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Rolnicze bezdroże 
Przed dziesięciu laty wysunąłem i odtąd 

stałe broniłem na łamach prasy koncepcję 

uprzywilejowania interesów - rolnictwa ziem 
półnoeno-wschodnich w państwowej polityce 

gospodarczej. 

Początkowo koncepcja ta nie znajdowała 
oddźwięku nawet wśród bezpośrednio zaint»- 

resowanych rolników, którzy nie mając jed- 
nolitej organizacji a będąc zasugestjonowani 

rzekomą przeciwstawnością interesów poszcze 
gólnyeh stanów posiadania, — obronę intere- 

sów rolnictwa utożsamiali z walką o przywi- 

leje dla danej grupy na niekorzyść innej. 

Owczesne stosunki znakomicie były wykorzy- 

stane przez jednostki, przeważnie nic wspol- 

nego z rolnietwem nie mające, dla robienia 

karjery, otrzymywania intratnych posad i 1. 
p. —a w prostym stosunku do tego samo 

rolnietwo ponosiło ciężkie straty, nie będąc 

w stanie nawet sprecyzować swych potrzeb 
przed miarodajnemi czynnikami. 

Zwrot w ustosunkowaniu się ogółu rolni- 

ków do zagadnień, mających stanowić o dal- 
szym rozwoju miejscowego rolnictwa i usu- 

nięciem przeszkód, które dotąd ten rozwój 
umiemożliwiały, — nastąpił dopiero przed 
d-ma laty, kiedy próby wewnętrznej konsoli- 

dacji rolnietwa, podjęte w drodze unifikacji 
organizącyj rolniczych, dały pewne pozytyw- 
ne rezultaty, podważając dawną tezę dobro- 
bytu jednej grupy kosztem drugiej a nasta- 
wiając wysiłki w kierunku uzyskania pomyśl- 
nych warunków dla pracy rolnika wogóle. Od 
tej chwili stało się możliwem właściwe oświe- 

tlenie i właściwa, zorganizowana obrona po- 
trzeb miejscowego rolnictwa. Konferencja na 

Zamku w roku 1930, zainiejowana staraniem 
wojewody Wł. Raczkiewicza, była pierwszą 
jaskółką możliwości w tej mierze. 

Odtąd propagowana przezemnie „koncep- 
cja nie spotykała się już w prasie z mniej 
lub więcej gwałtownemi sprzeciwami. A prze- 
cież, przypominam sobie, jak kiedyś jedno z 
pism miejscowych z obłudą, w tonie insynua- 
cyjnyra, zapytywało, w czyim to interesie 

Harski podnosi sprawę upośledzenia  Wileń- 
sżezyzny — wsząk to niepolitycznie, — a in- 
ny znów dziennik w wielkiem oburzeniu brał 
w obrónę Warszawę, twierdząc, 

częstych przyjazdów różnych dygnitarzy do 
Wilna wymownie świadczy, jak bliskie są ser 
eu Warszawy interesy wileńskiego rolnictwa.. 

Dziś oba te pisma są zwolennikami zmiany 
kursu polityki państwowej wobec Wileńszczy- 
zny, — jedno, by zwalać odpowiedzialność za 
stan obeeny na rząd, drugie — by nie spot- 

kać się z zarzutem, że idzie wbrew opinji o- 

góła społeczeństwa rolniczego. 
Dwa „ale'* stanęły na przeszkodzie do na- 

dania sprawie. wałściwego obrotu. Pierwsze 

„ale'* polegało na tem, że zunifikowane orga- 
nizacje stawały się powoli instrumentem poli- 

tyki państwowej, wykonaweami woli, idącej 
z góry, — utrzymywały się bowiem prawie 
wyłącznie z subwencyj skarbowych. Personel 

orgamizacyj wyrabiał się na modłę urzędniczą, 
a przywarłszy do smoczka rządowego zatra- 

са} z postępem czasu cechy czynnika  społe- 

cznego. Słuszną okazała się przestroga, Tzu- 

сопа dziewięć lat temu przez przedstawicieli 
Pomorskiego T-wa Rolniczego na  zjedździe 
rolniczym w Wilnie. Gdy kurczyć się zaczę- 

ły możliwości budżetowe, praca w terenie ule- 

gła redukcji, a czynnik społeczny nie był już 

zdolny do podjęcia tej pracy w skali odpo- 

wiadającej potrzebom. Dziś to wszystko na- 
prawić ma izba rolnicza, samorząd rolniczy. 

Zadanie — wyjątkowo trudne, ponieważ jak 

stwierdza w swym organie Centralne T-wo 

Organizacyj i Kółek Rolniczych  „przedsta- 
wiciele drobnych rolników i osadników uzna- 
li za konieczne zgłoszenie odpowiedniej de- 
klaracji o usunięciu się od udziału w pracach 
zavządu i komisyj izby“'. 

Pierwszym zatem czynnikiem, który za- 
ważył na nieuwzęlędnianiu w polityce pań- 
stwowej rolniczej swoistych, odmiennych i 
strukturalnie niepomyślnych warunków i sto 
sunków w Wileńszczyźnie i traktowaniu te- 

go kraju pod względem potazeb i koniecznej 

opieki na równi z innemi dzielnicami pań- 
stwa, — była ta okoliczność, że rolnictwo nie 

potrafiło zorganizować się własnym sumptem, 

lecz doszło do tego przy pomocy góry. 

Drugim czynnikiem był kryzys i trudno- 

ści budżetowe, przekreślające możliwość  sto- 

sowania planowej i odpowiadającej istotne- 
mu układowi potrzeb polityki uprzywilejowa- 

nia wobec ziem północno-wschodnich. 
W ostatecznym wyniku, czy z tych, czy 

z innych przyczyn, Wileńszczyzna przegrała 
na całej linji, nie osiągnęła wyrównania róż- 

nicy, zachodzącej między zdolnością produk- 
cyjną a nakładanemi ciężarami i w. okresie 

kryzysu znalazła się w sytuacji niewątpliwie 
bardziej ciężkiej, niż rolnictwo na innych te- 

renach. 
(Gdy półtora roku temu zainicjowana zo- 

stała akcja ratownicza, w postaci ustawi fi- 
nansowo-rolnych, efekt jej musiał wypaść w 
województwach  północno-wschodnich o wiele 

słabiej, niż w pozostałych województwach, po- 
mimo mniejszego tu zadłużenia rolniczego i 

pomimo większej zdolności do zaciskania 
pasa. 

W grę tu wchodzi przedewsżystkiem tak 

niska cena ziemi, przy zupełnym jednocześnie 
zaniku popytu na ziemię, że warsztat rolny, 

że już fakt 

będąc globalnie stosunkowo nawet mało zam 

dłużony, nie przedstawia wartości dla wierzy- 
ciela. Każdy z osobna właściciel ziemski, to 
bankrut, niezależnie od obszaru posiadłości, 
tą tylko różnieą, że drobny rolnik, przymie- 

rając z głodu, może jeszeze przy swej ziemi 

narazie wytrwać. Stanowczo zamało zwraca 

się uwagi na tę okoliczność, że rolnicy wy- 
kazują u nas zbyt mało gotowości do korzy- 
stania z ustaw ratowniczych, zwłaszcza, jeżeli 

chodzi o urzędy rozjemcze a w pewnej mie- 

rze i Bank Akceptacyjny. Przecież wynika 
to albo z obawy narażenia się wierzycielowi 
(ustawy w każdej chwili mogą utracić moe 

obowiązującą, a wówczas wierzyciel zacznie 
działać z całą bezwzględnością), albo z oba- 
wy związania siebie terminami, zgóry wie- 

dząc, że terminów się nie dotrzyma (wówezas, 
gdy prolongując weksle, lub z biedy coś nad- 
płacając, można jeszcze utrzymać się na po- 
wierzchni przez dłuższy, lub krótszy czas). 

Ale rolnik wileński zależny jest nietylko 
od wysokości swego zadłużenia, nietylko od 
ceny ziemi i artykułów produkcji i nietyl- 

ko od stopnia partycypowania w ulgach gwa- 
rantowanych przez ustawodawstwo  ratowni- 

cze. Żależny jest również od klęsk żywioło- 
wych. "Tu zachodzi nieporównalna wprost 

różnica między stanem rzeczy u nas a w in- 

nych dzielnicach, z wyjątkiem może Małopol- 

ski. 

To, co tam uważane jest za nieurodzaj -— 

w Wileńszczyźnie uchodzi za bardzo pomyśl- 
ny rok. Nieurodzajem nazywamy, gdy trze- 

ba kilka razy odsiewać a ziemia nie zwraca 

nawet zasianego ziarna (co zresztą nie wpły- 

wa na wymiar podatku dochodowego). A ca- 

kie wypadki są zbyt częste, by można było 

przejść nad niemi do porządku dziennego. 
Pięć lat temu, rząd włożył dobrych kilka mi- 
Ijonėw na dożywianie głodującej ludności rol- 
niczej w Wileńszczyźnie. W tym roku głód 

wystąpi w ostrzejszej jeszcze fommie, ponie- 

waż ziemniaki, ten podstawowy artykuł ży- 

wienia się ludności, — przepadły. Już dziś, 

kiedy tyle miesięcy dzieli nas jeszcze od 
przedńówka, w wielu miejseowościach rolnik 

żywi się surogatami. 

Za klęski żywiołowe, powtarzające się w 
krótkich odstępach czasu, rolnik żadnej odpo- 
wiedzialności nie ponosi. Ale czy ta okolicz- 
mość naprawdę jest uwzględniana? Powiedz- 

my wyraźnie, że nie. Warunki klimatyczne są 

poza nawiasem rozważań i kalkulacyj, co 

może dać Wileńszczyzna. 
Jeżeli przedtem stwierdziliśmy, że trud- 

ności budżetowe w okresie kryzysu udarem- 

niły starania o planową, odpowiadającą istot- 
nemu układowi potrzeb, politykę uprzywile- 

jowania Wileńszczyźnie, to stąd jeszcze nie 
wynika, że przekreślone są wogóle możliwo- 

ści ulg dla Wileńszczyzny w zakresie przede- 

wszystkiem różnych obciążeń, których wyso- 

kość urąga istotnym możliwościom  płatni- 
czym. 

Jeżeli zatem koncepcja uprzywilejowa- 

nia potrzeb tego odcinka terenowego w pań- 

stwowej polityce gospodarczej w obecnym tru 
dnym okresie nie może być w pełni realizo- 
wana, — należy przynajmniej uwzględnić 
czynnik dotąd lekeeważony — warunki kli- 
matyczne. Z. Harski. 

   

Projekt zmiany konstytucji na 
RYGA. PAT. — Powodzenie referen- 

dum w Estonji, jak było do przewi- 

dzenia, odbiło się już pewnem echem na 
Łotwie. Związek Chłopski złożył do Sej 
mu projekt zmiany konstytucji, który 

zmierza w pierwszym rzędzie do ukróce- 

nia partyjnictwa i sejmmowładztwa, oraz 

do wzmocnienia władzy prezydenta. 

Według projektu, liczba posłów zo- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. I 

Redakcja rękopisów aiezamowionych ше zwraca. Administra- ! 

cja mie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

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

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul, Suwalska 13 — $. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol, „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach* 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
R. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

„ Włodzimierowa. 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— «& Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SLONIM — Księgarnia J. Ryppa uL Mickiewicza 10. 

WOLOŽYN — 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny. 

Lewin — Birro gazetowe ul. 3 Meja *. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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  OBALENIE RZĄDU DALADIERA TELEGRAMY 
głosami socjalistów i prawicy 

PARYŻ. PAT. O godzinie 2-giej rano 
Izba Deputowanych obaliła rząd Dala- 
dier'a. Za rządem głosowało 241 po- 
słów, przeciwko — 329. Rząd Daladiera 
podał się do dymisji. 

PARYŻ. PAT. — Według szczegóło- 
wych obliczeń, w głosowaniu nad art. 37 
projektu rządowego, dotyczącym uposa- 

żeń urzędniczych, w Izbie Deputowanych 
za rządem padły głosy: 1 — jedności ro- 
botniczej, 29 — socjalistów, 19 socjali- 
stów francuskich i republikanów socjal- 
mych, 12 niezależnej lewicy, 155 — rady 
kałów socjalnych, 4 — niezależnych, 12 
— lewicy radykalnej, 9 nie nałeżących 
do żadnych ugrupowań. 

Chautemps otrzyma prawdópodobnie misję 
tworzenia rządu 

RZĄD RADYKAŁÓW BEZ STAŁEJ WIĘKSZOŚCI 

PARYŻ. PAT. Koła polityczne żywo o- 
mawiają kwestję utworzenia nowego gabine- 

tu. Na skutek wyniku wczorajszego  głoso- 
wania wydaje się mało prawdopodobnem, aby 

można było oprzeć centrum na większości kar 
telowej. 

Gabinet t. zw. unji narodowej nie wydaje 

się również możliwy ze względu na niechęć 
radykałów do współpracy z elementami pra- 
wicowemi. Wreszcie formuła koncentracji 
chwilowo może nie mieć szans powodzenia ze 
względu na niechętne ustosunkowanie się do 
tej formuły lewego skrzydła radykałów. 

W tych warunkach uważa się za prawdo- 
podobne utworzenie gabinetu radykalnego, о- 

pierającego się na partji radykalnej i na nie 
stałej większości w Izbie. Gabinet taki na- 
trafiłby nartulanie na takie same trudności, 
co i dotychczasowy rząd. 

Koła polityczne przypuszczają, że prezy- 

dent Lebrun powierzy misję utworzenia nowe- 
go rządu deputowanemu Chautemps, co ozna 
czałoby przyjście do głosu tych elementów 
grupy radykalnej, które są za koncentracją i 

przygotowałoby ewentualnie drogę gabineto- 
wi koncentracyjnemu. Wszyscy parlamenta- 

rzyści zgodnie potwierdzają, że problem fi- 
nansowy wysuwa się obecnie na czoło zagad- 

nień państwowych i że zarówno przyszły ga- 
binet, jak i parlament będą musiały odrazu 
uporać się z tem zagadnieniem. 

W tych warunkach prezydent  Lebrun, 

według zapewnień prasy, zdecydowany jest 
zasięgnąć możliwie najszerszej opinji, ale je- 

dnocześnie szybko rozwiązać kryzys gabineto- 
wy przez powołanie pod koniec dnia jutrzej- 
szego Osobistości politycznej, która podejmie 
się utworzenia rządu. 

  

W Niemczech © upadku gabinetu Daladier 
BERLIN PAT. — Wiadomość o upadku ga- 

binetu Daladier nadeszła do Berlina wczesnym 

rankiem i ukazała się w „12-Uhr Biatt". Obszer- 

niejsze komentarze i artykuły, poświęcone temu 

zdarzeniu, zamieściła dopiero prasa popołudnio- 

wa. 

oświadcza, że upadek gabinetu Daladier przy- 

jęto w niemieckich kołach politycznych zupełnie 

spokojnie i wyczekująco, jako następstwo czy- 

sto wewnętrznych politycznych komplikacyj.— 

Komunikat mówi o rządzie Daladier, že nasta- 

wiernie jego wobec zagadnień niemieckich było 

względni wyorzumiałe. Byłego premjera francus 

kego komunikat nazywa dżenteimenem w Od- 

niesieniu do Rzeszy, wyróżniającym się dodat- 

nio z pośród innych francuskich mężów stamu. 

" W artykułach prasy neimieckiej przebija je- 

Biuro Conti wydało komunikat, w którym -dnolite nastawienie. Przedewszystkiem dzienni- 
ki podkreślają znaczenie kryzysu gabinetowego 

we Francji dla polityki zagranicznej, wogóle da. 

jąc wyraz obawie co do osoby następcy Da- 

ladier. 

Kryzys ministerjalny we Francji 
nie wpłynie na zmianę stanowiska w kwestji rozbrojeniowej 

PARYŻ PAT. — Według oświadczenia mi- 
nistra Paul-Bofńcoura, kryzys rządowy we Fran- 

cji nie wpłynie na stanowisko Francji co do kon 
ferencji rozbrojeniowej. Koła irancuskie są zda- 
nia, że konferencja powinna kontynuować swe 
prace, ale nie są przeciwne jej odroczeniu do 
pewnego określonego terminu. Francja, podob- 
nie jak Wielka Brytanja, jest zwolenniczką za- 
czekania na rezultat plebiscytu niemieckiego, ja- 
ki odbędzie się 12 listopada, lub ewentualnie 
zwolenniczką propozycyj Szwajcarji odroczenia 
konierencji rozbrojeniowej do 1 grudnia. W mię 
dzyczasie byłoby wskazane osiągnięcie bliższe- 
go porozumienia dla przygotowania pracy w 
Genewie. 

W Paryżu uważają za pożądane, by w cza- 

   

staje zmniejszona o połowę. Posłowie ko 

rzystają z nietykalności, jedynie w okre- 

sach trwania sesji sejmowej. Sejm wybie 

rany jest na okres 4-letni, prezydent zaś 

— na okres 5-letni w głosowaniu ludo 

wem, przyczem prawo wyborcze przysłu 

guje obywatelom, którzy ukończyli 25 lat 

Prezydent nie może być obierany na dłu 

żej, niż na 10 lat z rzędu. Przysługuje 

  

Šiedz 
LWÓW (ISKRA). Śledztwo w sprawie za- 

machu w konsulacie Z. S. R. R. we Lwowie to- 
czy się w trybie przyśpieszonym. Dziś ujawnio- 

ne zostało nazwisko młodego zamachowca. Na- 
zywa się оп Mikołaj Łemech i jest studentem 
I-go roku wydziału matematyczno _ przyrodni- 
czego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwo- 

wie. Śledztwo ujawniło, że Łemech przybył do 

Lwowa ze wsi, gdzie stale mieszkał, w dzień 

zamachu, tj. w sobotę rano. Pierwsze jego ze- 
znanie, złożone jeszcze w gmachu konsulatu 
zaraz po dokonaniu morderstwa, że jest on 

czynnym członkiem U. O. N. i z ramienia tej 
organizacji dokonał zamachu zostało po 
twierdzone w dalszych dochodzeniach. 

Policja w ciągu nocy z soboty na niedzielę 
i dnia niedzielnego przeprowadziła szereg rewi- 
zyj, w wyniku których aresztowano kilka osób. 

Zamachowiec stanie przed sądem doraźnym 

natychmiast po zakończeniu śledztwa w ciągu 
najbliższych kilku tygodni. —' Grozi mu kara 
śmierci. 

W dniu dzisiejszym w prosektorjum przepro 

wadzona zOstała sekcja zwłok Aleksandra Maj. 

two w Sprawie zamachu 
w konsulacie sowieckim we Lwowie 

łowa. Wykazała ona, że śmiertelne strzały ugo- 
dziły ofiarę zamachu w głowę i serce. Po za- 
balsamowaniu zwłok odtransportowano je na 
dworzec i przekazano oficjalnie przedstawicie- 
lom ZSRR. 

Aleksander Majłow liczył lat 23, pochodził 
z Moskwy, gdzie pracował jako robotnik. Na 
placówkę konsularną do Lwowa przybył zale- 
dwie przed trzema tygodniami, 

Należy zaznaczyć, że obecnie funkcje kon- 
sula ZSRR we Lwowie pełni zastępczo sekret- 
tarz poselstwa sowieckiego w Warszawie p. 
Aleksandrow. Zatem 0n padłby ofiarą zamachu, 
gdyby Majłow nie zatrzymał Łemecha w swoim 
gabinecie. 

NOTA Z. $. 5. В. 

WARSZAWA PAT. — Dnia 23 bm, przed- 
stawiciel pełnomocny ZSSR w Warszawie zło- 
żył rządowi Rzeczypospolitej notę w związku z 
zamachem, dokonanym dnia 21 bm. na tery- 
torjum konsulatu ZSSR we Lwowie. Na powyż- 

szą notę udzielił rząd polski w dniu wczoraj- 

szym stosownej odpowiedzi. 

  

sie zebrania się prezydjum i komisji ogólnej kon. 
ferencji co ma nastąpić 25 i 26 października, 

utworzono komisję redakcyjną, któraby się za- 

ięła wyciągnięciem odpowiednich wniosków z 
ostatnich rozmiów, które później zostałyby roz- 
patrzone na komisji głównej. — Ten punkt wi- 
dzenia, według ostatnich wiadomości, nie na- 
potkałby na sprzeciw ze strony Anglji, ani ze 
strony Stanów Zjednoczonych. Również i Wio- 
chy nie byłyby przeciwne temu projektowi, 
zwłaszcza że Od czasu decyzji niemieckiej nie 
poczyniono żadnych demarches celem przesu- 
nięcia ciężkości rozmów z Genewy do Stresy. 

Paui-Boncour, podobnie jak i minister Si- 
mon, nie udaje się jutro do Genewy. Francję bę- 
dzie reprezentował delegat Massigli. 

Łotwie 
ta można usunąć jedynie w drodze gło- 
sowania ludowego, o ile wypowie się za 

tem conajmniej 50 proc. wyborców. Mi- 

nistrowie muszą być zatwierdzani przez 

prezydenta. Rząd jest odpowiedzialny 

jedynie przed prezydentem. Prezydento-- 

wi przysługuje prawo nieogłaszania u-- 

staw, uchwalanych przez Sejm, prawo 

zawieszania wolności obywatelskiej, pra 

sy, zebrań, strajków i t.d. oraz prawo 

zatwierdzania sędziów. 

Projekt ten wywołał wielkie wrażenie 

w Sejmie. Projekt Związku Chłopskiego 

znajdzie prawdopodobnie większość, po- 

trzebną dla odesłania go do komisji praw 

no-publicznej. Dla wprowadzenia proje 

ktu w życie wymagana jest większość 

2/3 głosów. 

RL LŽS O R WIRES 

NARODOWI REWOLUCJONIŚCI 

POD KLUCZEM 

WARSZAWA (tel. wł.) W związku ze spra 

wą podrzucenia granatu ręcznego w lokalu re- 
dakcji „Naszego Przeglądu", władze śledcze do- 

konały szeregu rewizyj i aresztowań. Między 

innymi aresztowano kiiku członków organizacji 

wszechpolskiej Grobickiego, Edmunda Jenicze, 

Zbigniewa Tatarkiewicza, Wiesława Zarentbe, 
oraz Henryka Sienkiewicza. Prócz tego dokona- 

no rewizji w lokalu byłej organizacji wszechpoł. 

skiej, gdzie stwierdzono istnienie tajnej organi. 

zacji pod nazwą „Narodowi Rewołucjoniści”. 

KANDYDATURY NASTĘPCÓW 
PARYŻ. PAT. — Rozpoczęły się już 

narady przywódców poszczególnych u- 
grupowań w sprawie utworzenia nowego 
gabinetu. Przewidują utworzenie i- 
netu koncentracyjnego. Jako kandydaci 
na premjera wymieniani są: Sarraut, 
Chautems, Bonnet i de Monzie. Wszy- 
scy oni wezwani będą do prezydenta re- 
publiki w celu przeprowadzenia rozmów. 

KONFERENCJE PREZYDENTA LEBRUN. 

PARYŻ PAT. — Prezydent Lebrun prowa- 
dził od rana konierencje z przedstawicielami - 
by i Senatu. Najpierw przyjęci byli przewodni- 
czący komisji finansowej lzby Deputowanych 
Maivy oraz przewodniczący takiejże komisji Se- 
natu sen. Cailłaux. Następnie prezydent. konie- 
rował z reierentami głównymi tych komisyj dep. 
Jacquier i Sen. Renier. 

Skołei prezydent Lebrun przyjął przewod- 
niczącego Izby Bouissona Oraz przewodniczące- 
go Senatu Janneney'a. S 

Przewodniczący Izby po półgodzinnej au- 
djencji opuszczając pałac Elizejski oświadczył 
dziennikarzom: „Prezydent republiki pragnie 

szybko zakończyć kryzys gabinetowy. Przypusz 
cza on, że jutro wieczorem rozmowy polityczne 
zostarią zakończone". 

' Rozmowa prezydenta Lebrun z przewodni- 
czącym Senatu Jamneney'em trwała około 20 
minut, Po opuszczeniu pałacu sen. Janneńey 0- 
świadczył, że najważniejszym obowiązkiem 0- 
becnej chwiłi jest bezpieczeństwo kraju. Sen. 

Janneney sądzi, że obecne Izby są w stanie je 
zapewnić. Należy przywrócić zaufanie do ładu 

— i dyscypliny. 

DEMONSTRACJE PRZECIWKO  NO- 
WYM PODATKOM 

PARYŻ PAT. — W związku z dyskusją 
nad rządowym projektem reformy finansowej, 

szereg organizacyj, wchodzących w skład Fede. 
racji Podatkowej oraz Związek Zaw. Szoierów 

Taksówek, postanówiły demonstrować 

Izbą Deputowanych. 

Do akcji tej przyłączyli się właściciele tak- 
sówek i samochodów ciężarowych. Przed Izbą 
Deputowanych utworzył się olbrzymi zator sa- 
mochodów. Policja nie dopuściła demonstrantów 
przed pałac, demonstranci jednak zdołali utwo- 
rzyć zatory samochodowe na sąsiednich ulicach, 
tamując ruch. 

Przewodniczący Federacji Podatkowej w to 
warzystwie innych delegatów przybył na 1nost 
Concorde, gdzie został aresztowany. W ciągu 
popołudnia aresztowano około 200 demonstran- - 
tów. 

GWAŁTOWNA ZWYŻKA DOLARA 

I FUNTA 
PARYŻ PAT. — Giełda paryska zareago- 

wała na wiadomość o upadku gabinetu Daładier 

gwałtowną zwyżką kursu dolara i funta. Przed 
południem notowano funt 83,20, dolar 17,97. 

Akademia Literatury 
WARSZAWA (tel. wł.) Jak się dowiaduje- 

my, skład Akademji Literatury przedstawia się 
po zrzeczeniu się A. Struga jak następuje: Wa- 
cław Sieroszewski, Juljusz Kaden - Bandrowski. 
Leopold Staft, Zenon Przesmycki, Wacław Be- 
rent, Zofja Nałkowska, Piotr Cho: i, Ka- 
zimiera Iiłakowiczówna, Boy-Żeleński, Karol 
Hubert Rostworowski, ol Irzykowski, proi. 
Juljusz Kleiner, Wincenty Rzymowski i Leśmian. 

Wczoraj rozeszła się pogłoska, jakoby Ka- 
zimiera liłąkowiczównia miała się zrzec godnoś- 
ci członka Akademji. Jak się okazało, źródłem 
tej pogłoski było nieporozumienie. 

ZGON REDAKTORA „HAJNTU* 

WARSZAWA (tel. wł.) Zmarł w Warsza- 
wie redaktor naczełny żydowskiego „Hajnta”, 

p. Goldberg. Zmarły piastował swego czasu god 

ność prezesa sekcji żydowskiego Syndykatu 
Dziennikarzy warszawskich. 

STAN sŁZROBOCIA W POLSCE 

WARSZAWA. PAT. — Według danych 
statystycznych, liczba bezrobotnych  zareje- 
strowanych w P.U.P.P. na terenie całego pań- 
stwa wyniosła w dniu 21 października r.b. 
208,938 osób, eo stanowi w stosunku do ty- 
godnia poprzedniego wzrost o 2,431 osób. 

POWRÓT ESKADRY LOTNICZEJ Z 
RUMUNJI 

. LWÓW. PAT. — W dniu 24 b.m. w о- 
dzinach popołudniowych wylądowała na lotni 
sku wojskowem w Skniłowie eskadra samolo- 
tów polskich pod dowództwem płk. Rayskie- 
go. W ciągu popołudnia nastąpi odlot do 
Warszawy. 

PROCES BOJÓWEK O.U.N. 
LWÓW. PAT. — Jutro roz się 

we Lwowie przed Sądem Okos 
wa doraźna przeciwko członkowi bojówki O. 
U.N. Medzie, oskarżonemu o usiłowany  za- 
mach morderczy na osobę wywiadowcy P. P. 
Michała Tendaja. Rozprawie przewodniczy sę 
dzia Medyński, oskarża wiceprokurator dr. 
Prachtel-Morawiański. 

RENDEZ-VOUS KRÓLÓW 

BUKARESZT. PAT. — Dzienniki dono- 
szą, że spotkanie króla rumuńskiego z kró- 
lem Borysem bułgarskim ma nastąpić w dnia 
29 października na jachcie królewskim na 
Dunaju. W spotkaniu tem towarzyszyć ma 
królowi rumuńskiemu minister Titulescu, 
królowi zaś Borysowi premjer Muszanow. Pra 
sa wita z zadowoleniem zapowiedź spot- 
kania, sądząc, że będzie ono a 
porozumienia państw bałkańskich. 

WYKOLEJENIE SIĘ POCIAGU POD 
CHERBOURGIEM i 

PARYŻ. PAT. — W pobliżu Cherbourga 
wykoleił się pociąg. Według pierwszych wia- 
domości liczba zabitych przekracza 40 osób. 

‚ PARYŻ. PAT. Według oficjalnych donie- 
sień, ofiarami katastrofy kolejowej pod Cher 
bonzgiem padło 21 zabitych, 10 ciężko ran- 
nych i 21 lżej rannych. 

Warszawa. PAT. — We wtorek w godzi- 
nach popołudniowych na. lotnisku wojskowem 
na, Okęciu wylądowała, powracając z Rumu- 
nji, eskadra samolotów polskich. 

TRAGICZNY WYPADEK W HUCIE 
PARYŻ. PAT. Według doniesień z Be-- 

sanęon, w hucie żelaza w Audincourt zdarzył 
się tragiczny wypadek, którego ofiarą padło 
Lech robotników _ Polaków. Mianowicie, w 
czasie przesuwania wielkiej kadzi ze stopio- 
nym metalem, kadź przewróciła się, a płya 
metalowy oblał 4 polskich robotników. Dwóch 
z nich — Józef Rólkowski i Walenty Ka- 
tar poniosło śmierć. Trzeci — Stanisław Soł- 
dzik w stanie beznadziejnym przewieziony 20 
stał do szpitala. Czwarty robotnik odniósł 
tylko lekkie rany. 

ROKOWANIA O KONWENCJĘ LOTNICZĄ 
POLSKO-SOWIECKĄ 

MOSKWA. PAT. — W dniu 25 b. m. 
pod przewodnictwem ministra Łukasiewicza i 
szefa sowieckiej awjacji cywilnej Unszlichta, 
rozpoczynają się rokowania polsko-sowieckie 
o zawarcie konwencji lotniczej i otwarcie 
stałej linji komunikacyjnej Warszawa — Mo-. 
skwa. 

W czasie bankietu wydanego na cześć 
delegacji polskiej, nacz. Unszlicht, wobee 220 
łowych reprezentantów sowieckiego lotnictwa 
wojskowego i cywilnego, oświadczył m. in. 
że „rychłe otwarcie komunikacji lotniczej win 
no zacieśnić węzły przyjaźni między Rzeczą- 
pospolitą Polską a Związkiem Sowieckim**. 

ZWYCIĘSTWO BOROTRY 

LONDYN. PAT. — W turnieju teniso- 
wym o mistrzostwo Anglji na kortach kry- 
tych zwyci Francuz Borotra, bijąc w fi- 
nale po ciężkiej walce Austina w stosunku 
6:3, 5:7, 1:6, 6:4. W turnieju pań pierwsze 
miejsce zajęła niespodziewanie King, bijąc w - 
finale Stammers w stosunku 10:12, 6:1, 6:3. 

  

PARRADRZW EROZJI ENN SSRS SIS ROR. (OBA OCZ EZIO WORA 

PAN PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ NA GÓRNYM ŚLĄSKU 

  W Królewskiej Hucie, na terenie kopalni 
„Król* odbyło się w obecności Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej i przedstawicieli rządu poś 

nym Śląsku szybu węglowego im. Pana Prezy- 
denta Mościckiego. 

Na zdjęciu Pan Prezydent Rzplitej przybywa 
więcenie i uruchomienie największego na Gór- na poświęcenie szybu.



SILVA RERUM 
PANIE DOMU, LITERACI, POMOCNICE 

DOMOWE. 
Mężczyzna lubi nazywać siebie „panem 

šwiata““. Kobieta jest o wiele skromniejsza, 
bo zadawala się tytułem „pani domu''. „Pa- 
ni domu““ — jest to zawód. Coprawda, wiel- 
ki zawód na tym tle jest udziałem męża, ale 
«© tem się nie mówi. Zawodowe panie domu 
przypominają zawodowych literatów: mają 

własny związek, wydają czasopisma, no i 
czerpią Środki utrzymania bynajmniej nie 
ze swego zawodu. I tak, jak zawodowe związ- 
ki literatów przeważnie składają się z gra- 
fomanów, tak i w związkach zawodowych 
pań przeważa element, dla którego niema 
narazie odpowiedniego określenia. Ale pa- 
nie pod jednym względem górują nad lite- 
ratami: udające sobie sprawę z niedostatecz- 
nej wiedzy swych członkiń, pouczają je — 
systematycznie, gorliwie, ofiarnie, umiejęt- 

nie! Natomiast zawodowi literaci nie mogą 
zdobyć się na zorganizowanie kursów do- 
kształcających i umoralniających dla swych 
członków. 

Poza specjalnemi pismami panie domu, 
jak i literaci, mają swe rubryki w gazetach. 

Głos Narodu (286) właśnie w takim 
„kąciku'* ustami pewnej dzielnej niewiasty 
mówi „troszeczkę o obowiązkach matki'', 

Matka oczytana w powieściach francu- 
skich często pierwsza wprowadza w rodzinie 
pojęcie zlaicyzowanego i zmysłowego życia. 

Niby katoliczka uczy nawet pacierza, ale 

wychowuje swoje dzieci: synów i córki bez 

wpojenia w nich uczucia wstydu. Myją się 
razem, ubierają się bez krępowania się. A 
przecież nie trzeba zapominać, że obowiąz- 
kiem matki jest wpajanie od najwcześniej- 
szych chwil życia uczucia wstydu, któreby 
się później w życiu stało sygnałem  ostrze- 

gawczym przed grożącemi niebezpieczeństwa- 
mi. Żadne nowoczesne hasła, żadne uspra- 
wiedliwienie, że dzieci współżyjąc bez żena- 
dy z sobą, staną się więcej odpornemi, nie 
uprawniają matki do zabijania naturalnego 
uczucia wstydu u jej dzieci, 

- А więc szanowne matki!.. Nie czytajcie 
powieści franeuskich i nie myjcie się razem 
ze swemi córkami!.. Niech wasze córki po- 
znają, co to jest zbawienna wstydliwość i 
przygotowane w ten sposób pójdą w lecie ką- 
pać się nie z wami razem, — o nie! lecz w 
bardziej miłem towarzystwie !... 

Oprócz „pań domu'* są „pomocnice do- 
mowe'*. 

Dzisiejsze życie, mimo ciasnoty mieszkań 
dąży do tego, by każdy miał swój kąt do 
pracy, do spania, i do wypoczynku. Najbar- 
dziej uprzywilejowaną osobą jest. tedy — 
służąca), przepraszam ,„pomocnica domowa'* 
ten bowiem termin zaczyna się u nas powoli 
przyjmować podobnie jak „dozorczyni''* dla 
strožki). Ma ona kuchnię prawie wyłącz- 
nie dla siebie, a nierzadko pokój służbowy w 
dodatku. Dlatego też wiele pań domu z nie- 
chęcią oddaje pokój służbowy dla służby 

Łóżko w kuchni — to rzecz najbardziej 
niehigjeniczna, niemiła i nieestetyczna. 
Wszelkiemi sposobami i możliwemi środkami 
powinniśmy dążyć do tego, aby w kuchni 
nikt nie spał, i jeśli nie możemy dać służącej 
pokoju, to raczej poprzestać należy na do- 
chodzącej pomocnicy, niż wstawiać do kuchni 
łóżko... : 

Ale co zrobić w ciasnych mieszkaniach 
z maleńką kuchenką, gdy koniecznie potrze- 
bujemy stałej pomocnicy? Wiele gospodyń 
ucieka się do składanych łóżek, zwłaszcza 
jeśli jest jakieś schowanko na pościel. W osta 
teczności ustawione w kącie z pościelą na gó 

  

rze, nakryte białą kapą składane łóżko nie - 
razi , zwłaszcza gdy ustawiona bokiem szafa 
lub kredens kuchenny zasłania go zupełnie. 

Łóżko w kuchni, to rzecz najbardziej nie- 
miła, — jak twierdzą panie domu. Jak na to 
zapatrują się panowie dormu, — niewiadomo. 
Starając się usunąć łóżko z kuchni, przynaj- 

mniej na dzień, panie domu wpadły na cieka- 
wy pomysł: 

Można też na łóżko zamówić u stolarza 
drugi blat, który się opiera na przedniem i 
tylniem oparciu łóżka (mogą być równej wy- 
sokości zarówno w głowach, jak w nogach 
łóżka) wtenczas w dzień mamy wygodny da- 
ży stół — na którym możemy ustawiać go- 
towe potrawy, naczynie i t.p. mając do pra- 
cy. kuchennej tylko mały stolik. 

Pomysł świetny: w dzień — obiad na łóż 
ku pani pomocnicy domowej, — w nocy — 
odpoczynek pani pomocnicy domowej na sto- 
le obiadowym!... 

Takie uniwersalne łóżko w kuchni, nie- 
zawodnie jest „rzeczą higjeniczną, miłą i e- 
stetyczną'* !.. Lector 

Proces 0 
„JAKIEMI DROGAMI DOSTAŁY SIĘ ZŁE 

DUCHY* 

BERLIN PAT. — Na początku wczorajszej 

rozprawy w procesie o podpalenie Reichstagu 
przewodniczący oznajmia, że adw. Sack z po- 
wodu przeziębienia nie będzie obecny. Zastę- 

puje go dr. Pelkmann. 
Dymitrow prosi o głos. Przewodniczący 

zwraca mu uwagę, aby ograniczył się do sta- 

wiania merytorycznych pytań bez długiego u- 
zasadniania, 

Dymitrow stawia wówczas pytanie, zwró- 
cone do wszystkich rzeczoznawców, jak tłuma- 
czyć fakt, że pomimo zamknięcia wszystkich 
drzwi korytarza podziemnego i ostrej kontroli 
oraz wszelkich zarządzeń bezpieczeństwa, mógł 
powstać w gmachu tak wielki ogień. „Jakiemi 
drogami dostały się tu złe duchy?" — kończy 
Dymitrow pierwsze pytanie, 

Trybunał pytanie to uchyla, jako nienale- 

żące do kompetencji sądu. 

EKSPERYMENT Z SUBSTANCJAMI SAMO- 
‚ ZAPALAJĄCEMI SIĘ. 

Podczas przerwy rzeczoznawca chemiczny 

Scholz zademonstrował człońkom trybunału 
eksperymenty z tajemniczemi substancjami sa- 

mozapałającemj się, Jak wiadomo, rzeczoznaw- 
ca ów mie chciał onegdaj nazwy tych substan- 
cyj wymienić pubiicznie, Do eksperymentów 
tych prasy nie dopuszczono. 

Po eksperymencie z płynami samozapalne- 

mi rzeczoznawca chemik Schatz podszedł do 
kilku osób. Okazało się, że mimo iż natarł so- 
bie ręce temi płynami, żadna z tych osób nie 

poczuła zapachu. 

Na dalsze pytania przewodniczącego rze- 
czoznawca wyjaśnia, że resztki po spaleniu tych 

substancyj znałazł w kilku miejscach gmachu 
Reichstagu. Wypałone miejsca w. kieszeniach 
palta van der Luebbego noszą szczegółne cechy, 

które wskazują, że przepojone tajemniczemi pły 
nami podpałki musiały van der Luebbemu za- 

palić się w kieszeniach. Ogień mógł przerzucić 
Się na inne części ubrania i dłatego pozbył się 
ich. Ważne wnioski wyciągnąć można, według 
rzeczoznawcy, z oparzeń, jakich doznał van der 
Luebbe, gdyż rana spowodowana przez tę sub- 
stancję ma wygląd odrębny. Rzeczoznawca nie 

widział oparzeń van der Luebbego. 

Świadek sekretarka frakcji komunistycznej 
Reichstagu pani Rehme stara się szczegółowo 

odtworzyć przebieg wydarzeń, jakie miały miej. 
sce krytycznego dnia po południu w pokojach 
frakcji koinunistycznej. Z zeznań tych wynika, 
że Torgler istotnie wyjść musiał wcześniej z 
gmachu Reichstagu, udając się na spotkanie z 

dziennikarzem Wirnhauerem. Świadek nie mógł 

wychodzić pośpiesznie razem z Torgierem, gdyż 

tego dnia miała mocno obandażowaną chorą 

nogę. Przeczy to złożonym dawniej zeznaniom 

portjera gmachu Reichstagu. 
Po powrocie do domu zeznaje dalej 

świadek Rehme — dowiedziała się o pożarze 
od sublokatorki. W nocy telefonował do świad- 

ka Torgler, któremu powiedziała, że pewno na- 
zajutrz będą przesłuchiwani, gdyż ostatni wy- 
chodzili z gmachu Reichstagu. 

Skolei sędzia zapytuje, czy świadek brał w 
jakikolwiek sposób udział w podpaleniu, lub 
też, czy wiedział coś o tem. Świadek odpowiada 
na to pytanie przecząco. 

OSOBLIWY ŚWIADEK. 

Następne zeznania świadka portje- 
ra Horiiemanna przybierają nagle nieoczekiwany 

Obrót. Według zeznań świadka, portjer Koeh- 
nen, wchodząc do Reichstagu, miał mieć spe- 
szoną minę, Kilka osób, przechodzących następ- 
nie przez bramę gmachu miało świadkowi zwró 

cić uwagę na zapach benzyny. Świadek przypi- 
sywał to stojącemu w bramie samochodowi. — 

Jeden z tych panów — zeznaje Hornemann — 
miał przytem powiedzieć, że gmach Reichstagu 
rnoże wylecieć w powietrze. Na zapytanie 0- 
brońcy Teicherta, czy świadek widział jednego 
z oskarżonych Bułgarów w bramie, świadek, 

zwracając się ku ławie oskarżonych, pokazuje 

na Dymitrowa, mówiąc: „Oto ten pan, jak mi 

się wydaje, powiedział że za 20 minut Reichstag 

może wylecieć w powietrze”, 
W tejże chwili na sali wybucha šmiech.— 

Jak wiadomo Dymitrow znajdował się wówczas 
w pociągu między Monachjum a Berlinem. 

SŁÓW U 

podpalenie Reichstagu 
Skolei Dymitrow zadaje świadkowi pytanie, 

czy świadek widział po pożarze jego fotogratję. 
Świadek odpowiada twierdząco i zaznacza, że 

wydało się mu, że to mogła być ta sama osoba. 
Dymitrow zapytuje wówczas, czy świadek do- 
niósł o tem sędziemu śledczemu, Hornemann od- 
powiada przecząco. Dymitrow pyta, dlaczego 
świadek nie doniósł o tem sędziemu śledczemu. 
Świadek odpowiada, że nie był pewny, teraz 

jednak — jak zaznacza — widzi Dymitrowa le- 

piej, bo w naturze, fotografja zaś niekiedy myli. 

Na to zeznanie Dymitrow: „Świadek widział mo 

ja totografję i powziął podejrzenie, lecz nie po- 
wiedział tego zaraz, ale dopiero po 8 miesią- 
cach", Na to świadek odpowiada znowu, że nie 
był pewny. 

Dymitrow zadaje jeszcze kilka pytań świad. 
kowi, zapytując m. in., kto wpływał na świadka, 
aby zeznawał w ten sposób. Przewodniczący py 

tanie to odrzuca jako obraźliwe i odbiera głos 
Dymitrowowi, 

Dymitrow siadając woła: „Gratuluję oskar- 
żeniu takiego świadka! 

Następnie świadkowi stawia kilka pytań о- 
brona, m. in., jaka była krytycznego dnia po- 

goda. Świadek odpowiada, že była Odwilž. — 
Przewodniczący odczytuje biuletyn meteorofo- 
giczny z owego dnia, z którego wynika, że kry- 
tycznego dnia było 5 stopni mrozu, a na ziemi 

leżała warstwa śniegu. 

Po odczytaniu van der Luebbemu przez tłu- 

macza wniosków z wczorajszych eksperymen- 
tów chemika Schatza, przewodniczący zapytuje 

oskarżonego, czy ma coś do powiedzenia w 

związku z temi wnioskami. Na to van der Lueb- 

be odpowiada przecząco. 
Dalszy ciąg rozprawy odbędzie się w środę. 

Hirtrzeia Stromittwa Ludowe 
PROCES O MARSZ NA NOCKOWĄ 

TARNÓW PAT. — W. procesie o marsz 

gromad chłopskich na wieś Nockową zeznawali 
we wtorek dalsi świądkowie, opowiadając o na- 
mowach, groźbach i terrorze, stosowanym wo- 

bec chłopów, w celu sklonien'a ich do wzięcia 
udziału w marszu, — Dalszy ciąg rozprawy we 

środę. 
Przed drugim kompletem sędziowskim od- 

była się we wtorek rozprawa przeciwko 8 chło- 
pom, oskarżonym o zwołanie we wsi Góra Mo- 
tyczna zgromadzenia, inającego na celu prze- 
stępstwo, mianowicie zimuszanie pizeijocą i 

Kościół Grobu Świetego zagreżeny 
Angielscy eksperci, zbadawszy kościół Gro. 

bu Chrystusowego, stwierdzili, że Świątyni tej, 
czczonej przez całe chrześcijaństwo grozi nie- 
bezpieczeństwo zawalenia. 

Kiłkanaście lat temu starożytna kopuła pod. 
tegła restauracji, lecz tak nieostrożnej i nieumie- 
jętnej, że pod ciężarem kopuły zarysował się o- 
becnie frontowy mur kościoła. 

Eksperci przestrzegają, że w razie najlżej- 

szego trzęsienia zietni, które w. Palstynie są czę- 
stem zjawiskiem, świątynia runie bezwarunko- 
wo. Sprawozdanie ekspertów wywołało wielkie 
poruszenie w kołach duchowieństwa wszystkich 
wyznań. Duchowieństwo katolickie, ormiańskie, 
i prawosławne, do których świątynia w równym 
stopniu należy, ozproczęło zbieranie funduszów 
na nieodzowne prace restauracyjne. EL: 
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Wielkie dzieło techniki palskie!l 
ZE     

W dniu 21 b.m. odbyło się w obecności Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckiego i Prem 
jera jędrzejewicza poświęcenie zapory wodnej, 
zbudowanej przez m. Bielsk na Śląsku Cieszyń- 
skim, kosztem 12 milj. złotych. Imponująca ta 

TROJA i KONSTANTYNOPOL 
Jeżeli ktoś był w (Grodnie i przyglądał się 

uważnie robotom wykopaliskowym na tere- 
nie Zamku królewskiego, albo jeżeli ktoś 

był na grodzieńskiej „Środzie literackiej w 

naszym Związku Literatów, — niezawodnie 
był nieco oszołomiony nawałem wrażeń i 
odczuł wielkość i znaczenie już dokonanych 

" odkryć, które jednocześnie są zapowiedzią 
dalszych rewelacyj. 

W Grodnie rzeczywiście dzieją się wiel- 
kie rzeczy: to już nie odkrycie tego lub 'n- 
nego zabytku przeszłości, — to jest wskrze- 
szanie przeszłości, — jakaś zdumiewająca 
rewja epok. Czasy Sobieskiego, czasy — Ва- 

torego, czasy Witoldowe, — im dalej w 
głąb ziemi, tem więcej ciekawego, — oto już 
zarysowuje się wiek XII, — jeszcze głębiej 
— okres normandzki... 

Nazwano zamek grodzieński „nadnie- 
meńskim Wawelem'', — dziś już ta nazwa 
nie wystarcza, już się stosuje określenie 
„Troi nadniemeńskiej:*, 

Jest coś zdumiewającego i oszałamia- 
jącego w tem nagromadzeniu epok na tak 
małej przestrzeni. Jak się przechowały te 
mury i różne przedmioty, tworzące praw- 
dziwe schody: — tam, wdół, — w przeszłość, 
— spowrotem prowadzące w przyszłość?... 

Jak gdyby jakiś olbrzym,  pilnujący 

odwiecznej góry, zasypywał ziemią budowłe, 
charakteryzujące poszczególne epoki, aby 
na nowym terenie nowe mogły powstać mu- 
ry, które z czasem znów będą pogrzebane 
pod ziemią a na nich wyrosną inne... 

Mury były wznoszone na ruinach daw- ” 

nych murów, — pięło się to wszystko wzwyż, 
— niespokojne, żądne życia... Oto fundamea- 
ty jakiejś świątyni bodaj z XII wieku. -— 
Wprawne oko badacza rozróżnia kształty 

pierwotne i zmiany późniejsze, — świątynia 

była przebudowywana. A na jej ruinach, 
przecinając je wpowrzek, wyrastają nagle 
mury z wieku XVII, zuchwałe, niemal bar- 

barzyńskie w swym niepowstrzymanym — ре- 
dzie... 

A te przedmioty, znajdowane podezas 
robót: te finezyjne sprzączki i ozdoby z ok- 
resu wczesnego Średniowiecza, ta ceramika, 
świadcząca o bujności życia kulturalnego i 
ekonomicznego, te olbrzymie zapasy kory 

drzewnej z epoki, o której nie mamy do- 

kładnego pojęcia, — jakże to wszystko jest 

I jak cudowny jest sam fakt odkryć 

grodzieńskich właśnie teraz, w Polsce odro- 

dzonej, kiedy zabytkom jest zepewniona naj- 
troskliwsza opieka. W ciągu długiego szeregu 

wieków góra Zamkowa w Grodnie nie zdra- 
dzała swych tajemnic, aż dopiero teraz 
przemówiła głośno i śmiało... Pod tym wzglę- 
dem odkrycia grodzieńskie przypominają 
prawdziwy end znalezienia w Wilnie, w ba- 
zylice, grobów królewskich. 

Daleka przeszłość przemówiła dopiero 
wówczas, kiedy wytworzyły się warunki, za- 
pewniające tej przeszłości nowe życie... 

. Na „Środzie literackiej'*, na której dy- 
rektor Państwowego Muzeum w Qłrodnie a 
zarazem kierownik robót wykopaliskowych, p. 
Józef Jodkowski referował sprawę odkryć, 

  

budowa, długości 300 mtr. gromadzi po za sobą 
100mil. hektolitrów wody, zebranej z potoków 

górskich, w Beskidach Sląskich. Poświęcenia ta 
my im. Prezydenta Mościckiego dokonał ks. Bis 
kup Adamski. 

— obecni, pod wrażeniem  posłyszanego i 
widzianego (na ekranie), całkiem głośno mó- 
wili: — „Czemu Wilno nie jest tak szezę- 
śliwe i nie ma, a nawet nie może mieć czegoś 
podobnego u siebie?**... Pocieszano się tylko 
porównywaniem Wilna i Grodna z Konstan- 
tynopolem a Troją. Wilno może przypominać 

Konstantynopol, jeżeli Grodno będzie po- 
równywane z Troją... 

Suum cuique... Nie tyle sprawiedliwości, 
ile ambicjom staje się zadość... = 

Ale pomimo to „Konstantynopol““ 
jest calkiem usprawiedliwiony. 
wymagać od Wilna, aby posiadało akurat 
takie, jak Grodno, niezwykłe muzeum epok, 
ukryte pod ziemią, ale można i należy wy- 
magać takiej, jak w Grodnie wytrzymałości 
i konsekwencji w pracy i należytej opieki 
nad zabytkami. 3 

Dlaczego Grodno może poszczycić się 
tax wspaniałemi wynikami pracy? Trzy są 
przyczyny: pierwsza, — że Grodno ma p. 

Jodkowskiego, entuzjastę przeszłości i czło- 
wieka, którego poza -Grodnem: i bez (Grodna 
wprost wyobrazić sobie nie można. Druga, 
— że p. Jodkowskiemu nietylko nikt nie prze- 

bardzo do- 

nie 

szkadza w pracy, lecz przeciwnie 

pomagają: teren zamku w Grodnie jest ob- 
jektem wojskowym, wojsko więc opiekuje 
się nim gorliwie i ofiarnie. 

Trzecia przyczyna powodzenia polega 
na skoncentrowaniu wysiłków: Grodno ma 
Zameęk królewski i górę oraz kościół farny. 
Wysiłek Grodna nie rozprasza się, uwaga jest 

stale skierowana na zadanie naczelne. Dla- 
tego też, nawet w okresie jubileuszowym, 

kiedy zaczęła kiełkować myśl wystawienia 
w Grodnie pomnika Stefana Batorego, za- 

Nie można: 

grożeniem materjalnemi szkodami mieszkańcom 
wsi Woia Wielka do wystąpienia z BBWR i za- 
pisywania się do Str. Ludowego. 

Świadkowie potwierdzili w całości tekst 
aktu oskarżenia. Pó przemówieniach prokurato- 
ra i obrony, trybunał ogłosił wyrok, którego mo- 

cą główny oskarżony Jodłowski skazany żostał 

na 7 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu 

tymczasowego. Pozostałych oskarżonych ska- 

zano na karę aresztu od 6 tygodni do 3 miesięcy 

RUZPRAWA ©О ZAJŚCIA CHŁOPSKIE 

W  POGWIZDOWIE 

RZESZÓW PAT. — W drugim dniu roz- 

prawy o zajścia w Pogwizdowie przeciwko Woj 
ciechowi Chmielowi i 7 towarzyszom, przesłu- 
chano 9 świadków odwodowych, zgłoszonych 
przez obronę, Świadkowie ci nie mogli stwier- 
„dzić okoliczności, na które zostali powołani. — 
Wniosek obrony o powołanie nowych świadków 
trybunał odrzucił i na tem zamknął postępowa- 

nie dowodowe. 

Po przemówieniu prokuratora 1 obrony sąd 
wydał wyrok, mocą którego skazani zostali: 
Ludwik Boida — za użycie przemocy w stosun- 

ku do osoby urzędowej i za nawoływanie pub- 
ficzne do popełnienia bezprawia na 15 miesięcy 
Więzienia, Józef Kot za nawoływanie do pepeł- 
nienia czynów występnych na 1 rok więzienia, 
Józei Rejman, Wojciech Chmiel i Walenty Kot 
na 5 miesięcy więzienia każdy, Roman Malek 
za zniewagę osoby urzędowej na służbie na 4 
miesiące więzienia z zawieszeniem kary na 4 
lata. 

Dwaj oskarżeni — Władysław Bojda i Wła 
jdystaw Rejman zostali uniewinnieni. 

Beznieczni 
WARSZAWA. (tel. wł.). Dowiadujemy 

się, że posłowie Witos, Putek i Bagiński, ska 
zani prawomocnym wyrokiem Sądu Najwyż- 

szego na więzienie i utratę praw obywatel- 
skich, przebywają nie w Pradze, jak to po- 

dawano w prasie, lecz w jednem z miast na 
Słowaczyźnie. Poseł" Kiernik zaś jest pono 
gościem czeskiego ministra rolnictwa Hodży. 

Podobno wszyscy ci działacze, korzysta- 

jący obecnie z bezpiecznego schronienia za- 
granicą, nie kwapiąc się odbyć wymierzoną 
zapewnienie, że nie będą zajmowali się akcją 
polityczną. 

Ciemni kmiotkowie, których trybunały 

w Małopolsce skazały na więzienie za rozru- 
chy, wywołane pod wpływem Witosa i to- 
warzyszy, przyjmą zapewne z goryczą wiado- 

mość, że ich wodzowie — owa ręka, władają- 
ca ślepym mieczem — bawią bezpiecznie za- 
granicą, nei kwapiąc się odbyć wymierzoną 
im karę. 

o 

niechano tej myśli, a raczej zmodyfikowa- 
no ją w ten sposób, iż pomnikiem ma być 
restauracja Zamku, w którym wielki Król 

umarł, — budowanie zaś tego „pomnika'* ma 
być wykończone w ciągu trzech lat, do 
roku 1936, w którym będzie obchodzona — 
350-ta roezniea śmierci Króla Stefana. 

Takie skoncentrowanie uwagi i zespole- 

nie wszystkich wysiłków społeczeństwa po- 

zwala na dokonanie wielkich rzeczy. I Grod- 
no, które jest miastem bardzo niezamożnem, 
żeby nie powiedzieć ubogiem, może impono- 
wać rozmachem i wielkością swyeh  poczy- 
nań. 

Z naszym „Konstantynopolem'* jest pod 
tym względem gorzej: zadania, stojące 
przed. Wilnem, są tak różnorodne i wielkie, 
opieka zaś nad zabytkami nie może ograni- 
czyć się do jednege tylko miasta i ogarnia 
tak rozległe tereny, — że roboty w wielu wy- 
padkach urywają się, nim zostaną doprówa- 
dzone do końca. 

Do tego dochodzi nasza manja pięknych 
projektów i wzniosłych uchwał, przekracza- 
jących nasze siły. 

Przykład: nasze pomniki. Założono przed 
laty kamień pod wspaniały pomnik  Wolno- 

ści na placu Łukiskim. Trzeba było szeregu 
lat, aby poniewierający się głaz został naj- 
pierw ogrodzony, później zaś przekształcony 
i uporządkowany. Pozatem stanął prowizo- 
ryczny obelisk z desek, a że wyglądał całkiem 
estetycznie zapadła ponoć uchwała wysta- 

wienia obelisku stałego. Tymczasem nasi są- 
downicy ustalili, że w 1863 roku egzeku- 
cyj dokonywano na terenie, gdzie stoi gmach 
sądu, — ani o centymetr dalej, — i na ścia- 
nie gmachu zawiesili pamiątkową tablicę... 

PRIMO CARNERA 

  

W Rzymie, wobec 70-cio tysięcznej publicz- 
ności rozegrany został po raz pierwszy w Euro- 
pie mecz o mistrzostwo Świata wszystkich wag 
pomiędzy słynnym olbrzymem dotychczasowym, 
mistrzem świata Włochem Primo Carnerą, a b. 
mistrzem Europy, Hiszpanem Paolino Uzcudum. 
Po niezwylke zaciętej walce, w czasie którei 
Włoch złamał rękę, zwycięstwo przyznano Car- 
nerze po 15 rundach na punkty. Dzięki temu 
zwycięstwu Primo Carnero zatrzymał tytuł mis- 
trza Świata. 

Oficerowie niemieccy na gro- 
bach poległych niemców 

we Francji 
Do Francji przybyła delegacja oficerów 

niemieckich, celem odwiedzenia cmentarzy żoł 

nierzy niemieckich, poległych w czasie wiel- 

kiej wojny. 

Delegacja zwiedziła wszystkie cmentarze 

w Szampanji, przyjmowana przez władze fran 

cuskie z niezwykłą uprzejmością. 

Oficerowie niemieccy stwierdzili z uzna- 

niem, że groby poległych Niemców otoczone 

są troskliwą opieką. EL. 

Książe $axen-Meiningeński 
aresztowany za hitieryzm 
Donoszą z Klagenfurtu w Karyntji (An- 

strja), że książę Saxen-Meiningen, który po- 

siada w tych okolicach zamek  Pitzelstetten, 

został zatrzymany przez żandarmerję 

mieszczenie na automobilu 

swastyką. 

za u- 

chorągiewki ze 

Rewizja dokonana w aucie, wykryła dużą 

ilość bibuły propagandowej, przechowywanej 

w poduszkach. 

«»siążę prosił o pozwolenie telefonowania 

do żony; prośba wzbudziła podejrzenie. Za- 

rządzono natychmiast rewizję w zamku księ- 

cia. Istotnie znaleziono tam obfity materjał 

udowadniający, że książę prowadził szeroką 

agitację hitlerowską. Księcia osadzono w wię- 

zieniu kiagenfurckiem. : EL. 

Opinja ludożerców o mięsie 
z białego człowieka 

— Czy mięso białego człowieka jest równie 
dobre, jak mięso czarnych Takie pytanie pos- 
tawił pewien podróżnik ludożercom Polinezji, 
którzy w czasie jego pobytu na tej wyspie urza 
dzili sobie ucztę z dwóch Anglików. 

Jeden z tych dzikusów został schwytany i 
wyraził swą opinję o różnych rodzajach mięsa 
ludzkiego. Według niego, mięso z białego czło- 
wieka jest najgorsze, bo twarde, łykowate, a 
ponadto posiada nieprzyjemną woń tytoniu. 

W WIRZE STOLICY 
LUDZIE INTERESUJĄ SIĘ SZTUKĄ... 

Kapłan sztuki! Świątynia sztuki! Czło- 

wiek tem się różni od krowy, że ceni sztukę! 

  

Bez sztukmistrzów życie byłoby szare! 
Słyszę, czytam te banały co chwila. 

Stękam tylko, drapię w głowę... Nie mam 
własnego zdania, ale często słyszę rozmowy 
o sztuce — — ludzi normalnych, seryjnych... 
są one zawsze, nieodmiennie — takie: 

* ж * 

Przed pomnikiem 
lotnika : 

— Jak ci się podoba? 
— To młotka Wittiga, prawda? 
— Tak jest. 

— Ciekaw jestem ile wziął za tego kłoca. 
— Wiem, że brał zaliczki już od 1924 

roku. 

ku cezei niedoszłego 

— Ładny grosz mńsiał wyciągnąć. 
— Pewnie, Wittig się dorobił, 

czne mieszkanie na Górnośląskiej... 
* * * 

Na premjerze Zemsty, półwiekowym ju- 
bileuszu amanta Leszezyńskiego : 

— Fantastyczna obsada! Pomyśl tylko: 

Solski — 6000 zł. miesięcznie, Węgrzyn 4000 
zł, Leszczyński 3500,  Maszyński 3000, 
Čwikliūska 2000, najmarniejszy na scenie — 
ten mularz Kempa i to bierze 500 zł.! 

— Doprawdy? Leszczyński ma mniej- 

szą pensję od Węgrzyna? Musi być wście- 
kły, oni się nienawidzą, są djabelnie o 
siebie zazdrośni. 

— Ile kosztuje Narodowy 
dziennie? Poczekaj, obliczymy 

widzów składa się na samą opłatę 

TÓW... 

ma šli- 

ta obsada 

jaka. część 

akto- 

  

* * * 

— Byleš na wystawie 
Musiałem, 

  

urzeworytów ? 

dostałem darmo bilet 

wejścia, szkoda by się zmarnował. Najdroż- 
sze są polskie drzeworyty — 120 zł.! 

— To nie jest dużo; dziwię się, 

czylasowi się chce w tem gmerać 

sława! Za obraz  wzialby 

tysięcy... 

że Sko- 
— taka 

odrazu parę 

* * 

— Dziwi mnie skład Akademji. We- 

szły różne chłystki, a nie wlazł ten Dołęga 
Mostowicz. Jego Alicja Horn to najpóczyt- 
niejsza: przecie dziś książka — zarobił na 
niej więcej niż Staff na wszystkich 

ich wierszydłach razem. 
— Będzie film ze Smosarską 

kuratora. 

— Bulną mu zaów za to porządnie. 
— Nie wiesz jaką pensję będą pobierać 

akademiey ? 

— Podobno 1500 zł. miesięcznie. 
— Ha, to się muszą cieszyć.  Waetoby 

się postarać wtranżolić do tej kakademji. 

* 

swo- 

w roli pro- 

* * 

— Kogo uważasz za najwigkszegį 
stę w Polsce? 4 

— Śmieszne pytanie, oczywiście, że 
Kiepurę! Bierze za koncert 2000 dołarów! 
Wyryeczał sobie napewno już parę miljo- 

nów dolarów!!! 

—A jednak jest ktoś większy ed Kie- 
pury. 

— (o ty pleciesz; kto taki 
. — Paderewski! za koncert w. Madisen 

Square wziął netto 120.000 zł.! Paderewski 
zarobił i zarabia dużo więcej od Kiepury — 
tylko, że on masę rozdaje, a tem sobek i 
sknera. 

— Rzeczywiście, masz rację; I-szy Pa- 

derewski, II-gi Kiepura — ale kto trzeci? 
pojęcia nie mam... Karol 

azty- 

EL SS i SS 

в Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce 

CENTRALNA KASA SPÓŁEK ROLNICZYCH 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzpitej. 

ALI! 
DAJE CAŁKOWIT 

i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE, 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów 
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę wy- 
twórców — drobnych rolników, a temsamem łagodzi 

skutki kryzysu rolniczego. 

PEWNOŚĆ ZWROTU WKŁADÓW 

Składając swe oszczędności w Centrainej Kasie otrzymujemy nie- 
tylko korzyści dla siebie, ale służymy także i sprawie publicznej. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE 
WILNO, MICKIEWICZA 28, tel. 13-65 

IS szy R Z TUTIS KARO PARYZ ŚRI E 

Syrokomla miał się doczekać pomnika 
— już i projekt podobno był opracowany i 
przyjęty, — gdzie on jest?.. Moniuszce wy- 
stawiono pomniczek prowizoryczny, — popier- 
gie miało być zezasem odlane w  bronzie, 
— czy to dojdzie do skutku? 

Konarskiemu postawiono pomnik — 

głaz, ale czy kto wie, gdzie on się znajduje, 

— a jeżeli wie, to czy oglądał kiedykolwiek, 
a jeżeli oglądał, — czy się nie oburzał z 
powodu zaniedbania ?... 

Witold doczekał się aż dwóch pomni- 
ków, ale gdy wreszcie uchwalono  posta- 

wić jeden przy ścianie bazyliki, biedna 
bazylika z -przerażenia w posadach się za- 
chwiała i teraz trzeba ją ze wszystkich 
stron podpierać, aby się nie zawaliła osta- 

Niema jeszcze pomnika Witolda, a już 

jest uchwała o wzniesienie pomnika 
dzika. 

Mickiewicz, jest najszczęśliwszy, bo 

jednak doczeka się (jeżeli gotówki nie za- 
braknie!) pomnika fundamentalnego i niez- 

byt banalnego. 
Projektów pomników mamy dość, 

pomników tylko tak, jakby nie było wcale, a 
te które są — oby lepiej nie istniały !... 

Niedobrze jest i z robotami związanemi z 
zabytkami. Ot, chociażby góra Zamkowa. 
Rozpoczęły się tam roboty, aż serce rosło: 
badano, kopano, robiono pomiary. Obszerne i 
niezmiernie ciekawe sprawozdanie z tych ro- 
bót czytaliśmy w czasopiśmie „Ochrona  Za- 
bytków Sztuki'*. "Dr. St. Lorentz dokładnie 
poinformował tam czytelników o tem, co 

zostało zrobione, jaki jest plan fundamentów 
dawnego zamku i t. d.. Zdawałoby się, że już 

szemu 

Dor- 

— już góra zostanie 

rządku, aż nagle. wszystko się urwało... 
Dziś nic się nie robi na górze Zamko- 

wej... Dlaczego tak? Ano — brak  pienię- 
dzy... Rozumiemy, nie jest łatwo w obec- 
nych ezasach o wolny grosz, ciężko jest na- 

„Magistratowi, który jako właściciel 

terenu, przedewszystkiem musi łożyć ha 
konserwację ruin — ale przecież nie o setki 

Roboty muszą być prowa- 
dzone systematycznie, chociażby w skromnym 

zakresie, z uwzględnieniem dłuższego czasu 

trwania. : : 

Dziś góra Zamkowa, a ściślej ruiny zamn- 
ku — pozbawione są ciągłej opieki, co może im 

dać się we znaki i eo zmniejsza rolę góry, 

jako punktu wycieczkowego: bez możności od- 
wiedzania baszty, i obserwowania stamtąd 
prześlicznej panoramy, — traci góra Zamko- 

doprowadzona do po- 

  

„Konstantynopol'* musi mieć więcej am- 
ambieji!.. Góra Zamkowa jest punktem re- 
prezentacyjnym miasta, — zasługuje więc na 

szczególną opiekę !.... : 
Musimy choć pod tym względem dorów- 

nać kroku Grodnu; później zaś będziemy 

z niem rywalizować pod względem posiada- 
nia śladów siedzib prahistorycznych. Grodno 

może się wylegitymować aż murami z wieku 

XII i przedmiotami z czasów tak dawnych, 
że nie dających się Ściśle określić, W Wilnie 
na górze Bekieszowej trafiono na ślady pra- 
starej siedziby, jak można przypuszczać — 
słowiańskiej... 

Przedmioty znalezione tam oraz terem nie 

zostały jeszcze zbadane... Musimy więc za- 
czekać na wyniki fachowych badań, które 
niezawodnie będą rewelacyjne. W. Ch.



  

    

  
    

   
   

    

    

* wynalazły odpowiednie lokale, 

Działałność Kolejowego K 
Możywiania Dzieci 

Ciężka sytuacja materjalna całego szeregu 
rodzin, nierzadko pozbawionych kawałka chleba, 
sprawiła, że ludzie dobrej woli, owiani chęcią 
dopomożenia prześladowanym przez los, zrze- 
szyłi się, aby nieść im pomoc w ich ciężkiej do- 
Ki. Tak, jak zawiązały się Komitety pomocy bez 
robotnym, tak też powstały i Komitety Kolo- 
mij i Półkolonij dożywiania dzieci, gdyż uznano 
że ta najmłodsza generacja obywatelska  prze- 
dewszystkiem wymaga szczególnie pieczołowitei 

opieki. z 
Akcja dożywiania dzieci — kołonje ii półko 

lonje — szczególnie w okręgu Dyrekcji Kolei 
Państwowych w Wilnie była żywotną i wyraziła 
się w rzetelnej pracy reałnej. 

  

Pod protektoratem p. inż. Kazimierza Fal- 
kowskiego, Dyrektora Kolei Państwowych, w 
1932 roku powstał przy Dyrekcji w Wilnie Ko- 
mitet do spraw Kolonij i Półkolonij i dożywia- 
nia dzieci pracowników kolejowych, dzieci eme- 

= rytów oraz dzieci wdów i sierot po pracownikacy nych komitetów, w dni 
kolejowych. 

W skład Komitetu weszli: Prezes p. inż. Ma 
zurowski, vice-Dyrektor Kolei i jako członkowie 
— wszyscy Naczelnicy Wydziałów. 

Z tego Komitetu wyłonił się Zarząd Wyko- 
nawczy w składzie: dr. Wacław Królewski — 
prezes, Stanisław Kryszczukajtis — sekretarz, 

Stanisław Gładysz — skarbnik i członkowie 
pp. Korytko i Drozdowski. 

Ponieważ akcja Komitetu obejmowała waż 
niejsze ośrodki Dyrekcji, — Zarząd powołał do 
pracy lokalne Komitety, które już 1 listopada 
rozpoczęły swoją działalność, a mianowicie — 
dożywiania dzieci pracowników kolejowych 
zredukowanych, mało zarobkujących oraz dzie— 
da emerytów i wdów po pracownikach. 

Lokałne Komitety, przy pomocy Dyrekcji, 
składające się 

przeważnie z 2 - 3 ubikacyj, w których urządzi 
ły kuchnię i pokój jadałny i dnia I listopada roz 
poczęły wydawać obiady dzieciom. Dzieci obia. 
dy spożywały ńa mejscu lub też zabierały do do 
mu w wypadku, gdy z braku odzieży nie mogły 
przychedzić na obiady. 

Obiady składały się: z pół litra gorącej zu- 
py pożywnej (grochówka, fasolka,  krupnik, 
barszcz z kaszą) kawałka mięsa i Y kila mięsa. 
Prócz tego w Święta Bożego Narodzenia, Wiel 
kiej Nocy i Zielonych Świąt dzieci otrzymywały 

specjalne jedzenie. Na Boże Narodzenie urządzo 
no dzieciom choinkę. - 

Komitety lokalne rozszerzyły swoją działal- 
ność i zaopatrywały dzieci, w miarę możności, 
w ubrania, obuwie i węgiel. 

Komitety rozdały w Wilnie pod prezesura 
p. Z. Falkowskiej dla 408 dzieci — 64.657 obia- 
dów, 337 odzieży, 9 ton węgla; w Łapach pod 
prezesurą M. Blumowej dla 128 dzieci 15.801 
obiadów, w Starosielcach pod prezesurą M. Po- 
pławskiej dła 106. dzieci — 12.825 obiadów, 146 
odzieży, 250 kg. węgla i 12 metrów drzewa, 
w Brześciu pod prezesurą H. Gordziałkowskiei 
dla 220 dzieci 25.102 obiadów, 6 odzieży, 28,9 
m. materjału, 20 metrów drzewa, w Białymsto- 
ku pod prezesurą Z. Popławskiej dla. 148 dzieci 
18.410 obiadów, 14 odzieży i 1,5 metra drzewa, 
w Wołkowysku pod prezesurą O. Budreckiego 
dla 92 dzieci 7.962 obiadów, 35 odzieży, 61,5 
tonn węgla, czyli ogółem: dla 1102 dzieci 144.707 
obiadów, 538 odzieży, 904 m. materjału, 9,25 
tonn węgła i 33,5 m. drzewa. : 

15-go czerwca 1933 roku akcja dożywiania 
dzieci została zakończona; kuchnie zostały zam- 
knięte a Komitety łokalne przeniosły swą dzia- 
łalność na urządzenie półkołonij letnich dla dzie 
ci wszystkich pracowników kolejowych, zakwa- 
łifikowanych przez lekarzy kolejowych. Prócz 
Komitetów w Wilnie, Łapach, Starosielcach, 
Brześciu, Białymstoku i Wołkowysku powołane 
zostały jeszcze komitety w Pińsku, Baranowi- 
czach, N-Święcianach i Królewszczyźnie. Na 
świeżem powietrzu, w odpowiedniej miejsco- 
wości, utworzono letnie kuchnie, jadalnie i miej 
sca dlą zabaw. Dzieci przebywały na kolonii 
od 8 do 9 godz. dziennie, tj. od godziny 8 rano 
do godziny 4—5 po południu. Na półkoloniach, 
pod opieką specjalnych wychowawczyń (freb- 
lanek,) dzieci spędzały czas na zabawie, gim- 
nastyce, śpiewie, pogawędkach, wycinankach. 
Pożywienie otrzymywały dzieci 3 razy dzien- 
nie, tj. Śniadanie, obiad i podwieczorek. 

Dziatwa jak widać, znajdowała się pod sta- 
łą opieką lokalnych Komitetów w ciągu 9 mie- 
sięcy. Stan zdrowotny znacznie się poprawił, 
dzieci z żalem żegnały się z zarządami lokal- 

3-go sierpnia, tj. w 

    

dniu zamknięcia półkolonii. 
Kolonja kolejowa w Zalesiu dla chłopców 

była czynna od I-go lipca do 13-go sierpnia 
1933 roku. Na kolonji bylo ogółem 150 chłop- 
ców, w wieku od 10 do 14 lat. Chłopcy byli po- 
dzieleni na grupy; każda grupa pozostawała 
stale pod kierunkiem instruktora fachowego, a 
Kierownictwo całej kolonji powierzono wykwa- 
lifikowanemu pedagogowi. Głównym celem ko- 
lonji — to racjonalne odżywianie, rozwój i za- 
hartowanie organizmu; dlatego też kuchnia by- 
ła prowadzona przez specjalną instruktorkę. — 
Pod kierunkiem instruktora chłopcy spędzali ca- 
ły dzień na świeżem powietrzu, uprawiając gim 
nastykę, rozmaite gry, plażowanie, pływanie, a 
w wolnych chwilach śpiew chórałny i wycieczki 

  

  

Rezultaty okazały się bardzo dobre; na wa- 
dze poprzybywało chłopcom od i,5 do 5 kg.; 

chłopcy zmężnieli, nabrali ruchów, zwinności, a 
prócz tego zostali zdyscyplinowani, tworząc 
jedną sharmonizowaną rodzinę. 

Na cele związane z utrzymaniem kołonij 
Komitet przy Dyrekcji otrzymał z Ministerstwa 
Komunikacji subsydjum, natomiast staraniem lo- 
kalnych Komitetów fundusze zostały powięk- 

szone, zawdzięczając czemu można było, prócz 
dożywiania, zaopatrzyć dzieci w ubranie, obu- wie, węgiel a na półkolonii — w gry i zabawki. 

5 tys. zł. łapówki prokuratorowi 
PROPONOWAŁA RODZINA STUDENTKI KOMUNISTKI 

WILNO. Przed niedawnym czasem, 
została aresztowana pod zarzutem dzia- 
łalności komunistycznej studentka USB 
R. Szereszewska, córka przemysłowca 
łódzkiego. 

Komunistkę osadzono w więzieniu 
Łukiskiem, zaś śledztwo w jej sprawie 
znalazło się w rękach jednego z podpro- 
kuratorów przy sądzie okręgowym w 
Wilnie. 

e ea z. dowiedziawszy 
szy © tem, czyniła jaknajbardziej u- 
silne starania w kierunku uzyskania k 
my środka zapobiegawczego w stosunku 
do Szereszewskiej. 

Gdy jednak wszelkie legalne b 
zawiodły, do Wilna przybył AE se 

dentki komunistki, któ rzy pomoc 
niejakiego Altera, woki) * Alo 
nie z pewnym aplikantem, rzekomo pozo 
stającym w dobrych stosunkach z pod- 
prokuratorem, prowadzącym dochodze 
nie. 

tnodziło o skłonienie podprokurato- 
ra do zwolnienia Szereszewskiej na 
wolną stopę wzamian za co ojciec jej 
gotów był wypłaca 15 tysięcy złotych. 
Po wyjsciu z więzienia Szereszewska mia 
ła zbiec zagranicę. 

Próba przekupienia podprokuratora 
naturainie nie udala się i cała afera wy-- 
szła na jaw. Obu pośredników areszto 
wano i wytoczono sprawę o usiłowanie 
przekupienia osoby urzędowej. 

ARIE DAISY 

Proces © dobra Sapieżyńskie 
Wczoraj w wydziale cywilnym Sądu Ape 

lscyjnego w Wilnie, była rozpatrywana spra- 
wa potomków z prostej linji księcia Eusta- 
chego Sapiehy o zwrot skonfiskowanych w 
swoim czasie przez rząd rosyjski, a obecnie 
znajdujących się w posiadaniu Skarbu Pań- 
stwa lasów. 

Jak wiadomo, ks. Eustachy Sapieha bvył 
para powstania na Wileńszezyzni 

Za udział też w powstaniu wszystkie 
go majątki uległy konfiskacie, on sam z 
umarł na emigracji w Paryżu w wielkim nie- 
dostatku. 

' Po odzyskaniu niepodległości przez Pań- 
stwo Polskie sukcesorowie ks. Sapiehy zwra- 
eają się do Ministerstwa Skarbu o zwrot skon 
fiskowanych majątków i prośba ta zostaje 
uwzględniona, lecz tylko w pewnej części. 

Chodzi tu o część majątków Sapieżyń- 
skieh, stanowiących ongiś własność ks. Lwa 
Sapiehy, którego 300-letni jubileusz obchodzi 
dziś Polska. . 

Część tej spuścizny hetmańskiej skonfi- 
skowanej przez rząd moskiewski i przejętej 
przez Skarb Państwa, stanowi obeenie leśni- 
ttwo Wielkowolskie i aworskie, położone na 

   

północnym brzegu Szezary, pomiędzy  Dere- czynem i Zdzięciołem. W chwili konfiskaty 
obszary leśne stanowiące około 4 tys. ha, 
wchodziły w skład ówczesnego hrabstwa De- 
reczyńskiego. 

Sąd Okręgowy w Grodnie uznał za włas- 
ność sukcesorów ś.p. Eustachego Sapiehy nad- 
leśnictwo Dereczyńskie, mylnie zaś tylko by- 

  

. ło podane przez urzędowe wydawnictwo Mi- 

  

nisterstwa Rolnictwa, że hrabstwo Deree: 
skie nie obejmowało leśnietw Wielkowolskie- 
go i Jaworskiego. 

Na wczorajszej rozprawie w imieniu suk- 
cesorów ks. Sapiehy występował adwokat 
warszawski Władysław Szyszkowski. 

Ministerstwo Skarbu reprezentował rad- 
ca Prokuratorji Generalnej p. Obiezierski. 

Powołując się na to, że sukcesorowie ks. 
Sapiehy zadość uczynili wszelkim przepisom i 
zarówno w przedmiocie wytoczenia powódz- 
twa we właściwym terminie jak i przedmio- 
cie zgłoszenia roszczenia do p. Ministra Skar- 
bu, pełnomocnik ich wnosił o zasądzenie na 
ich korzyść wspomnianych leśnictw. 

Ogłoszenie wyroku w tej sprawie, sąd za- 
powiedział na dzień 6 listopada r.b. (w) 

SŁU 

meu KRONIKA 
аы 

ŠRODA 
Dziš 25 Wscuód steńce g. 6,10 

Ne OR Zachód słońca g. 4,00    

    Eweresta 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 23 października 1933. 

Ciśnienie średnie: 775. 
Temperatura średnia: 0 
Temperatura najwyższa: +2. 

Temperatura najniższa: 0 

Opad w mm.: — 
Wiatr: połud.-wschodni. 

Tendencja: zniżka. 

Uwagi: pochmurno. 

    

MIEJSKA. 
— Wznowienie komunikacji na ul. Kalwa- 

ryjskiej. Wobec ukończenia robót wodociągo- 

wych na odcinku do Lwowskiej, ruch kołowy 
na ul. Kałwaryjskiej został wczoraj wznowiony. 

== AKADEMICKA. 

— Wesoia immatrykulacja. We czwartek, 
dnia 26 bm. odbędzie się w Sali Śniadeckich 
USB tradycyjna „Wesoła immatrykulacja“, na 
której odbędzie się chrzest akademicki „nowo- 

rodków*. Część obrzędowa zacznie się o go z. 
20, po której w lokalu Ogniska Akademickiego 
(ul. Wielka 24) nowy narybek rodziny akade- 
mickiej zaprasza się z żywym, tryskającym hu- 

morem i młodzieńczością, dowcipem studenckini 

ŻYDOWSKA 

— ll-gi Zjazd Wojewódzki Żydowskiego 
Klubu Myśli Państwowej dokonał wyboru rady 
wojewódzkiej w następującym składzie: 

Dr. Adolf Hirschberg (Wilno) — prezes ra- 
dy wojewódzkiej. A. Strugacz (Oszmiana) I. 

Lejbman (Smrogonie), dr. !. Brytaniski (Głę- 

bokie), D. Korenblit (Mołodeczno), Sz. Kope- 

lowicz (Wilejka Powiatowa), inż. N. Gordon, 

S. Brumberg (Šwigciany), O. Cukierman, E. 
Reckin (Gródek), M. Arockier (Soły), A. Kasz- 
tański, inż. T. Smorgoński, Z. Alperowicz, I. 
Akselrod (Wilno) — członkowie Rady wojew. 

Nadto wybrano Komisję Rewizyjną w skła_ 
dzie 5-ciu osób i 3 zastępców oraz Sąd Organi- 

zacyjny w składzie 5-ciu osób, 

ZEBRANIA ! ODCZYTY. 

— Wydz. 1. Tow. Przyjaciół Nauk, Dnia 
26 bm. we czwartek o godz. 19 (7) odbędzie 
się w lokalu Wydziału Sztuki (Uniwersytecka 
3), posiedzenie naukowe z referatem mgr. Cze- 
sława Zgorzelskiego pt.: „й dziejów sławy po- 
śmiertnej Zorjana Dołęgi - Chodakowskiego". 
Wstęp dla członków i gości. 

— Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych 
Ostrobramska 9 m. 4 komunikuje, że w piątek 
27 bm. odbędzie się odczyt z cyklu „Dawne 
Wilno“ pt. Ogniska drukarskie na Wileńszczyź- 
nie w 16 i 17 wieku. Konferencję wygłosi dr. A. 
Łysakowski, dyrektor Bibljoteki Uniwersyteckiej 
w Wilnie. Iustracja-djaskopowa. Początek o g. 
18 (6 pp.) Wstęp 50 i 30 gr. 

— Komunikat Związku Pań Domu. W dniu 
26 bm. o godz. 19-ej w lokalu Twa Kredytowe- 
go (Jagiellońska 14)odbędzie się pierwsze po- 
wakacyjne zebranie Z. P. D. z referatem dr. 
Mienickiego p. t. „Racjonalne pielęgnowanie 
skóry”. 

— Z Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robot 
niczego. W czwartek, dnia 26 bm. odbędzie sie 
dalszy ciąg odczytu z dyskusją p. t. „Zjawiska 
Astronomiczne* p. dyr. Antoniego Wyszyńskie- 
go, w sali przy ul. Metropolitałnej Nr 1 o godz. 
1-ej wieczorem. Wstęp wolny. 

— Biuro Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mmysłowców Chrześcijan w Wilnie przypomina, 
że dzisiaj dnia 25 bm. odbędzie się o godz. 20-ei 
(8 wiecz.) wykład na temat: Zakładanie ksiąg 
buchalteryjnych w przedsiebiorstwie i sporzą- 
dzanie dokumentów przeż kupca 'i personel, pra 
cujący w przedsiębiorstwie. 

Wykład odbędzie się w Sali Stowarzysze- 
nia ul. Bakszta 11. Wstęp dla członków i wpro 
wadzonych gości bezpłatny. 

— Walne Zebranie Podoficerów Rezerwy. 
W dniu 22 bm. tj. w niedzielę w lokalu własnym 
Związku, przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 1—1, od- 

było się Doroczne Walne Zgromadzenie Czion- 

ków Związku Podoficerów Rezerwy. Po zło”e- 
niu sprawozdania przez ustępujacy zarząd, Wal 

ne Zebranie powołało na przyszłą kadencję za- 

rząd koła w osobach: kol. Horoszka jako pieze- 

sa (po raz trzeci), jako członków: kol. Mackie- 

wicza, kol. Chodkiewicza i kol. Kolatowicza (po 
nownie), koł. Wołoszysa i kol. Malewicza. 

Do Komisji Rewizyjnej powołano koi. Prze- 
galińskiego, kol. Kamińskiego i kol. Pugowskie- 

-go. — Nowy zarząd urzęduje w lokalu własnym 

przy ul. Uniwersyteckiej 1—1, od godz. 10 do 
2l-szej codziennie za wyjątkiem świąf. 

RÓŻNE 
—- Pan Kurator Szelągowski powrócir z 

Warszawy i objął urzędowanie. 
— Ożywienie na giełdzie zbożowej, Wobec 

wzmożonego dowozu zboża do miasta oraz ak- 
cji wojska czyniącego zakupy dla oddziałów na 

giełdzie zbożowej daje się zauważyć znaczne o- 

żywienie przy jednoczesnej tendencji zwyżko- 
wej cen. 

— Konfiskata, Wczorajszy „Głos Wileński" 
został skonfiskowany przez Starostwo Grodzkie 
za wiadomość o młodzieży wszechpolskiej. 

— Egzaminy dla rabinów. Komisja Egzami- 
nacyjna Wojewódzka z języka polskiego dla 
kandydatów, ubiegających się o stanowiska ra- 
binów i podrabinów na terenie województwa 
wileńskiego podaje do wiadomości, że kolejna 
sesja komisji odbędzie się dnia 2 listopada br. 
o godz. 12 w południe w Urzędzie Wojewódz- 
kim w* Wilnie. 

„_ Osoby zainteresowane powinny do dia 2 
listopada złożyć odpowiednie podania do Urzę- 
du Wojewódzkiego i uiścić w kasach skarbo- 
wych opłaty egzaminacyjne. 

„— Kupcy jadą do Sowietów. W ślad za rze 
mieślnikami, którzy jak pisaliśmy przed dwoma 
dniami, kończą przygotowania do urządzenia 
wycieczki do Sowietów, wybierają się również 
do Moskwy kupcy i przemysłowcp. Wycieczka 
tych ostatnich wyjeżdża w połowie listopada. 

— Eksport rękawiczek. Wywóz rękawiczek 
wileńskich zagranicę coraz bardziej rozszerza 
się, W ubiegłym miesiącu wysłano np. do Ho- 
landji transport wartości 10 tysięcy zł. Ponadto 
wyroby skórzane z Wilna znajdują duży zbyt 
w Anglji i Szwajcarji. 

TEATR ! MUZYKA. 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś. 
środa 25 bm. o g. 8-mej w. Teatr na Pohulance 

Ww a! 

gra w dalszym ciągu nadzwyczaj ciekawą sztu- 
kę Jerzego Tepy „Friiulein Doktor*. Reżyserja 
W. Czengerego. Dekoracje W. Makojnika. Ko- 
stjumy z pracowni Teatru Polskiego w War- f 
szawie. 

W przygotowaniu współczesna 
Devala „Stefek*, w reżyserji W. Czengerego. 

Legitymacje zniżkowe 25-procentowe do 
Teatru na Pohulance — wydaje kancelarja tea- 
tru od g. 11—2 pop. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, Dwa 
ostatnie występy Maryli Karwowskiej po ce- 
nach zniżonych. Dziś i jutro odbędą się dwa о- 
statnie występy Maryti Karwowskiej. Będą to 
zarazem dwa ostatnie przedstawienia nieśmier- 
telnego dzieła Offenbacha „Piękna Helena". — 
Widowiska te ukażą się po cenach zniżonych. 

„Jasnowłosy cygan* w „Lutni*, Już w pią- 
tek najbliższy ukaże się premjera w „Lutni“ 
pt. „Jasnowłosy cygan*. Przezabawna ta ope- 
retka posiada niezwykle dowcipną i pełną hu- 
moru treść, oraz melodyjną muzykę. W „„Jasno- 
włosym cyganie* bierze udział cały zespół 
z nowo pozyskaną Eugenją Łasowską na czele. 
Zespół baletowy pod kierunkiem baletmistrza J. 
Ciesielskiego wystawi П rapsodję węgierska 
Liszta. 

СО СВАТА W KINACH? 

PAN — Kawalkada 
LUX — Kobieta z bocznej ulicy. 
ROXY — Dama w smokingu. 
HELIOS — Biała lilja. 
CASINO — Biały upiór. 

WYVPĄDŁA I KRADZIEŻE. 
— Okradzione mieszkanie. 7 mieszkania 

Rudego Władysława (Litewska 30) nieznani 
sprawcy skradli garderobę męską » damską — 

łącznej wartości 360 zł. 
— QOmyłkowo zatruł się. Popławski Stani- 

sław (W. Pohulanka 53a) napił się przez omył- 

kę sody żrącej, wskutek czego uległ zatruciu. 

Pogotowie odwiozło go do szpitala. Omyłka nie 
pociągnie za sobą poważniejszych - skutków, 

gdyż życiu Popławskiego niebezpieczeństwo nie 
zagraża. 

— Zatrzymanie poszukiwanego. Policia za- 
trzymała Ambrożewicza Mieczysława, poszuki- 

wanego przez Sąd Grodzki w Wilnie do 0 iby- 

cia kary 1-miesięcznego więzienia. Wymienio- 

nego skierowano do więzienia na Łukiszkacn 

— Alarm pożarowy. Wczoraj wieczorem od 
przewodów kominowych zapaliły się wiązania 

dachu przy ul. Kaiwaryjskiej 69. Straż. ogniowa 
pożar po godzinie, ugasiła. 

WILEJKA 

— SAMOBÓJSTWO. Biaszko Elżbieta, mie- 
szkanka wsi Rasło, gminy żodziskiej, lat 45, 
popełniła samobójstwo przez utop'enie się w stu 
dni, Przyczyną samobójstwa był rozstrój ner- 
wowy. 

ŚWIĘCIANY. 

— POŻAR. W zaść. Nowe Poiesie, gminy 
mielegjańskiej, spalił się dom, chlew, stodoła z 
tegorocznemi zbiorami na szkodę Rudzinisa A- 

leksandra. Straty. wynoszą 4.200 złotych. Za- 
chodzi przypuszczenie że budynki podpalił sam 
Rudzinis Aleksander w cełu uzyskania premji a- 
sekuracyjnej. 

BRASŁAW 

— OKRADLI SKLEP. Na szkodę Okonio- 
wej Dyni, mieszkanki Turmont, skradziono ze 
sklepu różną garderobę, wartości 1900 zi. 

DZISNA 

— DZIECIOBÓJSTWO.  jatowik Walerja, 
mieszkanka wsi Kozły, gminy porpiiskiej, otruła 
witryolejem swe 6-miesięczne nieśluore dziecko. 
Jałowik Walerję zatrzymała policja. 

Cudowne wyzdrowienie 
Izaak Śnipiski, krawiec z ulicy Straszuna, 

zachorował. Słabo, niedobrze, bóle wewnątrz, 
gorączka. Może zapalenie ślepej kiszki? Może 
tyfus? Zawezwano pogotowie, powieziono wczo 
raj Izaaka Śnipiskiego do szpitała. W szpitalu 
rozebrano go, przyodziano w chałat i ostroż- 
nie pod ręce zaprowadzono do %vielkiej sali, 
gdzie czekało ciepłe, czyste łóżko. 

Izaak Śnipiski wszedł, spojrzał, , krzyknął, 
wyrwał się i uciekł. W chalacie į pantoflach 
przybiegł zdyszany do domu, napróżno ścigany 
przez posiugaczów. 

Czy Izaak Śnipiski, broń Bóże, zwarjował? 
Nie. Ozdrowiał, cudownie ozdrowiał. Dlaczego 
cudownie ozdrowiał? Dlatego, że na-łóżku, do 
którego go przyprowadzono, umarł rok temu w 
tejże sali jego brat. Izaak odwiedzał wówczas 
brata, siadywał przy łóżku, własną ręką zam- 
knął mu Oczy na wieczny spoczynek. Miałżeby 
lec do tego łóżka i nie daj Boże”... 

Serce braterskie Izaaka przeraziło się sa- 
mej myśli. Gwałtowne wzruszenie wstrząsnęło 
nim. i wypędziło chorobę. Bogu dzięki. 

Z SĄDÓW 
'WYROK UNIEWINNIAJĄCY w PROCESIE 

' B. MAJORA 
Wezoraj przed Sądem Okręgowym 

nął b. major 4-go pułku ułanów p. Zygmuat 
Szafrański, oskarżony 0 przywłaszczenie 
9300 dolarów na szkodę p. Dominika Kor. 
saka, właściciela majątków Równe Pole i 
Olechówka w pow. dziśnieńskim. 

Zgodnie z aktem oskarżenia  przywła- 
szezenia tego miał dokonać p. Szafrański 
pełniąc w wspomnianych majątkach funkcję 
plenipotenta. 

Przewód jednakże sądowy przestępstwa 
oskarżonemu nie udowodnił, wobee czego 

sąd wydał wyrok uniewinniający. 
Bronił oskarżonego adwokat Łuczywek. 
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o godz. 5 wiecz. 

BĘ M 

FORTUNAT PIETROSZYS 
zmarł śmiercią tragiczną dnia 23 października 1933 r. w wieku 

lat 31. 
Wyprowadzenie zwłok z kostnicy szpitala św. Jakóba na 

cmentarz po-Bernardyński nastąpi dnia 25 października b. r. 

O czem powiadamiają przyjaciół i znajomych 

Koledzy Drukarni „Słowa' 

   
     

    

    

Proces o sfałszowanie listów spisowych 
dnak zdziwił, gdy w odnośnych rubrykach 
spisowych znalazł wyrażenia „prawosławny** 

Wezoraj przed Sądem Okręgowym w try 
bie uproszezonym, toczyła się wyjątkowo cie- 
kawa sprawa przeciwko Michałowi Bużeria- 
nowowi, młodemu studentowi USB, oskarżo- 
nemu o świadome sfałszowanie niektórych ru- 
bryk w listach spisu ludności miasta Wilna z 
roku 1931, podczas pełnienia przezeń obowiąz 
ków komisarza spisowego. 

Treść tej sprawy w pobieżnem  ujęcin 
przedstawia się następująco: P. Bużurianow 
miał do spisania rejon uliey Legjonowej. Z 
obowiązków swych wywiązywał się wzorowo, 
dotąd jednak, dopóki stars komisarz $р 
sowy nię zauważył w jego pracy pewnych nie- 
właściwości. 

Nadkomisarz ów p. Catek znał spisaną 
przez B. rodzinę Stańczyków osobiście. Była 
to rodzina polska i katolicka. Jakże się je- 

CHRYSTUS-KRÓL 
Z Instytutu Archidjecezjalnego Akcji Kato- 

lickiej, otrzymujemy następujący artykuł z proś 
bą o wydrukowanie: 

Jesteśmy w okresie chaosu. Zdanie to tak 
często się słyszy. Powtarzają je usta ludzkie 

szpalty gazet i stronice wydawnictw. Szukamy 

dróg wyjścia z sytuacji, która przytłacza wszyst 

kich ciężarem codziennych trudności gospodar- 

czych, niepewnością dnia jutrzejszego. 

- Jesteśmy rożrywani przez różnorodne a 

sprzeczne, walczące z sobą i, pogłębiające jesz_ 

cze panujący chaos, prądy myśli ludzkiej. 
I w tym chaosie prądów, w tej ciemności 

która nas otacza, wydaje się, że trzeszczą pod- 

stawy Świata, że trzeszczą wiązania _ społe- 

czeństw, że lada moment zwali się wszystko, 

co dotychczas wydawało się mocnem j niero- 
zerwalnem. Jest często wiele przesady w tej 

trwodze, która wyrasta na bagnisku otaczają- 

cego chaosu. Jest wiele przesady świadomej, 

wsączanej przez tych, którym na chaosie zale- 
ży, którzy 'w zamieszaniu chcą swoje przepro- 
wadzić cele. 

I rzecz charakterystyczna, że panikę szerzą 

Ci, którzy chaos wprowadzają, Ci, którzy usi- 
łują ludzkość pozbawić wiary w nadprzyrodzo- 
ne kierownictwo Świata. 

Bezbożnictwo w czasach dzisiejszych wzra- 
sta, rozwija się, apostołowie jego szerzą swoje 
myśli w prasie į publicznych odczytach, usiłu- 

jąc poderwać wiarę, chcąc burzyć jednocześnie 

(najczęściej tak jest), panujący porządek spo- 
łeczny. 

Chcą budować dalszy rozwój ludzkości bez 

Boga i poza Bogiem, chcą oprzeć życie na wła- 
snych kruchych koncepcjach myślowych, odrzu- 
cając przyrodzone prawa Boże. 

Dzisiaj w obliczu wojującego bezbożnic- 
twa, w obliczu komunizmu t  nteświadomości 
sprzymierzonego z nim mdłego humanitaryzmu 

trzeba jasnego prądu, wyraźnego wskaźnika 

  

  

  

"dla gubiących się w chaosie sprzeczności ludzi. 
Katolicy taki wskaźnik mają. 

Drogą jasną, konkretnie określoną, wska- 
zują papieże: „Odnowić wszystko w. Chrystu- 
sie“. To jest jedyna dziś droga, która może 
ludzkość z chaosu wyprowadzić. 

Oprzeć na prawach Bożych każdą ludzką 
działalność, oprzeć życie jednostki, życie społe- 
czeństw, życie państwa. 

Chrystusa uznać za Pana najwyższego, Bo- 
ga uznać za cel ostateczny wszelkiej działal- 
ności. 

Za dni kilka obchodzić będziemy uroczy- 
ście Święto Chrystusa-Króla. Niech w dniu tym 
nie vabraknie ani jednego katolika wśród tych, 
którzy obecnością swoją i udziałem w uroczys- 
tościach manifestować będą, iż Boga jedynie 
za Pana swego i cel swój ostateczny uznają. 

Niech w dniu Święta na ulicach naszego 
miasta wylegną tłumy katolików, aby wziąć u- 
dział w uroczystej procesji. Święto Chrystusa- 
Króla będzie bowiem odpowiedzią katolickiego 
Wilna na wszelkie zakusy bezbożnictwa. 

Jak ongiś wojsko Polskie pod wodzą swego 
króla piersią własną broniło chrześcijaństwa, 

tak dziś my staniemy ramię przy ramieniu, aby 
w innej walce, w walce duchowej obronić kraj 
nasz przed zaborem tych, którzy Boga nie chcą 
uznawać. Opowiadzią naszą na ich działalność 
będzie: Chrystus nam panujel 

— — — оОо— — — 

Odpowiedzi Redakcji 
‚ М/Рап W. L. — Nie możemy całkowicie ро- 

dzielič poglądu WPana na sprawy stosunku do 
ludnošci, ginącej w Bolszewji. Pan podkreśla 
wyłącznie moment polityczny, — obecnie zaś 
chodzi tyłko o akcję charytatywną. Ofiarą gło- 
du i ucisku padają w Rosji bynajmniej nie ko- 
muniści... jaki musi być nasz stosunek do tych 
ofiar, wiemy wszyscy aż nadto dobrze, przede- 
wszystkiem ze wskazań Stolicy Apostolskiej — 
Ratując ofiary bolszewizmu, bynajmnie nie 
wzmacniamy bolszewików. 

S TI I T NT TAS VIRINSTA ASS TY 

Błagalą © ratunek 
ROZPACZLIWY LIST GRUPY ŻYDÓW Z KIJOWA. 

WILNO. Do rabinatu wileńskiego nadszedł 
list z Kijowa, w którym grupa żydów prosi o 
wstawiennictwo naszych władz w kierunku u- 
możliwienia im wyjazdu z Sowietów. 

Dezerter-0 
"WILNO. Na Zarzeczu zatrzymano przed- 

wczoraj podejrzanego osobnika, który wyłlegi- 
tymował się sfałszowaną książeczką P. K. U. 
Wilno— Powiat. 

Zatrzymanego skierowano do Wydziału 
Śledczego, gdzie zdołano ustalić, że jest to de- 
zerter z Krakowa Dawid Lempel, rodem z Dok- 
szyc. Według nadeszłych z Krakowa wiado- 
mości, Lempel uciekł z wojska przed rokiem i 
w towarzystwie jakiejś kobiety grasował w 

Wśród autorów listu są dwaj rabini, którzy 
wzywają rabinów wileńskich o pomoc i umo- 
żliwienie wyjazdu do Palestyny. 

  

  

szust z Krakowa 
większych miastach, dopuszczając się oszustw 
matrymonialnych. Owa kobieta zawierała zna- 
jomości wśród kandydatek do stanu małżeńskie- 
go, a następnie kierowała upatrzone ofiary w 

sieci Lempla. W ten sposób oszuści zdołali na- 
brać kilkanaście osób w Warszawie, Lwowie, 
Łodzi i w Wilnie. 

Lempla osadzono w więzieniu wojskowem, 
towarzyszka zaś jego jest poszukiwana przez 
poticję. 

i „rosyjska““. To posłużyło za przyczynę 
do sprawdzenia pracy Bużerianowa. Ostate- 
cznie ną 250 spisanych przezeń osób, 5 proc. 
znalazło się z niewłaściwie podaną narode- 
wością i wyznaniem. 

Pan Bużerianow również jest Rosjani- 
nem, i to 'zupełnie logicznie * nasunęło przy- 
puszezenie, że rubryki świadomie sfałszował. 

, Całą sprawę przekazano dochodzeniu po- 
licyjnemu i w rezultacie, wezoraj właśnie, p. 
Bużerianow zasiadł na ławie oskarżonych, od- 
powiadając w ramach artykułu 287 4 I K.K. 

Młody student do inkryminowanego ma 
przestępstwa nie przyznał się. 

Owe „prawostawny““, i „Rosjanin““ tlu- 
maczyt nieznajomošeią instrukcyj spisowych, 
gdyż nie wiedział, eo należy rozumieć рой о- 
kreśleniem język macierzysty. 

Jeżeli były jakieś nieścisłości, to zda- 
niem oskarżonego, powstały one bezwiednie a 
w każdym bądź razie nie było w tem żadnej 
złej woli. wę 

W obronie oskarżonego występowali ad- 
wokaci: Andrejew i Rubinow. Adw. Andre- 
jew widział w przestępstwie oskarżonego tyt- 
ko nieświadomość zmaczenia dokonywanej 
wówczas przezeń pracy i zgodnie z tem pro- 
sił sąd o takież potraktowanie sprawy. 

Po godzinnej naradzie wiceprezes Brzo- 
zowski odczytał wyrok, mocą którego poprzed 
nia kwalifikacja przestępstwa uległa  zmia- 
nie i sąd skazał M. Bużerianowa na 1 mie- 
siąc aresztu, dopatrując się w jego postępo- 
waniu tylko niedbalstwa. 

Karę skazanemu darowano w całości na 
mocy amnestji. (w) 

    

Qdnawianie bramy Sapie- 
żyńskiej 

  

Uczniowie Szkoły Rzemiosł i Przemysłu Ar- 
tystycznego W. T. A. P. przy pracy nad re- 
stauracją bramy sapieżyńskiej w szpitalu na 
Antokolu. Kierownictwo roboty spoczywa w rę- 
kach art.-rzeźb. Piotra Hermanowicza. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

  

  

ZANIEDBANA MOGIŁA 
W końcu ulicy Wielka Pohuldnka, w 

miejscu zetknięcia się ul. Smoleńskiej z ul. 
Wróblą, wznosi się skromny pomnik bohate- 
ra walk o wolność Sierakowskiego w domnie- 
manem miejscu jego stracenia przez Moskali. 

Pomnik składa się z wielkiego głazu spła- 
szezonego, ustawionego pionowo i opatrzo- 
nego stosownym nadpisem. Na głazie widzimy 
Orła z rozpostartemi skrzydłami. 

Pomnik znajduje się w skwerku o kształ 
tach regularnego irójkątu, zamkniętego. w 
głębi kilkupiętrową pamienicą. Dokoła skwer- 
ku wznosi się dość wysokie ogrodzenie z siat- 
ki drucianej wzmocnione szpalerami krzewów 
dekoracyjnych od wewnątrz. Otóż zieleń za- 
sadniezo pożądana i dodająca uroku mogile, 
tak się rozrosła wszerz i wzwyż, że przez 
zwartą ściamę tego żywopłotu nie widać mo- 
numentu. Ten pierwszy mankament łatwo 
da się usunąć przez gruntowne przycięcie i 
podstrzyżenie żywopłotu. Innym jeszcze bra- 
kiem jest uniedostępnienie mogiły dla ogółu 
przez stałe zamknięcie drzwiczek, wiodących 
na teren skweru. Rozumiemy, że na noe, — 
ale dlaczego również w dzień i zawsze zam- 
knięte?... 

Mogiła musi być udostępniona dla zwie- 
dzania jej przez jaknajszerszy ogół, wówczas 
jej znaczenie propagandowe będzie wykorzy- 
stane. 

  

  

Na ostatek zaznaczmy, że i bezpośred- 
nie okolice mogiły domagają się uporządko- 
wania. Ulica Smoleńska, wnet za wylotem 
na nią ul. Wiwulskiego, przebiega rodzajem 
wąwozu aż do mogiły. Otóż od wylotu ekod- 
nik się urywa i dalej mamy tylko wązki, źle 
zabrukowany przesmyk, na którym w porze 
deszczowej, wobec braku spadku. wody de- 
szezowej, tworzą się trudne do przebrnięcia 
kałuże. 

Jako minimum inwestycyjne należy tu 
ułożyć jednostronny „chociaż i jednoplytowy 
chodnik, oraz urządzić jakieś rynsztoki dla 
odprowadzania wody. Zadanie to jest o tyle 
ułatwione, że cały ten omawiany odcinek od 

ul. Wiwulskiego, aż do mogiły, wynosi kilka- 
dziesiąt, zaledwie kroków.  „ en“ 

P. S. Przy tej sposobności, chcielibyśmy 
raz. jeszcze przypomnieć Magistratowi o po- 
trzebie przemianowania ul. Smoleńskiej, wo- 
bec istnienia w Wilnie innej jeszcze ulicy o 

tej nazwie w okolicach uliey arskiej. Та- 
kie dezorjentowanie mieszkańców nie może 
być dłużej tolerowane.



  

Wyžszy Kurs Nauczycielski dojazdowo-koresp. 
w wilnie Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Dla Kolegów z terenu, Okręgowa Komisja 
Pedagogiczna w Wilnie, zamierza otworzyć dwu 
letni kurs dojazdowo - korespondencyjny o po- 

ziomie W. K. N. o tym samym programie co i 
dla m. Wilna. Organizacja pracy na tym W. K. 

N. przedstawiałaby się w sposób następujący: 

a) raz w miesiącu koledzy z terenu dojeżdżali- 

by do Wilna na 6—12 godzin wykładów (w so- 
botę i niedzielę). Na tych godzinach oprócz 0- 

mawiania zagadnień nowych, względnie synte- 
tyzowania przerobionego samodzielnie materja- 
iu w ciągu miesiąca, byłyby wydawane instruk- 

cje i wskazówki do pracy pisemnej na miesiąc 
przyszły. Prace pisemne słuchacze W. K. N. w 

porozumieniu z odnośnym prelegentem nadsy- 
łaliby do Wilna, celem przejrzenia i poczynienia 

odpowiednich uwag. Prace te byłyby również 
niejednokrotnie punktem wyjścia na tak zwa- 

nych lekcjach miesięcznych. b) Poza lekcjami 
miesięcznemi Koledzy Słuchacze W. K. N. do- 

jazdowe - korespondencyjnego braliby udział 

w wykładach dwutygodniowych 'w czasie feryj 
Bożego Narodzenia, kilkudniowych wykładach 

w czasie świąt Wielkanocnych, oraz w miesięcz 
nym kursie od 16 czerwca do 15 lipca w czasie 

feryj letnich. 

Koledzy, którzy chcieliby korzystać z tego 

rodzaju W. K. N., nadeślą podania do Kom. 

Pedagog. w Wilnie przy Z. N. P. najpóźniej do 
dnia 10-go listopada br. 

Opłata za uczestnictwo w kursie, zależnie 
od ilości zgłoszeń, dla członków Związku wy- 

niesie do 20 zł. miesięcznie, natomiast dia Ko- 
legów nienależących do Związku do 25 zł. mie- 
sięcznie. Ponadto uczestnicy kursu opłacać będą 

jednorazowo wpisowe razem z pierwszą ratą 

w wysokości 10 zł. dla Związkowców i 20 zł. 
dla nienależących do Związku. 

Czas otwarcia kursu i miejsce wykładów 

będzie zakomunikowane specjalnem pismem 0- 

sobom, które wniosą podania i będą przyjęte. 

Powiatowy Zjazd działaczy gospodarczych 
w Stołpcach 

W dniu 22 bm. odbył się w sali „Ogniska” 
kolejowego Powiatowy Zjazd działaczy gospo- 
darczych. Na Zjazd przybyli działacze z najdal- 
szych terenów powiatu. 

Zjazd otworzył, witając przybyłych, prze- 
wodniczący p. poseł Gorzkowski. W powital- 
nem swem przemówieniu wskazał p. poseł, jak 
zagadnienia i tezy, wysunięte na zjeździe w 
Warszawie, przenikają po przez zjazdy woje- 
wódzkie i powiatowe do najdrobniejszych komó 
rek gospodarczych Państwa. 

Do prezydjum przewodniczący poprosił 
„przedstawiciela Rządu p. starostę  Kulwiecia 
panów posłów Poźniaka i Małynicza, p. Chajmo 
wicza B., p. insp. Dudzińskiego M., i 
a Czesława, dyr. Smotera J., burm. Staniews- 
ego K. 

? Jako przedstawiciel Rządu w imieniu nieobec 
nego p. wojewody Świderskiego Zjazd powitał 
p. starosta Kulwieć. 
W imieniu Wojewódzkiej Rady BBWR Zjazd 

powitał p. poseł Poźniak, wskazując na głębsze 
Ram akcji BBWR zwoływania tych zjaz- 

Ww. 
Przyświeca im myśł przetworzenia psychiki 

społeczeństwa, myśl wytworzenia nowego oby- 
watela współczesnego państwa, pełnego inicjaty 
wy twórczej. Następnie przewodniczący odczytał 
depeszę do Zjazdu od nieprzybyłego na Zjazd 
senatora Rdułtowskiego. 

Referat o zagadnieniach rolniczych w pow. 
Stołpeckim wygłosił p. Krupski Czesław. Refe- 
rent oświetlił stan rolnictwa w powiecie stołpec 
kim, wskazując na możliwości odciążenia prze 
silenia gospodarczego. jakie specjalnie gnębi tu 
tejszy powiat. 

Zagadnienia komasacji, parcelacji i meljo- 

Skóra 
jaśmiejc 

    

      
    

o 3 odcienie 

w ciągud-ch dni 
Cały Paryż nie prze- 

staje mówić obecnie © 
rzekomym cudzie, po- 
legającym na piękności świeżej, białej, nowej 
skóry. Znakomity paryski nowy Odżywczy 
dla Skóry Krem Tokalon, kolor biały (nie 
tlusty), zawiera Świeży krem 1 oliwę, połączo- 
me ze składnikami wybielającemi wzmacnia- 
dącemi ! ściągajacemi skórę. Wnika. momen- 
talnie do por. uśmierza podrażnione gruczoły, 
Ściąga rozszerzone pory, rozpuszcza wągry, 
które same odpadają, udelikatnia i wybiela 
najbardziej szorstką 1 naiciemniejszą skórę 
© 3 odcienie w ciągu 3-ch dni. Nadaje skó- 
rze nieopisaną świeżość i piękno — niemożliwe 
do osiągnięcia żadnym innym sposobem. 
Używaj oodzień rano tego nowego Kremu 
Tokalon (kolor biały) a wynik nie da na sie- 
bie długo czekać 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
Ciało zmarłego leżało w pozycji, która 

świadczyła wyraźnie o gwałtownej, lecz bez- 

płodnej walce. Inspektor stał chwilę, pa 

trząc na nową zagadkę, która ukazała się 

przed nim. Mgła, poza oknami podniosła się i 

z ulicy dolatywały dźwięki piosenki, granej 

przez jedną z licznych orkiestr ulicznych, 

które nawiedzają tę okolicę Londynu. 

— Czy doktór rejonowy już był? — 7а- 

pytał Duff. 
— Tak, sporządził swój raport i odszedł, 

— wyjaśniał Hayley. — Stwierdził, że śmierć 

musiała nastąpić przed czterema godzinami. 

Duff zdjął z szyi zmarłego rzemyk przez 

chusteczkę i podał go daktyloskopowi. Po- 

czem zaczął bardzo ścisły przegląd  wszy- 

stkich przedmiotów, znajdujących się w po- 

koju. Podniósł lewą ręką zmarłego i roz- 

giął jego zaciśnięte palce, gdy to samo u- 

czynił z prawą ręką, okrzyk wyrwał się z 

jego ust: pomiędzy chudemi,  sztywnemi 

palcami  błysnęły ogniwa cienkiego, platy- 

LST LL lik i A i i a еСОкРЫСОТСРя 

wydawes Staaisław Mackiewicz. 

racji wyczerpująco omówił w referacie „Przebu 
dowa ustroju rolnego w powiecie* p. komisarz 
Pikiei. Ludność na wsi już obecnie do wszelkich 
poczynań rządu odnosi się z całem zaufaniem. 

Referat o stanie gospodarki i przemysłu leś 
nego p. inż. Klimkiewicza poruszył kwestję kur 
czącej się gospodarki leśnej. Ważną kwestją na 
terenie tut. powiatu jest sprawa jagód, których 
odpowiednia eksploatacja może przynieść odpo 
wiednie dochody. 

Sprawy handlu i rzemiosła zreferował pan 
Cirajmowicz, wysuwając jako tezę sprawę znie- 
sienia nieczynności sklepów w niedzielę i święta. 

* Obszernie i rzeczowo sprawę Spółdzielczóś 
ci i kapitalizacji przedstawił p. inż. Kraszewski. 
Wywody swe zamknął referent w trzech tezach. 

„ Część referatową zamknął referat p. insp. 
Dudzińskiego „Samorząd w powiecie Stołpec- 
kim". Pan inspektor dał szeroki pogląd na spra 
wy gminnę w powiecie oraz przedstawił poczy- 
nania władz. 

W dyskusji wysunięto cały szereg spraw, 
bolączek tut. powiatu. 

Po dyskusji wyczerpujących danych udzie- 
fili pp. referenci i przewodniczący poseł Gorz- 
kowski. 

W końcowem przemówieniu p. poseł Poż- 
niak wskazał, że społeczeństwo obecnie już doj- 
rzało. Stagnacja umysłowa została przezwyuę- 
żona. Do Państwa rąk się już nie wyciąga. Spo- 
łeczeństwo samo zdobyło się na sporo inicja- 

Zjazd gospodarczy w Stołpcach udał się w 
pełni. Sala ,„Ogniska" była przepełniona. 

j 

— Nowomianowany inspektor szkołny. — 
Nowomianowany inspektor szkolny powiatu 

grodzieńskiego p. Józef Mroczkowski przybył 

do Grodna i objąt urzędowanie. 

— Posiedzenie Wydziału Powiatowego. — 
W dniu 30 października br. o godz. 10-tej od- 
będzie się posiedzenie Wydziału Powiatowego 
Sejmiku Grodzieńskiego. 

— Pogotowie sanitarne. Od dnia 1 listopa- 
da br. rozpoczynają się zapisy dla sióstr pogo- 
towia sanitarnego PCK. 

Zapisy uskutecznia „Stacja opieki nad mat- 
ką i dzieckiem (Akademicka 2) codziennie w 
godzinach 10—12. 

= Przed jmeczem bokserskim Białystok — 
Grodno. — Największą atrakcją bieżącego sez0- 
nu sportowego będzie spotkanie międzymiasto- 
we drużyn pięściarskich Białegostoku i Grodna. 

Spotkanie to odbędzie się w przyszłą sobo- 

tę tj. dnia 28 bm. o godz. 17-tej w sali teatru 
Miejskiego. Zawodnicy obu drużyn występują w 
swych najlepszych składach. Białystok repre- 
zentują zawodnicy KS ,„Jagiellonja*, którzy są 

w doskonałej formie. 

— Złoty zegarek znikł. Do władz policyj- 

nych zgłosił się Efroim Szapiro łRydza Śmigłe- 
go 4) i zameldował o kradzieży złotego zegar- 

ka firmy ,Cyma* wartości 120 złotych. 
— Usiłowanie podpalenia. W nocy na 20 b. 

m. nieznani sprawcy nsiłowali spowodować 
pożar we wsi Wołotyń gm. W. Ejsymonty pod- 
kładając tlejący się torf owinięty w szmaty pod 
zabudowania należące do Michała Chamko. 

Na szczęście tlejący torf zauważono i usu- 
nięto. 

— Znalazła zegarek. Kobia Marja (Orzesz- 
kowej 56) zameldowała o znalezieniu na ulicy 
Orzeszkowej srebrnego zegarka damskiego. 

— Dotkliwie pobił. Na idącą drogą pomie- 
dzy wsią Krzyżaki a maj. Stanisławów mieszkan 
kę wsi Maryszczyzna Natusewicz Adelę napadł 
m - c tejże wsi Wróblewski Antoni, który dot- 
kliwie ją pobił. 

— Czyżby. oszustwo. Do niejakiego Hirsza 
Chażańskiego (Dominikańska7) przybył pzedsta 
wiciel f. „Polskiego Instytutu Wydawniczego w 
Katowicach" nazwiskiem Kurszon Jan zam. w 
Bobrowie pow. Oborniki i a conto dostarcze- 
nia manekinów pobrał-8 zł. Po upływie czasu 
w którem towar miał być dostarczony a nie nad 
szedł Chażański zwrócił się do władz z posą- 
dzeniem popełnienia oszustwa na jego szkode 
przez Jana Kurszona. 

  

4) 

Zwyciezca 
nowego łańcuszka od zegarka. Trzy ogniwa 
łańcuszka z małym kluczykiem na końcu. 

Hayley zbliżył się i obaj inspektorzy og- 
lądali uważnie, leżącą na  chustce — Эп а 
zdobycz. 

Na jednej stronie kluczyka były eztery 
cyfry 3260, a na drugiej stronie drobne li- 

terki: „ANY 

„Dietrich Safe and Lock Co., Canton, O- 

hio““. 
Duff spojrzał na siną twarz na podu- 

SZCE. 
— Poczciwy stary, — rzekł cicho, — 

starał się dopomóc nam odrywając koniec 

dewizki mordercy. 
— To jnż coś: 

yley. 

jakiś trop! — dodał Ha- 

Duff skinął głową. 
— Może być. Ale to wszystko wygląda 

zbyt po amerykańsku, jak na mój gust! Je- 

stem londyńskim detektywem, mój drogi. 

Ukląkt przy łóżku dla obejrzenia pod- 
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nówodtódzka „PILGRIMAG 
— Zjazd starostów powiatowych. W dniu 

23 bm. w Nowogródku pod przewodnictwem 

p. wojewody Świderskiego odbył się zjazd sta- 

rostów powiatowych województwa nowogródz- 

kiego, poświęcony omówieniu spraw finanso- 

wych j samorządowych. 

— Wielka Loterja Fantową Rodziny Poli- 
cyjnej w Nowogródku. W dniu 26 bm. odbędzie 

się w Nowogródku wielka loterja fantowa Sto- 

warzyszenia Rodzina Policyjna, z której dochód 

przeznaczony jest na rzecz sierót po poległych 

policjantach. Komitet Loterji zgromadził wielką 

liczbę fantów, nieraz bardzo cennych. Co drugi 

bilet wygrywa. Cena biletu loteryjnego 30 gr. 

— Pokaz hodowli kwiatów. Związek właś- 
cicieli sadów i pasiek, wespół ze Związkiem Pra 

cy Obywatelskiej Kobiet, zorganizował wysta- 

wę kwiatów, którą zwiedził z ramienia p. wo- 

jewody p. nacz. Bokun. Krótkie przemówienie 

powitalne wygłosił p. Dulęba, oraz p. Bojarska. 
Wystawa prezentuje się bardzo ładnie i napraw- 

dę warto ją zwiedzić. 

— Konierencja w sprawie Organizacji Mło- 
dzieży Pracującej. Dnia 24 bm. odbyła się w No 

wogródku konferencja w sprawie ©rganizacji 

Młodzieży Pracującej. W konferencji wzięli u- 
dział pp. starostowie, przedstawiciele pokrew- 
nych organizacyj oraz Izby Rzemieślniczej. Re- 
ferat o zadaniach O. M. P. wygłosił inspektor 
wojewódzki p. Romuałd Kawalec, poczem roz- 
winęła się dyskusja. 

— śmierć harcerza. Dnia 23 bm. zmarł na 
tyfus młodziutki harcerz 1-szej drużyny harce- 

rzy im. Tad. Kościuszki w Nowogródku, Alfons 
Jakubowski. Zmarły młodzieniec, mimo swych 
młodych łat (15), miał już za sobą 6 lat pracy 
harcerskiej i pełnił ważną i odpowiedzialną funk 

cję przybocznego drużynowego, Śmierć ta za- 

równo niespodziewana, jak i okrutna, wstrząs- 

neta bardzo silnie tak młodzieżą, jak i mieszkań- 

cami miasta. W uroczystości pogrzebowej wzię- 

ła udział cała młodzież miejscowa, wszystkie 
drużyny harcerskie, Koło Przyjaciot Harcerzy, 
oraz tłumy publiczności, która pragnęła zadoku- 

mentować swe sympatje dla ruchu harcerskiego 
i żal z powodu tak bolesnej straty, jaką orga- 

nizacja poniosła. 

— Uroczyste otwarcie Legjonu Młodych w 
Słontmie. W ubiegłą niedzielę dokonane zostało 

uroczyste otwarcie Świetlicy Legjonu Młodych 
w Słonimie, w łokalu przy ul. Mickiewicza Nr. 
9, na które przybyli przedstawiciele władz państ 
wowych z p. zast. Starosty p. Wojewódzkim 
oraz członkowie Koła Senjorów z dyr. p. Sta- 
nisławem Płochą na czełe. Ponadto obecni byli 
liczni sympatycy nowoczesnego ruchu młodzie 
żowego. 

Po złożeniu uroczystego raportu przez Ko- 
mendanta Obwodu W. Trofimczyka Komendan- 
towi Okręgu J. Michałkowiczowi nastąpiło zaga 
jenie aktu otwarcia świetlicy przez Komendanta 
Okręgu, który w przemówieniu swem zobrazo- 
wał dwuletnią działalność Legjonu Młodych na 
terenie Słonima i nakreślił plan pracy na najbliž 
szą przyszłość. 

Program ten przewiduje pracę młodzeży w. 
dwóch kierunkach: a) ekspansja na zewnątrz 
we wszystkich pracach i w poczynaniach spo- 
łecznych i b) wewnętrzna (sekcja) mająca na ce 
łu pogłębianie znajomości członków © zakresu 
zagadnień politycznych, gospodarczych, ekono 
micznych i t. p. 

Następnie w krótkich, a serdecznych Słowacy 
przemówił do obecnych legjonistów dyrektor 
Seminarjum Państwowego Męskiego pan Pło- 
cha — Prezes Koła Senjorów stwierdzając pos 
tęp pracy w Legjonie, tężyznę duchową tej or- 
ganizacji istniejącą oraz zapewnił, że młodzież 
może zawsze liczyć na poparcie i pomoc star- 
szego społeczeństwa w poczynaniach, które sa 
przedmiotem wielkiego zainteresowania, gdyż 
w nowym ruchu młodzieżowym reprezentowa- 
nym przez Legjon Młodych widzi tvch, którzy 
dążą do budowy mocarstwowej Polski. 

— Obchėd Batorowy organizuje Legjon 
Młodych. Powiatowy Komitet obchodu 250-lecia 
Odsieczy Wiednia upoważnił Komendę Obwodu 
Legjonu Młodych w Słonimie do zorganizowania 
uroczystości ku czci 440-lecia urodzin Króla Ste 
fana Batorego. 

Uroczystość ta jak się dowiadujemy ma sie 
odbyć w Domu Ludowym w dniu 4 listopada rb. 

W uroczystości tej poza członkami Legjonu 
Młodych weżmie czynny udział Straż Przednia 
przy Gimnazjum Państwowem w Słonimie. 

Mecz w Słonimie. W dniu 21 bm. na Stadjo 
nie Powiatowego Komitetu P. W. i W. F. w Sło 
nimie odbyły się kolejne rozgrywki o mistrzos- 
two m. Słonima pomiędzy drużynami K. S. 79 p. 
p. a Makabi, zakończone wynikiem 4.: | na ko- 
rzyść K. S. 79 p. p. 

W czasie. meczu wynikła sprzeczka pomię- 
dzy wojskowemi a ludnością żydowską w czasie 
której mieszkaniec m. Słonima Ela Kunica s. 
Morducha zam. w Słonimie przy ul. Marszałka 
Piłsudskiego Nr. 9 wyraził się pod adresem gru- 
py podchorążych 79 pp. „polskie świnie* za co 
został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 

    

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY RUPOWAĆ 
BAWIŁIĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

Wi WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

    

łogi. Ktoś wszedł do pokoju, ale Duff był 
w tej chwili zbyt skupiony,by się odwrócić. 

Gdy wreszcie obejrzeł się, zerwał się na 

równe nogi, otrząsając kurz z kolan. Smu- 

kła, elegancka amerykanka stała, patrząc 

na niego oczyma, które, jak zauważył od- 

razu; miały coś niezwykłego dla obecnego 

pokolenia. 

— A... dzieńdobry, — przywitał się 

detektyw. 

— Dzieńdobry, — odpowiedziała poważ- 
nie, — jestem Pamela Potter, a Mr. Drake 

był moim dziadem. Domyślam się, że pan 
jest ze Scotland Yardu. Pan pewnie chce roz- 

mawiać z kimś z rodziny? 
— Naturalnie, — pośpieszył 

Pomimo opanowania i pewności siebie, ja- 

kie cechowały młodą panienkę, Duff  do- 

strzegł na jej twarzy ślady łez i smutek w 

jej fijołkowych oczach. 

— Podobno pani matka bierze również 

udział w tej wycieczce? 

— Matka moja jest. pogrążona w rozpa- 

czy, będzie mogła przyjść tutaj później. 

"Teraz tylko ja sama mogę służyć panu. Co 

zapewnić. 

mam powidzieć ? mi wybaczyć, ale to jest pytanie zwykłe: wyciągając rękę. = GARY Nie będę tam pani fatygo- | 

— (zy może pani wyobrazić sobie ja- kto odziedziczy jego pieniądze? — Nie można tego dotykać! — uprze- wat... (D: €. N.) 
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waicząszjąca LiSRCO,+ Malki 

odwieczny problem 

  

  

        
  

  

wolneį miłości! 

ВВ! :Н и EB 
POGORZELSKA 

W.el-iem powodzeniem ieszy sę film, pełen grozy i rieszmowitości # 

„Laci „„BIALY UPIOR““ 
Z Szatańskim BELĄ LUGOSI w rol. gł Nad program „W krainie czarów'' i nsjnow. Pzt | CERY zNI2ONE! | 

  

„LIDO 
Dziś największy przeboj sezenv! Potężny film o m łości i poświęceniu 

„„BIALA LILJĄ““ 
W roli głównej genisina HELENA KAYES fascynnjacy gwiszdor, ulobieniec kcbiei, partūes Marieny Dietrich 

GRETY GARBO CLaRC GABLE, LEWIS STONE i in. — Nad program: najnowsze strskcje 

  Ostatnie dni | 

„PAN“ 

П4а` 
— Przygotowania do obchodu 15-tej rocz- 

nicy Niepodległości. W sali Starostwa odbyło się 
organizacyjne zebranie, celem utworzenia Oby- 

watelskiego Komitetu obchodu 15-tej rocznicy 

Niepodległości oraz uczczenia czynów Lidzkiej 
Samoobrony. 

Zebrani przedstawiciele władz, wojska, 0r- 

ganizacyj społecznych, wolnych zawodów itd., 

uznali się za Komitet Obywate!ski oraz oprace- 

wali ogólne ramy obchodu. Wyłoniono komitet 
wykonawczy z p. starostą Bogatkowskim na 
czele. Do Komitetu weszli przedstawiciele ca- 
łego społeczeństwa lidzkiego, bez różnicy wy- 

znania i narodowości. Wybrano ponadto spe- 
cjalną komisję wydawniczo - historyczną, która 

zajmie się realizacją projektu wydania opisu 

czynów Samoobrony Lidzkiej. 
Obchód tegoroczny będzie zakrojony na 

większą skalę. Dla upamiętnienia czynów Samo- 
obrony Lidzkiej łącznie z 15-tą rocznicą Niepod- 

ległości wydana zostanie popułarna broszura. 

Poszczególtnym placom i ulicom w Lidzie 
iw szeregu miejscowości na terenie powiatu 

nadane będą nazwy, związane ze wspomnie- 
niami walk o wyzwolenie Lidy. Zapoczątkowa: 
na zostanie budowa nowych szkół powszeci- 

nych, budowa stadjonu i Domu Strzeleckiego. 
Dalej przewidziane jest uporządkowanie 

grobów i pomników poległych bojowników 

walk niepodległościowych. W dniu 11 listopada 
odbędzie się raut z udziałem wszystkich żyją- 

cych członków b. Samoobrony Lidzkiej. 

baranńjfnici 
— Zjazd Ognisk T-wa Budowy Szkół Pow- 

szechnych. W dniu 22 października br. w sali 
gimnazjum państwowego odbył się zjazd Og- 
nisk Twa Budowy Szkół Powszechnych z po- 
wiatu, w celu wybrania zarządu powiatowego. 

Po krótkim referacie insp. Stawowego, do 
zarządu zostali wybrani pp.: Brzeski, Stawowy, 

Antczak, Gachowska, ks. Borodicz i Siemaszko. 
Ukonstytuowanie się nowego zarządu nastą 

pi w dniach najbliższych. 
— Konkurent mennicy państwowej. Dnia 

21 października został zatrzymany w Darewie 
Jan Kaszuk, jako podejrzany 0 -puszczanie w о- 

bieg fałszywych 1-złotowych monet. 

Radje wiieńskie 
Środa dnia 25 października 1933 r. 

11.30 — Przegląd prasy. 
15.25 — Program dzienny. 
15.30 — Giełda roln. 
15.40 — Utwory fort. 

„ 16.10 — Słuchowisko dla dzieci. 

16.40 — Przechadzki Mika. 
16.55 — Płyty. 

17.40 — Rozmait. 
17.50 — Codzienny odcinek powieściowy. 
18.00 — Odczyt. 
18.20 — Piosenki. 
19.05 — Przegląd litewski. 
19.20 — Rozmait. 
19.25 — Feljeton. 
19.40 — Program na czwartek. 

  

19.45 — Pras. dz. radjowy. 

20.00 — Piosenki. 
20.45 — Feljeton. 
21.00 — Recital fortepjanowy. 
22.00 — Wiad. sportowe. 
22.10 — Odczyt. 
22.30 — Muzyka tan. 
23.00 — Kom. meteor. 
23.05 — Muzyka taneczna. 

kiś powód. tego nieszczęśliwego zdarzenia? 

Dziewczyna wstrząsnęła głową stanow- 

ezym gestem. 

— Żadnego powodu, nie mogło być. To 

wszystko: jest zupełnie nie do uwierzenia. 

Mój dziadek był najmilszym człowiekiem na 

świecie — nie miał wrogów. To niedorzeczne! 

  

Znów doleciały z ulicy dźwięki wesołej 

piosenki. 
Duff skinął na jednego ze swych pod- 

wladnych: 

— Zamknijeie okno, — rozkazał. krótko. 
— A więc pani dziad był znanym obywate- 
lem Detroit? — pytał, wymawiając  niepe- 
wnie tą nieznaną nazwę. 

— 0, tak, mieszkał tam tyle lat! Był 

jednym z pierwszych - budowniczych  prze- 
mysłu samochodowego. Ostatnie lata — ро- 

święcił dobroczynności, wydając na różne 
cele setki i tysiące dolarów. Wszyscy go 

szanowali a ci co go znali — kochali. 

— Był więc bardzo bogatym 

kiem? 
— Naturalnie. 
— A kto. — Duff zawahał się. — Proszę 

człowie- 

JOTN   

H. Gaertner i A. Passendorfer: PORAD- 
NIK GRAMATYCZNY. Najważniejsze pra- 
widła i wskazówki gramatyczne z podaniem 
form,  nastręczających wątpliwości, a ze 
szezególnem uwzględnieniem poprawnego wy- 
mawiania i stosunku mowy, żywej do pi- 
samej. Str, 254, Książnica - Atlas Lwów — 
Warszawa 1933 r. 

„Poradnik gramatyczny jest 
nowem zjawiskiem w dziedzinie literatury 
dydaktycznej. Jest to zwięzła, praktyczna, 
przystępna dla wszystkich encyklopedja naj- 
potrzebniejszych _ wiadomości gramatycznych. 
Od używanych dziś podręczników szkolnych 
różni się zasadniczo, gdyż pomija wszelkie 
teoretyczne wywody, a podaje wyłącznie to, 
eo może posłużyć do wyrobienia poczucia ję- 
zykowego, zgodnego z panującym zwyczajem 
i wzorami najwybitniejszych pisarzy ostat- 
nich dziesięcioleci. Podane tu prawidła gra- 
matyczne można przyswajać sobie przygo- 
dnie, nie obciążając niemi pamięci. 

zupełnie 

Prócz bardzo bogatego zasobu form 
nastręczających wątpliwości, prócz prawi- 
deł i wskazówek gramatycznych, oraz prócz 
licznych wzorów odmiany części mowy, są 
w „Poradniku'* także ustępy takie, jak: — 
„Poprawna wymowa'*, „Pisownia a wymo- 
wa“, „Co to są prawidła gramatyczne?*', 

„Co to są błędy językowe?**, „Akcent wy- 
razów'', „Wahania w rodzaju 
i inne. 

Przejrzystość i praktyczność układu, 
przystępny, zrozumiały dla każdego spo- 
sób wykładu — oto zalety, cechujące 
bardzo pożyteczne wydawnictwo.  Podręcz- 
nik ten przeznaczony jest wprawdzie do 
użytku młodzieży szkolnej na wszystkich 

  

stopniach manki, odda jednak także 
telne usługi sferom  nauczycjelskim, 

szerokim warstwom społeczeństwa, t. j. 
żdemu, kto dba o poprawność językową. 

FM nas M i Na aaa 
Nsjodpowiedniejsze na nasz klimat 

DRZEWKA OWOCOWE 
dostarczają 

Sz*ółki Drzew Owocowych 

KAROLA PECIO 
Folw. Starojelniz, p. Szczuczyn k/Lidy. 
Nsgrodzone Wielkim Medalem Srebr- 
nym na IItI(I Targach Półn. w Wilnie, 

Na żądanie cenniki wysyłsmy bezpłstn 
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Kupno 
i SPRZEDAŻ 

"FEPEYTYTYYYTTFCFTYOY 

1 powodu wyjazdu 
tanio 

SER 
litewski pełnotłusty — 
z łezką, bardzo smacz- 
ny Z majątku ORPA 

E. Worcnkowicza 
ło 240 pole:a do sprzedanis 2 domy ki 

drewniant z 10 mieszk. ZWIEDRYŃSKI 
i loksiem na sklep. — Wileńska 36, tei. 12-24 

Ogród owocowy. Ziemi 
400 śążai, Stalowa NS; — — — = — = = 

REES NO Ż, 
LICYTACJA     

  

    
   
    

4ej 

Nr. 100 030 i od Nr 1 do Nr 39 655 

'ombard »ie bedzie przylfmować 

— Nie myślałam o tem wcale! 

kolwiek pozostanie z zapisów na cele dobro- 

czynne, odziedziczy zapewne moja matka. 

— A z czasem pani? 

— Jai mój brat, mam wrażenie. Więc 

cóż stąd? 

— Przypuszczam, że nie. Kiedy widzia- 

ła pani ostatni raz swego dziadka... Oczy- 

wiście za życia? 

— Zaraz po obiedzie, wezoraj wieczór. 

Obie z matką byłyśmy w teatrze, ale on nie 

poszedł bo powiedział, że jest zmęczony, a 

pozatem, biedak nie mógł bywać w tea- 

trze... 

Duff skinął potakująco. 

— Rozumiem. Pani 

chy. 

Drgnęła zdumiona i utkwiła w nim py- 

tające spojrzenie: 

— gkąd pan wie o tem?... Ach! — Oczy 

jej pobiegły w kierunku spojrzenia  inspek- 

tora, gdzie na małym stoliku stał aparat 

do słuchania. Nagle wybuchnęła łzami, ale 

momentalnie zapanowała nad sobą. 

— Tak, to było mego dziadka! — dodała 

dziadek był gła- 

i odmianie MIESZKANIE 

oMIESZKANIE 

| wiieński Lombard „Kresowia” 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 722 

podałe do ogólaej wiadomości, że 6 i 7 listopadar. b. o godz. 

p.p. odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewyku 

pienychi nisprolongowanych zastawów od Nr. 50.003 do 

UWAGA: w dniu licytacji prolongat N-rów licytacy nych 

Dia młodzieży dczaolony. 

KAWALKADA 
Nad preg'am: „GDAŃSK W CIENIU SWASTYKI" i „PROCES O PODPALENIE REICHSTAGU 

Giełda warszawska 
WARSZAWA PAT. —. Giełda. Dewizy: 

Belgja 124,30 — 124,61 — 123,99. 
Gdańsk 173,35 — 173.78 — 172.92. 
Holandja 359.55 — 360.45 — 358.65. 
Londyn 28.83 — 28.71 — 28.91 — 28.63. 

Nowy York 6.19 — 6,22 — 6,16. 
Nowy York kabel 6.21 — 6.24 — 6.18. 

Paryż 34,875 — 34,96 — 34,79. 
Praga 26,46 — 26.52 — 26.40 

Stokhoim 148.36 — 149.05 — 147.65 
Szwajcarja 172.69 — 173,12 — 172.26 
Włochy 46.95 — 47,18 — 46.72 
Berlin w obrotach prywatnych 212,75 
Dolar w obrotach prywatnych 6.17—6,14. 

Rubel 4.70—4.72. 

POŻYCZKI POLSKIE w Nowym Yorku: 
Dillonowska 65. 
Stabilizacyjna 72.50. 
Warszawska 45. 
Śląska 42.50. 

    

murowany do sprzeda- 
mia. Wiwulskiego 29 

Do dziewczynki 
8 lat poszukaję na wy- 
jazd nanczycielki z nie- 
mdeckim i polskim gra- 

0 1454 ua fortepisnie — 

2-3 3 
L 1] 

ch B e WO EO 1 203 Е 

Lokais Lekcje 

RZE 1 Są 
Potrzebne 2 zma szare 

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

działu. 
Mickiewicza 48 m. 6. 

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

2 pokojowe z wygoda- 
mi Łsszawe olerty do 
administracji dla W. Ł, 

z 3:ch pokoi i kuchni 
ze wszystkiemi wygo- Na Kursy Kroju 
dami (łazienka i water) j szycia przyjmję u- 
do wynsjęcła — Plac czenice za dos - 
Metropolitalny 3 (‹бё płatą. Nauka px 
Miłosiernej), tel. 0 Królewska 5 —IL.- 

  

mais tick ABA Cow ik Ra 

„po "WYNAJĘCIA Porzukają 
odremontowane miesz В 
kanie; 5, 3, 2 pokoje Z m RACY 
przedpokoj:m ikuchnią PAT 
oraz sklep z pokojem i Posady 

kuchnią. Kalwaryjska 27 zgrządczyni domem — 
kasyuem, względnie de 
dzieci posznanje star- 

  

  

    

Do odnąjęcia sza osoba. Antiokolska 
pokój słoneczny — ul. 13—3 
Uniwersytecka 9—15  - — 

0 SRT AE 

a es S 
A iii 

Posady “ Do LiTWY 
FFYWYYWYYWYTYYYYYE" przesyła listy szybko i 

-- =- sumienuie Biuro L. Taic 
Studenta-ki Ryga, Skr. poczt. 511. 

Przy zapytaniach dołą- 
czyć znaczek pocztowy 
na odpowiedź za 60 gr. 
EKSTRA 

poszukuję na wieś — 
Kurs VI klasy, specjsl- 
ność matematyke, ła:i- 
ma, niemiecki. Dowie- 
dzieć się Hotel Szia- į k 
checki Ne 12 do 27 b. ngk; 
m w godzinach do 10 ® zzz 

E Zginęła 
arzędnicza legitymacja 
Sądows Marji R-galewi- 
czowej mająt:x Osme- 
łowo po». Nowogródek 

ZGUBIONĄ 
ksią e.zkę wojskową 
wydaną przez P. K. U. 
więcieny ua imę 

Piroga Konstantego 
zam. w kcl Światopeł 
kowszczyznie gm. Lęcn- 
polskiej pow. Brasław- 
skiego — unieważnia się: 

dził Duff szybko. . 

— No, tak, naturalnie. Rozumiem to. 
Mój dziadek nosił to zawsze ze sobą, ale 

nie na wiele mu się to zdało. Dziś mieliśmy 
wyjechać do Paryża. Uprzedzałyśmy  dziad- 

ka; żeby nie zaspał — mamy pokój o pię- 
tro na dole, — zapewniał nas, żę niema o- 
bawy, bo umówił się ze słażącym, który ma 
go obudzić przed ósmą. Byłyśmy właśnie na 
dole w hallu, czekając na niego 0 ósmej 
trzydzieści, kiedy dyrektor opowiedział nam 
co się stało! 

— Matka pani musiała być ogromnie za- 
skoczona ? : 

— Ja myślę: taka okropna wiadomośćf 

Zemdlała i potem zabrałam ją do pokoju. 
— A pani nie zemdlała? 
— Nie należę do pokolenia mdlejących. 

Temniemniej byłam ogromnie wstrząśnięta. 

Czy ma pan jeszcze jakie pytania? 
— Narazie nie więcej. Mam nadzieję, 

że pani zorganizuje to jakoś, żebyn mógł 
roznówić się, przed wyjściem, z pani mat 

ką. Pani rozumie, że to jest konieczne. Te- 
raz pójdę zobaczyć się z innemi uczęstnika- 

       

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński 

(Hazard życia) | 
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