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Jeszcze jeden rok nieurodzalu na Wileńszczyźnie 
„Słowa* z dnia 15 

została zdmieszczo- 

W numerze 

pażdziernika r. b. 

na rozmowa niżej podpisanego z współ: 

pracownikiem tejże gazety p. T. C. w 

sprawie tegorocznej sytuacji w  rolni- 

ctwie na Ziemi Wileńskiej. — Do notatki 

tej wkradły się pewne niedokładności, 

zwłaszcza w jej końcowym ustępie, gdzie 

jest mowa o możliwościach przetrwania 

przez rolnika „niepomyślnego obecnego 

roku“. Pozatem mw chwili obecnej, kiedy 

już przeważnie zostały zakończone zbio- 

ry okopowych, oraz rozpoczęto młóckę 

zbóż kłosowych, łatwiej jest niż to miało 

miejsce przed dwoma tygodniami, oce- 

nić rezultat tegorocznych urodzajów. 

Otóż, niestety, należy . stwierdzić, 

że wiadomości dochodzące z różnych 

krańców naszego województwa o sta- 

nie zbiorów brzmią bardzo niepomyślnie, 

a w iwielń wypadkach wręcz katastrofal- 

nie. Nadmiar opadów i brak słońca w 

ciągu całego okresu wegetacyjnego t. j. 

począwszy od wiosny i kończąc na jesie- 

ni wpłynął niezmiernie ujemnie "na roz- 

wój ziarna zbóż ozimych i spowodował 

nieurodzaj zbóż jarych, a w pierwszym 

rzędzie okopowych. 

Sprzęt zbóż jarych odbyjwał się 

również w warunkach niezmiernie nie- 

pomyślnych zwłaszcza w powiatach pół- 

nocnych, gdzie mawet miało miejsce 

porastanie, lub sypanie się jęczmienia, 

owsa i grochu na pniu, wobec nieprzer- 

wanych deszczów. — Najjaskrawiej jed- 

nak wystąpił nieurodzaj ziemniaków. Nie- 

urodzaj ziemniaków na terenie całego 

województwa jest powszechny, najbar- 

dziej jednak ucierpiały powiaty półno- 

cne o glebach ciężkich. Jeżeli bowiem 

na glebach lekkich powiatu Wileńsko- 

Trockiego nieurodzaj ziemniaków wyra- 

ził się w cyfrze od 30 — 50 proc. niż- 

szej od urodzaju przeciętnego, to na 

glebach gliniastych pow. Dziśnieńskiego, 

Postaiwskiego lub części Święciańskie- 

go urodzaj ten równa się prawie zeru, 

gdyż w wielu wypadkach  niezdołaro 

zwrócić nawet nasienia. Tu więc mainy 

do czynienia z prawdziwą klęską.  Klę- 

ska ta jest tem dotkliwsza, że umłory 

żyta są bardzo niskie. Wiemy zaś, że 

ziemniaki są podstawowym pożywie- 

niem -drobnego rolnika, który w wielu 

wypadkach potrafi brak żyta zastąpić 

ziemniakami. Czem jednak zastąpi 

ziemniaki wobec jednoczesnego nieuro- 

dzaju żyta? 

Nieunikniony więc jest w tych wy- 

padkach głód, który najostrzej wystąpi 

na przednówku. 

Już więc wczesną wiosną winna 

być rozpoczęta akcja ratownicza wzgię- 

dem ludności głodującej oraz zabezpie- 

czenie terenów dotkniętych nieurodza- 

jem w ziarno siewne. W niesieniu po- 

mocy zagrożonej ludności byłoby nie- 

zmiernie wskazanem uruchomienie :0- 

bót inwestycyjnych przy pomocy Fun- 

duszu Pracy, możność bowiem dania 

zarobkowania jest najskuteczniejszym i 

najwłaściwszym sposobem do walki z 

lokalnemt objawami głodu. Miejmy па- 

dzieję, że Władze nasze, po dokładnem 
zorjentowaniu się w sytuacji, przystą- 

pią niezwłocznie do opracowania i wy- 

konania planu ratowniczego. — ОБеспу 

nieurodzaj na Wileńszczyźnie nie jest 

wypadkiem wyjątkowym, pamiętamy 

bowiem klęskę nieurodzaju żyta w 1930 

r.i formalny głód w północnej części 

Wiłeńszczyzny w roku 1928. 

Objawy często powtarzających się 

nieurodzajów na Wileńszczyźnie nie mo- 

mogą nie budzić pewnych refleksyj. Ježė- 

li bowiem chodzi o stan urodzaju са- 

łej Polski, to dane statystyczne stwier- 

dzają, iż w porównaniu z rokiem u- 

biegłym, rok obecny jest lepszy, zwła- 
szcza w odniesieniu do pszenicy i żyta. 

My więc stanowimy w tym roku znowu 

wyjątek — wyjątek, którego przestan- 
kami są całkowicie odrębne i stokroć 

trudniejsze w porównanit z resztą 0b- 

szarów Polski warunki gospodarstwa 

rolnego. Pod wzgledem klimatu, gleby, 

rozwoju sieci dróg, i rynku zbytu je- 

steśmy najbardziej upośledzoną  dziel- 

nicą Rzeczypospolitej. Byliśmy. poza- 

tem bezpośrednim terenem zmagań wo- 

łennych w. okresie dłuższym, niż która- 

kolwiek inna dzielnica Polski, bo w cią- 

gu całych 6-ciu lat. _ Zniszczenia 
jenne dotąd nie zostały zlikwidowane 

i liczone zaledwie gospodarstwa rol- 

ne zdołały powrócić do st: 

wojennego. 'Wtym stanie rzeczy 

wałoby się, że słuszną jest teza, 

tarzana przez nas wielokrotnie, że Wi- 

leńszczyzna ma prawo żądać pewnych 

przywilejów, jeżeli chodzi o pomoc rzą- 

dową lub chociaż tylko o zmniejsze- 

nie ciężarów podatkowych. Tymczasem 

rzeczywistość stwierdza, co innego -— 

podatki bowiem nietylko że się nie 

zmniejszyły, ale wzrosły w latach 

tatnich o t. zw. dodatek kryzysowy i 

daninę majątkową. W tych warunkach 

to znaczy kolejno powtarzających się 
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nieurodzajów, deficytowych cen na pro- 

dukta rolne, wzrastających ciężarów pe- 

datkowych nie pomoże również akcja 

oddiużeniowa, . przeprowadzana obecnie 

w ramach ustawodawsńwa finansowo - 

rolnego, żaden bowiem rołnik, czy więk- 

Szy, czy mniejszy, nie potrafi wywiązać 

się ze swych zobowiązań, choćby upo- 

rządkowanych i na szereg lat nozło- 

żonych . 

Smutne, ale prawdziwe. A że praw- 

dziiwe dowodzą tego niezbicie liczne se- 

kwestry Urzędów Skarbowych, sążniste 

listy majątków wystawionych na licy- 

tację przez Bank Ziemski, oraz sprze- 

daż z młotka działek chłopskich przez 

Kasy Stefczyka па terenie naszego wo- 

jewództwa. 

Zygmunt Bortkiewicz. 

  

POLSKA AKADEMIA LITERATURY 
Polska Akademja Literatury, której kon- 

cepcję rzucił był jeszcze Żeromski, o która 

toczyły się wieloletnie boje śród  litrratów, 
której ewentualny skład przewidywały paro- 

krotnie w swych ankietach „Wiadomości Li- 

terackie' * — stała się faktem. Mamy  pięt- 
uastu akademików, dla których prof. Jastrzę- 
bowski skomponował już oznakę za wierną 
literacką służbę. ` 

Oto nazwiska: Zofja Nałkowska, Leopold 
Staff, Bolesław Leśmian, Karo! Hubert Rost- 

worowski, Wacław Sieroszewski, Waeław Be- 

rent, Piotr Choynowski, Juljusz Kaden Ban- 
drowski, Zenon Przesmycki, Karol Irzykow- 
ski, Tadeusz Boy-Żeleński, Wincenty Rzymow 
ski, Jerzy Szaniawski, Juljusz Kleiner i "a- 
deusz Zieliński. 

Kwestja poborów akademików nie jest je- 

szcze zdecydowana: mówi się o stałej per 
w wysokości 1000 złotych mi , mówi 
się o dietach. W każdym razie sekretarz Aka 
demji będzie otrzymywał stałą gażę. Podob- 
no sekretarzem zostanie J. Kaden Bandrow- 
ski. 

Dlaczego powstała Akademja i jakie о- 
twierają się przed nią zadania? To są najważ- 

    

   

   
   

  

— Odpowiedź na to, jakie zadania Aka- 
demji byłyby w chwili obecnej najpilniejsze 
i najważniejsze — należy do samej Akade- 

1ji. Ona to, jako reprezentantka polskiego 
piśmiennictwa artystycznego musi sama zade- 

cydować o kolejności swych prac i o hierar- 

chji swych zadań. Bo tylko wtedy, gdy Aka 
demja sama te rzeczy sobie zdecyduje — bę- 
dzie mogła pracować realnie i owocnie. A to 

właśnie uważam za rzecz najważniejszą: real- 
ność i owocność jej działalności. 

  

Sprawa postawiona została przez p. 
premjera prosto, śmiało i zdecydowanie. 
A skoro akademicy przyjęli zaszczytny 
wybór, obowiązkiem ich powinno być 
zastosowanie się do rozporządzenia Ra- 
dy Ministrów. Tu nie może być dysku- 
sji. Polska Akademja Literatury powinna 
stać się tem, czem jest włoska Akademja, 
powołana przez Mussoliniego, Od wzo- 
rów „niešmiertelnych“ francuskich od- 
wróćmy się. Akademików mianowano 
nie po to, by gnuśnieli na dożywociu, 
lecz by żyli i tworzyli. 

  

Odznaka członków powołanej do życia Polskiej Akademji Literatury, 

projektu prof. W 

niejsze pytania, które nasuwają się każdemu. 
Odpowiedź na nie znajdujemy w zwięzłym i 
rzeczowym wywiadzie, udzielonym przez  . 
premjera Jędrzejewicza „Gazecie Polskiej'*. 

Fakt, że Akademja — powiedział p. pre- 
mjer — właśnie teraz zostaje utworzona, jest 

wyrazem głębokiego zrozumienia ze strony 
Rządu konieczności przystąpienia w kolei na- 
czelnych zagadnień państwowych do zagad- 
nień, związanych ze sprawami kultury ducho- 

wej. To pragnę ze specjalnym naciskiem pod 
kreślić, jest bowiem mojem przekonaniem naj 
głębszem, że rozwiązywanie zagadnień poli- 
tycznych i gospodarczych służyć musi za- 
wsze i przedewszystkiem podniesieniu  ро- 
ziomu kultury duchowej społeczeństwa, któ- 
rej prymat w hierarchji wartości życia zbio- 
rowego miałem okazję niejednokrotnie pod- 

kreślać. я 
— Statut Akademji Literatury, mėwi o 

jej współpracy z Rządem. W jakich swych 
pracach i w jakiej mierze liczy Rząd na 
współpracę Akademji? 

— Na pytanie to znajdzie Pan wyraźną 
odpowiedź właśnie w rozporządzeniu Rady Mi 
nistrów. Mogę jednak Panu zilustrować spra- 
wę choćby dwoma przykładami. Więc pierw- 
szy: sprawa ustawy bibljotecznej. Jest to 
sprawa niezwykle ważna. Ustawa ta powinna 
zostać wydana natychmiast, gdy tylko warun- 
ki gospodarcze na to pozwolą. Otóż nie wy- 
obrażam sobie opracowania tej ustawy bez 

współudziału Akademii. 
Drugim przykładem współpracy, jaką 

Rządowi Akademja Literatury dać może, jest 
zagadnienie nauczania literatury w szkołach, 
a więc poprostu: opinjowanie programów 

szkolnych, co — sądzę — jest również ważną 
sprawa o dość doniosłem znaczeniu. 

— Jakie z zadań Akademji uważa Pan 
premjer za najważniejsze i najpilniejsze о- 
becnie? 

wykonana ' wedłuz 
. Jastrzębowskiego 

Tak właśnie zapatruje się na rolę A- 
kademji w życiu literackiem, społecznem 
i państwowem Karol Irzykowski W 
ABC umieścił on interesujący artykuł p.t. 
„W skórze akademika", w którym, po 
kilku nieszkodliwych dowcipach na te- 
mat nieśmiertelnych i umierania, pisze 
co następuje: 

Gdy się zastanawiam nad składem Aka- 
demji, to największe nadzieje przywiązuję do 
inicjatywy i energji Kadena-Bandrowskiego. 

On ją wydębił ostatecznie, on musi pomóc, 
by ją napełnić jaknajlepszą treścią. Może po- 
móc, ale może też zaszkodzić straszliwie. 
Znam go z roboty i w Związku Literackim i 
z wojny Izba — Akademja, kiedyśmy się 
przez parę pięknych lat za mózgi wodzili, i 
z roboty w Zrzeszeniu Związków. Kaden, któ- 
ry ulepił Bigdę, cyklopiczny symbol władzy, 
sam lubi coups d'ćtat. 

Ale, — jeżeli można uważać Akademję 
za parlamencik — ewentualna większość Ka- 
dena będzie chyba słaba. Silnie zarysowuje 
się nowa potęga — mirjamizm,  mirjamiści. 
Mirjama poznałem nieco przy sprawie ustawy 
autorskiej — to autokrata, który lubi wszyst 
ko sam robić. Przypuszczam, że tyle nagro- 
madził w sobie wiedzy o akademjach, że przyj 
dzie również z gotowa, obmyślaną przez lata 
treścią. Zagadką jest dla mnie Berent, który 
dotychczas stale i konsekwentnie trzymał się 
zdaleka od życia stowarzyszeniowego. Sądząc 
po jego ostatnim utworze („Wywłaszczenie 

Muz'* drukowanym w „Pamiętniku war- 
szawskim'*) kto wie, czy nie wypieścił on w 

sobie jakiegoś światopoglądu, którego rdze- 

niem jest szczytne powołanie artysty, i ten 

pogląd także zaważy na szali. Rostworowski 
jest świetnym nabytkiem' jako reflektor i 
działo przeciwlotnicze, w razie gdyby na nie- 
bie zagrażał kompleks Kaliguli lub Judasza. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — mi, Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Rauch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“, 

KLECK — Sklep „Jedność". 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

OSZMIANA —- 
DRUJA — Kowkin, 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

al. Wiłeńska 17 7. Gurwicz 

PINSK — Księgasrin Pojska — St, Bednarski 
POSTAWY — Kpiegaraia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLYCE — Ksągarnia T-wa „Ruch“ 

SLONIM — K 
SMORGONIE 
ST. ŚWIĘ 
SZARKÓW 

| PODBRODZIE 
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ęgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
>towarzyszenie Przyjacioł Oświaty. 
— М, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Hajs 5. 
ZNA, M. 5lindel, skład zpte uv, 4 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. į WOLOZYK > Lioerman, Kiosk gazetowy Ž 

N.-SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ i WARSZAWA — Kłosk Księg. Kol. „Ruch”. + 
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dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. i 

akd is ORA 0 

Minister Oświaty zamknął Uniwersytet Warszawki 
Echa krwawych rozruchów na dziedzińcu uniwersyteckim 

WARSZAWA (tel. własny). Dnia 
26 b.m. Minister Oświaty Jędrzejewicz 
przesłał do rektora Uniwersytetu War- 
szawskiego prof. Pieńkowskiego, zarzą- 
dzenie, w którem, na mocy art. 42 Usta- 
wy o Szkołach Akademickich, zamyka 
z dniem 26-X Uniwersytet Warszawski 
w całości. 

Zarządzenie ministerjalne umotywo- 
wane jest niezwykie krwawemi  zajścia- 
mi, które rozegrały się ostatnio na te- 

renie uniwersyteckim. Krążą pogłoski, iż 
o ile w najbliższym czasie nie nastąpi u- 
spokojenie w sierach młodzieży akade- 
mickiej, Uniwersytet Warszawski zam- 
knięty zostanie na cały rok szkolny 
1933 — 34. 

NOWE ZAJŚCIA PRZED GMACHEM 

UNIWERSYTETU 

Jednocześnie donoszą o nowych zaj- 
ściach, jakie miały miejsce przed gma- 

  

Sarraut tworzy gabinet 
KONCEPCJA ROZSZERZONE GO RZĄDU RADYKAŁÓW 

PARYŻ. PAT. — Od samego rana mi 
nister Sarraut odbywał narady z przed- 
stawicielami stronnictw. O godzinie 10 
rano udał się do parlamentu na zebranie 
partji radykainej. Bezpośrednio z pała- 
cu Burbońskiego Sarraut przybył do pa- 
łacu Elizejskiego, aby powiadomić pre- 
zydenta republiki, że przyjmuje misję 
tworzenia nowego rządu. Nominacja no 
wego gabinetu nastąpi po południu 
względnie wczesnym wieczorem.  Mini- 
ster Sarraut przyjął zasadę rozszerzone- 
go gabinetu radykałów. 

" PARYŻ. PAT. — Po serdecznej nara- 
dzie z Albertem Milhaud, sekretarzem ge 
neralnym stronnictwa radykałów społecz 
nych, Sarraut udał się na plenarne posie 
dzenie radykalno-społecznej grupy parla 
mentarnej, na którem wygłosił przemó- 

wienie, które wywarło głębokie wraże- 
nie na jego zwołennikach. 

Sarraut zaznaczył, że pragnie utwo- 
rzyć gabinet oparty na większości wyło- 
nionej z wyborców 1932 r. i prowadzić 
dzieło rozpoczęte przez Brianda, a kon- 
tynuowane przez Herriota i Paul-Bon- 
coura. ! 

W dziedzinie finansowej Sarraut, u- 
ważając, że niemożliwem jest żądać od 
kraju nowych ofiar, wypowiedział się za 
osiągnięciem równowagi budżetowej 
przez wprowadzenie pewnych ulg podat- 
kowych, których konsekwencją byłby 
niezwłoczny rozwój gospodarczy pań- 
stwa. — Po powrocie do ministerstwa 
marynarki, Sarraut przyjął Vincent-Aurio- 
la, z którym omówił zasadnicze zagad- 
nienia polityki finansowej. - 

Przypuszczalny skład rządu 
PARYŻ. PAT. — O godzinie 15-tej 

przypuszczalna lista nowego gabinetu 
przedstawia się jak następuje: ; 

Premjer i minister spraw zagranicz 
nych Sarraut, wicepremjer, sprawiedli- 
wość i delegatura do Ligi Narodów — 
Paul-Boncour, sprawy wewnętrzne — 
Chautemps, finanse — Bonnet, budżet — 
Pietri lub Palmade, wojna Daladier, ma- 

  

rynarka — Barhou albo de Monzie, lotni- 
ctwo — Cot, handel — de Monzie, lub 
Barthou, kolonje — Regnier, rolnictwo 
— Queuilie, praca — Dałimier, marynar 
ka handlowa — Frot, poczta i telegraf 
— Laurent-Eynac, oświata — Delbos, 
pensje — Ducos, zdrowie — Painleve i 
roboty publiczne — Paganon. 

  

chem uniwersyteckim. Wczoraj rano ze- 
brał się tłum studentów, który rozpra- 
szała policja. O godzinie 11-tej doszło 
do bójki na laski pomiędzy dwoma odła- 
mami młodzieży. Awanturze położyła 
kres natychmiastowa i energiczna akcja 
policyjna. Studentów usunięto z pod 
bramy i zmuszono do rozejścia się. 

Na innych uczelniach panował spokój. 
— Władze bezpieczeństwa wydały za- 
rządzenia, «tóre mają nie dopuścić do 
dalszych wystąpień ulicznych i wszel- 
kiego zakłócania spokoju. 

CIĘŻKI STAN RANNYCH ° 

Tymczasem w szpitalu Św. Rocha, na 
wydziale chirurgicznym przebywa dwóch 
ciężko rannych podczas zajść w dniu 25 
b.m., a mianowicie Józei Siek i Wiktor 
Kietkin. Stan Sieka jest w dalszym cią- 
gu ciężki, jednakże lekarze robią nadzie- 
ję utrzymania go przy życiu. Siek do- 
znał ogólnych obrażeń głowy, uszkodze- 
nia podstawy czaszki i szereg ciężkich 
ran, zadanych kastetami, co spowodowa- 
ło wstrząs mózgu. Dotychczas jeszcze 
nie odzyskał przytomności. — Kletkin 
"posiada rany postrzałowe klatki piersio- 
wej i przedramienia. Wczoraj dokona- 
no operacjj wydobycia kuli. Obecnie 
stan jego zdrowia znacznie się polepszył. 

PRZESŁUCHANIE SPRAWCY STRZA- 
ŁÓW. — ARESZTOWANIE 11-tu STU- 

5 DENTOW : 

Dziś rano w kancelarji prokuratora 
Kożuchowskiego, odbyło się przesłucha- 
nie sprawcy strzałów z lokalu  Bratniej 
pomocy, aresztowanego jerzego Korzyc- 
kiego, b. członka OWP. Władze prowa- 
dzą energiczne dochodzenie, celem usta- 
lenia osoby drugiego sprawcy strzałów, 
który się ukrył. jednocześnie dokonano 
szereg rewizyj i aresztów wśród człon- 
'ków zamkniętej organizacji OWP, co do 
których istnieją poszlaki, że byli inicja- 
torami awantury i brali w niej czynny 
udział. Dotychczas aresztowano 11 
osób. 

Qysoki komisarz Ligi Narodów w Gdańsku 
Rada Ligi mianowała Irlandczyka p. 

GENEWA. PAT. Rada Ligi Narodów 
na dzisiejszem posiedzeniu mianowała 
jednomyślnie Irlandczyka p. Sean Leste- 
ra na stanowisko wysokiego komisarza 
Ligi Narodów w Gdańsku. 

Pan Lester, stały przedstawiciel w 
Genewie irlandzkiego rządu de Valery, 
zaskarbił sobie tu wiele sympatji, wystę- 
pując w licznych okazjach jako rzecznik 
mniejszych państw przeciw państwom 

wielkim. Nominacja p. Lestera odpowia- 
da życzeniom rządu polskiego, który, jak 
wiadomo, stał konsekwentnie na stanowi 
sku, że obywatel mniejszego państwa, 
wybrany z całą starannością, gwarantu- 
jącą maksymalną objestywność w wyko 
nywaniu jego funkcyj, jest najwłaściw- 
szym kandydatem na urząd wysokiego 
komisarza Ligi w Gdańsku. 

Przebieg poufnego posiedzenia Rady Ligi 
GENEWA. PAT. — Przebieg czwartko- 

wego poufnego posiedzenia Rady, na którem 
nastąpiła nominacja p. Lestera na stanowisko 

wysokiego komisarza Ligi w Gdańsku, był na- 
stępujący: 

Przewodniczący Rady, który wobec zrze 
czenia się poprzednio przez delegację Wiel- 

kiej Brytanji funkcyj sprawozdawczych, pro- 
wadził rokowania w tej sprawie, oświadczył, 

na wstępie, że obecnie sprawa nie nastręcza 
trudności, wobec tego, że Lester, którego kan- 
dydatura spotkała się z sympatycznem przy- 
jęciem, jest gotów objąć to stanowisko. Prze- 

wodniczący sądzi, że rząd polski ma wszelkie 
powody do zadowolenia z tego rodzaju załat- 
wienia sprawy. 

Delegat polski minister Raczyński о- 
świadczył: Pragnę ze swej strony w imieniu 
mego rządu poprzeć nominację p. Lestera. 

Już jako syn swojej ojczyzny ma p. Lester 
prawo do sympatji Polski. Co więcej, osobi- 
ście potrafił sobie pozyskać tę sympatję, wraz 

z sympatją wszystkich członków Rady, w 

przeciągu tak krótkiego czasu, od chwili, gdy 

zasiada między nami. W swym charakterze 

członka Rady, specjalnie zainteresowanego w 
sprawach gdańskich, Polska miała okazję wy 

powiedzieć swą opinję co do metody wyboru 
osobistości, posiadających odpowiednie wa- 

runki dla wypełniania funkcyj wysokiego ko- 
misarza. Jak słusznie powiedział pan prze- 
wodniczący, możemy być w tym wypadku cał 
kowicie zadowoleni. To też przyjemnie mi 

też jest móc zapewnić p. Lestera, że może li- 
czyć w wypełnianiu swego trudnego i deli- 
katnego zadania, na jak najbardziej przyjaz- 

ną pomoc rządu polskiego. 
Delegat Wielkiej Brytanji poparł kandy- 

daturę Lestera i dodał, że rad jest móc 
stwierdzić pojednawczość, okazaną przez rząd 
polski, którego punkt widzenia co do systemu 
wyborów odpowiedniego kandydata został 
wzięty pod uwagę, tak jak wszystkie interesy, 
wchodzące w rachubę. 

Delegat Francji, popierając kandydaturę 

Lestera, przypomniał, że zadania wysokiego 

komisarza nie ograniczają się jedynie do roli 
arbitra w stosunkach polsko-gdańskich, ale 
obejmują także czuwanie nad tem, by konsty- 
tucja wolnego miasta była w pełni przestrze- 
gana. 

W konkluzji Rada przyjęła rezolucję, we 
dle której p. Lester jest mianowany wysokim 
komisarzem w Gdańsku na okres 3 lat, po- 
cząwszy od 15 stycznia 1934 roku. Do tego 
czasu p. Rosting, dotychczasowy wysoki ko- 

misarz, będzie upoważniony od sekretarza 
generalnego Ligi do pełnienia funkcyj wyso- 
kiego komisarza. 

Po przyjęciu .rezolucji, na propozycję 
przewodniczącego, delegat Wielkiej Brytanji 
Eden, przyjął ponownie funkcje sprawozdaw- 

cy spraw gdańskich. 
Sesja Rady została zamknięta. Następna 

sesja rozpocznie się 15 stycznia pod prze- 
wodnictwem reprezentanta Polski, 

Mały z postaci, wielki talentem Lieśmian, — 
potrafi też zapewne być realnym działaczem, 

swego czasu zajmował się przecież reżyserją. 

Podobno i Szaniawski brał udział w ja- 
kichś pracach społecznych, obywatelskich, -— 
jako dramaturg zaś ma niepospolity zmysł 

konstrukcyjny. No, a zapomniałem o Stafiie, 

był przecież sporo lat prezesem Towarzystwa 
Literatów i Dziennikarzy. Dość, że element, 
który pozwolę sobie nazwać idealistycznym, 
będzie zapewne silnie reprezentowany. Może 
jakaś powrotna fala Młodej Polski? Dla 

mnie jako teoretyka klerkizmu, przyszłe we- 

wnętrzne życie Akademji zapowiada się bar- 
dzo ciekawie i przyznam się, że ta ciekawość 

także skłoniła mnie do przyjęcia mandatu. 
Powyższa bezstronna charakterystyka aka 

demików i Akademji, dana przez krytyka, 

który współpracuje i w Robotniku i w ABU 

  

i we Wiadomościach Literackich, eeniąc prze 
swobodę wypo- 

  

dewszystkiem niezależność i 
wiadania się — zasługuje na przemyślenie. 

'Tak pojętą Akademję musi społeczeń- 
stwo powitać jako zjawisko dodatnie, potrzeb 

w życiu. naszem twórcze. El. 

      

  

nei 

Sean Lestera 
Nowy Wysoki Komisarz Ligi Narodów w 

Gdańsku Lester, urodził się w roku 1889. Po- 
cząwszy od 20 roku życia Lester brał czynny 

udział w niepodległościowym rewolucyjnym ru- 

chu irlandzkich sinnfeinistów. Do chwili ogło- 

szenia niepodległości był dziennikarzem. W ro- 

ku 1922 wstąpił do ministerstwa spraw zagra- 

nicznych, gdzie pozostawał do roku 1929, w 

którym to roku został mianowany stałym de- 

legatem Irlandji przy Lidze Narodów. W okre- 
sie 1930 do 1933, na który lrlandja otrzymała 
miejsce niestałe w Radzie Ligi, był reprezentan- 
tem Irlandji w Radzie. Jako członek Rady Ligi, 

był m. i. przewodniczącym komitetu Rady, któ- 

ry zajmował się konfliktem boliwijsko - parag- 
wajskim. W ostatnim roku był sprawozdawcą 

od spraw mniejszościowych. 

PRIE TTT GTP ITT 

WDOWA PO MINISTRZE KAWAI NA 
AUDJENCJI U OJCA ŚW. 

WARSZAWA (tel. wł.) Z Watykanu dono- 

szą, że Ojciec Święty przyjął na prywatnej au- 
djencji panią Cecylję Kawai, wdowę po zmar- 
łym w Warszawie pośle japońskim. P. Kawai 
przybyła do Jego Świątobliwości wraz z dzieć- 
mi, które, jak wiadomo zostały ochrzczone w 
Warszawie. Papież wyraził głębokie współczu- 
cie dla całej rodziny, podkreślając jednocześnie 
chrześcijańską śmierć posła. 

REWIZJA U DZIAŁACZY STRONNI- 
CTWA LUDOWEGO 

WARSZAWA (tel. wł.) W Myśliwicach do- 
konano rewizji w domu prezesa koła Stronnic- 
twa Ludowego Roda, oraz prezesa Związku Mło 
dzieży Wiejskiej Szczepana Tepki. Obu nie za- 
stano w domu. Policja czyni poszukiwania za u- 
krywającymi się działaczami opozycyjnymi. 

RABINI PROSZĄ ROOSEVELTA 

WARSZAWA (tel. wł.) Dowiadujemy się, 

że rabini całej Polski wysłali zbiorowy list do 

Prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta, ` 
w trzech językach: polskim, angielskim i hebraj- 
skim, z błagalną prośbą, aby w drodze wyjąt- 
ku zechciał udzieić pozwolenia na wjazd do A- 
meryki 68-letniej Cesi Rózgi, mieszkanki Łomży. 
Staruszka posiada syna, zamieszkałego od łat w 

Cleveland. Dotychczasowe, wszelkie jej starania 

za pośrednictwem konsułatów nie dały rezulta- 

tów. 

ARESZTOWANIE KOMORNIKA - DE- 
FRAUDANTA | 

WARSZAWA (tel. wł.) W Łowiczu aresz- 
towano Mieczysława Pereca, komornika I-go re- 

wiru. Aresztowanie nastąpiło w związku z wy- 

kryciem wielkich nadużyć i defraudacyj, poczy- 
nionych na szkodę tamtejszego urzędu skarbo- 

wego.



                    

SILVA RERUM (droczenie obrad konterencji rozbrojeniowej 
Los dyplomowanych  absolwentėw szkół 

wyższych jest godny litości. Nie obciążeni grze 
chem śmiertelnym studjów wyższych jeszcze 

jakoś dają sobie radę w życiu (nieraz powodzi 

się im aż za dobrze!), ale ludzie z dyplomami 

uniwersyteckiemi są skazani na poniewierkę. 

ABC (306) przytacza wiele wymownych 

przykładów. Przedewszystkiem — kiepski jest 
ios przyszłych nauczycieli. 

Przeciętne studja na wydziale humanistycz- 
nym czy matematyczno - przyrodniczym trwają 
od 4 do 6 lat, Po skończeniu studjów młody czło 
wiek, który chce zostać nauczycielem, ma do 
wyboru: albo odbyć dwuletnie studjum pedago- 
giczne, albo dwuletnią praktykę w szkole, Stud- 
jum jest bardzo trudno dostępne, ze względu na 
konkurs dyplomów magisterskich, na podstawie 
którego przyjmuje się kandydatów. Otrzymanie 
praktyki szkolnej jest w dzisiejszych czasach 
niesłychanie rzadką rzeczą. 

Jeżeli nawet po tym okresie dostanie mło- 
dy człowiek posadę nauczyciela gimnazjalnego, 
początkowa jego pensja w gimnazjum państwo 
wem wynośić może około 130 złotych, 

W szkołach prywatnych młody nauczyciel 

nieraz ma lepsze warunki, ale przeważnie —.0 
wiele gorsze tem bardziej, że przyszłości żadnej. 

Los humanistów jest szczególnie fatalny: 

Korepetycje to główne niemal zajęcie koń- 
czących humanistykę. Nawet na posadę biurali- 
sty dostać mu się trudno, gdyż w biurach woła 
nie brać ludzi z wyższem wykształceniem, a przy 
jąć za głodową pensję młodą panienkę. Pewna 
ilość humanistów,  przedewszystkiem żydów, 
idzie na drogę dyplomatyczną. 

Ale przecież absołwenci wydziałów filozo- 

ficznych muszą też w swych planach uwzględ- 

niać tak zwaną karjerę naukową. 

A praca naukowa? Aby iść na drogę nauko- 
wą, trzeba przynajmniej przez dwa lata przy- 
gotowywać doktorat. Stypendjów żadnych pra- 

" wie niema. Niema także mowy 0 wyjeździe zag 
ranicę studjującego języki obce, bez czego oczy 
wiście trudno mówić w tym zakresie o prawdzi- 
wej pracy naukowej. Asystent przy którejś z ka- 
sk humanistycznych otrzymuje 100 do 150 zt.. 

‚ iewaž obecnie asystenci nie mają możnoś- 
ci dalszej karjery, więc przez długie lata siedza 
na swoich asystenturach io przyjęciu kogoś 
nowego na ich miejsce nie może być mowy. 

Niech jednak humaniści nie wyobrażają so- 
bie, że tylko oni znajdują się w tak wyjątkowej 
sytuacji, Oto w Nr. 309 tegoż pisma został przy- 

toczony autentyczny fakt z życia lwowskiego. 

Przed niedawnym czesem pewien zreduko- 
wany urzędnik, z tytułem doktora praw, zwró- 

cił się do swego krewnego, właścicieła domu we 
Lwowie, przy ul. Lenartowicza, z prośbą o przy 
jęcie go w charakterze dozorcy. Doktór nie pła- 

Cił dłuższy czas komornego i miano go w naj- 
bliższych dniach eksmitować z mieszkania. Po- 
zostałby z dwojgiem dzieci i żoną bez dachu 
nad głową. Krewny doktora zgodził się na danie 
miu miejsca dozOrcy, lecz związek  dozorców 
wszczął alarm, nie chcąc dopuścić by „niewyk- 
walifikowany* człowiek zabierał chleb zawo- 

- dowcom 
Ubiegłej ziniy widziało się we Lwowie wie- 

- lu studenttów, którzy. oczyszczali ulice ze Śnie- 
‚° gu. Obecnie studenci i uczniowie wyższych klas 

szkół średnich pracują przy wywożeniu Śmieci, 

Kiepskie są sprawy... Doktór praw nawet 

na stróża nie ma kwalifikacyj!... I proszę tu mó- 

wić o ogólnej kulturze!.. Z kulturą naszą jest też 

żle; to też warszawski Akademicki Klub Ar- 

tystyczny wpadł na pomysł _ wprowadzenia... 

Odznaki dla ludzi, posiadających „minimum 

kultury”... 3 
W ubiegłym roku wśród młodzieży akade- 

mickiej, grupującej się obecnie w Akademickim 
Klubie Artystycznym „S*, powstała piękna myśl 
stworzenia P O K. (Państwowa Odznaka Kul- 
tury). Myśl została podjęta z apłauzem, a wielu 
wybitnych fiteratów z Kaden - -Bandrowskim 
na czele obiecało swoją współpracę i poparcie. 

Myśl tę rzucamy saw 0 ile może istnieć 

| nej społeczeństwa, o tyle nie mniej słusznie od- 
 powiednią wartość należy przypisać P. O. K. 
temu minimum kultury, którą powinien posia- 
dać każdy, jest to myśl nowa i piękna. 

Myśl nowa... Tak.. Ale co to znaczy „mi- 
-nimum kultury“? Używanie chustki do nosa?... 

ŁECICR 

  

PAMIĘT: OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIE% 

OGROM TE) KLĘSKI 1. POPIEKAJ Wala 
g NALEPKI PRZECIWGRU 

BUDOWĘ SANA 
TORJUM WILNEM. 

  

GENEWA PAT. — Komisja główna kon- 
ferencji rozbrojeniowej zebrała się w czwartek 

po południu i wysłuchała expose przewodniczą- 

cego Hendersona, który przedstawił jej zalece- 
nia prezydjum. 

Henderson zaznaczył, że prezydjua: jedno- 

głośnie uznało, iż należy kontynuować dzieło 

konferencji, celem opracowania konwencji roz- 
brojen'owej, opartej o płan brytyjski. W tym 
celu prezydjum proponuje, by komisja główna 

odroczyła się do 4 grudnia, aby w ten sposób 
umożliwić inne wysitki dła usunięcia istnieją- 
cych trudności, Po drugie — aby prezydjum 70- 

stało upoważnione do przeprowaazenia akcji. 
koniecznej dła umożliwienia komisji głównej 
tozpoczęcia drugiego czytania uu podstawie 
przejrzanego i uzupełnionego projektu. W tym 
celu powinny mieć miejsce rokowania dla usu- 
nmięcia istniejących rozbieżności i przygotowa- 
nia tekstów. 

Prezydjum, lub też jakikolwiek utworzony 

przez nie komitet będzie miało prawo skomuni- 
kować się ze wszystkiemi delegacjami repre- 

zentowanemi na konferencji, a w szczególności 
z temi, które przedstawią poprawki. Prezydjam 
zbierze się na kilka dni przed 4 grudnia, 

W dyskusji delegat Wielkiej Brytanji stwier 
dził, że chOć opuszczenie konferencji przez Niem 
cy jest wydarzeniem godneim ubolewania, to 

konferencja powinna kontynuować swe prace, 
nie tracąc czasu na roztrząsame tego, co się 
stało. 

Delegaci Jugosławji, Turcji i Persji dali wy 
raz swoim życzeniom uczestnicz nia w pracach 
nad przygotowaniem porozumienia. W odpo- 
wiedzi przewodniczący zaznacz, że  prezy- 
djum będzie mogło konsułtować delegacje tych 
państw, które nie są reprezentowane w prezy- 
djum. W konkluzji debaty zalecenia prezydjum 
zostały przyjęte przez komisj; główną. 

Prezydjum zebrało się zaraz po posiedze- 
niu komisji głównej dla dokowania wstępnej 

Litwinow wyjechał do 
Waszyngtonu 

MOSKWA PAT. — Komisarz Litwinow wy 
jechał w czwartek wieczorem do Waszyngtonu 

POgrzeb ofiary zamachu na konsułat sowiecki 
we Lwowie. 

  

  

Pogrzeb Majłowa w Moskwie 
MOSKWA PAT. — W czwartek po połud- 

niu odbył się w Moskwie uroczysty pogrzeb 0- 
fiary zamachu na konsulat sowiecki we Lwowie, 

Majowa, Do sali aktowej komisarjatu spraw za- 
granicznych, w której ustawiono zwłoki zmar- 
tego, przybył radca poselstwa polskiego w to- 
warzystwie sekretarza poselstwa i złożył na 
trumnie kwiaty. 

  

Polsko-sowieckie rokowania 
lotnicze 

MOSKWA PAT. -- W dniu 26 bm. rozpo- 
częty się pod przew dn'ctwem naczelnika so- 
wieckiego fotnictwa cywilnego Unszlichta pol- 

Sko-sowieckie rokowala lotnicze. Delegacji pol. 

skiej przewodniczy poseł Łukasiewicz. Prasa s0- 

wiecka podaje codriene sprawozdania z puvy- 

tu delegacji polskiej z pik. Filipowiczem na :zele 

Polszczyzna „Naprzodu” 
Tytut artykułu wstępnego w „Naprzodzie“ 

z 25 października brzmi: 

Niema u nas pieniędzy? 
Tego rodzaju tytuły aby były zrozumiałemi 

dia Gzytelnika czytać należy ze specjalnym ak- 

centem na który resztą, jak sądzimy, nie tak 
trudno się zdobyć niejednemu współpracowni- 
kowi „Naprzodu. 

Przypomina to anegdotkę, że w Palestynie 

gwoli wygody używa się języka polskiego w og- 
łoszeniach urzędowych. A więc w wagonach ko- 

lejowych klasy II! zamiast stereotypowego „Nie 
płuć na podłogę” umieszcza się: 

„To tu się pluje?" 
To „Niema u nas pieniędzy?" albo „To tu 

się pluje?" nie stanowi jednak polszczyzny, któ- 
rą powinnoby się posługiwać pismo wychodzą- 
ce w mieście, w którem od tak dawna istnieje 
katedra polonistyki na uniwersytecie. 

 Sowiechie szpiegostwo w Berlinie 
Podobnie, jak w wielkiej wojnie, . bez 

względu na sympatje do tej łub innej wal- 

czącej strony, nie podobna odmówić było 
armji niemieckiej uznania jej bohaterskiej 
wytrzymałości — tak obecnie, niezależnie od 

„sympatji lub antypatji do osoby Hitlera, nie 
зпойету objektywnie nie przyznać mu wiel- 
kiej zasługi dla Niemiec, w walee z komuni- 
zmem. Z komunizmem stykamy się bodaj 

bardziej niż gdziebądź w kuropie. Wiemy 
wszyscy. O jego obliezu i niebezpieczeń- 
stwie próżnoby dodać coś, czego przeciętuy 
czytelnik nie zna. 2 

Niedawno ukazała się w Berlinie praca 

dr. Adolfa Ehrta p. t. „Bewaffneter Aut- 

stand”, omawiająca całokształt ruchu koma- 
nistycznego w Niemczech, ruchu, który 
świadomie i konsekwentnie prowadził do 
zbrojnego przewrotu w Rzeszy i czemu kres 
położyła hitlerowska rewolucja. Nie chcemy 
na tem miejscu rozstrząsać jak dalece po- 

stnięte było istotne niebezpieczeństwo ze 
strony komunizmu dla Niemiec i czy  zasia- 
gą wyłącznie tylko hitleryzmu było usu- 
nięcie tego niebezpieczeństwa. Książka dr. 
thrta zawiera cytaty, tabele,  fotografje, 

- statystykę, odpisy dokumentów i protokółów, 
nazwiska, daty, cyfry. Dlatego jest  cieka- 
wa. Oczywiście traktuje rzecz bardzo dro- 
biazgowo. Niektóre szczegóły są znane, in- 

„ne nadawałyby się raczej do wyczerpują- 
cego referatu niż feljetonu. Mnie się zdaje, 
że dla nas najbardziej ciekawym i... pouczają- 
cym jest rozdział III „Landesverrat'', który 
przedstawia, jak dalece nierozerwalną ca. 
łość wywrotowej akcji stanowiły wewnę- 
trzne organizacje niemieckiej  kompartji 
z bolszewickiemi władzami w Moskwie, z 

° @ Р. U. ba.. z dyplomatycznemi i handlo- 

wemi przedstawicielstwami SSSR w Niem- 
czech. 

  

W pierwszych rozdziałach, autor daje 
nam obraz rozbudowania ilościowego i jako- 

ściowego, organizacyjnego K. P. D. (Ko- 
munistyczna Partja Niemiec), która zagra- 
żała istnieniu państwa od wewnątrz. Nie 
będę wspominał nazw tych organizacyj, z 
których głównych było 15-cie, o ogólnej li- 
czbie karnych, rzeczywistych członków —- 
jeden miljon! Ten miljon, to była zaledwie 

elita komunizmu niemieckiego. W r. 1932 
głosowało na listy komunistyczne 6 miljo- 
nów! A gdzie są jeszeze sympatycy, 

zdecydowani, bardziej obojętni, którzy nie 

szli do urn? Istotnie są to cyfry zastrasza- 

jące. Chociażby dla tego gotowi jesteś 

my uwierzyć autorowi, że — nie było 

chwili do stracenia! 

„Komunistyczna Partja Niemiec — pi- 
sze dr. Ehrt — jest jedynem stronnictwem 
połitycznem w Niemczech, które jest „cudzo- 
ziemskiem ''... Komunistyczna  Partja jest 
absolutnie podporządkowana III Międzynaro- 

nie- 

już 

dówce, władzom moskiewskim i stamtąd kie- 
rowana, uzależniona od Sowietów. Wy- 

tworzyła się zatem sytuacja, w której obce 
mocarstwo _ rozporządzało 

stwie organizacjami 
wykorzystując i zmuszając 

wobec własnej ojczyzny. Niewiarogodna ‘а 
sytuacja stała się już niedowytrzymani 

Przedewszystkiem Sowiety wykorzysta- 
ły olbrzymio rozbudowane agendy K. P. D. 

dla swoich celów szpiegowskich.  Szpiego- 
stwo ekonomiczno - przemysłowe  przybiera- 

ło rozmiary niebywałe. Dnia 25 kwietnia 
1932 roku odbył się w Berlinie proces Eri- 
cha Steffena, Karola Dienstbacha i Fryde- 
ryka Ohlenschligera, oskarżonych o szpiego- 
stwo przemysłowe w zakładach J. G. Farben- 
werken w Ludwigshafen. Proces ten wykazał 
niezbicie, że w Berlinie istnieje centrala 

w drugiem pań- 
liezącemi  miljon ludzi, 

ich do zdrady 

    

  

  

  

wytniany poglądów. Na wniosek Hendersona po 

stanowiono odroczyć się do 9 listopada, przy- 

czem ewentualnie Przewodnie J Ra a 

  

konieczne. w międzyczasie reno: GI 

je tekst projektu konwencji przedstawionego 

przez delegację brytyjską taki, jaki wyszedł z 

  

СОМО 

pierwszego czytania w koinisji gtownej. Nic bar 

dziej szczegółowego co do dałszych prac nie 

zostało zdecydowane. Tak więc właściwa praca 

została znowu odroczona na kilkanaście dni, w 
którym to czasie rządy będą mogły ponownie za 
stanowić się i porozumieć co do metod prac, 

mogących doprowadzić do realnych rezultatów. 

Uroczystości ku czci Batorego 
Prezydent objął protektorat 

WARSZAWA PAT. — Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej przyjął w dniu 26 bm. delegację, 

która przybyła prosić go o przyjęcie protekto- 
ratu nad uroczystościami ku czci Stefana Bato- 

rego Oraz nad obchodem 15-iecia 81 pp. im, 

króla Stefana Batorego. — Uroczystości te od- 
będą się w Grodnie 25 i 26 listopada. 

WARSZAWA PAT. — W dniu 26 bm. przy 

była do Belwederu delegacja 81 pułku strzel- 
ców grodzieńskich, celem podziękowania Mar- 

szałkowi Piłsudskienu za nadanie puikowi na- 

zwy króla Stefana Batorego i zaproszenia p. Mar 

szalka na Święto pułku, które odbędzie się w 

dniu 25 listopada w Grodnie oraz z prośba 0 
przyjęcie znaczka pułkowego. 

  

Kampanja wyborcza w Niemczech 
Ty ko iista narodowo-socjalistyczna 

BERLIN PAT. — Pruski minister spraw 
wewnętrznych wydał do władz krajowych okól- 

nik, zawierający nowe przepisy w sprawie prze- 
prowadzenia wyborów do Reichstagu oraz reie- 

rendum ludowego w dniu 12 listopada. - 

Dopuszczoną została tylko lista partji na- 
rodowo - socjalistycznej. Kierownicy okręgo- 

wych komisyj wyborczych mają w porozuunie- 
niu z instancjami partji narodowo - socjalistycz- 
nej dokonać nominacji swych czionków, Obok 

zdeklarowanych narodowych socjalistów dopusz 

czeni będą do komisyj mężowie zaufania, uzna- 
ni przez kierownictwo partji hitlerowskiej. 

Głosowanie i obliczanie wyników odbywać 

się ma jawnie. Akt wyborczy odbywać się ma 

w czasie od 10 rano do 6 po południu. Brak 
jednej z kart w kopertach oddawanych przez 
głosujących, uznany zostanie za wstrzymanie 
się od głosu. Również karty w reierendum ludo- 

wem, niewypełnione przepisowo, uważane będą . 
za ważne, o ile tyłko stwierdzić się da wyraże- 

nie woli wyborcy. 

Reforma prawa niemieckiego 
BERLIN PAT. — W związku z podjęciem 

przez gabinet Rzeszy wiełkiej reformy prawa 
niemieckiego, minister sprawiedliwości dr. Frank 
powołał do życia 4 odrębne komisje, których za. 

daniem będzie przygotować projekty nowych 

ustaw. Komisja pierwsza zajmie się opraco- 
waniem ustawy karnej. 

Dr. Frank oznajmił, że nowy kodeks kar- 

ny będzie stosował więzienie prewencyjne z za- 
ostrzonym rygorem przeciwko elementom anty- 

socjałaym. 

W myśl zasad ochrony rasy przstępcy na- 

łogowi poddawani będą sterylizacji. Drakońskie 
kary przewidziane są za zdradę kraju, tajemnic 

wojskowych i gospodarczych. Zadaniem drugiej * 
komisji będzie przygotowanie reformy procedu- **" 

ry cywilnej. Komisja Hi zajmie się reformą ca- 

iego ustawodawstwa niemieckiego. 
W jednej z podkomisyj przygotowane z9- 

staną wnioski w sprawie zmiany ustawodaw - 

stwa gospodarczego. 

Dr. Frank zapowiedział dalej unilikację za- 
wodów: sędziowskiego, adwokackiego i notar- 
jałnego. W całej Rzeszy nowoutworzona akade- 

mja prawa niemieckiego zajmie się ujednostaj- 
nieniem studjów prawniczych i egzaminów pań- 
stwowych. W dniu 5 listopada akademja odbę- 
dzie swe pierwsze posiedzenie. 

Zwycięstwe Labour Party 
w wyborach uzupełniających 

LONDYN PAT. — W jednym z zachodnica 
okręgów wyborczych Londynu, w Wulnam, od- 

były się wczoraj wybory uzupeiniające do izby 

Gmin, spowodowane śmiercią dotychczasowych 
posłów. 

Okręg Wulham od 15 łat był w posiadaniu 

konserwatystów i uważany byi za okręg bez- 
wzgiędnie pewny. Tymczasem wczorajsze wy- 

bory zadały konserwatystom sromotną klęskę. 

Labour Party uzyskaia 4840 głosów większości. 

Głosy konserwatywne z 24 tysięcy spadły 
o połowę, zaś głosy Labour Party z 9 tysięcy 

podwoiły się. jest to bezwzględnie najbardziej 
sensacyjne świadectwo „zmiany, jaka w znacz- 
nej części społeczeństwa angielskiego dokony- 

wa się na niekorzyść obecnego rządtt narodo- 
wego Mac Donalda, 

POŚWIĘCENIE SZTANDARÓW ZWIĄZKU LEGJONISTÓW I ZWIĄZKU PEO- 
WIAKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

W Mińsku Mazowieckim odbyło się w obec 
ności prezesa P. O. W. min. Hubickiego, do- 
wódcy O. K. I gen. jarnuszkiewicza, dowódcy 
2-ej dywizji kawałerji gen. Wieniawy - Długo- 

szpiegostwa ekonomicznego, obejmująca za- 

równo państwowe jak prywatne zakłady 

przemysłowe, wykradająca patenty,  tajera- 

nice zawodowe, sposoby fabrykacji, syste- 
my urządzeń wewnętrznych, plany, wykre- 
sy'i t.d. Szpiegostwo dzieliło swych ajentów 

na dwie kategorje: ideowych, do których zali- 
czony być winien każdy robotnik, pracownik- 
komunista, oraz praktycznyeh, do których 
należała specjalna elita fachowych  szpie- 

gów. > 
„Bayerische Staatszeitung““ z dnia 15 

4. 1931 r. zamieściła wykaz procesów o 
szpiegostwo przemysłowe. W latach 1926 
do.1930, w jednym tylko zakładzie zano- 
towano 134 wypadki szpiegostwa. W s. 
1927 odbyło 
szpiegostwo! 

Jeden z najbardziej głośnych procesów 

był Fryderyka Thiele, w lutym r. 1931, 
oskarżonego o wykradzenie tajnych  doku- 
mentów w I. G. Farbenwerken bei  Bitter- 
feld. Działał on na wyraźne zlecenie rządu 
sowieckiego, będąc jednocześnie przewodni- 
czącym Rady Robotniczej w fabryce, oczy- 
wiście członkiem K. P. D. 

Cały szereg aresztowanych w Niemczech 

szpiegów, było członkami komunistycznej 
Partji Niemiec i odwrotnie, przyczem stwie*- 

dzono niezbicie, iż w Berlinie, przy ul. Un- 
ter den Linden mieści się Centrala G. P, U. 
na zagranicę. Gdy w r. 1930 znany Bessie- 
dowski uciekł przez okno sowieckiego — ро- 
selstwa w Paryżu, to uciekł właśnie przeł 
ajentami, którzy organizacyjnie podlegali 
G. P. U. berliūskiemu. 

Kierownikiem tego (G. P. U. był drugi 
sekretarz poselstwa w Berlinie, dr. Gol“ 

denstein. Jego najbliższemi współpracowni- 
kami byli p.p. Mikołaj Golszt, Leon Sznitt- 
man i bułgar Michaułow. — Nie ulega wątpli- 
wości pisze dr. Ehrt — że generała Kutie- 
powa porwali ajenci Goldensteina.  Golden- 
stein występował  pierwotnie,. zanim został 
dyplomatą w Berlinie, pod nazwiskiem, Je- 

się 3500 procesów o takież 

  

  

szowskiego uroczyste poświęcenie sztandarów 
Związku Legjonistów i Związku Peowiaków. 

Na zdjęciu moment poświęcenia sztandarów 
przez ks. kanonika Bakalarczyka. 

wsienij, następnie jako Władimir Borisew. 

On to nasłał niejakiego Dymitra  Segalla, 
aby zamordował zdrajcę, wywiadu  sowiee- 

kiego w Wiedniu Jerzego  Semmelmannz. 
Podobno niei śledztwa w sprawie zamachu 
na katedrę w Sofji prowadziły również do 

Goldensteina. Zdolny żyd. 
Ale w roku 1932 paliło się już pod 

nogami Goldensteina i kompanji w Berlinie. 
Został odwołany. Kierownikiem G. P. U. 
w Berlinie mianowano Borysa Basarowa. 
Jego najbliższym  współpracownikiem jest 

Borys Bieleńki vel Biełozerewski, członek 
„Deropu““, kierownik  syndykatu | tytu- 
niowego, członek komisarjatu Spraw Handlu 
Zagranicznego, przyjaciel osobisty Stalina. 

Prócz tego z Basarewym współpracuje jego 
żona, dalej Mikołaj Łosowski i Michał Sa- 
mojłow — obaj  ezłonkowie  Torgpredstwa 
w Berlinie. — Ozłonkami G. P. U. w Ber- 
linie są ponadto panie Irma Upmamn z 
przedstawicielstwa handlowego, vel Ida 

Garson, oraz znana pod pseudonimem „Elsa,** 
b. sekretarka Czarnego Gabinetu Zagrani- 
cznego Oddziału G. P. U. W najbliższym 
kontakcie z nimi pozostawała  pośredniez- 

ka i rezydentka wywiadu sowieckiego w 
Gdańsku Galina, obecnie sekretarka  posel- 
stwa sowieckiego w Warszawie. 

Ale cóż nam mówią nazwiska! Nazwi- 
ska tajnych ajentów sowieckich — to pu- 
ste wyrazy, które się zmieniają zależnie od 
okoliczności. Oto jeszcze jedna postać 
z liczby  najniebezpieczniejszych  ajentów 
G. P. U. w Berlinie: Borys Nikołajewiez, 

vel Iwanow, vel Krasnopolski. W lutym 
1933 roku przybył do Niemiec w towarzy- 
stwie jeszcze trzech podejrzanych indywi- 

duów, ale zdekonspirowany, już 27 lutego 
musiał powrócić do Moskwy. 

Są to wszystko wykwalifikowani, spryt- 
ni ajenci, kuci na obydwie nogi, zakon- 
spirowani i odważni. Macki wywiadu  ste- 
gają szeroko. Jakieś telefonistki,  stenoty- 
pistki, woźni, drobni urzędnicy  wcią- 

TELEGRAMY 
NACHUM SOKOŁÓW | WE LWOWIE 

LWÓW P- AT. 
Lwowa preze: 

dworeu przez rasa organizacji naro- 
dowej żydowskiej. 

ZUCHWAŁY NAPAD NA AMBULANS 
POCZTOWY 

KIELCE. PAT. — Na drodze w lesie mię 
dzy wsiami Wzdół i Michurowo, w pow. 
leekim, dwóch uzbrojonych w rewolwery 0s0- 

bników dokonało napadu na ambulans pocz 
wy, zdążający do Suchedniowa. W „aa y 
ambułans zajechał w las, napas 
czyli z rowu i  steroryz 

czem rozbili skrzynię pocztową, z 

bowali 3.000 zł. gotówką. 

170.000 W OBOZACH KONCENTRACYJN. 

PARYŻ. PAT. „Paris Soir'* donosi z Ber 
lina, że według informacyj z kół dyplomaty- 
cznych, liczba osób, internowanych w obozach 

koncentracyjnych w Niemczech wynosi obec- 
nie 170.000 osób. Zaprzeczono pogłoskom 0 

rzekomo zamierzonej amnestji dla więźniów 

politycznych po plebiscycie w dniu 12 listo- 
pada. 

PROTEST ANGIELSKI Z POWODU ARE- 
p4TOWANIA DZIENNIKARZA W NIEM- 

CZECH 
LONDYN PAT. W związku z aresztowa- 

niem przez władze niemieckie korespondenta 
monachijskiego „Daily Telegraph'* p. Pante- 

ra, ambasador brytyjski w Berlinie złożył for 
malną notę, wyrażającą protest ze względu 
„na niedopuszczenie do Pantera brytyjskiego 
konsula generalnego w Monachjum, oraz żą: 

dającą podania powodów aresztowania. Za- 

iegostwa, wysuwany przez władze nie 
nieistotny, ponieważ powodem 

zutu są tylko sprowazdania prasowe 
o manifestacji oddziałów szturmowych w 

Kielheim, eo nie może być uważane za akcję 

wską wobee podkreślanego przez Hi- 
niewojskowego charakteru oddziałów 

szturmowych. 

EKSHUMACJA ZWŁOK BLABCO 
IBANEZA 

PARYŻ. PAT. — Donoszą z Mentony, że 

ili Fontana Rosa odbyła się dzisiaj uro- 

ekshumacji zwłok znanego pisarza 
k Blasco Ibaneza. 

Dziś w nocy 
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ur ości, która miała charakter 
prywatny, wzięli udział przedstawiciele władz 
francuskich i hiszpańskich, oraz wdowa i    

Trumna ze zwłokami zmarłego 
pisarza: została przeniesiona do gmachu me- 

rostwa w Mentonie. Jutro nastąpi przeniesie 
nie trumny na pokład krążownika  hiszpań- 
skiego, który zawiezie zwłoki do ojczyzny. 

REDUKCJA GODZIN PRACY W 
BOLSZEWJI 

MOSKWA. PAT Fabryka  „Dynamo*', 
jedna z największych w Moskwie, przeszła z 

3-ch zmian na 2 zmiany robotników. W ana- 
logiczny sposób ma być zmniejszona praca we 

stkich fabrykach moskiewskich. 

EKSPLOZJA MOTORU 

BUKARESZT. PAT. We wsi Vanatori w 
pobliżu Jass eksplodował motor, poruszający 

młóckarnię, 6-ciu robotników zostało zabi- 
tych, kilkunastu jest ciężko rannych. 

KATASTROFA KOLEJOWA POD 
CHERBOURGIEM 

PARYŻ. PAT. — Katastrofa kolejowa 
pod Cherbourgiem wywarła w .Paryżu olbrzy- 

mie wrażenie. Rozmiary katastrofy są o wie- 
le większe, niż początkowo przypuszczano. 
Według ostatnich wiadomości, liczba zabitych 
sięga 37 osób, zaś ponad 86 osób jest rannych, 
z tego 27 znajduje się jeszcze w szpitalu. Ko- 

misja śledczas nie zdołała dotychczas usta- 

lić przyczyn katastrofy. 

ARESZTOWANIA KOMUNISTÓW W 
NIEMCZECH 

BERLIN. PAT. — Z wielu miejscowo- 

ści prowincjonalnych donoszą a dalszych are- 

sztowaniach wśród komunistów. W Lunebur 

gu nad Łabą policja ujęła 18 osób, pełniących 

obowiązki kurjerów między poszczególnemi 
organizacjami komunistycznemi. W Ulm are- 
sztowano grupę komunistów, którzy mieli 
przygotowywać zamachu terrorystyczne na 

przywódców _ narodowo-socjalistycznych w 
Mannheim aresztowano 30 osób. 

ZATONIĘCIE OKRĘTU 

SINGAPOORE. PAT. — W niedzielę wie 
czorem zatonął w czasie burzy statek 
„Tronch''. Z pośród 28 ludzi załogi uratowa- 

ło się tylko 9. 

syn zmarłego. 

  

    

   

  

gani są w sieć szpiegowską i służą im. 

drugiej strony najbliższy kontakt  utrzymy- 

wany był z frakcją komunistyczną Reichsta- 

gu. W mieszkaniu posła do Reichstagu J. 

Sch. mieściła się ćentrala wywiadowcza. Po- 

seł do Landtagu Siegel udzielał informacji 

szpiegowskich o wojsku. Poseł do Reichsta- 

gu Kippenberger dostarczał materjałów 0 

stanie bezpieczeństwa granie. 

Oczywiście największy nacisk  kładzio- 

ny był na szpiegostwo wojskowe. W okresie 
od czerwca 1931 r. do grudnia 1932 odbyło 

się w Niemczech 111 wielkich procesów o 

zdradę  tajemnie wojskowych. Równolegle 

działy tu wywrotwe siły  komunisty- 

cznej Paatji, zarówno w Reichswehrze, jak 
w marynarce. Chodziło o wprowadzenie de- 

strukcji, rozkładu, sabotażu, w szeregi ai- 

mji. Niektórzy z tych ajentów i szpiegów 

działali jako ideowi komuniści — inni po- 

prostu najemni zdrajcy, którym obiecywa- 

no złote góry, ale płacono marnie. Znaay 
jest wypadek, kiedy jeden ze szpiegów 
za całą pracę otrzymał.. parę zelówek do 
butów. Za tę cenę skazany został na kilka 

lat Zuchthausu! 
Dr. Ehrt twierdzi, iż zapoznawszy się 

bliżej z tą misternie utkaną siecią, zgłę- 
biwszy tajniki, przyjrzawszy całej aferze, 
ma się wrażenie jakiegoś niezwykle  sensa- 

cyjnego romansu kryminalnego. Można się 

zgubić, wśród tych podwójnych nazwisk, 

pseudonimów, w tajnych lokalach, fałszy- 

wych paszportach, przebraniach, teatralnej 

charakteryzacji, teroru, demonstracji, pro- 
wokacji,  gwałceń, uwodzicielstwa i mordu. 

"Takie jest oblicze „wojującego komunizmu'*. 
"Co to jest „Rote Hilfe Deutsehlands** ? 

Ten sam, znany nam w Wilnie „Mopr** — 
Międzynarodowa Organizacja Pomocy Re- 
wolucjonistom''. W Niemczech, zarówno jak 

wszędzie zaeszto, „Mopr'* oficjalnie po- 
maga tylko uwięzionym komunistom, w 
rzeczywistości bardziej tym — którzy od 
więzień, lub z więzień uciekają. Nieoficjal- 

    

    

   

  

W _WIRZE STOLICY 
ROZPUSTNE PAPUGI. 

Ciocia Klipa, właścicielka dwóch małych 

zielonych papużek tzw. inseparables, miała wiel 

kie zmartwienie:mimo długiego wspólnego po- 
życia papużki nie chciały płodzić! 

— (Czyżby zgubny wpływ Boya przenik- 

nął aż do nich? dumała ciocia. 

Poczciwina kuma odwiedziwszy ciocię po- 

radziła jej: 

— jest moja pani uczciwy zwierzętnik na Mar- 

jensztacie pod 7-ym. Na każdym bydlaku się ro- 

zumie, na każdej pchełce, za niedrogie pieniądze 

  

_ on pani wyklaruje jak tote maleństwa do ma- 

cierzyństwa namówić. 

Ciocia Klipa z klatką pod pachą niezwłocz- 

nie udała się do „czarodzieja. Mądry starzec, 

wysłuchawszy rełacji,popatrzał na papugi suro- 

wo i rzekł: : 

— Nie, pitaszęta nie przez złośliwość ani 

żadne zepsucie dzieci nie majom ino, moja pani, 

przez niesprzyjające warunki. Papuga — nie 

kundel, na równej drodze rodzić nie będzie, swo 

je nawyknienia i fanaberje ma. 

Musi pani sprawić im długą, długą klatkę, 
może być parę połączonych i niziutkich — aby 

długa przestrzeń, na obu krańcach pudełka trza 

przyczepić z wąskim otworem; pudełko pełne 
trocin i koniecznie żeby ciemno zupełnie było 

w środku Papugi drzewne ptaki, w dziupiach 

jajka hodować zwykły, a pozatem papuga og- 

romnie podejrzliwe i chytre stworzenie — bę- 

dzie siedzieć na jajach raz w tym pudełku, raz 

w tamtym, przenosząc je nocą poprzez klatki. 

Broń Boże nie zaglądać do gniazd — rozeźli się 
i cała robota na nic; te przenoszenia jajek do 
innej dziupli to wiaśnie jej chęć dobrego scho- 

wku przed obcemi. A pozatem podłoży jej pani 

parę drewnianych jajeczek żeby pukając po głu- 

piemu w nie dziobem przekonała się, iż nietłuką 

ce są i swoich prawdziwych nie zmarnowała. 

— Jeśli zastosuję to wszystko, będzie przy- 

chówek? 
— Żebym skamieniał na miejscu, w pius- 

kwę się obrócił, słońca ani stuzłotówki nigdy 

na Oczy nie ujrzał — jeśli nie. żywą małpę pa- 

ni podaruję jeśli papugi dalej w  dziewictwie 
tkwić będą. A teraz proszę o 5 zt.- 

Ciocia Klipa zapłaciła radośnie, z. wielką 

troskliwością wypełniła wskazówki mędrca. 
Mijały tygodnie, miesiące — nic i nic, papugi 

jakby wcale nie zauważyły zaszłych zmian. 

Rozzłoszczona ciocia zaniosła je do ogrodu 

zoołogicznego: — weżcie sobie te paskudztwa, 

rzekła, nie będę trzymać sterylizowanych roz- 

pustników.... 

Dozorca ptasi obejrzał papużki i zachicho- 

tał: ; 
— Jakžež moglyby mieč dzieci kiedy to są 

dwa samce! 

Ciocia Klipa mobilizuje rój staruszek 
zlynczować uczonego zwierzętnika. _ Karol. 

Przyjęcie na Zamku 
WARSZAWA PAT. — Dnia 26 bm. o g. 

17 w apartamentach p. Prezydenta Rzeczypos- 

politej na Zamku Królewskim zostali przedsta- 

wieni małżonce Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej członkowie rządu, marszałkowie Sejmu i Se 
natu, członkowie korpusu dyplomatycznego, 

przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych 
oraz urzędów państwowych, 

Po przedstawieniu pani Mościckiej obecni 
podejmowani byli przez Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej i jego małżonkę herbatą. 

W przyjęciu wzięłi udział: prezes Rady Mi- 
nistrów Jędrzejewicz z małżonką, marszałkowie 

Sejmu i Senatu, wszyscy ministrowie z nałżon- 
kami, ks. kardynał Kakowski, ambasadorowie i 
ministrowie pełnomocni, akredytowani w Polsce, 

wraz z małżonkami, prezes NIK, prezes BBWR 

Sławek, wszyscy podsekretarze stanu z małżon- 

kami, pierwsi prezesi Sądu Najwyższego i NTA, 

by 

prezes Prokuratorji Generalnej, metropolita Ko- 

ścioła Prawosławnego Dyonizy, superintendent 

generalny ks. Bursche, generalicja, inspektoro- 
wie armji, szef Sztabu Głównego, dowódca OK 
1, komendant garnizonu m. Warszawy, prezesi 
Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajo. 
wego, Banku Rolnego i PKO, główny komen- 
dant Policji Państwowej, pierwszy prokurator 
Sądu Najwyższego, komisarz rządu m. Warsza- 
wy, wojewoda warszawski, prezydent m. War- 

szawy Oraz członkowie Domu Cywilnego i Woj- 

skowego p. Prezydenta wraz z małżonkami. 

ZWALZRAEWGEEZRPZIEG OGAE AOC EIA GARE PNAKCZDRACCEE IRABROA CEO INTA TAI SDA TAS 

ny budżet „Mopru'* w Niemczech wynost 
5 miljony 700 tysięcy marek. Na czele ; Mo- 

pru'* w Berlinie stał Walter Stócker i 
i Willi Miinzenberg. Ten ostatni zmany pod 

zwiskiem „Czerwony  Hugenberg““,  jez- 

it w listopadzie 1931 r. do Petersburga i 
przywiózł stamtąd miljon rubli w złocie na 
rozbudowę wywrotowej akcji w Niemczech. 

  

      

„Mopx** pozostaje w najbliższym — Коп- 
takcie z centralą fałszerską. Fałszerstwo do- 

kumentów, paszportów, przepustek i t. d. 
1 & @& wchodzi niejako w zakres dzialal- 

ności „Mopru'*, jako organizacji ratującej 
„wsypanych'* komunistów. W tej też dzie- 
dzimie nierozerwalnie jednoczy się z G. P. 
Istniały trzy główne centrale fałszerski: 
w Berlinie, Hamburgu, i Gdańsku, które 

w przeciągu czterech ostatnich lat sfabry- 
kowały 5 tysięcy fałszywych paszportów i 
10 tysięcy dokumentów różnego rodzaju! 

Z drugiej strony „Mopr* utrzymywał 
kontakt z przedsiębiorstwem „Derutra'* — 
(Niemiecko - rosyjskie  transportowe  t-wo 

akcyjne)  Pełmomoenik T-wa w Hamburgu, 
Kaolin, był jednocześnie przewodniczącym 
głównego komitetu „Mopru'* na Niemcy. 

Kontakt z towarzystwem transportowe, 

ułatwiał komunistom organizowanie przemy- 
tu lub ucieczkę zdemaskowanym. Naprzy- 
kład mordercy znanego Wessela, za po- 

średnictwem „Derutry** zdołali umknąć do 
Pragi, do tamtejszej centrali, na czele któ- 
rej stoi komunista ukraiński Wapul. 

    

„A. więc — pisze dr. Ehrt — jeżeli się 
zważy, iż ta olbrzymia sieć, rozpostarta 
nad Niemcami,  rozporządzająca  miljonem 
podległych jej ludzi, pracowała na korzyść 
wojskowego wywiadu obcego mocarstwa 

— to azaliż nie przekonamy się o niebezpie- 
czeństwie grożącem  Rzeszyt““. 

W istocie, dr. Ehrt ma zdaje się rację. 

aż.



   

pastońckiej w Wilnie 
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OSOBISTY UDZIAŁ JEGO EKSCELENCJI 

Księdza Arcybiskupa Metropolity 
w uroczystej procesji ku czci Chrystusa-Króla 

ię dowiadujemy, w uroczystej pro- 

jdzie ulicami Wilna w dnia 

róla w niedzielę dnia 
iał Jego Ekscelen: 

Ksiądz Areybiskup wileński Romuald Jałbrzy 
kowski. 

Ksiądz. Areybiskup 

   
       

  

osobiście przejdzie 

ODEZWA 
DO SPOŁECZEŃSTWA KATOLICKIEGO W SPRAWIE OBCHODU ŚWIĘTA 

CHRYSTUSA-KRÓLA 

, Żyjemy w czasach przełomowych, takich, 

jakie ludzkość przeżywała już nieraz. a 

przetomie wieków Kościół Katolieki nieustra- 

   

      

   

   

szenie wskazywał drogę wśród zamętu i cha- 
osn dnia eodzienhego. I teraz z wyżyn Wa- 
tykamu Ojeiee Chrześcijaństwa Papież Pius 

du- 
z 

XI, ogarniając orlim wzrokiem pot 
chowe świata, wskazał nam, że w) 
dzisiejszych trudności w dziele odrodzenia du 

cha w Świecie, jest Chrystus, jako Cel, Pan i 

Król wszystkich dziedzin życia. Dlatego ta- 
ty świat katolicki, a z nimi nasz kraj i na- 
sze miasto w uroczystym obehodzie Święta 
Chrystusa-Króla chce zamanifestować naczel- 

ną zaszdę: Chrystus. Króluje, Panuje, Zw; 

ża! Dlatego też wzywamy wszystkich Katoli- 
ków, jako jednostki i jako zrzeszenia i «r- 

ganizacje do gremjalnego udziału w uroczy- 

stym obehodzie Święta Chrystusa-Króla w 
niedzielę dnia 29 października. 

1. Niech yscy wierzący zamanifestują 

swą wiarę przeciw  wolnomyślicielstwu, bez- 

em 

     

      

     

ulicami miasta, aby podezas zakończenia suvo 
czystej procesji na płacu p ciołem Ser 

ca Jezusow. na Pohulance udzielić zebranym 

specjalnego błogosławieństwa papieskiego do 

udzielenia którego został upoważniony przez 
Qjca Św. Piusa XI, podczas swego pobytu w 

      
  

       

    

Rzymie. PIĄTEK 
Dziś 27 Wschód słońca g, 6,13 

ъ AE > Zachód słeńca g. 3,57 
Szymona 

ADADEET 

bożnietwu i wszelkim próbom rozkładu mo- KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

ом 

KRONIKA 
i 

MIKOŁAJ 
WF i PW na Pióromoncie, i w dniu 1-go listo- 
pada br. na strzelnicy 3-go Baonu Sap. Wej- 
ście od Alei Syrokomli. Broń i amunicja do na- 

bycia na miejscu. 

po długich i ciętkich 

   AKADEMICKA. 

— Z Koła Akademików Dziśnian. Dziś, ti. 
27 bm. (piatek) w „Ognisku Akademickiem“ 

Wielka 24, odbędzie się Herbatka zapoznawcza 

Akademików Dziśnian. Humor niebywały. Goś-| 
cie bardzo mile widziani. Początek o godz. 21,7; 
Do tańca przygrywać" będzie jazz-band. | _ 

— Z Akademickiego Oddziału Zw. Strzel. : 

ua cmentarz Św. Piotra i Pawła. 

Ё 
diugoletni pracownik kslęgpars*+i 

cierpieniace, opatrz ony 
w Psnu dn. 26 psždziernika 1933 r. w wieku lat 43. 

Etsportacja zwłsk z domu żałoby przy ul Śkopówka 5 do kośc. Św. 
Jena nastąpi w piątek dn. 27 go o godz. 6 m. 30 wiecz., zaś Nabożeństwo 
żałobne — w sobotę d. 28-go o godz 9 rano, poczem odbędzie się pogrzeb 

O tych smutnych obrządkach powiadamiaią 
Księgarnia craz współpracownicy 

Księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie 

          

    ACHER 
     

  

#. Sakrsmentsmi zasnął 

       
    

  

          
    

ralnego! 
П, Niech będzie w naszych poczynaniach 

u prywatnem, społecznem i publicznem 
zasada: „Bóg Panem i celem naszym!''. 

III. Niech wszysey zamanifestują swoje 

katolie przekonania! 

IV. Niech całe katoliekie Wilno, całe na- 
sze społeczeństwo wyjdzie na ulice miasta z 

pieśnią religijną na ustach, z uczuciem katolie 

kiem w sercu, z myślą katolicką w umysłach! 

V. Niech nikogo nie zabraknie w uroczy- 
stym obchodzie, a zwłaszcza w wielkiej uro- 
czystej procesji! 

   

  

ie uczucia i 

  

   

  

— Zjednoczenie Koiejowców Poiskich wzy- 
wa swych członków do licznego udziału w pro- 

cesji, która odbędzie się w Święto Chrystusa - 

Króla, w niedzielę 29 bm. o godz. 18. Zbiórka 

przy lokału Z. K. P. ul. Wiwulskiego 4, tego 

dnia, o godz. 17-tej. 

PROGRAM 
UROCZYSTEGO OBCHODU ŚWIĘTA CHRYSTUSA-KRÓLA W WILNIE 

Babota, dnia 28-X b.r. godz. 18 (6 wie- 
rzerem), odczyt p.t. „Idea sta Chrystusa- 

Króła'* przez Radjo Wileńskie, który wygło- 
,si prezes Arehidieeezjalnego Instytutu Akcji 

p. dr. Kazimierz Ni- 

    

žyūski. 

Niedziela, dnia 29-X r.b. godz. 11 — we 
wszystkiech kościołach m. Wilna uroczyste na- 

bożeństwa z okolicznościowemi kazaniami. 

Pe nabożeństwach akademje parafj 

we wszyst] parafjach. Godz. 17 m. 30 (5,30 
wieez.) zbiórka 

Żłecznych, procesyj parafjalnych i wiernych 
ma przestrzeni od uliey Zamkowej do Ostrej 
Bramy wedłag porządku podanego we wczo- 

rajszych gazetach. 
Godz. 17 m. 50 — krótkie nabożeństwo 

  

     

  

  

    

  

stkich organizacyj spo- ś 

  

    

w Ostrej Bramie. 
Godz. 18 (6 wieczorem) rozpoczęcie pro- 

casji. 
Godz. 19 m. 30 (7,30 wiecz.) (mniej wię- 

cej) — uroczyste zak nie Święta Chr 

stusa-Króla na plaeu przed Kościołem Naj- 
świętszego Serca Je: wego. 

Uwaga: wypadek deszczu, pa 

dającego od rana i po południn, proce i 

odbędzie się. W tym wypadku  zakonie 
ta Chrystusa-Króla nastąpi ko: 

, dokąd pro: 
pedstawiciele władz 

ystkie organizacje ze 

      

        
     

  

    

  

i ni są o p: reie 
społeczeństw 

sztandarami. 

pr 
, OPAZ Wi 

   

Archidiecezjalny Instytut 

Akcji Katolickiej w Wilnie 

  

MIĘDZY SCYLLĄ A CHARYBDĄ 
Bowiadujemy się, że na mocy wyjaśnienia 

p. ministra Starzyńskiego jako naczelnego kie- 
rownika akcji Pożyczki Narodowej, w wypadku 
jeżeli pracownik utraci posadę i nie może 

wnieść rat następnych na deklarowany udział 

w pożyczce pracodawca musi przejąć tę pożycz- 
kę ż płacić dalsze raty, przyczem pracownik wi- 

nien zrobić przekaz na obligacji. 

Nie można powiedzieć by taki sposób załat- 

wienia sprawy nie kolidował z zasadą dobrowol- 
mości podpisywania pożyczki, choć jest nadwy- 
raz-presty: nie zapłacił Jan to niech za niego 

płaci Piotr, byle suma pożyczki wpłynęła do 
Skarbu 

Nie będąc prawnikiem nie śmiem przeciw- 
stawiać się tej koncepcji z punktu widzenia 
prawnego, natomiast nasuwają się mnie reflek- 

sje z życiowo praktycznego stanowiska. 

A więc: : 
1) Jeżeli pracownik umari nie pozostawia- 

jac spadkobierców, jakim sposobem może on 
przekazać swe prawa do obligacji, pożyczki? 

2) Jeżeli są stiikcesorowie, których Sąd mu- 
wyszukać dając sześć miesięcy: terminu na 

zajawienie swych praw a następnie przejdzie 

jeszcze sześć albo i więcej miesięcy przed upraw 

nieniem spadkobiercy — czy pracodawca zmar- 
tego ma obowiązkowo wnosić raty na obligację, 

ma którą tytułu prawnego nie posiada a w wy- 

padku odmowy sukcesora zrobienia cesji czy 

(ma sądownie dochodzić praw do obligacji i 
ponosić koszty zapewnie wyższe od wartości 
obligacji? 

3) jeżeli pracownik nie płaci raty czy pra- 

codawca też ma zań płacić i czy ma prawo sa- 

mowoinie zatrzymywać wypłatę zarobków na 
rzecz pokrycia rat pożyczki? 

4) jeżeli nie ma prawa, co prawie wydaje 
się pewnością, czy w wypadku odmowy dal- 

szego płacenia rat przez pracowników, praco- 

dawca ma obowiązek przejęcia całej podpisanej 

sumy i jak postąpić jeżeli nie stać go na to? 
5) jeżeli wszyscy pracownicy czy robot- 

micy, którzy tak chętnie podpisywali pożyczkę, 
wgłoszą strajk i nie będą wnosić rat pożyczki, 

NOTATKI MUZYCZNE 

HERMANN SIMBERG 

Publiczności wileńskiej  naogół zupełni: 

nieznany, śpiewak Hermann Simberg był —- 
uarazie — przyjęty z niedowierzaniem i dość 
powściągliwie. Trudno się temu dziwić, gdyż 
nieraz jużeśmy spotykali -- po weiee obiecu 
Jęcych reklamach — rozczarowanie zupełne i 
te usposobiło sceptycznie. 

"Tym razem, zapowiedziany  koncertant 

okazał się eałkiem na wysokości najwyższych 
wymagań. Już po kilku tonach początkowych, 
powstało przekonanie, że występuje śpiewak 
nieprzeciętny. Bardzo dźwięczny tenor lirycz- 
ne-dramatyczny, wyśmienicie opanowany te- 

cłmicznie, nie mógł pozostać bez dodatniego 
wrażenia, n łącznie z silnie zaznaczającym się 
temperamentem i bardzo urozmaiconem cie- 
miowaniem, dobrą dykcją włoską i niemiecką, 
pozwolił artyście — w krótkim czasie zjed- 
nać sobie stanowcze powodzenie, które przy- 
jęło następnie formę owacyjną. 

„ Widać było odrazu, że artysta jest Śpie- 
%kiem operowym i na estradzie koncerto- 
wej czuje się niejako skrępowanym. Raz wraz 

unosił go temperament sceniczny i zaczynał 
grać mimiką i gestykulacją, posługując się 
naturalistycznie-dramatycznem przerywaniem 
frazy muzycznej, nietylko wykonując arje 0- 
perowe, lecz i pieśni. Poza dość dużym pro- 
gramem, wykonał jeszcze Simberg cały szereg 

utworów nadprogramowych, uprzejmie ustępu 
jąc natareczywym wymaganiom słuchaczów. 

Niezwykle muzykalna pianistka Adela 
Bayówna wybornie spełniła niełatwe i od- 

powiedzialne zadanie akompanjatorki i za- 
służyła na oklaski, któremi została obdarzona. 

Michał Józefowicz 

— 

  

  

czy pracodawca musi też wpłacać za nich ra- 

ty i co ma robić gdy mu przekazu prawa od- 
mówią. Czy ma też zwracać pracownikom wpła- 
cone przez nich raty, co by się równało przy- 
musowej pożyczce o wysokości nie ujętej żad- 
nem kryterjum! 

6) Jeżełi pracodawcą jest Skarb Państwa 
jako rzecznik wszystkich resortów, a jego pra- 

cownicy bądź umrą, bądź stracą posadę, bądź 

zastrajkują, czy Skarb Państwa winien jest sam 
sobie wpłacać raty za niepłacących? 

Te refleksje narzucają się każdemu prak- 
tycznie myślącemu człowiekowi ł wymagają 
rozstrzygnięcia. 

Należy sądzić, że ten kto tak Świetnie 
umiał pożyczkę przeprowadzić, potrafi również 
znaleźć wyjście z sytuacji, która się stworzyła 

przez dane rozporządzenie. St. Wańkowicz. 

   

Cały świat pije 
najsziachetniejszą angielską 

HERBATĘ 
LYOR$'A 

Czerwone opskowanie — cierpki smsk 
Żóite — łagodny smak 

Wsrędzie da nabycia 

Z SĄDÓW 
SPRAWA O 29 LISTÓW 

Pan Chewel Kremer, znany w Wilnie ku- 
piee i właściciel dużej kamieniey, miał listy 
zastawne T-wa Kredytowego m. Wilna, lecz 
nie wiedział, co ma z tem pocz 

Było tego 29 sztuk na przeszło 20 tys. 
złotych. 

Ostatecznie listy owe dał na przechowa- 
nie swym znajomym p.p. Nonuchowi Trockie 
mu, Lejbie Wajnsztejnowi i S. Gurwiczowi z 

tem jednak, że na każde żądanie listy mu 
zwrócą. 

(Gdy atoli wreszcie zechciał ponownie uj- 
rzeć je u siebie, listów nie otrzymał. 

Co się z niemi stało, trudno doprawdy 

  

   
  

   

   

powiedzieć. Faktem tylko jest, że p. Kremer 

h zaskarżył sw) 

  

udał się o pomoce do sądu i 
znajomych o szantaż. 

Sprawa nabrała rozgłosu. Sąd Okręgowy 

idąc po linji oskarżenia, skazał trzech panów 
na 3 miesiące i tu każdego 7 zawiesze- 

niem, a jednocześnie kazał im zapłacić p. K. 

11.880 zł. 
Jeszcze raz przęwertowano całą sprawę 

i w rezultacie sąd tym razem wszystkich о- 
skarżonych z inkryminowanego im przestęj- 
stwa uniewinnił. (w) 

    

  

lie dali kolejarze wileńscy 
na bezrobotnych 

Do akcji pomocy bezrobotnym, jak wiado- 
mo, przystąpili również i kolejarze wileńscy. Ze 

sprawozdania za czas od I stycznia 1932 roku 

do 31 marca 1933 r. wynika, że pracownicy e- 

tatowi i nieetatowi Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych w Wilnie, na rzecz Funduszu Po- 
mocy Bezrobotnym dali ogółem następujące 

sumy: 
I. Naczelnemu Komitetowi do Spraw Bezro- 

bocia przekazano zł. 22.096,98 

II. Komitetowi do spraw bez- 

robocia przekazano: 
a) wileńskiemu 

b) białostockiemu 
c) poleskiemu 

zł. 31.885,05 
zł. 39.521,04 
zł. 19.527,09 

d) nowogródzkiemu zł. 13.760,75 
e) lubelskiemu : zł. _ 186,29 

czyli ogółem zł.105.480,22 
Ponadto na dożywianie dzieci przekazano 

Ministerstwu Komunikacji 10.656 zł. 56 gr. Gło- 

balna zatem suma wyraża się cyfrą 138.233 zł. 
76 groszy. 

  

    

  

GICZNEJ] USB W WILNIE. 

z dnia 26 października 1933. 

Ciśnienie średnie: 758 
Temperatura średnia: +2 

Temperatura najwyższa: -+3 
Temperatura najniższa: 0 

Opad w mm: — 
Wiatr: południowo-wschodni. 

Tendencja: zniżkowa. 

Uwagi: pochmurno. 

MIEJSKA. 
— Księgi zw. lokatorów. Z powodu niepo- 

rozumień, wynikłych w zw. lokatorów i niewy- 

dania ksiąg nowemu zarządowi, akta związku 

zostały zabrane przez Starostwo, do czasu U- 

stalenia prawomocności nowych wyborów. 

Obecnie kwestja ta na tyle się wyjaśniła, 

że decyzja co do władz związku zapadnie w 

ch dniach. Z tą chwilą zakwestjono- 
wane księgi zostaną związkowi zwrócone. 

— Czy wodę miejską można wyłączyć? — 
W swoim czasie w magistracie powstał projekt 

wyłączania dopływu wody do tych posesyj, któ- 

re zalegają w opłacaniu należności za korzysta- 

nie z wodociągu. Projekt ten nie uzyskał apro- 

baty, bowiem władze wojewódzkie wychodziły 
z założenia, że brak wody w domach wpłynie 

ujemnie na stan sanitarny miasta. 
Wobec tego, że zaległości za wodę stale 

się zwiększają, sprawą zajęły się władze cen“ 

tralne. Stanęto na tem, że w wypadku zamknię- 

  

, cia wody, lokatorzy sami tędą mogti pokrv- 

wać bieżącą należność, odtrącając ją następnie 
przy płacie komornego. W ten sposób posesja 
nie będzie pozbawiona możności korzystania z 

wodociągu. W najbliższym czasie ma się uka- 

zać w tej mierze odpowiednie zarządzenie. 

— Kabel elektryczny. Na ul. Mickiewicza 

od Sądów do Tartaków i na 3 Maja przystą- 

piono do robót ziemnych przy układaniu -kabla 

elektrycznego. 
Prace te związane są z przejściem z prądu 

stałego na zmienny. 

— Badanie studzien. Komisje sanitarne przy 
stąpiły do badania wody w studniach, znajdu- 

jących się w dziedzińcach i na placach. 
Chodzi o stwierdzenie, czy woda w tych 

studniach nie jest szkodliwa dla zdrowia, co jest 

obecnie, wobec możliwości epidemii tyfusu, 

szczególnie ważne. 

— Łaźnie miejskie. W listopadzie magistrat 
zamierza przystąpić do budowy łaźni miejskiej 

w pobliżu miejsca, gdzie miał stanąć dworzec 

autobusowy. 

SKARBOWA. 

— O ulgi przy nabywaniu świadectw prze- 
mysłowych. Izba Przem.-Handl. w Wilnie wy- 

stąpiła do Związku Izb Przemysłowo - Handlo- 

wych z prośbą o poczynienie starań o wydanie 
przez Ministerstwo Skarbu okólnika, któryby 

przewidywał stosowanie przy nabywaniu Świa- 
dectw przemysłowych na 1934 r. analogicznych 

ulg do tych, jakie stosowane były w roku po- 

przednim na podstawie okólników Ministerstwa 

Skarbu z dnia 14 i 22 grudnia 1932 r., oraz + 13 

lipca br. Prośbę swą motywuje Izba przebie- 
g'em konjunktury w roku bieżącym, nie wyka- 

zującym większ. zmian oraz brakiem jak dotąd, 
objektywnych danych, rokujących takie 

szenie się sytuacji w najbliższej przysz 

dsiębiorstwa przemysłowe i handlowe 

w stanie, bez nadmiernego uszczerbku dla swej 

gospodarki, nabywać świadectwa przemysłowe, 

zgodnie z wymogami zasadniczej taryiy usta- 
wowej. 

Ponadto Izba Wileńska prosiła Związek Izb 

o poczynienie starań, aby należności z tytułu 
świadectw zostały rozłożone na 2 raty: 31-go 

grudnia br. i 31 marca 1934 r., co między in- 
nemi byłoby uzasadnione ze względu na zbieg 
terminów płatności raty grudniowej i stycznio- 

wej — z terminem wykupna przeważnej części 
świadectw przemysłowych. 

   

      

SPOŁECZNA 

— Podział Kasy Cirorych. Pisaliśmy o za- 

rządzeniu utworzenia dla województwa 2 Kas 
Chorych, miast dotychczasowej jednej. Z uwagi 
jednak na niewygodną komunikację, obie Kasy 

będą się mieściły w Wilnie, podczas gdy pier 

wotny projekt przewidywał urządzenie oddziaiu 
w Głębokiem. 

WOJSKOWA 

— Ku uwadze ОНсегом i Podchorążych 
Rezerwy! W związku z przeniesieniem się do 

nowege lokalu (ul. Mickiewicza 22a m. 4), za- 

rząd Koła Wil. ZOR rozpoczyna cykl wykładów 
i referatów, tak z dziedziny wiedzy wojskowej, 
jak i zagadnień ogólno-społecznycn. 

Pierwszy referat z tego cyklu będzie wy- 

głoszony w nadchodzącą niedzielę dnia 29 bm., 

w lokalu własnym ZOR, przez p. prezesa Za- 

rządu Okręgu Wil. ZOR., kol. ]. Tyszkiewicza, 
posia na Sejm na temat: „Aktualne zagadnienia 

chwili bieżącej”. Początek o godz. 13-tej. Wstęp 

wolny. — Obecność oficerów i podchorążych 
rezerwy, członków ZOR, jest konieczną. Goście 
z pośród niezrzeszonych ofic. i podchor. rezer- 
wy będą mile widziari. 

ARTYSTYCZNA 
— Z Rady Wileńskich Zrzeszeń Artystycz- 

nych Ostrobramska 9 m. 4. Dziś, w piątek 27 
października odbędzie się odczyt dr. A. Łysa- 
kowskiego, dyrektora Bibljoteki Uniwersyteckiej 
w Wilnie na temat „Ogniska drukarskie na Wi- 
leńszczyźnie w 16 i 17 w." Początek o godz. 18. 
Wstęp 50 i 30 gr. 

Jutro, w sobotę 28 bm. odbędzie się kon- 
ferencja muzyczna dr. T. Szeligowskiego p. t.: 
„Kwartety Beethovena testamentem muzyki ka- 
meralnej", ilustrowana płytami. Początek o g. 
18-tej. Wstęp 50 i 30 gr. 

Czytelnia RWZA otwarta codzień od 18 do 
21-szej. Sala dobrze ogrzana. 

5 SPORTOWA 
— Jesienne Zawody Strzeleckie. Komenda 

Podokręgu Związku Strzeleckiego organizuje 
Powszechne Jesienne Zawody Strzeleckie o Od- 
znakę Strzelecką wszystkich klas. Zawody od- 
bywać się będą w dniu 29 października br. o g. 
10—14-tej, na strzelnicy Miejskiego Komitetu 

+ 5 + e й = э 

Korean Atadeniekego Odino Sei Wyalizie Zakopane] nad Wilją 
ków i kandydatów Oddziału na dzień 28 bm. 
(sobota) o godz. 19-tej punktualnie, w lokalu 
własnym przy ul. Wielkiej 68 m. 2. Obecność 
wszystkich członków jest bezwzględnie konie- 

czna. 
— Chór Akademicki!! Próba z „Widm— 

bardzo ważna — dziś, w piątek 27 bm. w Og- 

nisku Akademickiem (Wielka 24). Obecność 

wszystkich członków bezwzględnie konieczna; 

pozatem prosimy wszystkich dawnych naszych 

członków, którzy lat ubiegłych śpiewali w „Wid- 

mach, aby i w tym roku wzięli udział w tem 

tradycyjnem widowisku i przybyli na próbę. — 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Plenarne Zebranie Izby Przem.-Handl. 
w Wilnie. W dniu 31 października o godz. 
18,30 odbędzie się .17-te Plenarne Zebranie Izby 
Przemysłowo - Handlowej w Wilnie. Na po- 

rządku dziennym figurują następujące sprawy: 

zaprzysiężenie rzeczoznawców różnych branż, 
sprawozdanie z działalności Izby za czas od 10 
maja br., sprawozdanie z sytuacji gospodarczej 

okręgu Izby w II i HI kwartale br. sprawa - 

tworzenia ekspozytury biura Izby w Brześciu 
nad Bugiem, budżet izby na rok 1934, referat 

pt. „Zamierzenia i prace Izby w żakresie obrotu 

artykułami drugorzędnymi', zmiana statutu Izby 

(część I i ID), statut służbowy i emerytalny u- 

rzędników łzby, wybory wiceprezesa Izby z sek- 

cji Przemysłowej na miejsce ustępującego inż. 

S. Trockiego, wolne wnioski. 

Odczyt dr. Stankiewicza. Znakomity znaw- 
ca języka białoruskiego dr. |. Stankiewicz wyg- 
łosi dn. 28 bm. w Białor. Inst. Gospod. i Kult. 
w Wilnie (Zawalnal) odczyt p. t. „Komunis- 
tyczne reformy języka białoruskiego w B. S. 5. 
R." Początek o godz. 18 m. 30. Wstęp wolny. 

— Choroby weneryczne — zarys historycz- 
ny. Na ten temat dr. Ryl!-Nardzewski wygłosi 
w nadchodzącą niedzielę odczyt, z cyklu popu- 

larnych odczytów Czerwonego Krzyża. 

Odczyt odbędzie się w sali Towarzystwa 
Lekarskiego przy ul. Zamkowej 24. 

Początek o godz. 12-tej. Wstęp bezpłatny. 

@ 

      

— Ze Związku Absotwentów Gimn. Jezui- r 
tów. Dnia 29 bm. o godz. 11 odbędzie się w lo- 
kalu Związku Zebranie Ogólne. Obecność człon- 
ków konieczna. 

RÓŻNE 
— Izba Inżynierska w Wilnie. Jak się do- 

wiadujemy, władze centralne rozpatrują projekt 
utworzenia w Wilnie (i w innych miastach ró- 

wnież), Izby Inżynierskiej. 

Według projektu członkowie Izby dzieliliby 

się na 3 kategorje: upoważnionych, przysięg- 

łych i doradców, w zależności od kwalifikacyj. 

— Nadkoło świata. Odwiedził naszą redak- 
cję p. Ant. Choryński z „Pogoni“ poznańskiej, 
który wraz ze swym kolegą Stasiakiem z „Le- 
gii” warszawskiej bierze udział w międzynaro- 

dowym konkursie najszybszego przejścia pieszo 
naokoło Świata o nagrodę 30 tysięcy dolarów. 
Choryński wyruszył z Berlina w dniu 11 sierp- 

nia 1929 roku, łącznie z przedstawicielami 33 

narodów. 
Dotychczas odwiedził on 17 państw euro- 

pejskich. Za kilka dni polscy globtrotterzy u- 
dadzą: się przez Litwę, Łotwę, Estonję i Sowie- 

ty do Japonji, a stamtąd po przemierzeniu kon- 
_ tynentu azjatyckiego przedostaną się do Austra- 

lj. Choryński ; jego towarzysz podczas swej 

. podróży utrzymują się ze sprzedaży pocztówek 
i wygłaszają odczyty, interesujące młodzież. 

— Konfiskata, Wczoraj skonfiskowane zo- 
stało czasopismo rosyjskie „Nasze Wremia* za 

wiadomość o nowych próbach dokonania za- 
machu na konsulat sowiecki we Lwowie. 

— Spadek obrotów handtowych. Miesiąc 

październik przyniósł znaczny spadek obrotów, 
szczegółnie 'w sklepach .spożywiczych. Kupcy 

tłumaczą to okresem jesiennym, kiedy to czy- 

nione są zapasy węgla i innych artykułów, jak 
również odzieży w związku ze zbliżającą się 

zimą. 

— Hojną ofiara dorożkarzy wileńskich na 

Czerwony Krzyż. Zarząd Okręgu Wileńskiego 
Polskiego Czerwonego Krzyża składa tą drogą 

podziękowanie Zarządowi Związku Dorożkarzy 
m. Wilna za złożoną na rzecz Polskiego Czer- 
wonego Krzyża ofiarę w kwocie zł. 90. 

— Sprostowanie. W onegdajszym numerze łono. 

naszego pisma, do artykułiku w dziale „Chodzę 
po mieście”, poświęconego mogile powstańczej 
Szymona Konarskiego, przy zbiegu ulic Smoleń. 
skiej i Wróblej, wkradł się przez pośpiech przy- 

kry błąd; mianowicie zamiast Konarskiego napi- 

sano przez pomyłkę, że jest to mogiła Sierakow- 
skiego, €0 niniejszem prostujemy. 

— WYJAŚNIENIE. Wobec ukazania się w 

„Dzienniku Wileńskim* sprawozdania sądowego, 
w którem dr. Szerman nazwany był „działaczem 
sanacyjnym“, p. E, Jutkiewicz, sekretarz wiłeń- 
skiej Rady Grodzkiej nadsyła nam list stwier- 
dzający, że dr. Szerman nigdy członkiem BBWR 
nie był. 

TEATR i MUZYKA. 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 

piątek 27 bm. o godz. 8 wiecz. Teatr Miejski 
na Pohulance gra w dalszym ciągu sztukę j. 
Tepy pt. „Friulein Doktor". Rołę główną а- 
gentki niemieckiej) odtwarza H. Skrzydłowska. 
Reszta zespołu jest koncertowo zgrana. Reży- 

serja W. Czengerego. Dekoracje W. Makojnika. 
Wobec powodzenia „Friiulein Doktor“, Dyrek- 

cja zmuszona jest premjerę „Stefka“ Devala — 

odiožyč. 1 

Niedzielna popołudniówka. W niedzielę dn. 
29 bm. o godz. 4-tej pop. dana będzie świetna 
komedja W. Fodora „Sekretarka pana prezesa”. 
Ceny znižone. 

Legitymacje 25-procentowe do Teatru na 

WILNO. Pczed kiku tygodniami notowa- 
y o znalezeniu przez policjanta walizki, z 

rzeczami, zakopanej nad brzegiem Wilji w Dol- 

nej 
Dokumenty zrulez,one wśród rzeczy Op“ 

wały na nazwisko Garigera Adolfa, którego) i:d- 

nak na terenis Wilna nie można było odnaleźć. 
Zachodziło więc przypuszczenie, że właści- 

cielowi wałizy przytratii się jakiś wypadek i że 

  

rzeczy jego zo.tałv ukryte rozmyśtnie, w cełu 
zatarcia Ślatw. 

Dopierc te'az wyjaśniło się, że Garigier 
znajduje się w warszawie 1 cieszy się dobrem 

zaiowięm. Będąc w Wiinie, został on okradzio- 

ny, a że w;jeżdżał nie sam, lecz w towarzysi- 

wie kobiety, hróra uciekia od męża, więc rie 
zwracał się 0 policjj Walizę ukrył na brzegu 
ziodziej, uciekając pized patrolem policyjtyra. 

Pociski artyleryjskie 
w podziamiach domu semiraryjnego 

WILNO. Wczoraj w dzień dozorca 
comu Seminarjum Duchownego przy ul. 
Mostowej 12, będąc w piwnicy znalazł 
w kącie, za beczką ukryte dwa pociski 
artyleryjskie. O odkryciu tem powiado- 
miono natychmiast policję i władze woj 

skowe. Pociski, z zachowaniem niezbęd- 
nych ostrożności przewieziono do skła- 
dów wojskowych. Dlaczego znalazły się 
one w podziemiach domu seminaryjnego 
i kto je tam ułożył, ustala policja. 

  

wiiki pod Wołeżynem 
WILNO. Z terenu pow. mołodeczańskiego 

tam wilków, które niepokoją okoliczną ludność 

Pohułance, wydaje kancelarja teatru od godz. 
11—2-giej. 

— TEATR MUZYCZNY LUTNIA. Dzisiej- 
sza premiera „„Jasnowłosy cygan”. Jedna z naj- 
piękniejszych operetek współczesnych Knopia— 

„Jasnowlosy cygan“ ukaże się dziś po raz 1- 

szy w Teatrze „Lutnia*. Udział całego zespoiu 
artystycznego, piękne melodje, nowe małowri- 

cze dekoracje według projektów Edwarda Kas- 

nieja, jak również pomysłowo ułożony balet z 

Martówną i Ciesielskim na czele, orkiestra pod 

batutą M. Kochanowskiego, reżyserja M. Tat- 

rzańskiego. W roli głównej wystąpi po raz 1- 
szy w Wilnie, Eugenja Łasowska, artystka ope- 

Iwowskiej. 

—Požegralny koncert tenora Hermana Sim 
berga odbędzie się już jutro o godz. 8-ej wiecz. 

„Współczesny Caruso" wykona arje z op. 
Manon Gioconda, Poławiacze pereł. Rigoletto, 
Tosca (Ill akt), Cyganerja, Bohema, Stare pieš 
ni włoskie, pieśni neapolitańskie oraz Ave Maria 
Perci Cahne, dedykowane przez autora Caruso 
i po śmierci tego poświęcone Simbergowi do 
wykonania. 

— Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne. 
Sała Konserwatorjum. Laureatka międzyna- 

rodowego konkursu w Wiedniu, Halina Kalma- 
nowiczówna daje w niedzielę 20 bm. swój re- 
cital fortepianowy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Kawalkada 
LUX — Księżna Łowicka 
ROXY — Jego Fkseelencja Subjekt 

HELIOS — Biała lilja. 
CASINO — Biały upiór. 

ŚWIATOWID — Odtrącona. 

| AZSIEKOZZZAOZKCSZEE PEEEYCSZ 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA"“ 

Dziś 
premjera 

„JASNOWŁOSY 
CYGAN" 

operetka w 3-ch aktach 

M. KNOPFA \ 
Początek o godz. 8-ej m. 15. 

    

  

  

  

  

WYPADKA I KRADZIEŻE. 

— Na ulicy Ostrobramskiej znaleziono w 
dniu 25 bm. Maszko Zinę (Śniegowa 28) lat 
18, z objawami zatrucia się jodyną. Pogotowie 
odwiozło Maszkównę do szpitala Sawicz w sta- 

nie niegroźnym. Powodu zatrucia się nie usta- 

— Samochód rozbił furmankę. Na ul. Ra- 
duńskiej samochód wojskowy z Porubanka roz- 

bił furmankę chłopską. Wypadków 7 ludźmi nie 

było. 

7 —Skradzione drzewo. Na szkodę magistratu 
m. Wilna skradziono z lasu na Belmoncie drze- 

wo. Kradzieży tej dokonał Polaczonek Włady- 

sław (Trakt Batorego 43), który został za- 
trzymany. Polaczonek do kradzieży przyznał 
się i oświadczył, że skradzione drzewo sprzedał 
Raduszkiewiczowi Janowi (Połocka 31), u któ- 
rego drzewo odnaleziono. 

— OMYŁKOWO OTRUŁA SIĘ. Dłutek Ge- 
noweia (Młynowa 9) przyjęła przez pomyłkę 

zamiast kropli wałerjanowych — płynu na od- 

ciską j uległa zatruciu. Pogotowie Ratunkowe od. 
wiozłą ją do szpitała Sawicz w stanie niezagra- 

żaj. życiu. 

М WILNO — TROKI 
— NAPAD NA DRODZE, W lesie na dro- 

dze Bieniakonie —— W. Soleczniki, koło zaść. 

Milwidy, na Tuliszewskiego Jana, mieszkańca 

wsi Dajlidki, gm. żyrmuńskiej, napadł nieznany 

osobnik i ściągnął z niego kożuch oraz zabrał 

portmonetkę z zawartością 2,50 zł, następnie 

zbiegł do lasu. Zachodzi podejrzenie, iż spraw- 

cą napadu jest Siłuk Józef, mieszkaniec kol. 

Mitwidy, którego policja zatrzymała. 

  

Peżar w Hrybiszkach 
WILNO. Wczoraj o zmroku w pobliskich 

Hrybiszkach powstał pożar, który zniszczył du- 
żą stodołę iołwarczną wraz ze zbiorami. Z u- 

wagi na to, że Hrybiszki, a szczególnie zabud0- 
wania fotwarczne znajdują się na wzgórzu, łu- 

na pożaru była widoczna w całem mieście. Nad 

lokalizacją ognia pracowała przez 3 godziny 
straż ogniowa, w wzmocnionym składzie. Wy- 

padek jak się zdaje powstał z powodu nieostroz- 
nego Obchodzenia się z ogniem. Straty jak do- 
tychczas, nie są ustalone, niemniej jednak są 
znaczne. 

  

i wołożyńskiego dochodzą wieści o ukacaniu się 
i pówodują straty w inwentarzu. 

Posiedzenie Wileńskiej 
Rady Miejskiej 

WILNO. Wczorajsze posiedzenie Rady 
Miejskiej miast o 8 rozpoczęło się dopiero o 
10 wiecz. i trwało zaledwie godzinę. 

Z powodu niegrzybycia dostatecznej licz- 
by radnych, sprawy wymagające kwalifiko- 
wanego quorum, nie mogły być narazie roz- 
patrywane, przystąpiono więc do wniosków 
nie wymagających obecności 2/38 członków 
Rady. 

W pierwszym rzędzie uchwalono pobie- 
ranie opłat komunalnych od patentów na rok 
1934, oraz dodażxu od państwowego podatku 
od placów niezabudowanych-w-wysokośe-d0- 
tychczasowych, mimo, że zatnteresowani kup- 
cy wódczani, jeśli chodzi o opłaty od paten- 
tów, prosili magistrat o zmniejszenie dotych- 
czasowych stawek. Z kolei za.atwiono trzy 

wnioski nagłe, zgłoszone na wstępie posiedze- 
nia. Jeden z tych wniosków dotyczył zniesie- 
nia dzierżawy ogródków przed posesjami — 

odesłano go do komisji gospodarczej, dragi 
wniosek poruszył wygórowane opłaty za upo- 

mnienia, wysyłane przez urzędy skarbowe 
płatnikom, zalegającym w opłacie należności. 
Chodzi o to, że nawet od drobnej zaległości 
pobiera się niezmiennie opłatę w wysokości 
1 zł. 50 gr. Wnioskodawcom chodzi o porusze 
nie tej sprawy w Izbie Skarbowej i spowo- 
dowanie zmniejszenia tych opłat. Wniosek 
ten uchwalono. 

__ Wreszcie trzeci wniosek domagał się prze 
dłużenia umowy o dzierżawę Małej Sali Miej 
skiej, z korzystania której magistrat posta- 
nowił zrezygnować. 

„ Wniosek ten zgłoszony pizez  endecję 
popierał prof. Komarnicki, który utrzymywał 
że miasto winno dzierżawić tę salę, z uwagi 
na urządzane tam zebrania i koncerty. Że 
sala ta doskonale nadaje się na zebrania 
przedwyborcze, nikt z obecnych nie wątpił, 
niemniej jednak na skutek uwagi przezyd. 

ego, że miasto nie jest w stanie 
ponosic zbędnych wydatków, na które w do- 
datku niema pokrycia. wniosek skierowano 
do komisji finansowej. P. Aron Lichtensztejn 
mimo możnych protektorów, najprawdopo- 
dobniej będzie musiał pożegnać się z nadzie- 
ją wyłuskania w roku bież. z kasy miejskiej 
4 tys. zł. 

o godzinie 10 m. 30 prez. Maleszewski 
zarządził przerwę, w czasie której zdołano 
Ściągnąć na posiedzenie potrzebnych dla quo- 
rum radnych. 

, Ważna dla miasta sprawa zaakceptowa- 
nia wniosku o przyjęcie od wojska pożyczki 
w wysokości 200 tys. złotych została po przer- 
wie załatwiona. Z funduszów tych będą prze- 
prowadzone roboty wodociągowe na ul. Kal- 
waryjskiej, oraz kanalizacja na ul. Košciusz- 

ki. Pożyczka ta jest bezprocentową i spłatę 
jej rozłożono na lat 15. 

Wojsko będzie przez ten okres korzysta- 
ło ze świadczeń miejskich, w ten sposób, że 
należność za wodę i kanalizację będzie zali- 
czana na rachunek długu. 3 

Na tem posiedzenie Rady o godzinie 11 kiięto, 

Wesoła imatrykulacja 

„Wesoła Imatrykulacja — to piękna (choć 
niezbyt stara) tradycja naszej  Wszechniev. 
Zapoczątkował ju, legendarny już dziś nieo- 
mal — „Onufry Konopka'', eo, to jak roz- 
począł studja w 1914 r., to je dyplomem ma- 
gisterskim w roku Pańskim 1927 zakończ: 
Dziś jest chłopeem okrętowym na „Polonji'*.. 

Niema już „Konopki'*, niema „Bandy A- 
kademiekiej'* i niema dziś tego szczerego, 
niefrasobliwego humoru. Dzisiaj młodzież po- 
litykuje. 1 wczorajszą uroczystość zepsuła 
również polityka. 

Podczas jakiegoś wesołego obrzędu, na 
sali Śniadeckich gaśnie nagle światło. To ko- 
munistyczny „Wspólny Front*''„ pod osłoną 
ciemności (niech żyje odwaga przekonań), 
rozrzuca swoje ulotki. W wyniku drobne za- 
mieszanie i nieco popsute humory. 

Gorzej było w Ognisku Akademi 
gdzie się zwykie kończy 1a miła aroczy: 
Podezas jakiegoś dowcipnego monologu znów 
gaśnie światło. Po chwili sala jest zasypana 
jakiemiś ulotkami o charakterze wyraźnie 
prowokacy jnym. Zamieszanie, kłótnie — omal 
— że nie bójki. 

Podnieceni studenci w odpowiednio „we- 
sołym'** nastroju opuszczają salę. Tak się 

dziś kończy „wesoła'* (!) Imatrykulacja i 
tak upadają piękne tradyeje USB. Szkoda |... 

   

  



  

Nieco o sporcie wędkarskim 
Ziemie Północno - Wschodnie obfitują w 

liczne wody otwarte, nie można też narzekać 
na brak przygodnych sportowców wędkar- 
skich, czy też miłośników sportu wędkarskie 
go; dotychczas jednak niemal wszyscy wędka 

rze byk niezorganizowani, nie ich to zresztą 

wina, być może nie było ku temu warunków 

i potrzeby. 
Dla wędkarzy Wileńszezyzny i Nowo- 

gródczyzny nadszedł bodaj najwyższy czas 

zastanowienia się nad koniecznością zorgani- 

zowania się w Towarzystwa Wędkarskie — 

wymaga tego życie, wymaga dokonywująca 

się u nas organizacja rybactwa na wodach o- 

twartych. 

Ustawa o rybołóstwie z dn. 7 marca 1932 

roku między innemi postanawia : 

a) Rybołóstwo jest nierozdzielnie związa- 

ne z prawem własności wody i prawem tem 

należy całkowicie i wyłącznie do właściciela 

wody. 

b) Do kogo rybołóstwo w pewnej wodzie 

należy *, ten wyłącznie jest uprawniony do ło 

wienia w tej wodzie i zawłaszczania ryb i 

raków. 

  

   

e) Wykonywanie rybołóstwa odbywać się J! 

może tylko na takim nieprzerwanym obszarze * 

wody otwartej, który uznany został za samo 

wystarezalny pod względem przyrodzonych 

warunków hodowlanych i dostateczny do 

prowadzenia samodzielnego gospodarstwa “y 

backiego, obszar taki stanowi obwód rybac- 

ki: 
d) Wszystkie przydatne do rybołóstwa wo 

dy otwarte będą dzielone na obwody rybae- 

kie. 

e) Kto zamierza wykonywać sportowy po 

łów ryb wędką, winien uzyskać na to pozwo- 

lenie uprawnionego do wykonywania rybołó- 

stwa w obwodzie rybackim; pozwolenie może 

być wydane na okres półroczny, roczny, trzy 

letni; pozwolenie to nabiera ważności po za 

twierdzeniu przez właściwą powiatową wła- 

dzę i jest osobistym dowodem rybackim ja 

ko karta wędkarska, która pociąga za sobą 

opłaty — pierwszą trzy, drugą sześć, trzecią 

ytatnaście złotych. 
Z powyższych postanowień ustawy © ry- 

bołóstwie jasno wynika, że: nie będzie już w 

najbliższej przyszłości t. zw. dotychczas , ród 

dzikieh'', każda wóda otwarta, o ile nawet 

nie miała, uzyska swego właściciela, gdyż na 

wodach, które okażą się naprawdę „bezpań- 

skiemi'* rybołóstwo przejmie Skarb Państ- 

wa; rybołóstwo należeć będzie wyłącznie do 

właściciela danej wody; v kie przydatne 

do rybołóstw : podzielone na 

pewne jednos wane obwoda- 

mi rybackiemi; wreszcie, że niektórzy wędka 

rze będą musieli dotychczasowe swoje zapędy 

sportowe podporządkować całkowicie woli i 

decyzji uprawnionego do rybołóstwa, bez ze- 

zwolenia którego nie będą mogli dowolnie i 

samowolnie poławiać ryb na wędkę, jak to 

jdotychczas uprawiali. 
Zdawałoby się, że postanowienie ustawy 

o rybołóstwie do pewnego stopnia ogranicza- 

jące dotychczasową swobodę indywidualnego, 

wędkarza, bezwątpienia wpłynąć może na za 

wik sportu rybackiego wogóle, rzeczywistość 

jednak wykazuje całkiem co innego, zorgani- 

zowany sport wędkarski na ziemiach Polski 

rozwinął się najsilniej tam właśnie, gdzie naj 

pierw zaczęło obowiązywać ustawodawstwo 

rybackie, wprowadzające do sportu wędkas- 

skiego pewne ograniczenia. 

W granieach Polski, najstąrszą ustawą ry 

backą,- normującą prawne i gospodarcze sto 

sunki rybackie, była ustawa o rybołóstwie z 

dnia 31 października 1887 roku, która do 

1932 roku obowiązywała na terenie Małopol- 

ski, tam też najsilniej rozwinął się zorganizo- 

wany sport wędkarski, na pozostałym ob- 

szarze Polski z małemi wyjątkami, sport węd 

karski zaczął organizować się dopiero po wej 

ściu w życie ogólnopolskiej ustawy o rybołó- 

stwie z 1932 r. 
Przełomową jednak chwilą w organizacji 

sportu wędkarskiego było powstanie w 1933 
roku Związku Sportowych Towarzystw Węd- 

karskich Rz. P., z siedzibą w W: awie, któ 

rego głównem zadaniem jest polenie i 
skoordynowanie wysiłków towarzystw węd - 

      

       
       

    

   
   

  

EARL DERR BIGGERS 

s w o 

Chinczyk — 
Spojrzał na Hayleya. — Wszystko spryt- 
uplanowane! — Hayley skinął głową, 
— Czy nie było jakichś innych zasta- 

nawiających wydarzeń w hotelu? — zapytał 

Kenta. 
Mr. Kent zamyślił się. 
— Owszem, — rzekł. — Nasz stróż no- 

eny wspomniał, o dwóch dosyć dziwnych zaj- 
ściach podezas dzisiejszej nocy. Jest to stary 
człowiek, więc kazałem mu położyć się i 
odpocząć trochę w jednym z pustych pokoi 
na dole. Poślę po niego i zaraz przyjdzie. 
Wolałbym, żeby on sam opowiedział panu, 
eo widział. 

Na progu ukazał się 
niem : 

— Panie inspektorze Duff, udało mi się 

zebrać niektórych ezłonków naszej paczki, 

ale kilka osób jeszcze nie wróciło do hote- 

lu. Zrobiłem, co mogłem. Zresztą wkrótce 

będą wszyscy... 
— Chwileczkę... 

interesują mnie 
bliżsi tego pokoju. 
że Nr. 27 zajmuje 
chce pan łaskawie 
i poprosić ją tutaj? 

ńie 

Lofton z oznajmie- 

— przerwał Duff, — 
specjalnie sąsiedzi naj- 

Mr. Kent mówił mi, 
Mrs. Spieer. Czy ze- 

zobaczyć czy ona jest 

Lofton wyszedł, a Duff podszedł do 
łóżka i zakrył kołdrą twarz  zamordowane- 

go starca. 

к Doktór powrócił prawie momen- 
talnie, w towarzystwie wystrojonej kobiety, 
w wieku lat trzydziestu. Musiała być bardzo 
ładna, ale jej zmęczone oczy i twarde linje 
koło ust mówiły o nieco zbyt wesołej prze- 
szłości. 

— Oto Mrs. Spicer, — przedstawił Lof- 

ton, — Inspektor Duff, ze Scotland Yardu. 

Kobieta utkwiła wzrok w inspektorze, 1 & 

mietajonym | Zainteresowaniem. — Dlaczego 
wezwał mnie pan? — zapytała. 

— Przypuszczam, że pani wie, co się 

tu stało w nocy? 

— Nie nie wiem. Jadłam 

moim pokoju i nie wychodziłam 

śniadanie w 
aż do tej 

    

   

karskich nad rozwojem wędkarstwa i 
wej jego etyki. 

Potrzebę zorganizowania tej pożytecznej 
placówki odrazu potwierdziło życie, już w 

pierwszym okr: i Związek 

Sportowych Towarzystw Wędkarskich zdotał 
skupić dwadzieścia dwa Towarzystwa sportu 

wędkarskiego, z których: 17 znajduje się na 

terenie Małopolski (4 Towarzystwa w Krako- 
wie, 2 we Lwowie, 2 w Stanisławowie, w po- 
zostałych miastach Małopolski po 1); 3 

terenie b. Ko! 6 

sporto 

  

    
  

    

na 
i (2 w Warszawie, 1 m 

Sosnowcu) ; SZA w Poznańs i na 

morzu (1 w Poznaniu, 1 w Bydgoszczy 

zególniliśmy tylko Towarzystwa 
nizowane w Związku Sportowych Towarz] 

Wędkarskich, Towarzystw tych jest pewno 
znacznie więcej. — 

A- gdzie są Towarzystwa Wędkarskie z 

Wilna, Grodna, Brześcia n-Bugiem, Brasła- 
wia ian? — Niestety, narazie ich 
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ogóle niema. 
Widocznie Towarzystwa Sportu Wędkar- 

skiego dostarczają swym ezłonkom pewnych 

i, skoro sportowcy, nietylko organizu 
lecz także — jak to widzieliśmy wy- 

— stwarzają Związek Towarzystw Spor- 

wędkarskiego. Korzyści dostarczane 

przez Towarzystwa Wędkarskie dla swych 
członków są rozmaite. Towarzystwa wędkar- 
skie bowiem: 5 

       

  

1) Prowadzą propagandę sportu wędkar- 
skiego drogą urządzania zebrań towa kich, 

kursów i pogadanek rybackich z dziedziny 
sportu wędkarskiego i biologji ryb. 

2) Dzierżawią dla swych. członków odpo- 
wiednie tereny wędkarskie i dbają o ich na 
leżyte zagospodarowanie. 

3) Uzyskują i ułatwiają swym członkom 
uzyskanie od uprawnionych do rybołóstwa 
pozwoleń na sportowy połów ryb wędką na 
terenach niewydzierżawionych przez Towarzy 
stwo. 

4) Normują sposoby połowu ryb, nadające 

tym sposobom charakter sportowy. 

5) Organizują zbiorowe wycieczki na dal 
sze tereny rybackie. 

6) Podtrzymują stosunki z innemi polskie 
mi i zagranicznemi towarzystwami, pielęg= 
iujągemi takie samę lub nokrewnę cele itd. 

Wyószelje Towar: a Wędkarskie, wyku- 
pująe karty wędkarskie, z których opłaty idą 

Fundusz Ochrony Rybołóstwa'* 
ają się do ogólnego zagospodarowa- 

nia wód otwartych. 
Najprawdopodobniej zaraz po Nowym Ro 

aże się rozporządzenie wojewody *wileń 

skiego o podziale niektórych wód otwartych 
na obwody rybackie, wszystkie wody zosta- 
ną wydzierżawione na dłuższy okres od pię- 

ciu do dziestęcłu lat, Po podziale wód otwar- 
tych na obwody rybackie nie pozostanie już 

t zw. „wód dzikich i bezpańskich'', niezor 

ganizowany rybak sportowy nie będzie miał 
możności skania własnych terenów rybae 
kich, będzie już zapóźno, wody będą wydzier 
żawiome, również  niezorganizowanemu ryba- 
kowi - wędkarzowi trudniej będzie dojść do 

porozumienia z uprawnionym do rybołóstwa, 

co do uzyskania pozwolenia na sportowy po- 

łów ryb wędką, wszystko to przemawia za 

przystąpieniem sportoweów wędkarzy do nie- 
zwłocznej organizacji w towarzystwa wędkar 

skie. “ 

Sport rybacki jest zdrowy i pożyteczny 

— dla niektórych zaś wprost niezastąpiony, 

powinien przeto być możliwie szeroko rozpo- 

wszechniony, co da się uskutecznić jedynie 

przez należytą organizację tego sportu. 
Niech Wilno i Brasław : dadzą przykład, or 

ganizując na terenie województw północno - 
wschodnich pierwsze towarzystwa sportu węd 

karskiego. 
Po wszelkie informacje w tej sprawie 

zwracać się można do niżej podpisanego (Wil 
no, uł. Jagiellońska 3—5, Wileńska Izba Rol 

nicza). 
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Aleksander Kozłowski. 
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Zwycięzca ycie 
chwili. Słyszałam naturalnie duży ruch 

rozmowy w tym pokoju... 
— Gentelman, który zajmował ten po- 

kój, został zabity dziś nad ranem, — 07- 
najmił krótko: Duff, patrząc na nią badaw- 

€20. 

i 

Kobieta zbladła. 
— Zabity? — powtórzyła i zachwiała się. 

Hayley podsunął szybko krzesło. — Dzię- 

kuję, — kiwnęła głową odruchowo. — fo 
znaczy biedny, stary Mr. Drake? Taki prze- 

miły człowiek! Dlaczego? Ależ to okrop- 

ne! 
— To wydaje się niemożliwe, prawda? — 

przyznał Duff. 
Między tym pokojem, a pani są bardzo 

cienkie drzwi. Naturalnie musiały one być 

zamknięte? 
— Naturalnie. 
— Qzy z obu stron? 

Oczy jej zwęziły się. — Nie nie wiem 

o tej stronie. Z mojej strony były zawsze 
zamknięte. 

Mała próba 
dła! 

— Qzy słyszała pani jakiś hałas w no- 

ву? Chrapanie  duszonego człowieka,  na- 
przykład ? 

— Nie nie słyszałam. 
— To bardzo dziwne. 
—Nie tak znów bardzo: 

strategiczna  Duffa zawio- 

mam mocny 

Sen. 
— Więc pani spała, gdy popełniono mor- 

derstwo? 
Zastanowiła się chwilę. 
— Pan jest bardzo sprytny, 

inspektorze ? 
Skąd mogę wiedzieć, 

nieprawdaż 

kiedy popełnione 

było morderstwo? 
— No naturalnie! To się stało koło czwar- 

tej nad ranem. Czy nie słyszała pani  ja- 

kiejś rozmowy tutaj, w ciągu dnia wcz0- 

rajszego? 
— JsZaraz, muszę sobie przypomnieć... 

poszłam wieczorem do teatru. 

  

nówogtódzka 
,  — Urzędowa. W dniu dzisiejszym p. wo- 
jewoda Stefan Świderski udaje się na wyjazd 
inspekcyjny do Stołpców. 

— Zjazd Delegatów 

  

Komunalnych Kas 

Oszczędności wojew. nowogródzkiego. W dniu 
ro: 28 bm. o godzinie 9-tej w sali posiedze 

pocznie się pod przewodnictwem p. woje 
Świderskiego zjazd delegatów komu ! 

kas oszczędności Zz terenu wojewodztwa поуо- 

  

   

; gródzkiego. 

W zjeździe wezmą udział prócz dyrek!oro y 

kas, delegaci zarządów, rad nazorczych : komi- 

syj rewizyjnych poszczególnych kas, OrAZ Sze- 

reg zaproszonych przedstawicieli instytucyj kre- 

dytowych i gospodarczych. 

Na porządku dziennym sprawy: konwersja 

kredytów rolniczych (ref. dyr. P. B. Rolnego. 

oddział w Wilnie p. L. Maculewicz), stan ko- 

munalnych kas oszczędności województwa (re- 

feruje p. Kaczyński), Polityka kredytowa i za- 

gadnienie kosztów handlowych (referuje dele- 
gat Zw. miejskich i powiatowych ko nunalnych 

kas oszczędności), wreszcie usterki i niedoma- 

gania w działalności KKO i wolne wniosku. 

baradjiinicka 
— Posiedzenie Rady Miejskiej, W dniu 30 

października o godz. 20-tej w sali Magistratu 
odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 1) odczy- 

tanie protokułów poprzednich posiedzeń, 2) 

sprawozdanie burmistrza z wyjazdu służbowe- 
go do Warszawy, 3) rozpatrzenie protokułów 

Komisji Rewizyjnej Nr. 37, 38 i 39, 4) uchwale- 

nie zmian w stawkach podatkowych, 5) uchwa- 

ła w sprawie pobierania na rok 1934—35 po- 

datku od hoteli, psów i opłat administracyj- 
nych, 6) pobieranie dodatku do podatków pań- 
stwowych, 7) podanie do wiadomości uchwał 
magistratu, 8) sprawy bieżące ji wolne wnioski. 

— Tajemniczy samobójca. W lesie t. zw. 
„Gaju** na terenie gm. stołowiekiej, pow. ba- 
ranowiekiego powiesił się mężczyzna lat oko- 
ło 30, wysoki, szczupły, ubrany w bluzę dre- 
lichową koloru granatowego, spodnie koloru 
khaki do butów, w butach czarnych z chole- 

wami. W pobliżu wisielca znaleziono czapkę 

skórzaną, butelkę o pojemności jednej czwar 

tej litra, zawierającą od 2 — 3, kieliszków 
wódki. ; * 

Pod krzakiem znaleziono kurtkę skórza- 
ną czarną, w prawej kieszeni tejże znaleziono 

kawałek chleba z naklejką „spółka do eksploa 

taeji piekarni Most, dawniej _ №. Grodzień- 
skiej Warszawa —- Praga, ul. Panieńska 9''. 

W spodniach w tylnej kieszeni. znalezio- 

no 8 zł. 25 gr. w podkówce skórzanej. Doku- 

mentów żadnych nie odnaleziono. Denat po- 

wiesił się na pasku skórzanym, przymocowa” 

nym drutem do drzewa świerkowego. Uszy i 

ręce ma ogryzione przez myszy leśne. Twarz 

denata przybrała początek rozkładu. Zachodzi 

przypuszczenie, że wymieniony pochodzi z 

Warszawy. Przyczyna samobójstwa dotych- 

czas nieznana. 

— Ukradii klacz. W nocy na. 25 paździer- 

nika Władysławowi Korsakowi, mieszkańcowi 

wsi Grudy gm. Jastrzębi z niezamkniętej stajni 

skradziono klacz, wartości 60 zł. 
————— 

Nr. Z. 1251/33. 

OGŁOSZENIE: 

Sąd Okręgowy w Wilnie obwieszcza, że 

na dzień 21 listopada 1933 roku na godzinę 11-ą 

w sali Sądu Grodzkiego Nr. 1, została wyzna- 

czona do rozpoznania sprawa Marji Umiastow- 

skiej o odroczenie wypłat długów, obciąžąją- 

cych maj. Stoki, w gm. Solecznickiej (ks. hip. 

Nr. 551), 
Wierzyciele 

    

  

„=== - ————— 

Marji Umiastowskiej mogą 
„przybyć osobiście na rozprawę, celem udziele- 
nia sądowi wyjaśnień, lub przesyłać zastępcę 

prawnego. (Akta Z. 1251/33). 

St. Sekretarz (podpis nieczytelny). 

— Sama? 
— Nie, z Mr. Stuartem Vivianem, który 

jedzie z nami także. Kiedy wróciłam — © 

dwunastej, panowała tutaj zupełna cisza. 

Ale słyszałam tutaj rozmowę wczesnym wie- 

czorem, kiedy ubierałam się do obiadu. Roz- 

mawiano nawet bardzo głośno. 

— Ach, tak? 

— Myślę nawet, 

gdyby kłótnia. 

— Ile osób brało w niej udział? 

— Tylko dwie: dwóch panów: Mr. Dra- 

że było to coś,  jak- 

ke i... — urwalą. ? 
-— Czy pani poznała drugi głos? 
— Mak. Ten głos jest bardzo łatwy do 

rozpoznania... był to doktor Lafton. 

Duff zwrócił się gwałtownie do  organi- 

zatora - zamorskiej „wycieczki: 

— Pan miał jakieś nieporozumienia ze 

zmarłym? — zapytał surowo. 

Zmieszanie malowało się na twarzy dox- 

tora. 

— Nie było to, ściśle mówiąc nieporo- 

zumiienie, — protestował. Zacząłem mu przed- 

stawiać plan na dzień dzisiejszy, a on wdał 

się w krytykowanie składu naszej grupy. 

Mówił, że niektóre osoby nie są tego 

rodzaju, jakiego należało się spodziewać. 

— Zupełnie podzielam jego zdanie, 

rzuciła pogardliwie Mrs. Spicer. 

— Oczywiście chodzi mi o moją reputa- 

cję — oburzył się Lofton, — nie jestem 

przyzwyczajony do tego rodzaju uwag. Co 

prawda w tym roku, z powodu złych cza- 

sów, byłem zmuszony przyjąć parę osób, 

których bym nie przyjął w normalnych wa- 
runkach. W każdym razie nie można było 
im nie zarzucić. Dotknęły mnie uwagi Mr. 
Drake, i trochę się rozgorączkowałem. Ale 

nie była to kłótnia, któraby mogła dopro- 

wadzić do takiego końca!. 

Duff zwrócił się do młodej damy: 

— Panmi nie nie słyszała z tej rozmowy ? 
— Nie mogłam uchwycić słów. Natural- 

nie nie starałam się o to specjalnie. Wiem 

tylko, że głosy były podniecone i wzburzone. 
— Gdzie jest pani dom, Mrs. Spicer? 

— W San Francisco. Mój mąż jest ma- 

klerem. On jest tak zapracowany, że nie 

mógł mi towarzyszyć. 

  
   

  
Wkrótce: Film kio y zawład nął umysłemi Swiata - wstrząszjąca tragedj» matki 

ILGRIMAG 
(Hazard życia) 

odwieczny problem 
wolnej miłości! 

  

Wkrótce 
      

BURIaN 
DYMSZA 
POGORZELSKA E 

  
  

  

„Laimo 
Wielxiem powodzeniem 'ieszy sę film, pełen grozy i nieszmowitości 

„BIAŁY UPI 
z Szstańskim BELĄ LUGOSI w rol. gł. Nad program „„W krainie czarów”*' i najnow. Pat, 

GR * 
7 

  

  

„k 

Dziś największy przebój szzonrv! Potężny tilm o miłości i poświęceniu 

„BIAŁA LILJĄ* 
W roli głównej grujelna HELENA KAYES tascynnjący gwiszdor, nlubieniec kcbiet, partner Marleny Dieżrich 

GRETY GARBO CL3PC G£BLE, LEWIS STONE i iu. — Nad program: najnowsze atrakcje 

  

Ostatnie dni | 

„PAN“ 
Ned prcgram: 

  

„GDAŃSK W CIENIU SWASTYKI" 

Dla młodzieży dsz«cieny. 

KAWALKADA 
i „PROCES O PODPALENIE REICHSTAGU 

  

Dźwiękowe kino 

„ROÓXY” 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

  

     
  

SENSE 

Radje wiieńskia 
PIĄTEK. dnia 27 października 1933 r. 
1,00 — Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien- 

nik poranny. Muzyka. Chwilka gosp. 

11,30 — Przegląd prasy. Wiad. o eksporcie. 

Czas. Dziennik popoł. Kom. meteor. 

15, 25 — Program dzienny. 
15,30 — Giełda rolnicza. 

15,50 — „Jakób Offenbach" (płyty). Słowo 

wstępne prof, M. Józefowicz.) 
16.30 — Rezerwa. 
16,40 — „Mała skrzynecžka“ 

16 ,55 — Recital śpiewaczy. 

17.25 — Piosenki Hanki Ordonówny (płyty) 

17,50 — Codzienny odcinek powieściowy. 

18,00 —,W polskiej wytwórni map” odczyt 

18,20 — Muzyka lekka. 

19,05 — Ze spraw litewskich. 

19,20 — Rozmait. 

19.25 — Feljeton aktualny. 

19,40 — Program na sobotę. 

19,45 — Dziennik wieczorny. 

20.00 —Pogadanka muzyczna. 

20,15 — Koncert symfoniczny 

Warsz. 
22,40 — Wiad. sport. 

22,50 — Muzyka taneczna. 

23.08 — Kom. meteorol. 
23.05 — Muzyka taneczna. 

Gietda warszawska 
z dnia 26 października 1933. 

WARSZAWA PAT. — Giełda. Dewizy: 

Belgja 124,32 — 124,63 — 124,01 

Gdańsk 173,45 — 173,88 —173,02 

Holandja 359,55 — 360,45 — 358,65 

Londyn 28,24 — 28,38 — 28,10 

Nowy York 5,94 — 5,97 — 591 

Nowy York kabel 5,96 — 5,99 — 5,93 

Paryż 34,88 — 34,97 — 34,19 

Praga 26,47 — 26,53 — 26,41 

Stokholm 145,75 — 146,45 — 145,05 

Szwajcaria 172,59 — 173,02 — 172,16 

Włochy 46,96 — 47,19 — 46,73 

Berlin w obrotach pryw. 212,55. 

Tendencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 79,50 — 79,25—79,50 

Tendencja stabsza. 

DOLAR w obr. pryw. 5,95. RUBEL 4,72. 

POŻYCZKI POLSKIE w Nowym Yorku:— 

Dolarowa 56.— 

Dillonowska 69.— 

Stabilizacyjna 75— 

Śląska 45.50 

z Filharm. 

— Czy to pani pierwsza podróż ? 

— O, nie! Wyježdžalani dužo razy. Wła- 

ściwie jnż dwa razy odbyłam podróż dooko- 

ła świata. 

— Doprawdy? Wy, Amerykanie, je 

cie wielkimi podróżnikami! Prosiłem dokto- 

  

   

  

ra Loftona, żeby zebrał wszystkich  uezę- 

stników wycieczki w jednym z saloników na 

dole, czy zechce pahi tam na mnie  pocze- 

kać? 
— Naturalnie. Idę tam natychmiast. 

— 7 tem Mrs. Spicer opuściła pokój. 

Daktyloskop powrócił, odnosząc rzemień. 

— Żadnych śladów, Mr. Buff. Obtarte 

starannie, a potem trzymany przez rękawi- 

czki, przypuszczam. 

Duff wziął do ręki rzemień. 

— Doktorze Lofton, czy pan nie 

ważył przy walizkach którego ze swych.... g0- 

ści, podobnego rzemienia? To wygląda, 

jak... — urwał, zdziwiony wyrazem twarzy 

doktora. 

— To bardzo dziwne, — mruknął Lofton, 

— ja mam identycznie taki sam rzemień 

przy jednej ze starych walizek. Dokupiłem 

go przed samym wyjazdem z New Yorku. 

— Czy zechce pan przynieść mi go? 

— (Chętnie! — doktór  pośpieszył 

drzwiom. 
Mr. Kent ruszył za nim, mówiąc: 

— Pójdę zobaczyć, czy nocny 

jest gotów. 

Gdy wyszli, Duff spojrzał na Hayleya. 

— Nasz przewodnik wycieczki zabrnął 

głęboko! 
— Ale on ma zegarek na ręku, — za- 

uważył Hayley. 

— Tak, zauważyłem to, Ale czy nosił 

go tak zawsze, czy może miał pierwiej pla- 

tynową dewizkę? Nonsens! To morderstwo 

może mu zniszczyć całą pracę. To jest 

niezłe „alibi'* dla niego! 

;— Chyba, że zamierza zmienić sposób 

zarobkowania, — wyjaśnił Hayley. 

— Tak. W takim razie jego rozpacz ū- 

dana, byłaby świetną maską. W każdym 

razie, w jakim celu wspominałby o tem, że 

ma podobny rzemień ? 

Lofton powrócił. Robił wrażenie człowie- 

ka zdziwionego i niezadowolonego. 

ZAU- 

ku 

stróż 

Dziś! Chlaba polskiej produkcji 

„JEGO EK$CELENCJA SUBJEKT““ 
W roi. gl. korylensze polskiego ekracu: Eugerjusz BODO, Ina BENITA, Konrad TOM. Przebojowe pi 
„Jego Exscelencja Subjekt* będą na ustach całego Wilna. Film ten ksżdy masi zobaczyć! Nad Bragi + Bodetni dźwięk 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

: z dnia 26 października 1933. 

Za 100 kg. — parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCY JNE. 

Żyto II stand. 16,15 
Mąka pszenna 0000 A luks. 34,75—38,125 
Mąka żytnia do 55 proc. 25,25—25 

Mąka żytnia do 65 proc. 21,50---22 

Mąka sitkowa оа” 

Mąka razowa 17,50—17,75 
Kasza gryczana 1-1 biala 37,50 
Kasza perłowa, Nr. 3 30.— 
Kasza owsiana 44.— 
Siemię Iniane 90 proc. 33,12 —33,21 

CENY ORJENTACYJNE: 
Žyto I stand. 
Pszenica zbierana 
Jęczmień na kaszę zbierany 
Owies standartowy 

(Brak podaży owsa niezadeszczonego). 
Mąka żytnia razowa Szatrow.18,75—19.— 

15,75—16,25 
20,50 
15.75 
15-— 

Otręby żytnie 9,25 

Otręby pszenne cienkie 9,50 
Otręby jęczmienne — 
Kasza gryczana 1-1 palona 38,50—39. — 

Kasza gryczana 1-2 palona 36,50—-37.— 
Kasza gryczana 1-1 biała 37,50—38.— 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 24,50 

Ziemniaki jadalne 5— 
Siano 5,75—6,50 
Słoma 5— 
LEN — bez zmian. 

Ogólny obrót: 500 tonn. 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAÓ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 
MEAN — 

  

EE DOKTOR EEE 

Lekarze ZELDOWICZOWA 
EN USEUEEEZEEEM kobiece, weneryczne — 

== narządów * moczowych 
DOKTOR cd 12 — 2i od 4—6 

Zeidowicz ul. Mickiewicza 24 

Choroby skórne, wene- — — — — — MLE 
tel. 277. 

ryczne, narządów mo- а 
POPIERAJCIE 

ZG: |,0.P.P od 9 do 1 i od 5 do 8 

  

wieczorem. Ul. Mickie- 
wicza 24. 

  

  

— Przykro mi panie inspektorze, — 

rzekł, — ale mój rzemień zginął. 
— Doprawdy? Więc może ten 

należy do pana? 

Doktór przyjrzał się uważnie: 

skłonny przypuszczać, 

rzemień 

— Jestem że 

tak jest. 
widział go 

   

— Kiedy pan poraz ostatni ? 
— W poniedziałek wieczorem, kiedy 

rozpakowywałem walizki. Położyłem walizki 
w ciemnej skrytce i nie dotykałem się do nich 

odtąd. — Spojrzał pytająco na Duffa. 
Ktoś próbował rzucić podejrzenie na mnie! 

— Bezwątpienia. Kto był w pańskim po- 

koju? 
— Wszysey. Każdy 

dził, pytając o różne 
To nie znaczy, żebym podejrzewał kogoś z 

naszej partji. Cały: Londyn miał wolną dro- 

gę do mego pokoju. Bo jak panu wiadomo, 

pokojówki prosiły nas o niezamykanie drzwi 
na klucz. 

Duff skinął twierdząco. 

— Niech się pan nie przejmuje Dok- 

torze Lofton. Nie przypuszezam, aby pan 

był takim szaleńcem, by dusić człowieka rze- 
mieniem, który tak prędko został zidenfiko- 

wany. Dajmy temu spokój narazie. Teraz 

proszę mi powiedzieć, kto zajmuje ten po- 
kój, obok? — inspektor wskazał drzwi, łą- 
czące z sąsiednim pokojem. — Pokój Nr. 29, 

— przypuszezam. 
— Tutaj zamieszkał Mr. Walter Honywo- 

od, gentelman; miljoner z New Yorku. Jeden 
z naszych. ` 

— Jeżeli ten pan jest w hotelu, 

pan go tu sprowadzi, a sam zajmie się 
braniem reszty swych gości? : 

Po wyjściu doktara Duff sprobowal 
otworzyć drzwi wiodące do Nr. 29. Drzwi 

były zamknięte od strony pokoju, w którym 

się znajdował. 

— żałuję, że tak się stało z rzemieniem, 

  

wchodził i wycho- 

może 

Z0- 

—_— komentował cicho Hayley, — to wy- 

klucza doktora od wszelkich podejrzeń, 

przypuszczam. 

— Zapewne, — przyznał Duff. — 

Chyba, że to bardzo sprytny ptaszek i 

ten subtelny sposób chciał odwrócić od sie- 

bie podejrzenia: trudno jest — rozumował 

X t uu ALL САЧЕ 

Stowa“ Wilno Zamkowa 2. 

szczegóły wycieczki. — 

SE 

  

DOKTOR 
słoneczne z ki 

Blumowicz t+mże pokoje |. 
Choroby skórne, wene- cze. Bakszta 2 
ryczne i moczopłciowe. -- 

  

WIELKA 21 — tel. 921 | БИННИОВОИНЕНОЕИЕ 
W. z. p. 23. Lekcie ' 
  

wychowa=czyni wyje- 
dzie do dzieci od fat 
7—10. Z przygotowz: 
niem do lej kiasy- — 
Świadectwa i referencje 
poważne, — UL. Wielkz 

! SPRZEDAŻ 

1 powodn Wyjazia. 

  

27—3 Od 12—2 e 

Gein im wii ka lo sprzedania omy A 
drewniane z 10 mieszk. ; zaa jnję u- 

i lokalem na sklep. — cyenice za @ = 
Ogród owocowy. Ziemi płatą. Nauka 
400 sążni. Stalowa NM 5 Krėlewska 5 —11. 

= m PABAAAAAAAMAMAA A, 

  

Ротгикоза 
PRACY 

WEFVTYTYYYTRTOFICN= 

Posady 
zarządczyni domem — 
kasyoem, względuie de 
dzieci. poszukaje star- 
- osoba. Antokołsks 

—3 

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

E. Woronkowicza 
kito 240 poleca 

ZWIEDRYŃSKI 
Wileńska 36, tel. 12-24 
— — — — — — — 

  

. Starsza osoba 
poszukuje mieszkanie z 
utrzymaniem, wzamian 
za konwersacje fran- 
cuskie, Może równieź 
zająć się gospodersi- 
жет mieįskiem lub 
wiejskiem,  prowadze- 
niem iaternatu. Zgło- 
szenia do adm, „Słowz* 
dla p. L. 

Różne 

DO LITWY 
przesyła listy e i 
sumiennie Biuro L, Taic 

Potrzebne 
MIESZKANIE 
2 pokojowe z wygoda- 
mi Łsskawe oferty do 
administracji dla W. Ł, 

DO WYNAJĘCIA 
2 duże jasne pokoje ze 
wszelkiemi  wygodemi 
Montwiłłowska 10 — 2 
na piętrze (telefon 
17.27) 

PO-KóJ 
nmeblowany z przed- 
pokojem i wygodami Ryga, Skr. poczt, 5н. 

do wynajęcia — ulica Przy zapytaniach dolę- 

3 Maja 9 m. 12 O czyć znaczek pocztowy 

— — — — — — — ma odpowiedź za 60 gr. 

  

  

ktoś własnym  rzemie- 
a potem sam się 

do niego nalezy! 
dla nas, że nie * 

jako naszega kon- 

— podejrzewać, że 

niem udusi człowieka, 
przyznaje, że ten rzemień 
Ale to bardzo niefortunne 

tać możemy go wyko      
   

  

mieć 

  

  

jidenta. Musielib, koniecznie ke- 

goś zaufanego w ich gronie!... 

Na progu stanął - wysoki, elegancii* 

miężc na, kolo lat czterdziestu. 

— Jestem Walter Honywood z New - 

Yorku, — rzekł. — Jestem okropnie wzdm- 

rzony całą Zajmowałem Nr. 29 

jak pan wie. 

— Niech pan wejdzie, Mr. Honywood. 

Pan wie, co się stało, spodziewam się? 

— Tak, słyszałem o tem przy Śniadantn. 

tą sprawą. 

— Proszę, miech pan siada. — Twarz 
Amerykanina miała nieco zbyt silne ra 
mieńce, jak na jego wiek, siwiejące wło- 

sy i ogólny wygląd człowieka, który miaż 

twarde życie. Duff przypomniał sobie, po- 

krewne linje koło ust Mrs. Spieer i ten saus 

błysk fałszywy w oczach. 

— (zy nie pan o tej 

dział, dopóki panu nie 

śniadaniu ? 
— Absolutnie nie. 
— To dziwne, nieprawdaż? 

— 00 pan chce przez to powiedzieć? 

  

nie wie- 

"prze 
sprawie 

powiedziane 

Po twarzy Honywooda przemknął wyraz 

niepokoju. 
— Myślę, że przecież to się działa w 

sąsiednim pokoju. 
— Nie słyszał pan krzyków, szametanie 

się? 

— Nie a nie. Spię jak kamień. 
— Więc pan spał, kiedy sąsiad pana 

był zamordowany ? => 

— Naturalnie! 
— Więc pan wie, kiedy to się stało? 

— No, nie, naturalnie, przypuszcza» 
jedynie, że musiałem spać, w przeciwnym 

razie, musiałbym słyszeć 

Duff uśmiechnął się. 

  

6. 
  

— Naturalnie. Proszę mi powiedzieć, ez5 
drzwi pomiędzy pokojami były zamknięte 

zawsze ? 

(D. C. N.). 

  

TN 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński,


