsute chodniki, 
które wprost same wołają by je naprawiono. 
N. p. stan chodnika na ulicy Mostowej jest tak 
opłakany, że niezwłocznie należałoby go zmie- 
nić tub naprawić. 

Wyrwy w płytach szczególnie w czasie de- 
szczu napełniają się wodą i tworzą kałuże unie- 
możliwiające wprost przejście. 

: Drugą drażliwą kwestją jest . oświetlenie 
ulic, a zwłaszcza ul. gdzie można spotkać niepożą 
danego osobnika, który pragnie wziąć cię w 
swe objęcia. 

Na czele tych ciemnych ulic kroczy bezape- 
lacyjnie ul. Mickiewicza, której mieszkańcy wo- 

łają o „Światełko nadzieji", że idąc do swych 
domów nie zostaną napadnięci przez „obuzėw“ 
i pobici. х 

, Zresztą gdzie sprawiedliwość: Nasz wieszcz 
Mickiewicz sam był kagańcem oświaty — a 
Zarząd miejski otacza ulicę jego imienia „kagań- 
cem ciemnoty* (ciemności), 

— Zjazd straży pożarnych. W dniu 1 listo- pada o godz. 12-ej odbędzie się w Grodnie 
zjazd delegatów straży pożarnych powiatu gro- 
dzieńskiego. Obrady odbędą się w sali posie- 
dzeń Sejmiku Powiatowego. 

—. Okradzenie sklepu masarskiego. Ub. 
nocy nieznani narazie osobnicy za pom. 
twarcią okna dostali się do sklepu dk 
go przy ul. Łososiańskiej Nr. 78 należącego 

do Woroncowej Anny, gdzie dokonali kradzie 
ży różnego gatunku wędlin i 10 klg. słoniny, 
ogólnej wartości 250 zł. я 

— Usiłowali podpalić zabudowania gmin- 
ne. W dniu 17 b.m. około godz. 13-tej stróż 
urzędu gminnego w Hodynce tut. powiatu Lej 
ko Mikołaj — warując zabudowania gminne 
znalazł za chlewem szmatę z płótna z przy- 
wiązanym kawałkiem waty nasyconym ben- 
zyną 1 nie wypalone zapałki. Ze względu na 
to, że w chlewie tym jest przechowywane 
zboże, pochodzące z sekwestru, zachodzi po- 
dejrzenie, że chlew usiłowano podpalić, eo 
potwierdza fakt, że koniee szmaty był nad- 
palony. a 

stolfjócka 
— Zabójstwo na tle miłosnem. W nocy z 

13-go na 14-ty bm. osada Zajamno 'gm. stolpec- 
kiej stała się widownią strasznego zabójstwa 
na tle zawodu miłosnego. 

„ U Turczynowiczowej Stefanji, mieszkanki 
tej osady, mieszkała piękność wiejska Bandoro- 
wiczówna Anna lat 20. Zachodził do niej w kon kury przez czas dłuższy Teodor Klimowicz 
mieszk. wsi Stecki gm. stołpeckiej. я 

W ostatnim czasie Bondarowiczówna och- 
łodła w uczuciach dla swego narzeczonego i na wet wyraziła chęć ostatecznego z nim zerwa 
nia. Na tem tle dochodziło do częstych sprze- 
czek, w czasie których Klimowicz groził Bonda- rowiczównie, że ją raczej zabije, niż miałaby ona należeć do kogoś innego. 

Spełnił swą groźbę w nocy z 13 — 14 W czasie sprzeczki chwycił Klimowicz za tępe na- rzędzie i kilku uderzeniami roztrzaskał narzeczo nej głowę. gi Ё 
Zabójcę ujęto tej samej nocy. Osadzono go 

w więzieniu w Stołpcach. 
— Zapachniał im miód, Niewyśledzeni spraw 

cy zabrali się do uli Kierkiewicza Pawła z Ma- 
łych Zuchowicz i zabrali mu 8 ramek z nazbiera 
nym miodem. 

niezapomniany bobaier (. „Chaadu* w najbsrdsiej 
niessmowitym, csobliwym tilmie 

Potężny arcylilm 

pełen grozy 

i niesamowitości 

Ceny zniżone! 

  

Dziś! GwiAZDA GWIAZD 
JEDNA | JEDYNA! 

w pajnowszym snupertilmie 

w-g powieści Lulgi Pirandella. 

„GDAŃSK W CIENIU SWASTYKI" i in. 
| Nad program: Dodatek nadzwyczajny 

  

GRETA GARBO 

IE PRAGNIESZ 
Z tajników 

kobiety 

która 

znała 

mężczyzn 

  

  

  

Dziś 
REICHSTAGU". — Uprasza się 

w kinie , PAN 

Bilęty honorowe i bezpłatne 

86 Film nad filmy. — Potężne widowiskofilmowe, które wprowa- 
dziło w zdumienie cały świat 

KAWALKADA 
W roli głównej CLIVE BROOK. Rewelacyjny niebywały nadprogram: PROCES O PODPALENIE 

o przybycie na początek seansėw punktuąalnie: 4, 6, 8, 10.15, — 
nieważne



  

Raśls wiieńskie | ZEALAZLAMI 
Sobota, dnia 21 paždziernika 1993 r. 

7.00 — Czas. P u D E R 

„30 — Przegląd prasy . 
6 — ТЦ:Ё%‘ЁНЪ]‘: 2 Mostów  Wiei- PRZYLEGAJĄCY 

kiek uroczystości odsłonięcia pomnika Mar- pomimo wiatru, słoń- 
szałka J. Piłsudskiego ca lub deszczu, upra- A 4 

15.25 — Program dzienny. wiania sportów lub 

     

      

   

                        

   

    

Bo > 05 15.40 — Chwilka strzelecka. ro knoskzawióźość; 
15.50 — Muzyka z płyt. Miema [uż iłyśitzą- 
16.00 — Audycja dla chorych. cego nosa i połysku- 
16.40 — Francuski. jących, zgrzanych 

16.55 — Koncert kameralny. tiraFzy. 3.00.0008 Ko- 
17.50 — Przegląd prasy rolniczej kra- Rat — oeilokės ENY 

+ ekranu, znane pię- 

   

  

    

jowej i zagranicznej. kności, piękne kobie- 
18.00 — Odczyt. ty wszystkich krajów 
18.20 — Muzyka lekka. świata — używają 

19.05 — Tygodnik litewski. RAE 
ы iego Pudru [oka- 

19.20 AA R zmait. PR FEG Pianca N 
19.25 — Kwadrans akademicki. KPómSWZI 
19.40 — Program na niedzielę. й 
19.45 — Dziennik wieczorny. 
20.00 — (Godzina życzeń. 
21.00 — Skrzynka techniezna 

21.20 — Koncert 
22.00 — Odezyt. 
22.15 — Wiad. sport. 
22.25 — Muzyka taneczna. 
23.00 — Kom. meteor. 
23.05 — Muzyka taneczna. 

i LNIARSKA W WILNIE 

Z dnia 19/X 1983 r. й 

Za 100 kg. parytet Wilno. 
CENY TRANZAKCYJNE: 

Mąka pszenna 0000 A luks. 34,50 — 35,621, 
Mąka żytnia do 55 proc. 26,00 S 
Mąka żytnia do 65 proe. 22,00 
Kasza gryczana 1/1 palona 38,00. 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 — 24.50. 
Kasza perłowa Nr. 3 — 30,50. 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA £ 

Sprobuj PudruTokalon | 
a nigdy nie uzyjesz 

32] już zadnego innego        

  

  Ziemniaki jadalne — 5.00. EEE 

CENY ORJENTACYJNE: OGŁOSZENIE 

Żyto I stand. 16.00. 3 > Eazy 
Żyło li « 1 1450 — 14.75. Komornik Sądu Grodzkiego w Niešwiežu, 

na zasadzie art. 679 K. P. C. obwieszcza, że w 
dniu 19 XII 1933 r. od godziny 10 rano, w sali 

posiedzeń Sądu Grodzkiego w Nieświeżu, odbę- 

Pszenica zbierana 21.00. 
Jęczmień na kaszę zbierany 15,50 — 15,75. 
Owies stanaartowy 15.00. 

7 dzie się sprzedaż z publicznej licytacji nieru- 

as praz ER pa 34,50 —38.00 chomości ziemskiej, składającej się z 7 ha grun- 
# wia St 18.00. 2 “7 tu ornego i łąki w jednej działce, położonej we 

Żytnia = 1795 — 1750 wsi Buzuny, gm. Howerniańskiej w powiecie 
m 18.25. sp Nieświeskim, województwie _Nowogródzkiem, 

Sk” obejmującej powierzchni 7 ha i zabudowań, któ 
kaka Bo 9.50. ra stanowi własność Antoniego Taratuty. Nie- 

DZ m. © 8.00 Z ruchomość ta nie ma urządzonej księgi hipo- 

K © = ez. V, pałońn 36.00 — 37.00 tecznej. Powyższa nieruchomość została osza- 
” cowana na sumię zł. 6.725. Sprzedaż zaś rozpocz 

= Brycz. 2 «= nie się od ceny wywołania, tį. od kwoty zł. 
Siano 6.00. 3 S 4.483,35. = Licytant przystępujący do przetar- 
Siekia“ 5 # gu powinien złożyć rękojmię w gotowiźnie w 
сНа ]' jane 90% 31,00 — 31,7. kwocie zł, 672,50 albo w takich papierach war- 
a Z iż Z 2 3 Р tošciowych bądž ksiąžeczkach 'wkładkowych, 

instytucji w których wołno umieszczać fundu- 

sze małoletnich, i że papiery wartościowe przy- 
s jęte będą w wartości 3/4 części ceny giełdowej. 

Giełda warszawska Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa- 
3 о ананна runki licytacyjne, o ile dodatkowem publicz= 

Z dnia 20 października 1988 r. nem obwieszczeniem nie będa podane = wia- 

Holaudja 359,60 — 360,50 — 358,70. domości warunki odmienne; że prawa osób trze 
Londyn 28.50 — 28.64 — 28.36. cich nie będą przeszkodą do licytacji i przysą- 
Nowy York '6,30 — 6,33 — 6,27. dzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrze 
Paryż 34,89 — 34,98 — 3480 

Praga 26,47 — 26,53 — 26,41. 
Stokholm 147,30 — 148,00 — 146.70 
Szwajcarja 172,75 — 173,18 — 172,22. 
Włochy 46,76 — 47,19 — 46,73. 
Berlin w obr. pryw. 212,75 

: Tend. niejednolita. 

żeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przes 
targu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 

o zwolnienie nieruchomości lub jej części od e- 

gzekucji i że uzyskały postanowierńie właści- 
wego Sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji; 

że w ciągu ostatnich 2-ch tygodni przed licy- 
tacją wolno oglądać nieruchomość w dni pow- 

Bak! AKCJE = szednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaš po- 

Bank Polski 80 — 80,50 "+  stępowania egzekucyjnego można przeglądać 
Kijewski 13 ы w Šadzie. ||| 
Lilpop 10,75 Niešwiež, dnia 16 X 1933 roku, ' 

Tendencja przeważnie mocniejsza Komornik (—) St. Sienkiewicz. 
Dolar w obr. pryw. 6,16 — 6,17 

Rubel — 4,69 — 4,70 
Pożyczki Polskie w N/. Yorku: 
Dolarowa 56 1/8. 

‚  Dillonowska 66 
Stabilizacyjna 70.50 

} Warszawska 44, 
! Śląska 42. 

| ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka eń edcisków 

A. Prow. A. PAK 
B BE 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Minis- 

trów z 25 VI 1932 r. o postępowaniu egzeku- 
cyjnem władz skarb. (Dziennik Ustaw z dnia 

22 VII 32 r., Nr. 62, poz. 580) 1-szy Urząd 

Skarbowy m. Wilna niniejszem podaje do wia- 
domości publicznej, iż w dniu 23 października 
1933 r. o godz. 10 rano odbędzie się w lokalu 
Sali Licytacyjnej przy ul. Niemieckiej 22, sprze- 
daż z licytacji od cen zaofiarowanych 7.000 szt. 

obrazów - odbitek — oszacowanych na kwotę 
O DV į L zł. 700 (słownie: siedemset złotych), należą- 

cych do Jurkiewicza Józefa na pokrycie zaleg- 
łych należności skarbowych. 

PUDER © SUBTELNYM Zajęte mienie oglądać można w dniu i miej- 
scu sprzedaży w godzinach między 9 a 10-tą, 

TRWAŁYM ZAPACHU (—) M. żochowski, Kierownik Urzędu. 

            
     

  

Prosimy nie ulegać. namowom sprzedawców, u- © zc Ki wa 

siłających pudry o łudząco podobnych opako-  KUNMNENENESNESZE -— 
waniach i nazwach, oSA zamiast ory- LaKarze т Oa 

> : ъ 

Огу;;іпа!пувзнаег 5 Fleurs Forvil Paris posiada » 5 CE mieszkanie 

ER. ее | МООр Ge wy zyc 
„PÓUPRE FORVI L " Mickiewicza 22 m. 21, | Tudęoz zh 

Polecamy wszechświatowej sławy wody Kotoń- tel. 19 16 Когопу рог- sis dowe esa kę 

skie i perfumy 3 Fieurs Forvil Paris oraz inne Zęby s Koka A Wileński Ne37 — oraz 

  

    

zapac! vy. ` — Wozownia, 

НАБЛНЕЕДНЖОТБОТОБЧРОЕЫЕВОЕВА "5 Koron ор” 2-3 —— ZZA RAMA д ! 
Nr. spr. Ž — 867 - 33. RE UBNE Mieszkanie 

= т ž ы sloneczne do vynajęcia 
OGŁOSZENIE i SPRZEBDAŹ  5— 6 pokojowe — m 

= ilni dział 6 „ WYTYWUEYFIYTYWYTC" wszelkiemi wygodam 
je' Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział O-y, ob. 

a ord z dnia 18 sierpnia 1933 to- 170,0, 7 — podatek lokalowy _od 

ku postanowił ogłosić Spółzielnię Mleczarską Sprzedaje się ch a RED p 

w jęczmieniszkach z odpowł ogr. siedziba Ww meble: salonowy sty- Kamber Ё 

jęczmieniszkach, gm. podbrzeskiej, pow. wileń- lowy, fotel bujsk. Wi- 

sko-trockiego, za upadłą w handlu i kuratorem toldewa 16 m. 1 | 

masy tupadłościowej wyznaczyć Ludwika Wołej- -- > ; 

ko, zam. w kol, Jęczmieniszkach, gm. pObrzes- | skakaAsmAA AAS ABA ааа - 

BE b 2 ierzyciele i LUOKARE SA obec powyższego wszyscy wi е R a а 

dłużnicy upadłej w handlu Spółdzielni obowię- СЕРОН late] = Pensjonat 
zani są w terminie 4-miesięcznym VW r SLS 

drukowania niniejszego obwieszczenia w Do- z | 5 J CYWIŃSKIEJ 

datku do Dziennika Urzędowego Ministerstwa 1 1 i 

Śprawiediwości donieść Śndor Okręgowemu Pęk ofadmuj "alk zo"! Mao 
AE o SĘ Pi do upadłej Aa zolidoych iękatorów tel. 17.03 — pokoje od 

ielni i o należnościach, które im przypadają, Tnformacje: Św. Ignace- 3 zł, z utrzymeniem 
chociażby terminy płatności ich nie nastąpiły. EU Н ЁО G Ša Tais y 

St. Sekretarz (podpis. nieczyt.) «= . 3 

  

    

-- —   

  

    

  

Likwidator mienia b. Petersbursko - Tulskiego, Peltawskiege, 

Kijowskiego i Moskiewskiego Banków Zlemskich 
niniejszem podaje do wiadomości: 

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Banki wydanych odbędą się w obecności Likwidatora w Wilnie (ul. Mickie- 

wicza 8) o godzinie 12-tej licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza 25 listopada 1933 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, 

druga 15 grudnia 1933 r.; 2) że zgodnie z $ 24 Ustawy Banku, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki, z doliczeniem 

do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, należności przewidzianych w $ 19 Ustawy Banku, zaległości zaliczonych na rachunek dłużnika 

z powodu przerachowania pożyczek rublowych, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, 

a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nierucho- 

mości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowa i nieprzeterminowana krótkoterminowa, z ratą bieżącą i należnemi od- 

setkami od niej; 3) że osoby žycząceiwziąč udział w licytacji mogą przeglądać w Kancelarji Biura Likwidatora akta, dotyczące zastawu nieruchomości wy- 

stawionych na sprzedaż od godz. 9-tej do 1-ej, w dniach urzędowania Biura; 4) że osoby przystępujące do licytacji winne przed rozpoczęciem przetargu zła- 

żyć vadium w wysokości wszystkich zaległości i wydatków, które obciążą nabywcę nieruchomości; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożo- 

nego vadium i nieuiszczonej pozostałości pożyczki oraz raty bieżącej z należnemi odsetkami od niej, a również opłaty alienacyjne winne być wniesione w 

ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie wskazanym. wyżej wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji vad- 

jum, które będzie obrucone na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat należnych Bankowi 

z wystawionej na sprzedaż mieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela. 

Niżej podane rubryki oznaczają: 1) N-ry pożyczek, 2) Nr. hipoteki, 3) nazwisko i imię właściciela, 4) @а nieruchomości miejskich — miasto, ziem- 

skich — nazwa majątku, 5) dla nieruchomości miejskich — ulica i Nr. domu, ziemskich — powiat, 6) dla nieruchomości miejskich — powierzchnia placu 

w mtr. kw., dla ziemskich — obszar w hektarach, 7) suma należnych Bankowi zaległości w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, 

która musi być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość. Suma ta, z doliczeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Banku zaległości po- 

datkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji oraz wydatków, które ujawnione zostaną w dniu przetargu, 

winna być złożoną jako vadjum przed rozpoczęciem licytacji — w złotych, 8) rata bieżąca z odsetkami w złotych, 9) nieumorzona pozostałość pożyczki na 

dzień 1 stycznia 1934 r. w zł. 

    

  

              
  

                                  

1 Ž ы 3 4 5 6 R, 8 3 

12861 7056 Hejbowicz Hieronima Święciany 3 Maja 21 5.570 3.717|17, 198551  3.024167 
853 1737 Chazanowie: Izrael i Ester-Mirka Grodno Piaskowa 8 1.837 12.37 ss 730|13] 16.496]21 

Wołosewiczowie: Pawła S-cy, Cyprjana | Chudlin Kobryński 294 7.261,6 297 4775 
1892 S-cy Miny, S-cy Sowpielowie:: Тн 

chona Sp-cy, Antoniego S-cy i Grze 
gorza S-cy | 

355 Nurzec D. Narbutt Florentyny — Augustyny — Ma- |: Nurzec Bielski 263 11.306/20 732/88] 19.802 
3 rji S-cy oraz Jurczakowie: Wincenty 

i Adela 
1715 Engielhardt Bazyli Sylwerjanowo vel Braslawski 146 1.264|59, 9653] 2,608|19 

. : RZ: 1 Zaracz Ё 
2892 1333 Jurofi Jozef RE Sielec Prużański 1237 52.97 J 2.310|-|- 66.057/47 

RE» ala w tem na likw- 

So dację serwiłutu 
ARES 298,06 ha 

2893 7104 * Albinowski Mieczysław Sielec (parcela) Prużański 171 15.220/06 749,38] 21.429]36 
397 456 _ święcińska Eugenja Zasimowicze z ur. | Prużański 198 5.57845 574,07). 16,416,07 

: ias Klin 

1707 Klimiuk Miron, Dorosz Jan, Żelazowscy: | Rumejki Białostocki 174 20.844159 72532) 20.741|26 

: Aleksander, Franciszek, Feliks-To- 
masz, Krzymowski Feliks, Kasperuk 

МОВЕ i 5095 dales] 1 1916 5393 Momlik Cyprjan, Smiechowiczowie: E- | dza Nr. 29 w urocz,| Kobryński, 37 LL E gos 
ljasz, Nikifor, Lulkowicz Tomasz Wielka Niwa 

} z maj. Dywin Е 

569 Janowicze Michałowska Janina-J6zefa-Antonina-Sta | Janowicze Biatostocki | 185 6.628]72 770;—|- 22.019]16 

nisława i Szyszkowskiego Bohdana 
Sp-cy ь 

1565 5488 Bohdanowicza Adama-Wincentego Sp-cy | Zaciemień z folw. | Wilejski 8 507 17.525]25] 1.196 | 34.208133 
` Nowe Tekary i 

a : kol. Cierciaże 
1700 5920 Czeki Wiodzamienm 5 dz. Nr. 36 i 37 z maj. | Kobryński 67 373816) 12375) 3.538|79 

: 5 > Dywin w ur. Jag- 
\ minowo 

` \ - 

6741 Pomorskiej Leonji-Marjanny-Heleny fotw. Cegielnia z maj. Kowelski 384 5.379177 257/82]  7.372)49 
Sp-cy Powursk 

686 8843 Boczkowski Adam, Urbanowiczowie: Ur- | przy wsi Hołubne | Kostopolski 57 1.961:49 7907į 2.260 
szula, Michał, Wiktor i Cybulski Wa- 
lenty ` | i 

738 13065 Lisowiec Jan, Lisowiec Daniel, Kazimirow | przy wsi Milatyn, | Włodzimierski 234 8.496]10 381]15] 9.226/69 
Teodozy, Olichwir Aleksander, Kuch- Jarzębkowce, 
ta Emeljan, Wychowaniec Efim, Dem- Nieokołysek i 
czuk Michał, Nowosad Marek, Were- Podbrzezie 
mij Konrad, Lisowiec Jan, Babyk Kuž- 
ma, Olifir Aleksy, Olifir Ilja, Bielec- 
ki Daniel, Bielecka Epistymja, Bon- 
darczuk Uljan, Wychowaniec Teodor, 
Trofimow Bazyli, Bajczuk Piotr, Smo 
sarczuk - Jan, Weremij Nikifor, Bielec- 
ki Józef, Konona Józef, Bobyk Sisoj, 
Olifir Bazyli, Mielnik: Timofiej i й 

Efim, Konopa Nazar, Moroz Semen, 
Kudłaj Atanazy, Franczuk Foma, 
Kazimirow. Efim, Czernij Grzegorz, 
Bobyk Mikita, BobykEfim, Olifir Po- 
tap, Moroz Awwakum, Moroz Cha- 
ryton, Mielnik Filip, Mielnik Bazyli, 
Pietraszuk Miron, Szydłowski Bazyli, 
Weremij Marek, Ciucer Nazar, Ol- 
chow Mikołaj, Šlusarczuk Jan, Gro- 
bow-Gorbow Eustachy, Dżuś  Grze- 

gorz, Smal Anastazja Kalituszka Nikifor 

MOSKIEWSKI BANK ZIEMSKI! 

                      
Wadejk Antoni Melachowicze Baranowicki 65 1.727|83) 66]—ł  1.436]77 

s 289 | pac rówice Napoleon Kruhowicze Łuniniecki 4,373 12.103) - 1.593]90] 38.584|34 

54 Maszoński Andrzej, Lach Szymon, Ka- | Ciosonoje z m. Milcz] Wilejski 82 2 225122 786 2.125|19 

mieńscy: Szymon i Andrzej, Kurja- 
nowicz Bazyli, Daniel i Leon, Biel- 

kowicz Maksym, Korol Jan, Szymon, 

Tomasz i Jakob, Uzłowski Józef, 

Czerniawski Jan, Półtorako Grzegorz, 

Kuczyński Michał, Rysik Jan, Lesz- 
kowicz Hilary 

Rawkowskiej Marji s-cy Orzechowiec Nowogródzki 58 1.904|07 82)50] 2.359j20 

A ESS Rant : Haszczyn Baranowicki 243 3.132]28 151]25]  4,325119 

38 216 Hartingha Józefa s-cy Terespo! Niešwieski 1.085 18.836199] 1.749169; 50.031|60 

SN zaś z cz: 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński, 
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