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WIĘCEJ 
Przez długie lata prasa polska poświęca- 

ła niezmiernie wiele miejsca potwornościom, 

jakie się działy i dzieją w państwie ezerwo- 

nej komuny. Prasa sowiecka uważała stale 

te głosy oburzenia, płynące z ciężko obrażo- 

zuych, za objawy  kampanji 

wieckiej, poczytując awet udział 

w głoszonej ongis przez Ojca Św 
go modlitwy, za zapowiedź najazdu zbrojn: 

na Rosję! Tyłko prasa endecka, zawsze hot- 

dująca wierze w rzekomą konieczność pol- 
sko-rosyjskiego sojuszu przeciwko  Niemcoin, 

wyznawała wówczas zasadę najdalej idącej 
powściągliwości wobec sowieckich „spraw we- 

wnętrznych'* i życzliwości dla państwa, gło- 
szącej wywołanie rewolucji światowej jako 

wytyczne swojej polityki. 
Nie byliśmy nigdy zwolennikami konfli- 

ktu z Sowietami; popieraliśmy i popieramy 
wszystko, co może nam zapewnić spokój na 
naszej wschodniej granicy, oraz oficjalnie po- 

porawne współżycie pomiędzy państwami pol- 
skiem a sowieckiem. Nie możemy jednak 
zrozumieć, dlaczego ze wszech miar pożądana 

ugoda połsko-sowiecka miałaby zmienić nasz 
sąd o bolszewizmie i jego okropnościach? 
Nie możemy zrozumieć, dlaczego mamy obec- 
nie inny mieć sąd o służącym w lotnictwie 

sowieckiem bracie ś.p. kapitana  Lewoniew- 
skiego, którego przecież niedawno 
każdy Polak uważać musiał za renegata i de: 

zertera ? ` 

Tem niemniej oczywiście możemy  rozu- 

mieć, jak można — bo i takie opinie są wy- 
powiadane — wyobrażać sobie możliwość so- 

juszu pomiędzy Polską i Frameją a — Ko- 

minternem, bo na to wychodziłby w praktyce 
sojusz z Sowietami. 

Przez tyle lat nazywano Niemców zdraj- 

caani Europy z powodu układów w Rapallo 
i Berlinie. , Uważano zerwanie tego „spisku 
przeciwko Europie i cywilizacji'* oraz po- 
zyskanie Niemiec dla pokojowej współpracy 
+ Europą, jako główny cel polityki europej- 
skiej i Ligi Narodów. Przez tyle lat ogła- 
szano statystyczne dowody  dozbrajania się 
Niemiec, uważając je słusznie jako groźne 

dla pokoju. Przez tyle lat uznawano — rów- 

nież słusznie — wzajemne  przelicytowywa- 

nie się partyj niemieckich w nacjonalizmie i 
odwetowości za największe dla pokoju  nie- 

bezpieczeństwo. Przez tyle lat widzieliśmy 

tez w żydach niemieckich i w berl iej 
drugiej międzynarodówee największych wro- 

gów odrodzenia Polski. Logicznie biorąc, na- 
leżałoby więc mniemać, że obeenie — dzieki 
regime'owi hitlerowskiemu, dzięki rzuceniu 

rękawicy przez Hitlera Sowietom, Żydom, so- 

cjalistom i  masonom, dzięki ujawnieniu sta- 

nu uzbrojenia bojówek niemieckich jako — 

wberw zapewnieniom — naturalnej rezerwy 
Reichswehry, dzięki zaabsorbowaniu tych bo- 

jówek wojną domową i skierowania ostrza 

agresywnego natarcia niemieckiego, zamiast 
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jeszcze” 

RZY. 

UMIARU 
jak dotychczas w Polskę, w Austrję (i po- 

niekąd już i Czechosłowację) — sytuacja 
Polski znakomicie się poprawiła. Tymeza- 

sem, zamiast rozumnego godzenia, czujności i 

pogotowia z taktyecznem (chociażby przej- 

ściowem) odprężeniem, oraz wykorzystania 

ofert niemieckich, obserwujemy raczej wzmo- 

  

  

  

żenie alarmistyczno-bojawego tonu naszej 

prasy. S 
W przeciwieństwie do' zachwycającej się 

metodami i zasadami  hitlerowskiemi prasy 

endeckiej (patrz choćby „Szezerbiee''), jestem 
jako chrześcijanin i katolik najgłębiej o- 
brażony moralnie tem, co w Niemczech się 
dzieje. Należy jednak zachować poczucie 
miary i realizmu politycznego. Nie można 

przecież z powodu ugody z Sowietami o co- 
najmniej niewiadomej stałości, _ mimo 
jej znakomitości jako posunięcia dyplomatyez 
nego, nagle z sympatją i rozezuleniem pisać 

o piatiletce, realizowanej dzięki przywróce- 

niu niewolnietwa i tej samej pomocy obcej, 

której się Polsce odmawia, równocześnie obra 
żać się na niemieckie oboży koncentracyjne i 

t.p., które przecież porównania z Sołowka- 
mi, czerezwyczajkami, ogrodami udręczeń i t. 

p. hekatombami, jednak nie wytrzymują. Czy 
może również za cenę ewentualnego Locarna 
Wschodniego — gotowi jesteśmy wydać roz- 
kaz milezenia naszym uczuciom etycznym, 
niestety, przemawiającym obecnie nie języ- 

kiem skargi i bólu .człowieczego, lecz ordy- 
narnem wymyšlaniem?! 

Oburącz pisze się na to, co profesor St. 
Stróński w ABC pisze na temat ofert nie- 

mieekich pod adresem Polski. Należy je po- 

witać najszezerzej, z najdalej idącą dobrą wo- 
lą, z jedynem zastrzeżeniem niewysuwania że 
strony niemieckiej propozycji porozumienia, 
którego „nie rozumiemy*'. Musimy z sobą mó 
wić otwarcie i szczerze, chociażby to były 
prawdy przykre, byleby dyskusja nie była 

kłótnią, a argumenty nie zastąpiono wyzwi- 
skami. Z obu stron musi być zachowany do- 
bry ton. Sympatje dla tej, czy innej katego 
rji obywateli drugiej strony, nie powinny do- 
chodzić do wtrącania 
dus vivendi może być uczciwie osiągnięty bez 
„miłości i wiary**, a może być łatwiej rea- 

lizowany właśnie przez tych, którzy żadnej 
konkurencji szowinistycznej obawiać się już 

nie potrzebuje. Wspólny język znajdziemy 

w niejednem: Chyba nie nam trudno będzie 
uznać znaczenie Hitlera jako pogromcę naj- 

groźniejszej w Europie twierdzy komunizmu 
i iniejatora przyłączenie się Niemiec do 
państw, które wyzbyły się ustroju demokra- 
tyczno-parlamentarnego, „demoliberalnego““. 

krotępiam metody hitlerowskie, jeżeli jednak 
Hitlet naprawdę chce pokoju z Polską i nam 

go zagwarantuje, to nie wolno nam zbudować 

przegrody do tego celu z niepohamowania na 
szych sentymentów. Niemcy chyba nie są 

gorsze od Sowietów. Adam Romer 
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SESJA SEJMOWA 
WARSZAWA. (tel. wł.) Dzisiaj, © 

godz. 10 rano nastąpi otwarcie sesji Sej- 
mu. Na plenum obrady zainauguruje dłuż 
szem przemówieniem minister skarbu Za- 
wadzki. Spodziewane jest również wy 

stąpienie premjera Jędrzejewicza, po- 
czem nastąpi generalna dyskusja. 

" Po odesłaniu budżetu do komisji ma 
nastąpić odroczenie sesji na dni 30. 

Rolniczo-przem. komisja porozumiewawcza 
WARSZAWA. (tel. wł.) Od dłuższego 

już czasu prowadzone są rozmowy między 

przedstawicielami naczelnych organizacyj rol- 

niczych i przemysłu, na temat większego u- 
życia surowców krajowych rolniczych przez 

nasz przemysł. Chodzi tu o zapewnienie i u- 

łatwienie rolnictwu zbytu surowców przemy- 

słowych w kraju, jak również o przystosowa- 
nie ich do potrzeb przemysłu. 

Komisji porozumiewawczej przewodniczy 

ks. Janusz Radziwiłł. 

Zmiany w taryfie kolejowej 
BILETY MAJĄ BYĆ TAŃSZE `О 25 PROC. 

WARSZAWA (tel. wł.) Min. Komunikacji 
opracowuje ziniany taryiy osobowej tak pod 

względem zasad stosowania, jak również i wy- 

sokości opłat za przejazdy. —Obecna taryfa, 

szczególnie przy większych odległościach, ma 
ulec zniżce o 25 procent. Ponadto projektowane 
jest wprowadzenie biletów powrotnych dla ce- 
L turystycznych. 

Żony urzędników będą przimowane na służbę 
państwową 

WARSZAWA. (tel. wł.) W związku z 
ogłoszeniem nowych zasad wynagradzania. 

funkcjonarjuszów państwowych, dowiaduje- 

my się, że mają być wydane zarządzenia do- 
puszczające żony urzędników do pracy w in- 

stytucjach państwowych na zasadach . przy- 
sługujących ich mężom. Cofając dodatki ro- 
dzinne, rząd stał na stanowisku, że przy dzi- 

"Wyrok w proce     

siejszym układzie rzeczy, uzależnianie płacy 
funkcjonarjusza państwowego od jego sto- 
sunków rodzinnych nie jest uzasadnione, po- 
stanowił jednak umożliwić rodzinie urzędni- 

ka uzyskanie dodatkowego zarobku przez znie 
sienie zakazu przyjmowania do służby pań- 

stwowej żon urzędników 

sie Centrolewu $ 

SKIEROWANY DO WYKONANIA 

kac w związku z tem, prokurator o- WARSZAWA _ (tel. wł.). Wczoraj ra- 
no kancełarja Sądu Najwyższęgo przeka 

.zała akta sprawy przywódców Centrole- 
wu Sądowi Apelacyjnemu, który skolei r 
przesia: otrzymane akta Sądowi Okręgo 

  

' Rokowania z: Łotwą 
'- WARSZAWA. (tel. wł.) W dniu 3 b.m. 

wznowione zostaną w Warszawie rokowania 

polsko-łotewskie w sprawie wzajemnego regu- 

lowania stosunków w dziedzinie opieki spo- 

łecznej. 

Zakończenie Światowej konfer. żydowskiej 
LONDYN PAT. — Wszechświatowa konie- 

rencja żydowska pomocy Żydom z Niemiec, któ 

ra zakończyła wczoraj swe obrady, wyłoniła ko- 

mitet wykonawczy, który w składzie 5 osób u- 
rzędować będzie stałe w Londynie. W skład 

tego komitetu wchodzą delegaci: Agencji Ży- 

dowskiej, żydów angielskich, żydów amerykań 
skich, żydów francuskich i żydów polskich. — 
Przewodnictwo Komitetu objął znany działacz 
sjonistyczny dr. Weizmann. Komitet zdawać bę- 
dzie sprawę ze swej działalności przed radą po- 
mocy dła żydów z Niemiec, która w składzie 

  

Proces o podpalenie Reichstagu 
BERLIN PAT. — Rozprawa środowa roz- 

poczyna się następującem zajściem: Przewodni- 

czący w ostrym tonie stwierdza, że tylko wsku- 

tek niedosłyszenia nie zaprotestował wczoraj z 
miejsca przeciw obraźliwym słowom Dymitrowa 
© zespole świadków prokuratora, zaczynającym 
się od posłów narodowo . socjalistycznych, a 
kończącym się na złodzieju. To odezwanie się 
oskarżonego Dymitrowa — mówi przewodniczą 
cy — było szczytem bezczełności i świadczy, że 
Dymitrow musi być krótko trzymany. Kiedy Dy 
mitrow chce COś powiedzieć, przewodniczący 
przerywa mu. Dymitrow głośno: „Voelkischer 

Beobachter" może być zadowolony (Główny 
organ hitlerowców. Przyp. Red.) 

Na to przewodniczący w porozumieniu z 
trybunałem wyklucza Dymitrowa, którego wśród 
protestów policja wyprowadza z sali. 

Ciekawego charakteru nabiera rozprawa w 
chwili zeznań świadka, dziennikarza niemiecko - 
narodowego Joba Zimmermanna. Świadek ten 

zgłosił się dopiero z końcem września na poli- 
cję. Twierdzi, że na krótko przed pożarem par- 
lamentu, spotykał Torglera w tramwaju i Torg- 

łer w rozmowie używać miał ostrych pogróżek 

pod adresem rządu. 
Między innemi Torgler powiedzieć miał 

Zimmermannowi, że „jeszcze nie całkiem spra- 
wa jest przegrana i gdy żagiew zapłonie, prole- 
tarjat da stosowną odprawę". 

Z dalszego opowiadania Zimmermanna wy- 

nika, że w ciągu kilku lat spotykał często Torg- 
lera, zasiadając w dzielnicowej radzie miejskiej. 
Torgler miał być wówczas bardzo radykalnym. 

Wobec zeznań Zimmermanna osk. Torgler 
oświadcza, że wszystko to jest wytworem fan- 

tazji i wymysłem. „Musiałbym być chyba ostat- 
nim durniem — powiada Torgler — abym wo- 
bec jakiegoś reporterzyny koncernu Scherla, 

który przysiadł się do mnie i biadał na swoją 
biedą, używał takich wyrażeń. Teraz ten pan 
stając przed najwyższym sądem niemieckim, 

chce grać rolę bohatera”. 
Obrońca Sack przypomina, że po zamachu 

w prasie i na ulicach słyszano często słowa: „ża 
giew, rzucona przez komunistów, „hasło pow- 

stania* — gadania te mogły inspirować świad- 
ka do jego zeznań. Niezrozumiałem jest bo- 

wiem, dlaczego Świadek dopiero we wrześniu 
zgłosił się z temi rewelacjami. 

Na pytanie przewodniczącego, w jakim celu 
rozmawiał z Torglerem, św. Zimmermann tłu- 

maczy, że pracuje nad powieścią, w której 

przedstawia, jak komuniści robią na robotnikach 
karjerę, jako typ dla powieści upatrzył sobie 
Torglera, 

Zeznaje górnik Kunzak, kilkakrotnie karany 
za zbrodnię przeciw obyczajności i za rabunek. 
Przypomina sobie, że widział van der Luebbe- 

-go w roku 1925 w Duesseldoriie na tajnej kon- 

ferencji, która zajmowała się sprawą organiza- 

cji czerwonego frontu wśród młodzieży holen- 
derskiej. Luebbe liczył łat 17, mówił słabo po 
niemiecku. Na konierencji podkreślano, że ko- 
„munišci na każdy akt terrorystyczny strony prze 
ciwnej muszą bezwzględnie odpowiadać terro- 
rem. 

Na pytanie skąd tak dobrze pamięta szcze- 

góły, Kunzak Odpowiada, że pisał pamiętnik, a- 
le spaliła go jego żona. 

Obrońca Teichert komunikuje, że Kunzak 
w liście do sędziego śledczego ofiarował swe u- 
sługi, że w ciągu 8 dni gotów jest „wypłoszyć 
z kryjówek grupę terrorystów, będących wspól- 
nikami Luebbego“ — о йе otrzyma urlop z wię- 
zienia. Terroryści ci według listu Kunzaka — 
„ukrywają się na pewne u swych przyjaciółek” 

Obrońca Sack mówi, że jest przecież ude- 
rzające, iż Kunzak, karany dwukrotnie za zbrod- 

nie seksualne, występuje jako Sherlok Holmes 
w stosunku do rzekomych kobiet, będących 

współniczkami terrorystów. Kunzak żądał poza- 

tem 0d sędziego śledczego wynagrodzenia w po 
staci darowania mu reszty kary i odszkodowania 
pieniężnego. Według zeznań rodziny Luebbego, 
oskarżony Luebbe nie mógł być w styczniu ani 

w lutym w Dueseldortie. Obrońca wnosi o we- 
zwanie szeregu świadków, mających wykazać 

alibi oskarżonego. Sack wnosi o wezwanie na- 

stępujących świadków z zagranicy: adwokata 
socjalist. dra Rosentelda, posłanki komunistycz- 

nej Reese, b. sekretarza partji soc.-dem. dra 
Hertza i b. przewodniczącego irakcji soc.-dem. 
Breitscheida, Rosenield jest jednym z nielicz- 

nych emigrantów niemieckich, który wyraził 
pełne zaufanie do trybunału Rzeszy. Władze ad- 

ministracyjne mogłyby mu udzielić giejtu. 
Zeznaje asystent policji kryminałnej Spitz, 

pierwszy, który nazajutrz po zamachu przepro- 

wadzał rewizję w mieszkaniu Torglera. Powia- 
da, że żona Torgiera mówiła, iż mąż jej bawi 
na prowincji. W czasie rewizji dwukrotnie była 
wzywana do telefonu. 

południa istotnie telefonował do żony, zawia- 
damiając ją, że pójdzie do prezydjum policji, i 

dodając jej otuchy. 

Wezwana na salę rozpraw Torgierowa po- 

twierdza oświadczenie męża, iż o zamiarze jego 
wyjazdu na prowincję wiedziała. 

Następny świadek, agent policji Rhomann, 
aresztował nazajutrz po zamachu , komunistę 

Kuehnego w jego mieszkaniu. Zastał tam Torg- 

lera, którego nie poznał. Zapytany dlaczego nie 
aresztował Torglera oświadcza, że gdyby go 
nawet poznał, nie zatrzymałby go, ponieważ 
rozkaz Opiewał, że ma aresztować Kuehnego. 

Na tem rozprawę odroczono do piątku. 

obecnie odbytej konferencji, zbierać się będzie 
raz lub dwa razy: do roku w Londynie. Ponadto 

wyłoniono jeszcze dwie komisje specjalne: fi- 
nansową, dla zbierania i rozdziału funduszów 0- 
raz emigracyjną dla wybierania terenów koloni- 
zacyjnych i rozmieszczania na nich Żydów z 
Niemiec. W obu tych komisjach Żydzi połscy 

są reprezentowani. Wreszcie zdecydowano zwró 
cić się do Rady Ligi Narodów z prośbą, aby 
do rady, jaką konierencja powołuje w liczbie 
16 osób, dla współdziałania z wysokim komisa- 
rzem Ligi, dokooptowano 5 delegatów, miano- 
wicie delegata Agencji Żydowskiej, którym 
byłby oczywiście dr. Weizmann, delegata Ży- 
dowskiego Twa Kofonizacyjnego oraz delegatów 

Żydów francuskich, polskich i amerykańskich. 
Dla przeprowadzenia wszystkich tych uchwał 
i powołania do życia przewidzianych powyżej 
organów, utworzono komisję tymczasową w 

składzie 3 osób, mianowicie dr. Weizmanna, de- 

legata żydów angielskich, byłego naczelnego 
prokuratora w Palestynie Bentwicha, oraz dele- 
gata żydów-uchodźców z Niemiec Goldmana, 
Bentwich Odjechał z ramienia komitetu tymcza- 
sowego w dniu wczorajszym do Genewy, aby 
omówić z powołanym przez Ligę wysokim ko- 
misarzem i sekretarjatem generalnym Ligi spra- 

wę współdziałania konierencji z Ligą Narodów. 
Z kół żydów angielskich podjęte zostały stara- 

nid, aby delegatem Wielkiej Brytanji do Rady, 
współdziałającej z wysokim komisarzem, został 
lord Cecil i aby objął przewodnictwo tej rady. 

Naczelny wódz arml/i finiandzkiej w Belwederze 

  Pan Marszałek Piłsudski przyjął w ub. 

poniedziałek naczelnego wodza armji finlandz+ 

kiej gen. Ostermanna. Na zdjęciu obok Pana 

adjutantem. gabinetu 
Ministra Spraw Wojskowych płk. Sokołow- 

ski (pierwszy z lewej), ppłk. Sobolta i ppłk. 

W drugim rzędzie szef 

Osk. Torgler wyjaśnia, że w ciągu przed- Marszałka stoi gen. Ostermann wraz ze swym Busler (pierwszy z prawej). 

$ 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nańcz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolne;. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — J. Ryppa ul. Mickiewicza 16. Księgarnia 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, 
WOLOZYN — 

Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maęs 4 
skład apte c%v. 2 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Ksieg. KoL „Ruch“. 

LINDBERGH W PARYŽU 

  

  

Znakomity lotnik amerykański,  Lindb 
ergh bawił w tych dniach z małżonką incognito. 

w Paryżu. Na zdjęciu państwo Lindbergh na t 

arasie ambasady Stanów Zjednocz. w Paryżu w 
towarzystwie przedstawiciela ambasady. 

LES MUREAUX PAT. — Pik. Lindbėrgh 

z małżonką odlecieli w dniu 2 bm. o godzinie 

12,20 w kierunku Amsterdamu. 

L ii) 

WIEŃCE NA GROBACH ŻOŁNIERZY. 

WAKSZAWA. (tel. wł.). Wczoraj, jako 
w dniu Zadusznym, o godz. 11 rano przedsta- 

wiciele zarządu Głównego Zw. Legjonistów: 
gen. Galica, poseł Starzak, dyr. Dziabosz i 

„ mjr. Łakomski, złożyli wieniec na grobach żoł 

- nierzy włoskich, spoczywających na cmenta- 
rzu włoskim. 

W godzinę potem przedstawiciele amba- 

sady włoskiej złożyli wieniec na symbolicz- 

nym grobie Legjonistów na cmentarzu woj- 
skowym 

ESKADRA POLSKA LECI DO SOWIE- 
Tów 

WARSZAWA (tel. wł.) Dziś lub jutro wy- 
startuje z Warszawy do Moskwy 5 samolotów 
wojskowych, które wezmą udział w oficjalnem 
święcie sowieckiem w dniu 7 bm. 

W uroczystościach moskiewskich weźmie 
również udział połska delegacja z p. Filipowi- 

czem, szefem lotnictwa cywilnego na czele, ba- 
wiąca od pewnego czasu w Moskwie, w spra- 
wie nawiązania komunikacji między Połską a 
Sowietami. 

"Na czele polskich samolotów leci szet lot- 
nictwa wojskowego płk. Rayski, 

* о* а 

WARSZAWA (tel. wi.) Z uwagi na wa- 
runki atmosferyczne, start 70 samolotów sowiec 

kich w podróż do Warszawy i Paryża został 

odroczony. Jak słychać, wizyta lotników sowiec- 
kich w Polsce i we Francji dojdzie do skutku 
dopiero na wiosnę. 

RUTNICY POLSCY UDALI SIĘ DO 
SOWIETÓW 

WARSZAWA (tel, wł.) Na zaproszenie 

sowieckie udała się do Moskwy w celu omó- 

wienia sprawy dostaw większej ilości żełaza 
handłowego dia Sowietów, delegacja hutników 
polskich w osobach dyr. Suszeckiego, dyr. Ry- 
giewicza i dyr. Rohde. 

NIEMCY NIE WEZMĄ UDZIAŁU w 
KONFERENCJI PRASOWEJ 

WARSZAWA. (tel. wł.) Z Genewy do- 

noszą, że rząd niemiecki uchylił się od wzię- 
cia udziału w międzynarodowej konferencji 

prasowej, jaka ma się odbyć w dniu 7 b. m. 

w Madrycie z powodu, że odbywać się ona 

będzie pod auspicjami Ligi Narodów. 

iPomyś'ny przebieg rokowań 
żytnich z Niemcami 

Przebieg berlińskich rozmów  polsko-nie- 
mieckich w sprawie zawarcia porozumienia, 
co do eksportu żyta, mają przebieg pomyślny. 
Zakończenia tych rokowań należy więc spo- 
dziewać się w krótkim czasie. — Główne za- 
sady porozumienia zostały już uzgodnione. O- 
becnie delegacje obu stron pracują nad szcze- 

gółami technicznemi. 
Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra'', eks- 

port żyta zarówno z Polski, jak i z Nie- 
miec prowadzić będa centralne organizacje 
sprzedaży w Polsce i w Niemczech. W Pol- 

sce dyspozycje co do eksportu żytniego wy- 
dawać będzie istniejące w Gdańsku Polskie 
Biuro Eksportu Zboża, w Niemczech dyspo- 

zycje te wychodzić będą od centrali sprzeda- 
ży niemieckiej. Według projektu umowy żyt- 
niej polsko-niemieckiej kontrolę nad ekspor- 
tem żyta obejma: ze strony niemieckiej deie- 
gat, który urzędować będzie przy Polskiem 

Biurze Eksportu Zboża w Gdańsku, ze strony 
zaś polskiej delegat urzędujący w niemieckiej 
centrali sprzedaży. 

Z zaprojektowanej umowy wynika, że 
stworzenie wspólnej organizacji sprzedaży pol 
sko-niemieckiej nie jest obecnie przewidy- 
wane. 

Ze strony polskiej w rokowaniach tych, 
prowadzonych pod przewodnictwem dr. Ada- 

ma Rosego brali udział: prezes Państwowych 
Zakładów Przemysłowo-Zbożowych p. Wiktor 
Przedpełski, zastępca szefa biura ekonomicz- 
nego przy prezesie rady ministrów p. Wiktor 

Martin, oraz radca handlowy poselstwa pol- 
skiego w Berlinie p. Gawroński. — Wobec 
wyjazdu dyr. Rosego do Londynu i powrotu 
p.p. Przedpełskiego i Martina do Warszawy, 

dalszy ciąg rokowań prowadzi radca Gawroń- 

ski. 

drażej. ja nie przyjmuje zastrzeżeń 

  

TELEGRAMY 
UDEKOROWANIE PREMJERA JĘDRZE- 

£ JEWICZA 

WARSZAWA. PAT. — W dniu dzisiej- 
szym p. prezes Rady Ministrów Janusz Ję- 
drzejewicz przyjął posła nadzwyczajnego i 
ministra pełnomocnego Cadere, który wręczył 
premjerowi odznaki Wielkiej Wstęgi Orderu 
Gwiazdy Rumuńskiej. 

DYPLOM POŻYCZKI NARODOWEJ DAJE 
PIERWSZEŃSTWO PRZY PRZETARGACH 

WARSZAWA. PAT. — Wszystkie wia- 

dze, urzędy, oraz liczne szeregi świadomych 
znaczenia dla państwa Pożyczki Narodowej 
firm i osób, żądają przy wszelkich przetar- 
gach i zakupach okazania dyplomów, wyda 
wanych przez Komitety Obywatelskie tym, 

którzy swój obowiązek wobec państwa speł- 
nil. Ci dostawcy, rzecz prosta, mają przed 
innymi pierwszeństwo. Obeenie, po dniu płat 
ności drugiej raty 6 listopada, za ważne będą 
uznawane tylko te dyplomy, na których znaj 
dzie się adnotacja o zapłaceniu drugiej raty. 
W interesie zatem własnym 'wszysey subskry- 
benci, którzy otrzymali dyplomy, winni przy 
wpłacaniu drugiej raty, żądać dokonania ad- 
notacji o tem na dyplomie. 

ZAMACH NA POSŁA WOLCZYRSKIEGO 

W LODZI 

ŁÓDŹ. PAT. — W dniu 2 b.m. dokona- 
no w Łodzi zamachu na posła Wolezyńskiego. 
Pos. Wolezyński, który zajmuje stanowisko 
dyrektora administracyjnego zakładów I. K. 
Poznańskiego, wracał o godz. 13 z fabryki 
do domn. W pewnym momencie do posła 
Wolezyńskiego podszedł jakiś osobnik, który 
w sposób agresywny zażądał przyjęcia go do 
pracy w fabryce. Gdy poseł odpowiedział, że 
sprawy firmowe załatwia wyłącznie na tere- 
nie fabryki i udał się w dalszą drogę, 050)- 
nik ów zastąpił mu drogę, zamierzając się że 

dnocześnie na Wolezyńskiego rzežniekim 10- 
żem. Poseł zdołał odepchnąć napastnika i 
wyrwać mu z ręki nóż, alarmujące jednocześ- 
nie posterunkowego. Napastnikiem, którego 
osadzono w więzieniu, okazał się były roboż- 
nik firmy Pozniańskiego Władysław Sztencel, 
który w 1928 roku wystąpił z fabryki na wła- 
sne żądanie. 

ZWOLNIENIE PANTERA 

BERLIN PAT. — Biuro Conti donosi, 
że władze niemieckie poleciły wypuścić na 
wolną stopę: dziennikarza angielskiego Pante- 
ra, aresztowanego onegdaj w Monachjum pod 
zarzutem szpiegostwa. 

Komunikat oficjalny podkreśla, że nad- 
prokurator Rzeszy po zapoznaniu się z wyni- 
kami śledztwa, nie znalazł podstawy do wnie- 
sienia formalnej skargi. 

„Mimo to Panter zostanie wydalony z gra- 

nie Rzeszy niemieckiej, ponieważ jak oświad- 
cza komunikat — „wykonywał swój zawód 
dziennikarza w sposób nieodpowiedni''. 

MONALAJUM, PAT. — Zwolniony z 
aresztu dziennikarz angielski Panter otrzymał 
wezwanie do opuszczenia w ciągu 48 godzin 
granie Rzeszy niemieckiej. 

„CZYSTKA'* W SOWIETACH + 

MOSKWA. PAT. — Generalna czystka 
partji komunistycznej obfituje w sensacyjne 
momenty. M. in. usunięto z partji naczelnego 
redaktora organu kierowniczych sowieckich 
kół gospodarczych, gazety „Ekonomiczeskaja 
Żyźń' ', zarazem członka kolegjum  komisa- 
rjatu ludowego finansów, Majmina, zarzuca- 
jąc mu burżuazyjne pochodzenie, karjerowi- 

czostwo, kontrrewolucyjne poglądy i prze- 
szłość trockistowską. 

WYROK ŚMIERCI WE WROCŁAWIU 

BERLIN. PA Sąd „Specjalny““ we 
Wrocławiu w przyśpieszonym trybie skazał 
na Śmierć robotnika Gerbera, który dnia 25 
października r.b. zamordował  szturmowca 

Doktera. Jest to pierwszy wyrok sądu spe- 

cjalnego, działającego na zasadzie nowej u- 
stawy z 12-X r.b. (o zabezpieczeniu spokoju 
prawnego). Ustawa ta przewiduje karę 

śmierci nawet za usiłowane zabójstwo sędziów 
prokuratorów, członków organizacji zbrojnej, 
szturmówek, oraz sztafet bezpieczeństwa na- 
rodowo-socjalistyeznych. 

PETARDA PRZED DOMEM FRONTU 
OJCZYSTEGO W WIEDNIU 

WIEDEŃ. PAT. — W dzielnicy wiedeń- 
skiej Hietzing podrzucono wezoraj w nocy 
przed domem, w którym znajduje się lokal 
organizacji Frontu Ojezystego, petardę. Skut- 
kiem eksplozji z okien powylatywały szyby. 
Policja aresztowała 15 osób, z których 5 za- 
trzymano w areszcie. W dzielnicy Waehring 
znaleziono przy rewizji listę ezłonków stron- 
nictwa narodowi: listycznego, zamieszka- 
łych w tej dzielnicy, oraz dokumenty, z któ- 
rych wynika, że stronnictwo nadal działa w 
Wiedniu. — Miejscowi kierownicy  stronni- 
ctwa zostali zatrzymani. 

ANTYSEMITYZM W AFRYCE POŁUD- 
NIOWEJ 

CAPETOWN. PAT. Ww następstwie 
wzmożonej akcji auria której prze 

jawem było wyładowanie w porcie tutejszy 
literatury hitlerowskiej, wielu wpływowych 
żydów otrzymało wyroki śmierci od jakiejś 

tajnej organizacji. W związku z tem, mini- 
ster sprawiedliwości Smuts wydał ostrzeżenie, 

w którem stwierdza, że amtysemityzm w Afry 

ce Południowej jest produktem zagranicznym. 
Afryka jest krajem wolnym i nie będzie to- 

lerowała przeszezepionych na jej terytorjum 
z kontynentu sprzecznych z wolnością wpły- 
wow. 

  

  

   

  

    

      

    



SILVA RERUM Maliszowie przed sądemdoraźnym 
JUBILEUSZ JANA MATEJKI 

Przed 40 laty umarł wielki budziciel du- 
cha narodowego, Jan Matejko... Nie doczekał 
się wyzwolenia narodu, nie był świadkiem 
wspaniałego urzeczywistnienia swych snów... 
Ale wychował pokolenie, które uznało go za 
swego duchowego przewodnika. 

Kurjer Warszawski (302) mówi: 

Samotny stoi ten mocarz w małarstwie 
Europy, jak Shakespeare — w poezji. 

Jego epopea malarska zawiera postaci o 
żakich namiętnościach, którym równychby 
trzeba szukać chyba jeszcze u Homera, Zło, 
czy dobro, grzech, czy bohaterstwo, zbrodnia 
czy świętość, pycha, czy pokora, podstęp о- 

* szustą, czy otwarty gniew uczciwego, zwyrod 

niała podłość, czy naiwna wiara w ludzi — 
wszystkie przywary i anielstwa nabierają w 
postaciach Matejki cech wielkości, wszystkie 
mają znaczenie mistycznych potęg, wcielo- 
nych w tę „rasę olbrzymów: ', jak ją nazywał 

" Witkiewicz. 

          

    

W wizyjnych obrazach Matejki rozgzy- 
wają się dramaty wiekopomne. Przekleństwa 
artysty i jego zachwyty mają siłę wieszczą, 

są skierowane ku tym, którzy byli i ku tym, 
którzy będą, są niezniszczalnie żywe, albo- 
wiem wyrosły z ducha narodu, z jego ziemi 
bujnej i bogatej — a ziemia rodzi dęby i 
jodły, także ziela zatrute i wszystkiemu te- 
mu danem było rozrość się ponad miarę — i 
wszystko to odczuwała do głębi trzewia du- 
sza artysty. 

Matejko niezawodnie jest zjawiskiem oso 
bliwem, jako genjusz malarski, całkowicie 
oddany służbie narodowej. Trudno 0 zesta- 
wienie go z jakimkolwiek innym artystą świa 
ta, — trudno w ustaleniu jego następców. Czy* 
jednak nikt nie może być nazwany ideowym 
spadkobiercą Matejki? 

Istniał pogląd, że Matejko nie miał na- 

stępców. 
Okropny to był zarzut dla snobów, dla 

których miarą wartości talentu jest ogon 
małp, wlokących za nim swoje przedrzeźnia- 
nia 

Następcą Matejki nie mógł być byle kto. 
"Twórca takich dostojnie potężnych postaci, 
jak Batory i Zamoyski, takiej rasy nadludzi, 
jak Skarga, Žyžka i Witold, takich portre- 
tów, jak jego własny, nie mógł mieć naśladow 
cy, bo ten nie wiedziałby, jak się wydobywa 

-" Matejko nie' tworzył schematów wyrazu, 
metody na ekspresję uniwersalną, patronów 
do „wydobywania efektów. Te można naślado- 
wać. 

Ale Matejko mógł mieć duchowych na- 
stępców, którzy w pewnych właściwościach 
jego ekspresji znaleźli linję rozwojową  pol- 
skiego stylu heroicznego. 

Takim następcą Matejki jest Wyspiań- 

ski — zarówno w krętej linji, wyzwolonej z 
realistycznych naleciałości, jak też w idei, dla 
której przeszłość, nawet przeklinana, łączy 
się z teraźniejszością i przyszłością w jedno 
wielkie życie. 

Takim następcą chce być Szukalski, któ- 
ry z nieporównanej siły wyrazu rąk, palców, 
gestów i mimiki postaci Matejki — oraz o- 
czywiście z innych źródeł — tworzy własny 

styl, opracowany aż do drobiazgów. 

Głos Narodu (295) w obszernej rozpra- 
wie zarysowuje sylwetkę artysty i podkreśla 
wyjątkowo mocną, odrębną indywidualność 
artysty. : 

Fizyczna i psychiczna organizacja Ma- 
tejki była jedyną w swoim rodzaju, t. zn. re- 
zultowała w zdecydowanej, z nikim nie dają- 
<ej się porównać indywiduślności i miała zde 
cydowany, z żadnym innym nie dający się 
porównać ideał. „Dostrajanie formy'' do tego 
ideału, było w Mątejce niezwykle zawzięte. 
Zawsze on i we wszystkiem był sobą. 

Trafne jest podkreślenie roli i znacze- 
nia Matejki, który wzniósł się na wysokość, 
na której nie mogły go dotknąć ataki przeci- 
wników, ani pomniejszyć zachwyty tłumu... 

Matejko sprawił, że... 

Polska przeżyła oczyszczającą dusze ka- 

tharsis, której owoce dziś zbieramy. I to nam 
tłumaczy, dlaczego niesmaczne i dyletanckie 

panegiryki, wypisywane na cześć Matejki 
przez różnych Struwych i fachowe, lecz o 
wiele za namiętne krytyki St. Witkiewicza, 
nie ujęły w oczach narodu ani odrobiny wiel- 
kości Matejki. Ogół narodu bowiem, nie za- 
puszczając się w estetyczne roztrząsania in- 

MICKIEWICZ W 
We środę 1 listopada odbyła się w Związ 

ku Literatów'* inauguracja „Wieczorów mic- 
kiewiezowskich**. Wieczory te wejdą w skład 
„Śród'* i będą się wyróżniały tylko tem, że 
treść ich będzie Ściśle związana z postacią 
Adama Miekiewicza i z jego twórczością oraz 

  

_ tem jeszcze, iż będą te środy transmitowane 

na całą Polskę. 

W ten sposób Wilno, mające szczególny 
kult dla Miekiewicza, będzie mogło oddziały- 
wać na całą Polskę, przemawiając z murów 
bazyljańskich, w których Miekiewicz dojrzał 
do swego wielkiego czynu, — i przekazując 
falom eteru bezpośredniość myśli i uczuć wi- 

leńskich znawców i entuzjastów twórczości 

największego naszego poety. 
Wieczory miekiewiezowskie, zgodnie z 

projektem iniejatora p. min. Fraciszka Puta- 
skiego, będą się odbywały raz na miesiąc. 
Właśnie pierwszy już się odbył 1 listopada. 

Odbył się — i udał się. Bardzo dobrym 
pomysłem było rozpoczęcie cyklu wieczorów 

zaznaczeniem wileńskiego stanowiska wobec 
ukazania się wspaniałego, imponującego wy- 
damia dzieł Mickiewicza, — ściślej, trzech pier 

wszych, choć nie kolejnych tomów, o których 
już dwukrotnie wspominaliśmy na łamach na- 
szego pisma i o których trzeba mówić wciąż, 

_ aż dopóki nie trafią na półki wszystkich pry- 
_ watnych bibljotek, — do rąk każdego inteli- 

__ gentnego człowieka. 
Progrm wieczoru _ miekiewiezowskiego 

składał się z dwóch krótkich prelekcyj - recen 
zyj pp. Leona Sienkiewicza i Zygmunta Fai- 

_kowskiego, z których pierwszy omówił treść 
tomów V i XI, drugi zaś — tom szesnasty, — 
z recytacyj fragmentów dzieł Mickiewicza, 
zawartych w omawianych tomach, (odczyty- 
wał dyr. Mieczysław Szpakiewicz), — oraz, w 
części koncertowej, — z czwartej ballady F - 
mol, napisanej przez Chopina pod wpływem 

-_ Mickiewicza. (Wykonała dr. Helena Hleb - YĆ 
  

KRAKÓW PAT. — Przerwana we wtorek 
o północy rozprawa doraźna przeciwko Janowi 

i Marji Maliszom toczyła się w środę mimo 

święta w dalszym ciągu. 

Osk. Maliszowa uzupełnia swe zeznania, 0- 
pisując z niezwykłym u kobiety spokojem prze- 
bieg zbrodni i czynny swój udział, Widząc nie- 

bezpieczeństwo, w jakiem znałazł się mąż po 
strzałach, oddanych do listonosza Przebindy i 

Zyskinda i po krzykach, wszczętych przez obie 
Zyskindowe, Maliszowa strzelała do nich me- 
chanicznie i biła kolbą rewolweru po głowach. 

Qsk. Malisz, który zeznaniom żony przysłu- 
chuje się z naprężeniem, kilkakrotnie przerywa 
jej, prosząc, ażeby mówiła prawdę i nie obcią- 
żała się. 

Maliszowa, mimo uwag obrońców, o jaką 

stawkę chodzi, obstaje przy swej winie i chce 
ją odpokutować. 

Wobec sprzeczności w zeznaniach obojga 
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Dr. L. Krzewiński: PIERWSZA POMOC 
W ZATRUCIACH GAZAMI BOJOWEMI. 

„Bibljoteczka Higjeniczna'. Zeszyt XIX. — 
Książnica - Atlas. Lwow — Warszawa. 

Ostatnia praca dr. med. Ludwika Krze- 

wińskiego p. t. „Pierwsza pomoc w zatruciach 
gazami bojowemi'* omawia szczegółowo, — 
choć przystępnie tak. ważne dla ludzkości 
zagadnienie ' udzielania pomocy ofiarom 
walki chemicznej. - Liczne ryciny uzupełniają 
treść. Książka ciekawa i pożyteczna, god- 
na polecenia dla wszystkich, którzy intere- 
sują się, czem grozi przyszła wojna. Każdy 
obywatel winien się zapoznać ze - sposobem 
udzielania pierwszej pomocy, gdyż przy- 
szłość może od każdego zażądać pracy w 
tej dziedzinie: н 

2 

   

Shampoon d-ra Lustra 
tak do ustalenia kołoru jasnych i ciemnych wło- 

sów, jak i rumiankowy do pojaśnienia blond 

włosów stanowią dziś jedyne preparaty higje- 
niczne do mycia skóry głowy i włosów. Dzia- 
łają zapobiegawczo przeciw łupieżowi, wypada- 
niu i marnieniu włosów. Zmiąny łojotokowe by 

wają często wywoływane myciem głowy za 

pomocą mydła. 

małżonków obrona wnosi o ich konirontację.— 
Decyzję co do tego sąd poweźmie później. 

Ze względu na konieczność omówienia pe- 
wnych szczegółów pożycia małżeńskiego oskar- 
żonych, przewodniczący zarządza tajność roz- 

rawy, Po podjęciu jawnej, przesłuchują świad- 
ków. 

Pierwszy zeznaje świadek lekarz Pogotowia 
Ratunkowego, okreśtającs ytuację, jaką zastał 
po przybyciu na miejsce zbrodni, Następnie ze- 
znawało szereg świadków głównie sąsiadów Zys 

kindów. Na tem rozprawę odroczono do jutra. 

TRZECI DZIEŃ ROZPRAWY. 

KRAKÓW PAT. — W trzecim dniu roz- 
prawy doraźnej przeciwko Janowi i Marji Maii- 
szom odbywało się dalsze przesłuchiwanie 
świadków. Charakteryzują oni Malisza jako czło 
wieka impułsywnego, nierównego i fantastę, 

Kułminacyjnym punktem czwartkowej roz- 
prawy było przesłuchanie jedynego świadka na- 
ocznego zbrodni — córki Zyskindów Eugenii. 
Mimo niedawnego przeprowadzenia operacji 

czaszki, Zyskindówna na tyle przyszła do zdro- 
wia, że lekarze pozwolili jej stanąć przed są- 
dem, z zastrzeżeniem ostrożnego zadawania jej 

pytań. 
Wniesiona na nosząch przez służbę szpitał- 

ną 48-letnia kobieta robi wrażenie staruszki>— 
Pojawienie się świadka wywołuje na twarzach 
oskarżonych objawy wyraźnego przygnębienia. 
Przeciwko przesłuchiwaniu jej występuje obro- 
na. Po replice prokuratora trybunał wniosek o- 

brony odrzucił i przystąpiono do przesłuchiwa- 
nia śwładka. 

Świadek niewiele wnosi światła do sprawy. 
Pamięta doskonale fakty przed i po zbrodni, sa- 
mego przebiegu jednak odtworzyć nie może— 
Oboje oskarżonych poznaje, rOli jednak, jaką 
odegrało każde z nich, odtworzyć nie umie. O- 
brona rezygnuje z przesłuchiwania świadka. 

Następnie odbywa się na sali, przy pomo- 
cy sprowadzonego ze składu broni identyczne- 
go rewotweru z tym, jakim dokonano zbrodni, 

eksperyment, mający zdaniem obrony wykazać 
nieumiejętność obchodzenia się z bronią, a tem 
samem niemożność stosowania jej ze strony 0- 
skarżonej. Okazuje się jednak, że Maliszowa, 
mimo że jest to broń ciężka i długa, operuje nią 
sprawnie. Malisz jednak w dalszym ciągu sta- 
nowczo wyklucza możliwość odegrania roli, ja- 
ką sobie przypisuje w tej zbrodni Maliszowa. 

Skolei przestuchiwano nadkomisarza Polla- 

ka, który prowadził dochodzenia i śledztwo poli- 

cyjne, CZĘ 
Rozprawa trwa. 

  

SŁOWO 

Obchód 15-lecie Renubliki Czeskosłowackiej 

  

W dniu 28 października b. r.  Częcho- 

słowacja obchodziła w sposób niezwykle uro- 

czysty 15-lecie swej niepodległości. Na zdję- 

ciu d 

ulic Pragi w dniu uroczystego obchodu. 

da wojskowa na jednej z głównych 

Kulisy życia domowego Hitlera 
DYKTATOR NIEMIEC NIE JADA MIĘSA, NIE PIJE ALKOHOLU I NIE PALI. 

Berliński korespondent dziennika „Le pe- 

tit Parisien'* zamieścii interesujący artyknł, 

przedstawiający kulisy codziennego życia 
Adolfa Hitlera, jako kanclerza Niemiec. 

Hitler zajmuje w Berliriie najwyższe pię- 
tro nowego gmachu kanclerskiego. W przed- 
dzień rewolucji hitlerowskiej poprzednik Hit 

lera kończył właśnie meblować nowe pokoje 
kanclerskie. Skorzystał z nich jednak Hitlsx, 
a nie on, Hitler uważa zresztą swoje mieszka- 

nie,w gmachu kanclerskim za przelotne, gdyż 
stała jego siedziba znajduje się w Monachjum. 

Tam urzęduje stale jego sekretarz gene- 
ralny, który otwiera jego osobiste listy, sortu- 
je fotografje, prośby o podpisy i dedykacje. 

Hitler zajmuje w Berlinie mieszkanie 
wspólnie ze swoim szoferem, dawnym  towa- 
rzyszem broni z okopów. Żona szofera utrzy- 
muje dom, zajmuje się kuchnią i gospodar 

stwem przy pomocy służącej z Monachjum. 

  

zuchoała kradzież dzieł sztuki w Muzeum Krasińskich 
Złoczyńcy wtargnęli przez kopułę szklanną 

Niezwykle sensacyjnej i — jak w naszych 

stosunkach — iwręcż  niepospolitej kradzieży 
dzieł sztuki dokonano w nocy z poniedziałku 

na wtorek w Warszawie z muzeum Krasińskich 
Kradzież ta zarówno ze względu na jej przed 
miot jak i okoliczności, w jakich została do- 
konana, przypomina żywo fantazje literackie 
Leblanca, sensacyjne powieści o Arsenie Lu- 
pin — „gentlemanie wlamywaczu“. е 

. Muzeum i Bibljoteka Krasińskich mieści 
się w pięknym, monumentalnym gmachu, po- 
łożonym przy ul. Okólnik 9, a więc w centrum 
miasta, jednakże mimo to na uboczu. 

Ulica Okólnik (pełna nieużywana w 
mowie potocznej, nazwa Okolnik hr. Kra- 
sińskich) odznacza się minimalnym ruchem 
kołowym i pieszym, w porze zaś wieczorowej 

RECJATYKCT TASK PENAINS TNN Sim 

stynktem wiedziony wyczuł, jak dalece opatrz 
nościowem w'życiu Polski było zjawienie się 
Matejki, — właśnie w przeddzień odzyska- 
nia suwerenności, właśnie na niedługo przed 
potopem wielkiej wojny, który w żadnym kra 
ju nie oszczędził tradycji, & п nas podmył 
ją.groźnie i wciąż sili się spłukać ją do re- 
szty. 

ja Poranny (304) w artykule p.t. 

„Laury i łzy Matejki** szczegółowo omawia 

nieszezęśliwe pożycie małżeńskie wielkiego ar- 

tysty z kobietą despotyczną, zazdrosną, mało 

kulturalną... Niezawodnie,. znajomość życia 

rodzinnego ułatwi lepsze poznanie artysty, 
ale czy właśnie na ten temat trzeba było pi- 

sać w rocznicę Śmierci? Lector. 

IECZNIE ŻYWY 
Koszańska). 

P. Leon Sienkiewicz mówił m. in. tak: 
Jeżeli porównać dwie daty: r. 1821, a 

więc moment, w którym M - cz miał już za so 
bą rzetelną pracę ideową i organizacyjną w 
Tow. Filomatów, z r. 1841 t. j. chwilą, kiedy 

pod wpływem mistrza Towiańskiego w życiu 

poety dokonał się osobliwy przełom duchowy, 
— uderzyć mogą rozmiary ewolucji, jakiej 

uległy pewne właściwości psychiczne M - cza, 

M - cza — człowieka, bo o nim tu raczej bę- 

dzie mowa. 
Jeżeli wszakże nie ograniczać się do 174- 

czy czysto zewnętrznych, łatwo pod zmysły 

podpadających, ale też łatwo łudzących, jeż 

li wniknąć gruntownie w poglądy, cechy cha 
rakteru, sposób myślenia i działania, wypad- 

nie zmodyfikować pierwotne spostrzeżenie i 

raczej stwierdzić, iż zasadnicza, heroiczna po 
stawa poety wobec życia i skomplikowanych 
jego problemów pozostała na przestrzeni 2-ch 
dziesiątków lat niezmienna i niezachwiana. 

Do utwierdzenia się w tem przeświadcze 

niu przyczyniają się w znacznej mierze dwa 
tomy Dzieł wszystkich Adama Mickiewicza, 
wydanych na mocy uchwały Sejmu Ustawo- 
dawczego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 

grudnia 1920 r. 
T. V, obejmujący cz. I pieśni prozaicz- 

mych polskich, wprowadza mas w atmosferę 

ideologji i pracy Tow. Filomatów w okresie, 
kiedy M - cz był jednym z najezynniejszych 

jego członków. 
Piszemy się bez zastrzeżeń na słowa wy- 

dawcy, że „jeżeli... Jeżowski zasłynął jako zna 
komity kierownik całego Towarzystwa, czuj 
„ly i niezłomny strażnik jego życia, działa- 
nia, pracy, jeżeli Zan okazał się niezrówna- 
nym przywódcą i orgamizatorem młodzieży, 
związków, to M - ez położył niemniejsze od 
nich zasługi — a mianowicie jako budowniczy 
Towarzystwa. Pod tym wzgłędem nie dorów- 
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staje 516 
prawdziwym „zaułkiem*.. Okoliczność ta uła- 

twiać mogła robotę włomywaczy. 

PRZEZ DACHY 

Nie jest zresztą rzeczą dotychczas ustaloną, czy 
opuścili oni muzeum: «wraz z łupem tą właśnie 
drogą, wtargnęli zaś do muzeum prawdo- 

podobnie od strony -ul. Kopernika, przez dach 

jednego z domów, przylegających do gmachu 
Krasińskich. 

Część gmachu, jak ogromny hall z galerją 
obrazów i czytelnia, pokryta jest dacnem 
szklanym. Złodzieje, których musiało być kil- 
ku, tędy właśnie wtargnęli do muzeum, wyjmu; 
jać szyby w kopule i opuszczając się  „ niej, 

„ kilka pięter w dół po linie. Tą drogą rów- 

nież uciekli. Którędy dalej — niewiadomo. Za- 
pewne czekało na'nich auto, którem  uwieżli 
łup. 3 

CO PADŁO ŁUPEM ZŁOCZYŃCÓW, 

Łupem złodzeji stały się następujące przea- 
mioty: 

1) Inkrustowana złotem i srebrem  strzel- 

ba myśliwska gen. Winc. Krasińskiego, daro- 

wana .mu przez ces. Napoleona, arcydzieło 
kunsztu owego czasu (wyk. Lepage w Paryżu). 

2) Mały portrecik Fryderyka III, kurfirsta 

heidelberskiego z r. 1600. 

3) Pokłon pasterzy*. obraz. należący do 
cenniejszych w tym zbiorze. Autorem jego jest 

prawdopodobnie Pieter Coecke van Aelst, któ- 
ry pracował w Antwerpji w w. XVI. 

4) Piękny portret męski, noszący 

1524 r. oraz monogramy. 
datę 

Według  przypusz- 

nał mu nikt...'* Tom omawiany zawarł ponad 
to szereg innych pism wydanych niezwykle 
pieczołowici poddano raz e rewizji 

teksty przez konfrontację z autografami i 

pierwodrukaini, zaopatrzono je w aparat kry- 

tyczny, porzedzono  informującemi wstępami 

obieczono w szatę graficzną zaiste bez skazy. 

Istotnie, kiedy się trzyma w ręku pok. 
ny tom 0 470 stronach i skromnej, choć 
wornej okładce, kiedy się przewraca karty 

miękkiego bezdrzewnego papieru, pokryte nie 
skazitelnie czystym drukiem, kiedy się czyta 

tak kapitalną rozprawę, jak wstęp Stanisła- 
wa Pigonia do „Žywili““, kiedy się wreszcie 

przebiega oczyma i. myšlą, bez uprzedzeń 

na grumcie „przezwyciężania. filomatyzmu:* 
wyrosłych, poszezególne etapy młodzieńczego 
epos poety — nietylko bibljofila czy miekie- 
wiezologa, ale każdego, kto świadom znacze- 
nia zjawiska kulturalnego, któremu na imię 
Miekiewiez, radość ogarnia, że nas obdarzo- 
no wprost bezcennem wydawnictwem. 

Jeżeli jednak t. V, mimo całej swej wagi 

i interesu, ogarnął dzięki takiemu np. Archi- 
wum Filomatów rzeczy mniej lub więcej znane 

o tyle t. XI stanowi istną rewelację. Rewela- 
cyjność to dwoistego charakteru: tylko część 
znajdujących się iu pozycyj była drukowana, 
ale rozproszona; inne, a jest ich sporo, ukazu 

ją się oczom cezytelnika-po raz pierwszy. Nie 
trzeba uzasadniać, że ten przyrost rozszerzy 
znakomicie stan naszej wiedzy o tej epoce ży 
cia poety, w której, będąc głównym filarem 
Koła Sprawy Bożej w Paryżu, znajdował się 
on pod urocznym wpływem Andrzeja Towiań- 
skiego. 

Tych 150 przemówień to istna kopalnia 
wiadomości, które nam pozwalają odtworzyć 
udział M - cza zarówno w pracy zewnętrznej 

Koła, rozciągającej swe sieci na Polaków, 
Francuzów, Żydów, skupiającej zaledwie kil- 
kudziesięciu emigrantów, atakowanej stale ze 
pośrednictwem wpływowych przeciwników, 

prasy i kazalnicy, jak i wewnętrznej, polega 
jącej na doskonaleniu morałnem przez daleko 

  

   

    

   

  

   

  

czenia prof. P. Ganza z Bazylei obraz -ten 
może być dziełem Meister von Messkirch. 

5) Kolekcja akwarełowych karykatur. Ja- 
kóba Sokołowskiego. 

6) Kossaka * Juljusza dzieci Adama 
Krasińskiego na wózku (akwarela). 

T) Kossak Juljusz — portret „Adam Kra- 
siński i Juljusz Kossak w powozie pocztowym“ 

(rys. piórem, pendzlem i sepia). . Podpis . J. 
Kossak 1877. Za 

ZNAWCY I „FACHOWCY* 

Jest rzeczą charakterystyczną, że złodzieje 
zabrali objekty najcenniejsze. Poruszali się pe- 
'wnie, ze świadomością celu. Obrazy ' wycięli 

z ram, zabierając tylko płótna. ||| 
Kierował nimi ktoś, doskonale  orjentu- 

jący się w wartości zbiorów muzealnych. Na- 

tomiast ręce, które tę kradzież wykonały, ich 
„robota” wskazuje znowu na to, że do kradzie. 

ży zaangażowano wprawnych  „kasiarzy”. 

ŚLEDZTWO : 

‚ Kradzież wykryto około godz. 6.rano, gdy 

do sal muzealnych przyszedł jeden ze służby. 

Zaalarmowano zarząd muzeum i policję, któ- 
ra przystąpiła do śledztwa. 

Z zeznań służby wynika, że w 

ostatnich tygodni zaobserwowano wśród od- 
wiedzających muzeum kilku podejrzanych. 

Rysopisy ich ustaliła policja, która natychmiast 
rozesłała „elefonogramy nietylko do różnych 

punktów kraju ale i do policji szeregu stolic 

europejskich. Przypuszczać bowiem można, że 
skradzione dzieła sztuki złoczyńcy będą  uSlev- 

wali wywieźć zagranicę, ponieważ sprzedaż 

tego łupu w kraju jest więcej niż wątpliwa. 

ciągu 

posunięty rygoryzm (pozostałość z okresu 1i- 

lomatów), posty mowego zakonu (t. zn. 

Wieczór zakończył się wykonaniem IV 

wstrzymywanie się od wszelkich uciech moral 

nych i umysłowych), t. zw. przeglądy wnę- 

trza, dążność ku zdobyciu godności kapłań- 
stwa, spowiedź i komunję w duchu. Nie wólno 

również zapominać o tym ogromie heroicznej 

z wiary, wniesiónej pr. poetę do sprawy, 

„ w możność przeistoczenia człowieka i świa- 
ta; 

Jakże trafnie powiada wydawca: “Bez 
uwzględnienia, bez ogarnięcia i oszacowania 
tej wiary, cała bolesna szarpanina działalnoś- 
ci Koła paryskiego, cały wysiłek duchowy 
M - cza, mogłyby się wydać, jak się wydawa- 
ły niejednemu, jako przejaw jakiegoś zbioro- 
wego oszołomienia, jakiegoś przepastnego za- 
mętu dusz. A przecież w tamtem zapamięta- 

niu się było coś z ognistej mgławicy, z tego 
pożaru serce, z jakiego zwykle wynikają wiel- 
kie odrodzenia religijne ludzkościć*. 

Przemówienia w Kole $prawy Bożej nie 

wyczerpują jeszcze zawartości tomu XI. Ma- 
my tu ponadto kilka pozycyj, związanych z 

legjonem włoskim M - cza: wiadomość o 
audjencji u pap. Piusa IX, rozkaz dzienny leg 

jonowy „pięć odezw do ludu włoskiego. Wresz 
cie dział trzeci skupia 17 przemówień przygod 
nych. 

W 'ostatniem z nieh znajdują się wzru- 
jące słowa, wypowiedziane przez poetę na 2 
i pół miesiące przed zgonem: „czuję w swych 
wnętrznościach głos całej ujarzmionej Polski.'* 
I te jeszcze: „nasz zawód apostolski jest cież 
ki, bo trudniejszy od posłannictw, jakia dotąd 
spełniano. Bo opowiadamy zmartwychwstanie 
narodu na ruinach zdobywców, spanoszałych 

łupami z jego pracy, talentu i męstwa. Bo nie 

równie więcej ma do zwalczenia zakon nasz 
niż samotniey i pielgrzymi na pustyniach, niż 
rolnicze cytadele średnich wieków, niż kapuey 
ni lub trapiści późniejsi, niż nawet krzyżowcy 

maltańscy, cypryjscy i rodyjańscy, niż bre- 
cia ignoranci i siostry miłosierdzia dzisiejsze! * 

# 
  

Ona tež dba о garderobę i bieliznę Hitlera, 
ponieważ „Fiihrer'* nie znosi lokajów. Drzwi 

wejściowe do mieszkania Hitlera wiodą naj- 
pierw do pokoju szofera, tworzącego pocze- 

kalnię, stamtąd przez wąski korytarz idzie 
się dopiero do apartamentów Hitlera, złożo- 
nych z gabinetu i sypialni. 

Wczesnym rankiem, bo o godzinie wpół 
do siódmej Hitler spożywa pierwsze śniada- 
nie i odbywa konferencję ze swoim sekreta- 
rzem Rudolfem Hesse, który przedstawia mu 
najpilniejsze sprawy. Potem Hitler odbywa 

dokładną lekturę dzienników i dyktuje swo- 
im urzędnikom polecenia i decyzje w najważ 
niejszych, aktualnych sprawach. O godzinie 
dziesiątej rozpoczynają się przyjęcia podług 

programu, ułożonego przez sekretarza Walte- 
ra Funka, 

Wszyscy, którzy pragną być przyjęci, 
przez Hitlera,, zgłaszają się parę dni naprzód 
poczem jeden dzień przed przyjęciem zawiada 
mia się ich telefonicznie o dniu i porze przy- 
jęcia. Każdy, kto wchodzi do gabinetu Hitle- 
ra musi go powitać hitlerowskiem podniesie- 
niem ręki, na które Hitler odpowiada tym sa- E 

nym gestem i wskazuje gościowi krzesło. 
Oficjalną formą przemawiania do Hitle- 

ra stałosię popularne „Mein Fiihrer''. Jeśli 
przyjmowany jest cudzoziemiec, Hitlerowi io 

warzyszy zawsze tłomacz, ponieważ kanclerz 
"Niemiec nie zna innego języka prócz niemiec- 
kiego. ; 

W południe składają Hitlerowi wizytę wy 
łącznie dyplomaci. Przed wizytą dyplomatów 
Hitler przechodzi szybko do swojej sypialni; 
aby przebrać się w strój wizytowy. Ale ua- 
tychmiast po skończeniu wizyt przebiera się 
znów w zwyczajne ubranie spacerowe. Obiad 

"jada Hitler zawsze w pokoju, przylegającym 
do sal kanclerskich. W obiedzie bierze udział 
kilka osób, wybranych rano z pośród rzeszy 
ludzi, którzy byli u niego na przyjęciu. Spo- 
tyka się więc często przy stole obiadowym 
Hitlera robotników lub niższych funkcjonar- 
juszy, w prostych ubraniach. Rozmowa jest 
bardzo ożywiona. Wolno poruszać wszystkie 
tematy, prócz polityki wewnętrznej. Ulubiony 

mi tematami rozmowy Hitlera są architektu 

W _WIRZE STOLICY 
SPRYTNA PROPAGANDA WYROBÓW 

KRAJOWYCH 

Może i ma rację ta dostojna dama twier- 
dząc, że dzisiejszy upadek moralności jest 

wyłączną winą fryzjerów . 

— W latach siedemdziesiątych zeszłego 

stulecia. mówi, gdy byłam podłotkiem, wszy- 

scy panowie od 15-stu do 100 łat nosili wą- 
siska i brody — całować się z takim jeżem 

nie było żadną frajdą, unikałam tego starannie 

podobnie jak inne panienki; dziś — wygołeni, 
mięccy, gładcy mężczyźni są taką atrakcją, 

że trudno się oprzeć, mimo niezłomnych zasad 

ulegam sama nieraz pokusie i — w salonie za 
palmą, „w  buduarze, ciemnym korytarzu, 
EB 

Naturalnie i śród fryzjerów są przyzwoici 

ludzie, pragnący wprowadzić moralność z po- 

wrotem. Np. ten tryzjer z Katwaryjskiej ulicy, 
co to obciął klijentowi nos. 

Dobra nauczka. jeśli ten jego pacjent się 
nie zrazi i nie zapuści brody po pas to naprawdę 
niema na dzisiejsze. zepsucie rady. 

Można się nie golić u rozsadnika rozpusty 
czy cnoty, a samemu skrobać żyletką — na- 
raża to też na poważne przykrości. Przyjaciel 
opowiedział mi następujący urywek ze swej 
autobiografji: 

— Zawsze kupowałem amerykanskie noży- 

ki Gillette. Doskonałe! Ale raz przed balem 

o ll-tej w nocy zakładam nowy, ostatni nożyk, 

skrobię, ciach, — nic nie bierze! Tey jak 
urzędnik magistracki! | musiałem zrezygnować 
z balu. 

Więc zacząłem kupować pudełka po sześć 
nożyków naraz. Zauważyłem dziwną rzecz: 

pierwsza giletka do luftu, druga bardzo zła, 
drapie i gryzie dalsze Świetne, ostre jak piły. 
Co jest, co? 

Znajomy dozorca z kamienicy gdzie mie- 
Ści się zakład apteczny rzucił pęk Światła па 

tajemniczą sprawę: — Ten pigułarz, rzekł, za- 
miast napiwków to mi daje żyletki do golenia, 

muszę mu je tylko koniecznie zwracać po 
użyciu... 

Wszystko jasne- Szelmy sprzedawcy gil- 

letek nietylko sami się golą swym towarem, 
lecz jeszcze użyczają go znajomym, a potem 

wtłaczają w opakowanie i sprzedają jako no- 

we. Kanalje! Postanowiłem, choć z żałem, 
rozstać się z amerykańskiemi i szwedzkiemi 
nożykami. 

— Przeszedłeś na brzytwę? 

— A nie, to niebezpiecznie: poprostu uży- 

wam teraz polskich nożyków — Połonja. 

I co? nie trafiają się wśród nich tępe? 

— Nigdy. Rozumiesz przecie, że sprze- 
dawcy wolą się golić lepszemi, cudzoziem- 

skiemi nożykami. Karol. 

Cały świat pije 
najszlachetniejszą angielską 

HERBATĘ 
LYONS'A 

SE cierpki smak 
+ — łagodny smak 

Wsrędzie do nabycia 

Czerwone opakowanie 
Żółte 4 

  

rozmowie gwary codziennej i nie unika wyra 
żeń mocnych i pieprznych. Współbiesiadnicy 
nie muszą stosować się do jego gustu. Podaje 
się ryby, pieczenie i wino. Zresztą obiady u 
Hitlera nie są wystawne, bo Hitler jest oszczę 

dny. Hitler nie jada mięsa, nie pije alkoholu 
i nie pali. Resztę ania spędza Hitler na kon- 
ferencjach politycznych z członkami rządu. 

Konferencje te przerywane są czasem nagłym 
wyjazdem Hitlera na prowincję, szczególnie 
do Prus Wschodnich i do Bawarji. Samolot, 
który zabiera go do Królewca lub Monachjum 

stoi zawsze gotów do odlotu. Hitler wychodzi 
ra, automobilizm i muzyka. Hitler używa w rzadko na miasto i kładzie się spać o północy. 

HU i iii is r a o ЯЕа НОЬ 

HALLOH! — MÓWI WILNOI 
Według wzorów angielskich i francuskich, powstała w Wil- 
nie wybitnie fachowa PORADNIA METAPSYCHICZNA, 
przy współadziale: Gratologa, hypnotyzera i med um, Zakres 
działania; Horoskopy, z gwarancją sprawdzenia się, poda- 
niem faktów przeszłych, terazniejszości i prognozy medjn- 
micznej przyszłości. 

zasadach anaitycznych, Oraz oceny medjnmiczne w Sprawach handlowych, osobistych 
i zdrowotnych — przyczem te ostatnie bardzo ważne dla nieuleczalnych. Zgłoszenia 
listowne w jakiejkolwiek sprawie, winny być pisane włosnoręcznie, a w sprawach waż- 
nych, msżliwie z fotogratją, którą się zwraca, Przyjęcia osobiste cały dzień. Opłata za 
progaozę lub ocenę 1 złoty, znaczkami lnb mandatem. W innych sprawach złotych 5— 
Adres; PORADNIA METAPSYCHICZNA, 
Podziękowania z praktyki zagranicznej — 

Wydaniem sejmowem dzieł _ Mickiewicza 
królewską nam zgotowaną ucztę'*. 

Zygmunt Falkowski z powodu choroby 
nie mogł prz, na wieczór, — rękopis jego 
prelekcji był odczytywany przez p. J. Zapaś- 
nika, skutkiem czego zatraciła się świeżość bez 
pośredniego słowa autorskiego, 

Krytyk wnikliwy i subtelny, czego dowo- 
*dem są jego monografje o Reymoncie i Norwi 
dzie, Zygmunt Falkowski, mające do zanalizo- 
wania tom XVI, który zawiera rozmowy Mic- 

kiewieza, trafnie pochwycił zasadniczy bojo- 
wy, żołnierski ton słów poety. 

Rozmowy, odtwarzające nam Mickiewicza 

w życiu powszedniem, — w różnych okolicz 

nościach, — od najbardziej błahych, kiedy 

poeta prowadził rozmowy bez głębszego zna- 

czenia, — do rozmów o brzmieniu tragicznen: 

i patetycznem, jak wspaniała przemowa do 
„Przyjaciół - Moskali'*, wygłoszona w Rzy- 

mie w roku 1848. 
Mickiewicz grzmiał wówczas: „Nie Sło- 

wianie jesteście, ale earscy najemniey. Szliś- 
cie z orężem i oręż ten skrwawiliście na bra- 
ciach waszych, Polakach, mogliście nie rozu- 
mieć sprawy naszej i waszej: powiecie, że ho- 

nor, jako żołnierzy, zmusza was wypełniać 

rozkazy. Ale gdy pieniędzmi waszemi, krwią 
waszą, nieudolnością wodzów naszych wzięliś- 

cie Warszawę, rozproszyliście szczupłe nasze 
zastępy i zalegliście ziemię naszą ojczystą, — 
w waszych oczach dopełniała się rzeź kanibal 

ska... 

I cóż wy robiliście? Czy podnieśliście głos 

rski, czy wskazaliście carowi, że wy 

się nie chcecie, że ta zemsta niesprawie 
dliwa, niereligijna, nieludzka? Nie! Wy byliś 
cie narzędziem i pomocą! .... 

Postawa żołnierska wobec życia, — nieu- 

stanna wałka w imię ideałów cechują wszy- 
stkie przemówienia Mickiewicza, którego 3t. 
Pigoń tak niezmiernie trafnie nazwał „najwyż 

szym naczeln. żołnierzem Polski wieczystej”. 
Tom XVI wydania sejmowego dzieł Mie- 

kiewicza pozwala zbliska przyjrzeć się tej 
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Porady grałologiczne i określenia na 

ULICA PIŁSUDSKIEGO 19, M. 12 WILNO. 
z Augiji, Belgji, Francji itd. do przejrzenia 

walee, którą toczył Miekiewicz wytrwale, nie- 

ustannie, na każdym odcinku życia. 
ballady Chopina. Dr. Helena Hleb - Koszań- 
ska, pianistką wybitnie utalentowana, potra 

fiła należycie wydobyć ducha utworu, świad- 

czącego wymownie 0 braterstwie muzyki z 

poezją i o wszechmoenym powiewie romau- 

tyzmu, przetapiającym słowa na dźwięki, a 
dźwiękom nadającego wymowę słów!... 

Trzeba wyrazić życzenie, aby na przysa- 

możliwie wszystkie Wieczory mickiewi- 
skie zawierały podobne akcenty muzy- 

Drugie życzenie dotyczyłoby nieco weześ 

jszego rozpoczynania transmisji, a tem -1- 

mem i całego wieczoru. 

Wieczór pierwszy był pod tym względem 
skostruowany nieco wadliwie. Usprawiedliwie 
nie, co prawda, łatwo się znajdzie: była to 

przecież 200 „Środa literacka'*, — skromny, 
ale jakże znamienny i miły „jubileusz: *. Ze 

sprawozdania, odezytanego przez prezesa Wi- 

toida Haulewicza, słuchacze mogli się dowie- 

dzieć, (stali zaś bywalcy — przypomnieć so- 

bie) — jak wiele zostało dokonane! 
Dwieście „śród'' |... Kawał to czasu... A 

zdawałoby się, tak niedawno jeszeze odbywała 
się ta pamiętna pierwsza „śŚroda* w murach 

pobernardyńskich, w lokalu ówczesnej bibljo- 

teki Wydziału Sztuk Pięknych !.... 
Na -200-ej „Środzie'* mimowoli się szuxa- 

ło weteranów środowych... niewielu ich było 

na sali...Był jednak ten „galilensz*', którego 

sam Czesław Jankowski uroczyście uznał za 
prawowitego wilnianina (to eoś znaczy!), — 
jeden z najenergiezniejszych środowiczów, — R 

niestety, już od pięciu lat (jakże ten ezas te- 

ci!) odwiedzający Wilno tylko w charakterze, 

gościa, — słowem, był na jubileuszowej „śro- 

dzie'* generalny konserwator, dr. Jerzy Re- 
mer. 

To już była „żywa tradycja''..Tak, tak: 
„za naszych dobrych czasów”... 

Ale i nowe czasy, sądząc z I Wieczoru 

miekiewiezowskiego, nie są tak złe... 

w. Ch. 
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Wykorzystanie przez relników 
Urzędów Rozjemczych 

Wydane ostatnio ustawy niosące pomoc za- 

dłużonemu rolnictwu, mogą przynieść ulgę tyl- 

ko o tyłe, o ile zainteresowani zechcą z nich 

<skorzystać. Dotychczas daje się zauważyć ma- 
łe zrozumienie dla tej sprawy u rolników, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o ustawę © urzędach 

rozjemczych z dnia 28 marca 195 г. 

Nie leży bynajmniej w doraźnym intere- 

sie wierzycieli uświadomienie rolnika o ulgach 

w spłacie długów, jakie można uzyskać przed 

rzędami rozjemczemi, a rolnicy ze swej strony 

żeniowych, albo znają je zbyt pobieżnie, nię 

doceniając ich doniosłości. 

Tendencją ustawodawstwa  finansowo-Tol- 

nego jest oddłużenie rolnictwa nie tylko w inte- 

resie rolników, ale w interesie ogólno-państwo- 

wym. Dobrze zrozumiały interes wierzyciela rol- 

ników, tak przemysłowca jak handlowca, rów- 

nież tego oddłużenia wymaga, o ile stanie się 

na stanowisku dążenia do dobrobytu a nie rui- 

ny gospodarczej swego klijenta. Stąd rolnik 

zabiegający a pełne wykorzystanie wszystkich 

ulg w spłacie długów, jakie ustawa przewiduje, 

nie tylko się nie kompromituje, ale naodwrót, 
działa w interesie gospodarki ogólno-państwa- 

wej i nawet w interesie swego wierzyciela, cho- 

ciażby był on obecnie innego zdania. 
Dia utrzymania jednolitej linji w całej ak- 

cji finansowo-rolnej, tendencją tej akcji jest rów 

nomierne rozterminowanie wszystkich długów 

rolniczych, oraz jednakowa obniżka oprocento- 

wania, tak aby wierzyciel naskutek czy to u- 
kładu z swoim dłużnikiem, czy orzeczenia U- 
rzędu Rozjemczego, obniżającego oprocento- 
wanie i rozterminow ującego płatnosć wierzytel- 

ności, mógł uzyskać podobne rozterminowanie 

i oprocentowanie własnych długów prywatnych: 

nie bankowych — przed Urzędem Rozjemczym, 

bankowych — drogą układu z bankiem, zaak- 

z ceptowanego przez Bank Akceptacyjny. 

` Ta dążność do równomiernego obniżania 
oprocentowania wszystkich długów rolniczych i 

równomiernego rozterminowania płatności dłu- 
gów wszystkim dłużnikom sprawia, że w wy- 

padkach zasługujących na uwzględnienie urzę- 

dy rozjemcze starają się stosować najdłuższe 

z dopuszczalnych terminy spłat.i najniższą sto- 

pę procentową. W ten sposób rolnicy z tatwo- 

ścią mogą uzyskać rozłożenie spłaty długów na 

łat T z wstrzymaniem spłaty długu przez pierw- 

sze dwa lata i z oprocentowaniem 4,5 procent 

rocznie, licząc od daty orzeczenia urzędu. Od 
daty tej wszystkie objęte orzeczeniem zobowią- 

  

zania, tak weksłowe jak i inne, tracą wszełką 

moc, a jedyną podstawą rozrachunku z wie- 

rzycielem staje się treść orzeczenia. 

Z uwagi na stosowaną przez urząd rozjem- 

czy zniżkę oprocentowania, zazwyczaj od 6 

do 4,5 procent rocznie wszełkie długi, podlega- 

jące orzecznictwu urzędów rozjemczych i wyżej 

oprocentowane musiałyby znalezć się niezwłoc 

nie na wokandzie. Zwłoka ze strony posiad: 

cych. wysoko oprocentowane długi, naraża ich 

trzebne straty. Straty te są duże, gdyż 

tki płacone wierzycielom prywatny 

zwyczaj bardzo wysokie i graniczą z odsetkiem 

ustawowo dozwolonym, albo nawet go przekra- 

czają. 

To samo można powiedzieć o stratach wy- 

wołanych płaceniem odsetków prawnych od za- 
protestowanych weksli i od sum zasądzonych 

wyrokami sądowemi, również podlegających ob 
niżeniu w drodze postępowania przed urzędami 

rozjemczemi. 

Zdając sobie doskonałe sprawę, że w obec- 

nej chwili rolnikowi trudno jest nieraz nawet 

zdobyć się na pokrycie kosztów postępowania 

przed sądem rozjemczym i że tem w znacznej 

mierze tłumaczy się mały napływ spraw do 
tych urzędów, nie sposób jednak powstrzymać 

się od uwagi, że wysiłek jakiego wymaga Skie- 

rowanie sprawy do urzędu rozjemczego, opłaca 

się wielokrotnie i że warto go wykonać. 
Dzięki bowiem orzeczeniu Urzędu Rozjem- 

czego zyskuje się z jednej strony tak znaczna 

obniżkę oprocentowania długu, że pokrywa o- 
na kilkakrotnie w ciągu roku poniesione koszta 

postępowania, a z drugiej strony legalizację sta 

nu faktycznego zalegania w spłacie długu i wy- 

znaczenie wykonalnych nowych terminów spla- 

ty, co jest nietylko prawną obroną, ale i rehabiki 

tacją moralną wobec wierzycieła. 

Tymczasem ruch, zwłaszcza w wojewódz- 

kich Urzędach Rozjemczych (dla gospodarstw 
ponad 100 ha) jest bardzo mały. Rolnicy nie 

są przyzwyczajeni do pośpiechu, marudzą, na- 

myślają się, czekają na wyniki spraw złożo- 
nych przez bardziej krewkich .sąsiadów,, tym- 

czasem odsetki rosną niepotrzebnie już od 

czerwca br., tį. od chwili zorganizowania Woje- 

wódzkich . Urzędów Rozjemczych. Zwiekanie i 
bierność stały się nałogiem. Każdy nałóg drogo 
kosztuje, a będzie kosztował najdrożej  tych. 

którzy namyślają się skierować swoje sprawy 
da Urzędu Rozjemczego dopiero wówczas, ydy 

Urzędy te zostaną zlikwidowane. Likwidacja 
Lizędów może nastąpić niebawem. 
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OSOBISTE. 

— Redaktor Stanisław Mackiewicz od 
poniedziałku bieżącego tygodnia jest chory i 
przebywa w kliniee. 

MIEJSKA. 
tygodniu ubiegłym na 

1865 sztuk bydła, z 

1790 

— Spęd bydła. W- 
targi miejskie spędzono 

czego na konsumcję miejską zakupiono 

sztuk. Resztę nabyły okoliczne gminy. 

— Chłodnia drobiu. Pod miastem, koło Po- 

rubanku, eksporterzy budują chłodnię dla dro- 
biu. Zbyt drobiu zapewniony został przez umo- 

wę z importerami zagranicznymi. 

— Podatek od uboju. Od wczoraj pobiera- 
ny jest nowoustanowiony podatek od uboju w 
wysokości od 50 gr. do 3 zł. od sztuki. 

— Z Pogotowia Ratunkowego. W paždzier- 
niku Pogotowie Ratunkowe było czynne w 586 

wypadkach, w tem wyjazdów było 193, w po- 

zostałych zaś wypadkach pomocy udzielono na 
miejscu. 

‚ SKARBOWA. 
— Spłata zaległości w naturze. W sprawie 

sposobów. przyjmowania płodów rolnych, drze= 

wa i innych artykułów na poczet zaległych po- 
datków,. odbyły się ostatnio w Izbie Skarbowej 
narady kierowników. urzędów. 

Jak wiadomo ściągnięte w tej formie zaleg- 
łości będą następnie przekazane Funduszowi 
Pracy. 

WOJSKOWA 
— święto 85 Pułku Strzelców Wileńskich 

obchodzone będzie w roku bieżącym'w dniu 11 
listopada br. w ścisłych ramach pułku. 

—Ze Związku Oficerów w stanie spo- 
czynku. W związku z wyjazdem z Wilna ppłk. 
Chrystowskiego Józefa, zasłujonegą i długolet- 
niego członka zadu Zw. „Of. w St. sp. Kola 
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Czarny dzien endecji wileńskiej 
Proces „Dziennika wii." przeciwko „Glosowi Wilna" - 

FAMILIJNY PROCES. $ 

"Wczoraj w sali Sądu Okręgowego ogłoszo- 
wy został wyrok w procesie „Dziennika Wileń- 
skiego“ przeciwko redakcji nieistniejącego już 
pisma „Głos Wilna*. Był to typowy „familijny 
proces* "r familijne generalne pranie brudnej bie- 
zny. Starsza generacja endecji wileńskiej w 0- 
sobie p. Zwierzyńskiego oskarżała „młodych* 

w osobach pp. St. Ochockiego, Górnisiewicza 
i aa o zniesławienie. W charakterze 
świadków dla poparcia swego oskarżenia. pan 
Zwierzyński. powołał pp. prof... Komarnickiego, 
prof, Glixelliego, red. Kownackiego, dyr. Mazur 
kiewicza, słowem kwiat miejscowej endecji. 

OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO. 

Cała historja datuje się od pamiętnych wy- 
padków listopadowych w Wilnie. Wówczas 

„wiašmie po zawieszeniu za podburzającą dzia- 
Niatność „Dziennika Wileńskiego" ukazała się ga- 

zeta pf. „Głos Wilna", Wydawcą jej był p. Gór- 
niesiewicz, redaktorem naczelnym p. St. Ochoc- 
ki b. prezes Bratniej Pomocy z ramienia Mło- 
dzieży Wszechpolskiej. Tajemnicą poliszynela 
było, iż „Głos Wilna* został wydany przy wy- 
bitnej pomocy p. Zwierzyńskiego. Były to jed- 
nak miodowe miesiące. Po wznowieniu „Dzien- 
nika Wileńskiego" — „Głos Wilna” stał się dot. 
kliwym konkurentem. Stąd poszły pierwsze 
kwasy. 

Podobnie jak „Dziennik Wiłeński*, Głos 

Wilna ostro, a nawet silniej akcentował swoją 
antysemickość. Na tem tle właśnie doszło do 
pierwszej prasowej scysji, a mianowicie w „Gło 
sie Wilna" ukazał się artykuł, atakujący posła 
zwierzyńskiego i ostro krytykujący całą „ideo- 
iogję” endecką. Po pierwszym strzale poszły na- 
stępne, bardzo mocne i dosadne w formie. Naj- 

cięższym jednak zarzutem wysuniętym przez 
„Głos Wilna* pod adresem „Dziennika Wileń- 
skiego” było to, że w posesji tego ostatniego 
przy ul. Mostowej 1, mieści się dom sehadzek 
a wydawca Dz. Wil. p. Al. Zwierzyński jest „ta- 
betykiem* i „człowiekiem cuchnącym trupim 0- 
dorem”. — „Głos Wilna” =. tyn kon- 

kurenc: walki spełnieniu swej misji u- 

świadowiecia wa o stosuneczkach rodzin- 
mych w wileńskiej endecji, przestał wychodzić. 
Zapomianoby o nim zupełnie, gdyby nie skarga 

p. Zwierzyńskiego, który pociągnął do odpo- 
wiedziatności buntującą się młodzież o zniesła- 

wienie. 
OSKARŻONY OCHOCKI MA GŁOS. 

Jako pierwszy z oskarżonych przemawiał 

p. St. Ochocki. 
— Byłem — mówił — znanym działaczem 

na terenie uniwersyteckim. Pracę swoją w ,,Gło- 
sie Wilna* rozpocząłem przypadkowo i widocz- 
mie praca moja zdobyła uznanie ze strony pa- 

mów z „Dz. Wil.”, skoro proponowali mi przej- 
ście do ich redakcji. Propozycję odrzuciłem a 
odrzuciłem dlatego, że ideologija reprezentowa- 
ma przez to pismo jest fałszywa i do poczynań 
ludzi tego obozu nie chciałem przykładać ręki. 

Odrzucenie oferty pociągnęło za sobą walkę 
konkurencyjną. W chwili jej rozpoczęcia byłem 

т # Warszawie i o kampani wszczętej przez 
LŽ Wi.“ dowiedziałem się z artykułu „Stowa“ 

pi Reż enedecka o endecji". 
powrocie do Wilna nastąpił nieoczeki- 

ai zwrot. Oto „Dz. Wil.* w osobach pp.: 
prot. „Komarnickiego i red, Kownackiego zwró- 
cili się do mnie z propozycją zaniechania wy- 
dawnictwa. Robiono przytem rozmaite nadzieje 
na przyszłość, bardzo ponętne dla mojej 0s0- 
bistej karjery. Postawiłem jednak dwa warunki: 
1-0 že „Dziennik Wileński'* nie będzie zamiesz- 
czał ogłoszeń żydowskich i 2-o że p. Zwierzyń- 
ski usunie ze swej posesji dom schadzek. Na 
to prof. Komarnicki zaproponował kompromis 
na 50 procent, Oczywista nie zgodziłem się i 
kampanja prowadzona przez „Dz. Wil.* zyska- 
ta znowu na sile. 

HANDLOWY BOJKOT... 

Dłuższy ustęp przemówienia poświęcił p. 

ZA 

Ochocki Sprawie bojkotu sklepów żydowskich. 
Bojkot prz t. zw. „Klub. Młodych”, 
organizacja ściśle związana z „Dz. Wileńskim” 
i będącą pod bezpośrednimi wpływem prof. Ko- 
marnickiego j p. Kownackiego. Członkowie „Klu 

bu* stawali przed żydowskiemi sklepami i każ- 

demu kto tam kupował, niepostrzeżenie przy- 
czepiali kartkę z odpowiednim nadpisem. „Głos 
Wilna* propagował również bojkot, ale „Dz. 

Wileński" agitująć za bojkotem, przyjmował od 
firm żydowskich ogłoszeńia i po tem, gdy tran- 
zakcję ubito, dany sklep był zwołniony od o- 
pieki „Kłubu”, tak było np. ze znanym sklepem 
„Prużana* na Mickiewicza, przy którym usta- 
wiono nawet fotografa i osobom kupującym w 
tym sklepie oświadczano, że fotografje ich u- 
każą się w prasie. Właśnie p. Ochockiemu do 

redakcji „Głosu Wilna* dostarczono tąką foto- 

gratję, jak wchodzi p. Wyrwicz do sklepu „Pru 
žana“. P. Kownacki specjalnie telefonował, 
prosząc p. Ochockiego o zamieszczenie zdjęcia, 
które się też ukazało w. „Głosie”. 

W kilka dni potem w „Dzienniku Wileń- 
skim* ukazało się ogłoszenie „Prużana* ip. О- 
choci zrozumiał © co chodzi i do czego słaży 
„Głos* i „klub młodych”. P. Ochocki wyraźnie 

daje do zrozumienia, że zarówno „Głos* jak i 
„kłub młodych* były używane jako narzędzia 
szantażu w stosunku do firm żydowskich ocią- 
gajacych się z udzielaniem ogłoszeń do „Dz. 
Wileńskiego". 

PROF. KOMARNICKI NIE ROZUMIE... 

Sprawa organizowania bojkotu sklepów ży 
dowskich i praktyki „Dz. Wileńskiego" w tej 
materji z jednej strony, a z drugiej sprawa do- 
mu schadzek mieszczącego się w posesji, nale- 

żącej do „Dz. Wil" były osią, dookoła której 
toczył się proces. W pewnym momencie przy 

omawianiu kwestji bojkotu żydowskiego i ope- 

racyj „Dz. Wil." z „Prużanem”, przewodniczący 
zapytuje świadka Oskarženia prof. Komarnic- 
kiego: 

— Czy takie postępowanie „Dziennika Wi- 
leńskiego" uważa pan profesor za etyczne? 

Świadek Komarnicki: 
„Nie rozumiem pytania”. 
Ochocki je powtarza, Prof. Komarnicki na- 

dal „nie rozumie”, 
Wreszcie ztmuszońy do odpowiedzi przez 

przewodniczącego, zaczyna się plątać: 
„To jest kwestja względna... Czasami tak, 

czasami nie itd. itd." 

P. KOWNACKI NIE WiE, CO SIĘ DZIEJE 
U NIEGO W DOMU. 

W sprawie domu schadzek zeznawał p. 
Kownacki, który administruje posesją przy ul, 

Mostowej 1. P. Kownacki twierdził, iż mieszczą 
się tam tylko „pokoje umeblowane”, utrzymy- 
wane przez żyda Frydmana. Jest to pożądny 
człowiek, regularnie opłaca komorne w wyso- 
kości 54 dołarów miesięcznie. 

Gdy „Głos' zaczął pisać i w mieście zaczęto 
mówić coraz głośniej, że w siedzibie , „Dz. Wil.“ 
mieści się dom schadzek, świadek osobiście in- 
terwenjował w Starostwie Grodzkiem i kilka- 
krotnie w III komisarjacie w celu stwierdzenia, 
czy w domu istotnie znajduje się dom schadzek. 
Miało to posłużyć mu za podstawę do wszczę- 
cia sprawy o eksmisję, sam bowiem jak twier- 
dzi, czegoś podobnego nie mógł stwierdzić ani 
zaobserwować. 

Oświadczenie p. Kownackiego wywołało 
na sali zrozumiałe zdumienie, Wydawało się bo- 
wiem rzeczą conajmniej dziwną, że rządca do- 
mu nie wie o tem, o czem całę miasto od dawna 
głośno mówiło. 

Bomba wybuchła właściwie po tem zezna- 
niu, kiedy przy pułpicie stanęli z kołei dwaj za- 
przysiężeni świadkowie: kierownik Ill Komisar- 

į jatu PP i referent Starostwa. Pierwszy zeznał, 
iż o tem, że przy ul. Mostowej 1 mieści się nie- 
legalny dom schadzek policją doskonale wie- 
działa, jednak p. Kownacki do niego nigdy w 
tej sprawie się nie zwracał. 

Właściciel pokoi umebłowanych Frydman, 

był. za utrzymywanie nierządu parokrotnie kara- 
ny przez. sąd starościński. 

Drugi świadek, reierent Starostwa równićż 
kategorycznie oświadczył: 

— Ani p. Kownacki, ani nikt z redakcji „Dz, 
Wil.* do Starostwa po informacje nie zgłaszał 

się. Przeprowadzony wywiad. przez” Starostwo 
stwierdził, iż w posesji przy ul. Mostowej 1— 
„przedsiebiorstwo“ istnieje 

Dodač naležy, že p. Kownacki zeznawał 
pod przysięgą... 

„NAOCZNY* ŚWIADEK. 

Sałwy Śmiechu ria sali sądowej wywołują 
zeznania niejakiego Znamierowskiego, właści 
cieła drukarni przy ul. Kwaszelnej 23. 

— (o świadek wie o sprawie? 
— Byłem w tym domu z kołegą. 
— W jakim domu, w redakcji „Dz. Wil.*? 
— Nie, w „umeblowanych pokojach”, Cho- 

dziłem tam zresztą często. 

Upomnienie przewodniczącego  mityguje 
salę. Świadek Znamierowski nic więcej nie ma 
do powiedzenia, ale to co powiedział, jest do- 
bitnem potwierdzeniem, iż zarzuty p. Ochockie- 
go nie były pozbawione podstaw. 

SPOSOBY „DZ. WILEŃSKIEGO*. 

Spory snop światła na metody „Dz. Wileń- 
skiego”, jego wydawcy i redaktorów rzuciły ze- 
znania drugiego oskarżonego p. Górniesiewicza 
Oraz Św. dr. Pawłowskiego założyciela „Dz. 
Wil.* Górniesiewicz oświadczył m. in., że osobę 
p. Zwierzyńskiego jaskrawo oświetla fakt, iż 
będąc wydawcą ultrakatolickiego pisma , „Głos 
Wileński*, drukuje w jednym i tym samym пи- 
merze wyjatki z Pisma św. i drastyczne pamięt- 
niki kochanki Kreugera. 

Św. Pawłowski opowiada obszernie, jak to 
było w Lidze Robotniczej, znajdującej się pod 
egidą p. Obsta, kiedy zgłosił się doniego patron 
Ligi ks, Markowski z żądaniem przeprowadze- 
nia rewizji. Obst w brutalny sposób odmówił 
zadośćuczynienia temu żądaniu, Liga Robotni- 
cza pod prezesurą p. Obsta — mówił p. Paw- 
łowski — zupełnie upadła. 

Dalej p. Pawłowski Opowiada o tem, jak 
założył „Dz. Wil.” i zaangażował p. Zwierzyń- 
skiego z pensją 50 rubłi miesięcznie. Dziś czasy 
się zmieniły i dawny pomocnik wszedł w rolę 
wydawcy i jest właścicielem pisma, którego za- 
łożyciel nie może tam nawet zamieścić artykułu. 

WYROK. 

O godzinie 1-szej z minutami po północy 

rozprawa została zamknięta, a wyrok Sąd ogło- 
sił wczoraj o godzinie 10-tej rano. Mocą wyro- 

ku oskarżeni St. Ochocki, Aż oraz 

skazani zostali na zi ywny, 

marze) ostatni otrzymali owe 100 zł. 

grzywny jako karę łączną dla obu. Wobec am- 

nestji kara ta została im darowana w całości, 

MOTYWY WYROKU. 

Bezpośrednio po ogłoszeniu sentencji, prze- 
wodniczący sędzia Brzozowski odczytał motywy 

wyroku. Są one druzgocące, jeżeli chodzi 0 0s- 
karžycieli. Oto bowiem motywy wyroku stwier- 
dzają, że dowód prawdy został całkowicie prze- 

prowadzony, a oskarżeni zostali uznani winny- 

mi jedynie obrazy osobistej przez użycie okreś- 

leń tego typu jak „tabetyk* itp. 
W części dotyczącej ideologji Stronnictwa 

Narodowego, od zarzutów oszczerstwa sąd t1- 
niewinnił wszystkich oskarżonych. 

Jeżeli chodzi o łagodny wymiar kary, sąd 
wziął pod uwagę dotychczasową niekaralność 
oskarżonych, jak również to, że działali oni z 
pobudek ideowych, mając na względzie dobro 

publiczne. P. w. 

  

JESTEŚMY Z ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 

LOWE WYROBY Z WLASNEGO LNU. 

Wileńskiego — zarząd Związku urządza požeg- 

nalną kolację na cześć odchodzącego ppłk. 
Chrystowskiego. 

Zapisy, uczestników kolacji przyjmuje gos- 
podarz kasyna ppłk. Dembiński do dnia 10 listo- 

pada w lokalu związku. 

W dniu 7 bm. w lokalu związku o godzinie 
18-tej poseł na Sejm doktor Brokowski wygłosi 
odczyt na temat: „Nowa Ustawa Samorządowa” 

W dniu 4 bm. w kasynie związku odbędzie 

się kolejna tombola z urozmaiconemi fantami. 
Początek o godzinie 19-tej. 

— Koło Wileńskie Z. O. R. podaje do wia- 
domości, że w dniu 3 bm. o godzinie 18 w ło- 
kalu Koła przy ul. Mickiewicza 22a m. 4, na- 
stąpi otwarcie Kursu Wojskowego dla oficerów 
i podchorążych rezerwy przy łaskawym udziale 
pp. oficerów służby czynnej — jako wykładow- 
ców. jednocześnie odbędzie się pierwszy wy- 
kład okolicznościowy p. płk. dpl. Stachiewicza 
z Taktyki ogólnej. Zarząd Koła wzywa Kole- 
gów do jaknajliczniejszego stawienia się. 

— Wykroczenia wojskowe. Za uchylanie 

się od spełnienia rejestracji wojskowej pociąg- 

nięto do odpowiedzialności w ub. miesiącu 39 
osób. 

KOLEJOWA 
— Wyjazd dyrektora kolei. We czwartek 

2 bm. o godzinie 23 Dyrektor Kolei Państwo- 
wych w Wilnie inż. Kazimierz Falkowski wyie- 

chał na dwudniową inspekcję techniczną linji 
kolejowej Wiłno — 'Królewszczyzna. 

SZKOLNA 

— Egzaminy dla starszych. Egzaminy nad- 

zwyczajne z zakresu programu 7-klasowej szko 
ły powszechnej odbędą się w dniach od 6 do 9 

listopada br. o godz. 17-tej w lokalu publicznej 

szkoły powszechnej Nr. 1 w Wilnie, ul. Żel- 

gowskiego 1, róg Wileńskiej. Do egzaminu mo- 
gą przystąpić: osoby, które przekroczyły. już о- 
bowiązkowy wiek szkolny (14 lat) i nie uczęsz- 

czały do szkoły powszechnej lub jej całkowicie 
nie ukończyły. 

Zezwolenia na składanie tego egzaminu u- 
dziela Inspektor Szkolny m. Wilna. Termin skła- 

s dania podań do dnia 4 listopada 1933 r. 
Taksa za egzamin z 7 kłas wynosi 20 zł. 

AKADEMICKA 

— Z Koła Akademików-Dziśnian. Dnia 29 
paźdz. br. odbyło się Doroczne Zwyczajne Wal- 
ne Zebranie członków o charakterze sprawo- 
zdawczo-wyborczym. Po udzieleniu ustępujące- 
mu zarządowi z kol. Józefem Szantyrem na cze- 
le absolutorium z podziękowaniem za pracę, 
zarząd nowy ukonstytuował się następująco: 
prezes kol. Antoni Snarski, wiceprezes kol. Bro- 
nisław Korsak, sekretarz koł. Kazimierz Szan- 
tyr, skarbnik kol. Marja Malkiewiczówna, kier. 
agendy kult-ośw. kol. Aleksander Kuczyński, 

. kier. ag. samopomocowej kol. Leon Mołczanow, 
kier. ag. towarzyskiej kol. Witold Klimaszewski 

— Chór Akademicki Uwaga! Próba dziś, 
w piątek 3 bm. o g. 20 w Ognisku Akademic- 
kiem (Wielka 24). W przygotowaniu „Skalmie- 
rzanki* Kamińskiego. 

ŻYDOWSKA 
— Związek żydów uczestników walk o Nie 

podległość. W dniu 5 bm. o godzinie 8 w. w 
lokalu b. gimnazjum Dzięcielskiej przy ul. Mic- 
kiewieza 22 odbędzie się konstytucyjnę zebra- 

nie Żydów-uczestników wałk o niepodległość, 

na którem ma być utworzony Związek Żydów- 
uczestników tych. walk. 

— Rada S o szpitalu żydowskim.— 
Onegdaj odbyło się posiedzenie Rady Szpitalnej 
na którem między innemi omawiana była spra- 
wa konieczności likwidacji szpitala żydowskie- 
go. — Sprawę konieczności likwidacji wspom- 

nianego szpitala zreferował ławnik dr. Safare- 
wicz. 

Następnie wywiązała się dyskusja ze stro- 
ny lekarzy-żydów, którzy wskazywali, że insty- 
tucja ta, posiadająca tak stare tradycje, nie mo- 
że być zlikwidowaną. Narazie decyzja w tei 
sprawie jeszcze nie zpadła. W  najbliżsych 
dniach delegacja Gminy Żydowskiej będzie w 
tej sprawie interwenjowała u wojewody wileń- 
skiego p. Jaszczołta. (K.) 

3 SPORTOWA 

— Kursa sucheį zaprawy i gimnastyki łyż- 
wiarskiej. Zarząd Wilenskiego T=-wa Lyžwiar- 
skiego w najbliższych dniach ma rozpocząć pod 
kierownictwem fachowych sił Kurs Suchej Za- 
prawy i Gimnastyki Łyżwiarskiej dla zwolenni- 
ków sportu łyżwiarskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Rada Wileńskich  Zrzeszeń Artystycz- 

nych Ostrobramska 9 m. 4. Dziś odczyt p. Ło- 

palewskiego pt. Z dziejów teatru polskiego w 

Wilnie. — Początek o godz. 18 (6 pp.) 
Odczyt T. Szeligowskiego pt. Poemat sym- 

foniczny najsilniejszym wyrazem romantyzmu, 

odbędzie się w sobotę o godz. 18 (6 pp.) 
Rada wprowadziła ostatnio dla młodzieży 

+ EG 

dnia 3 listopada o godz. 9 min. 30, 

o godz. 5 p. p. 

4—30 listopada 

za spokój 
© czem TE 

  

k. 
KAROLA SIEMASZKI 

odprawione będzie w kościele św. Ducha (Dominikanów) o godz, 9 ei Msza św, 

Dr. Napoleon Leonard Koiszewski 
Dyrektor Sanatorjum Kolejowego we Włcdswie 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zasnął w Panu dn. 31 października 1933 1. 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawicne w kościele św. Jakóba 

Eksportacją zwłok z kościoła na cmentarz Rossa nastąpi tegoż dnia 

O tej bolesnej stracie zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutka 

   

w dnia Imieni a nin a 

jego duszy 
SIOSTRY I RODZINA 

Aa posta red. Jana Walew- 
skiegó. 

NA „CZARNEJ KAWIE'* KLUBU SPOŁE- 
CZNEGO W WILNIE. 

W środę dnia 8 bm. w lokalu Sekretarja 
tu Wojew. BBWR przy ul. Św. Anny 2 — 4, 

odbędzie się „czarna kawa'* Klubu Społecz- 
nego, w, czasie której doskonały mówea poseł 
na Sejm red. Jan Walewski z Warszawy wys 

głosi relację z. wycieczki parlamentarzystów 
polskich do. Jugosławji i omówi problemy 
współpracy; polityeznej, kulturalnej i / gospo- 
darezej Polski z tym krajem. 

szkolnej zniżki grupowe począwszy od 10 osób. 

Bliższe informacje 'tel: 78 od 3—4 pp. 

— Odczyt o pielęgnowaniu chorych, stara- 

niem Polskiego Czerwonego Krzyża, wygłosi w 
nadchodzącą niedzielę ppłk. dr. Adolf Malinow- 

ski. — Odczyt odbędzie się w sali Towarzystwa 
Lekarskiego, ul. Zamkowa 24 o godz. 12-tej. —- 
Wstęp bezpłatny. 

— Doroczne Zwyczajne Walne Zebranie. 
Członków. Oddziału Wileńskiego Powszechnego 
Związkit Emerytów Państwowych Rzeczypospo- 
łitej Polskiej odbędzie się w niedzielę dnia 5 ki- 
stopada 1933 r. o godz. 12-tej w pierwszym 
terminie, a o godz. 12.30 w drugim terminie, 
w Wilnie przy ul. Zawalnej pod Nr. 1. 

Ze względu na poważność spraw oraz na 
urzeczywistnienie skutecznych środków samo- 
pomocy stawienie się członków na Zebranie 
jest obowiązkowe. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 3 bm. 
w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 132 

zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o: g.. 19,30 

Na porządku dziennym referat p. dyr. Nagur- 
skiego pt. „Nasi północni Sąsiedzi". — Sprawo- 
zdanie z podróży: do Łotwy, Estonji i Szwecji. 
Informacyj w sprawie zaproszeń udziela p. St. 

Hermanowicz codziennie w godz. 18—20 tel. 
99. Wstęp dla członków Klubu, kandydatów o- 
raz członków Klubu Włóczęgów Senjorów bez- 
płatny, dla gości 50 gr., dla gości akademików 
20 gr. 

— Koło Sióstr Pogotowia Sanitarnego Cz, 
Krzyża zaprasza wszystkie absolwentki kursów 
sanitarnych na niedzielne koleżeńskie zebrania, 

które będą się odbywały w każdą niedzielę o 
godzinie 17-tej w łokalu Czerwonego Krzyża, 
przy ul. Tatarskiej 5. 

W nadchedzącą niedzielę na zebraniu inż. 

Henryk Jensz wygłosi odczyt „O zasilaniu miast 
w wodę i doprowadzaniu i oczyszczaniu šcię- 
ków*. 

RÓŻNE 
— Spółdzielnia Artystyczna zawiadamia, że 

z powodu dnia zadusznego występy czwartko- 
we zespołu artystycznego przeniesiono na pią- 

tek dnia 3b.m. W programie wystąpią 
pp. Helena Dal, Eugenjusz Olszewski i inni. 

— Czytelnia RWZA czynna codziennie od 
godz. 18-tej do 21-ej (6 — 9 popoł.(, również 
w niedzielę i święta. Posiada 60 czasopism 
polskich i zagranicznych. Sala dobrze ogrza- 

na. ‚ 
BALE I ZABAWY 

— Zabawa taneczna w klubie Prawników. 
W dniu 4 listopada odbędzie się w Klubie Praw 

ników (ul. Dąbrowskiego 10 m. 5) zabawa ta- 

neczna. 
— „Towarzyska Tombola*. Zarząd Związ- 

ku Oficerów przeniesionych w stan spoczynku w 

Wilnie zawiadamia swoich członków i ich ro- 

dziny, że w dniu 4 listopada br. we własnym lo- 

kalu przy ul. Mickiewicza Nr. 22 m. 2 odbędzie 
się „Towarzyska Tombola* z nader urozmaico- 

nemi fantami. 

Początek o godz. 19-tej. Wstęp wolny. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

      

D SUN AKOTTJOZWĄ PADKU. FRPOWTATY EDS TSO ZZOZ CZE ZOE WORA 

Ekspady uczniowskie 
WILNO. W ostatnich czasach zanotowa- 

no w Wilnie aż 5 wypadków ucieczek uczni. 
Trzej chłopcy udawali się w podróż po 

Polsce, dwóch zaś z nich usiłowało przedostać 

się w celach turystycznych do Sowietów. 
Zbiegów zatrzymano i skierowano 

rodziców. 
do 

  

Okradał podróżnych w pociągach 
WILNO. W wyniku dłuższych obserwacyj 

aresztowano niejakiego Zusla Wajnraicha, rze- 
komo kupca, który jak się okazało, uprawiał 
na szeroką skałę okradanie podróżnych w po- 
ciągach. 

Przy pomocy niewyśledzonej kobiety Wajn- 
raich zawierał znajomości w wagonach, a gdy 

upatrzoną ofiarę towarzyszka złodzieja wywa- 
biła na kortyarz, Wajnraich rabował pozosta- 
wione walizy i ułatniał się. Z uwagi na to, że 

kradzieży dokonywano zwykle w pobliżu stacji, 
złodziejom zawsze udawało się uciec. 

Wajnraicha wydał były jego spółnik. 

Aresztowanie urzędnika kolejowego 
WILNO. Dnia 30 października br w Grodnie 

został aresztowany praktykant  referendarski 
Wydziału Handlowo - Taryiowego Dyr. Kolei 
w Wilnie, magister praw Władysław Mikołaj- 
czyk, w związku z nadużyciem swego stanowi. 

ska dla celów osobistych korzyści. 
Mikołajczyk jest zawieszony w służbie. — 

Dochodzenia przeciwko niemu prowadzą władze 
kolejowe i policyjne. 

  

  

W pościgu za koniokradami 
przyszedł nielegalnie z Litwy 

WILNO. W ub. środę do policji w Wil- 
nie zgłosił się Adam Kurojć z pod Giedrojć, 
który zeznał, że przybył nielegalnie z Litwy 
w poszukiwaniu za skradzionemi u jego te- 
ścia końmi. Jak się potem okazało, banda ko- 
niokradów, która tego dokonała, przedostała 

Policja ustaliwszy te okoliczności, prze 
prowadziła obławy na rynkach i dwa konie, 
jak również resztę bandy Jana  Galińskiego 
i dwóch wymienionych pośredników areszto- 
wała. 

Kurojć po odbyciu 3-dniowego aresztu za 
się przez granicę do Wilna, gdzie przy pomo- przekroczenie granicy odjedzie z odzyskanemi 
cy pośredników niejakich Szmulewicza i Mu- 
szkata usiłowała konie spieniężyć. 

końmi do Litwy. 

L — 22   

ZADUSZKI 
Nieprzerwany sznur autobusėw, takso- 

wek, dorożek ciągnął wczoraj tradycyjnym 
zwyczajem ku ementarzom. 

7, kościołów, po nabożeństwie wyruszyły 

procesje. 
ajwiększy jednak napływ publiczności 

zaczął się z nastaniem zmroku. Niestety, ulew 
ny deszez i grad przeszkodził znacznie, ale 
na szczęście ustał wkrótce. Mżył tylko od 
czasu do czasu drobny kapuśniaczek. 

Rok rocznie chodzi człowiek na Rossę. 
Zdawałoby się, że zna już napamięć wszyst- 

ko, co się tam zobaczy. Ale za każdym razem 
wrażenie jest tak wielkie, tak potężne, że nie- 
sposób mu się oprzeć. 

Tysiące, miljony Świateł, Wśród grobów 
nachylone postacie. Koło bramy, tam, udzie 
są groby Obrońców Wilna w  rzęsistej ilumi- 
nacji — tłum ludzi. Orkiestra gra, chór wy- 

konuje pienia pobożne. 
Wgłębi ementarza daleko od bram wej- 

śeiowych, w poszumie drzew  nikną wszelkie 
odgłosy. Migają dokoła światełka na grobach. 
Cisza. Głęboka, kojąca cisza. Tu myśl nie- 
spłoszona mknie ku dawnym wspomnienio:n, 
łączy się z tymi, którzy dziś są w grobie, wx- 
wołuje, i ożywia lata minione, stawia przed 

oczy ukochane t Przechodzą  szele- 
szeząc zeschłemi mi ludzie, zapalają na 
grobach światła, kładą kwiaty i wieńce — a 
myśl wciąż rozmawia z tymi innymi, za» 

tu niema, a jednak są.. 
Niemiłe wrażenie robi ten ścisk i tłok 

przy bramach. Lepiej było w tym roku dzię 
ki zarządzeniom władz, które unormowały 
ruch, ale mimo to, niewczesne wybryki wy- 
rostków, popychanie się jak na kiermaszu, 

całkiem nie licowało z powagą chwili. 
Mniej tłoczno, choć również ludno było 

na ementarzu Bernardyńskim. I tutaj pełno 

Świateł, wśród grobów słychać śpiewy. żałob- 
ne, fala. ludzka płynie tam i spowrotem. — 
Tylko ten deszcz nie w porę całkiem był nie- 
potrzebny, 

Pięknie położony cmentarz św. Piotra i 
Pawła na Antokolu z rokiem każdym staje 

się ładniejszy. Murowane ogrodzenie, staran- 
nie utrzymane dróżki — to robi dobre wra- 
żenie. 

Nie było chyba wczoraj ementarza w 

Polsce, gdzieby nie płonęły światła, nie skła- 
dano wieńców, nie wznoszono westchnień 1 

modłów za dusze zmarłych. — Tak się jednak 
wydaje, że najpiękniej było właśnie na na- 
szych wileńskich ementarzach, wśród naszych 
najbliższych mogił. Pigeon. 

* * * 

    

   
    

   

Pam wojewoda wileński Jaszczołt dorocz 

nym zwyczajem złożył wezoraj, w dniu 2 li- 

stopada, wieniec na grobie obrońców Wilna 

na Rossie. Panu wojewodzie towarzyszyli: p. 

starosta grodzki Kowalski, dyrektor P. i Т. 

Żuchowicz, prezydent miasta Maleszewski i 

inni przedstawiciele władz. Przy grobie chór 

mieszany odśpiewał „Boże coś Polskę'*, a от- 

kiestra pocztoweów odegrdła marsz żałobny 

Beethovena. Następnie p. Topór-Wąsowski, 

delegat Związku Legjonistów, wygłosił oko- 

lieznościowe przemówienie. Z grobu Obrońców 

Wilna p. wojewoda udał się na groby  Lele- 

wela, Syrokomli, Czesława Jamkowskiego i in- 

ne, oraz na groby Żeligowszezyków na nowym 

ementarzu. 

Przygotewania do obchodu 
15-tej rocznicy odzyskania 

niepodległości 
Jak wiadomo, w dniu 11 listopada br. przy- 

pada 15-ta rocznica odzyskania niepodległości 

Państwa Polskiego. — Na zebraniu, odbytem 
onegdaj w sali Sekretarjatu Wojewódzkiego B. 
B.W.R., przy udziale przedstawicieli wojska, 
szefów władz, duchowieństwa, reprezentantów 
sfer gospodarczych, kół rzemieślniczych, tea- 
tru, prasy, wielu organizacyj naszego miasta, 

powstał pod przewodnictwem prezydenta mia- 
sta dr. W. Maleszewskiego Komitet, który ustali 

program uroczystości w dniu 11 listopada. 
Zagajając zebranie, przemawiał sen. Abra- 

mowicz, podkreślając, że przypadająca w bież. 

roku 15-ta rocznica, ma specjalnie doniosłe zna 
czenie, gdyż zamyka okres rozwoju Rzeczypos- 

politej pod względem gospodarczym i politycz- 
nym i daje okazję do przeglądu tego wszystkie_ 

go, co Rzeczpospolita w ciągu tego 15-lecia 0- 
siągnęła. W dyskusji zabierali głos: pos. Stani- 
sław Dobosz, pos. dr. Brokowski, płk. Doba- 

czewski i wiele innych osób. Dr. Brokowski w 
przemówieniu swem przedłożył w ogólnym za- 

rysie projekt obchodu dnia 11 listopada 1933 r. 

Na obchód mają się złożyć: msza polowa, 
defilada, koncerty orkiestr wojskowych, uroczy- 
ste posiedzenia, wieczór w Teatrze na Pohu- 

lance, popularny wieczór legionowy w sali miej 
skiej, akademie w poszczególnych dzielnicach, 
na Uniwersytecie, obchody w szkołach itd. — 
Związek Strzelecki organizuje również podnio- 

sły obchód. Miasto będzie udekorowane i ilu- 
minowane. Rodzina Wojskowa wraz z innemi 
organizacjami kobiecemi, urządza uroczystość 
złożenia hołdu kobietom-bohaterkom, poległym 
w walce o niepodległość. Komitet wykonawczy, 
wyłoniony na wniosek posła Brokowskiego, zbie 
rze się dzisiaj dnia 3 listopada o godzinie 18-tej 
w sali Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR 
przy ul. św. Anny 2, celem ustalenia szczegółów 
programu obchodu.



  

(Dalszy cigąg kroniki wšlenskiai) 

! TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 

w piątek 3 bm. o godz. 8 w. „Frulein Doktor* 
przedłużenie po raz drugi tej cieszącej się wy- 

jatkowem powodzeniem sztuki. 
Niedzielna popołudniówka. W niedziełę dn. 

5 bm. o g. 4 pp.-dana będzie na przedstawienie 

popołudniowe doskonała komedja W. Fodora 

„Sekretarka pana prezesa” w reżyserji W. Ści- 

bora z Niną Wilińską w roli głównej-— Ceny 

„znižone. 
Legitymacje zniżkowe 25-procentowe do 

Teatru na Pohulance wydaje kancelarja teatru 

od godz. 11—2 pop. 
— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. „ja- 

snowłosy cygan*. Dziś w dalszym ciągu bar- 

wna operetka Knopfa „Jasnowlosy cygan“. 

Jutro „Jasnowłosy cygan“. 
„Czar walca“. — W przyszłym tygodnia 

wejdzie na repertuar teatru muzycznego „,Lut- 
nia" przepiękna operetka O. Straussa „Czar 

walca" w reżyserji Karola Wyrwicz - Wichrow- 

skiego, z udziałem laureatki Międzynarodowego 

Konkursu w Wiedniu ,M. Kaupe. 
Recytacje ]. Rzepińskiej w „Lutni“. — Sta- 

raniem Koła Połonistów USB odbędzie się ju- 

tro w sobotę o godz. 5 pp. Recital ]. Rzepińskiej 
zaszczytnie znanej wybitnej recytatorki. W pro- 
gramie: Kochanowski, Słowacki, Mickiewicz, 
Sienkiewicz, Tuwim, Hulewicz, 

Lecho, Czuchnowski, Folejewski, 
żyński, Gałuszka i inni. 

Bajka dia dzieci w „Lutni*. — W niedzielę 
majbliższą o godz. 12,30 pp. premjera najnow- 

szej bajki W. Stanisławskiej „„O sierotce Dorot- 
ce' w wykonaniu dzieci, artystów dram. i ze- 

społu baletowego. Nowe i efektowne dekoracje 

oraz kostjumy. Wrażeń będzie co niemiara. — 

Ceny miejsc specjalnie zniżone. 

CO GRAJA W KINACH? 

PAN — 12 krzeseł. 
LUX — Księżna Łowiecka 
ROXY — Jego Ekscelencja Subjekt 
HELIOS — Ostatnia earowa. 
CASINO — Pilgrimage 
ŚWIATOWID — Odtrącona. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wykroczenia administracyjne. W ubieg- 

łym miesiącu policja sporządziła” 1629 protoku- 

łów za różne wykroczenia administracyjne. Za 

opiłstwo pociągnięto do odpowiedzialności 86 

osób, za nieprzestrzeganie przepisów sanitar- 

nych i porządkowych 213, za niestosowanie > 

do zarządzenia o ruchu kołowym 49 dorojkarzy i 

szoferów, meldunkowych 23 itd. 

— Skradzione szczotki. Giełczyńskiemu . 

Szlomie, właścicielowi pracowni szczotkarskiej: 

przy ul. Stefańskiej 5 skradziono różne szczotki 

i pendzle, ogólnej wartości 200 zł. Złodzieje, na 

widok zbliżających się policjantów pozostawili 

skradzione rzeczy przy ul. Szerokiej. Za spraw- 

cami kradzieży wszczęto poszukiwania. 

Ze sklepu Bat'a przy 

ul. Mickiewicza 31, Fiedorowiczówna Marja (ul. 

Kalwaryjska 107) skradła 3 pary pończoch. — 

* Fiodorowiczównę ze skradzionemi pończochami 

zatrzymano. 

—Podrzutek. W ambulatorjum T-wa „Toz“ 

przy ul. M. Pohulanka 20, znaleziono podrzutka 

płci żeńskiej, w wieku około 2 tygodni. — Przy 

dziecku była kartka wjęz. żydowskim „Dziecko 

jest żydowskie”. Dziecko zostało' umieszczone 
w przytułku Twa „Toz*. 

"  — ZAMACH SAMOBÓJCZY. dwiga Saw. 
kowa (Mickiewicza 19) w mieszkaniu swem u- 
siłowała popełnić samobójstwo przez wypicie 
nieznanej trucizny. Pogotowie Ratunkowe od- 
włozło desperatkę do szpitala Sawicz w stanie 
ciężkim. Przyczyną usiłowania giai TA 
nieporozumienia rodzinne. 

— PRZECHODZIEN POD MOTOCYKLEM. 
"Na ulicy Niemieckiej obok domu Nr. 26 mo- 
tocykl prowadzony przez Znajdziłowskiego Mi- 
chała, najechał na przechodzącego przez jezd- 
nię Abrama Małamedowa (Portowa 13) lat 50. 
Małamedow doznał lekkiego potłuczenia głowy. 

— NIE WYLICZYŁ su z i 
wpłynęło zameldowanie przeciwko 

zai Zw. Lokatorów Lelenie, który miał przy 
właszczyć sobie ściągane od członków składki. 
Czy oskarżenie jest słuszne, ustali śledztwo. 

— ZATRUŁ SIĘ UCZEŃ. Wśród niewyjaś- 
nionych okoliczności (najprawdopodobniej przez 

omyłkę) przyjął weronalu 15-letni Chaim Ur- 
dzin, syn właściciela hotelu „Polonja* przy ul. 
Wielkiej. Ulokowano go w szpitalu żydowskim. 

BRASŁAW 
— BURZA. W pobliżu Brasławia panowała 

burza, połączona z -dużym gradem. Większych 

szkód nie zanotowano. 
— BÓJKA. Na tle porachunków osobistych 

wynikła bójka pomiędzy mieszkańcami Kozian, 

pow. brasławskiego, Aleksandrowiczem Jerzym 
i Szostakiem Eljaszem, w czasie której Szostak 
Eljasz otrzymał kilka ran, zadanych nożem. — 
Szostaka odwieziono do szpitala sejmikowego w 
Brasławiu. 

Leśniak, Ni- 

POSTAWY 

— POŻAR. Na szkodę Juchniewicza Igna- 
cego, właściciela maj. Nowa-ZOšna, gm. ZOš- 

niańskiej, spaliła się stodoła. z. tegorocznemi 
zbiorami i narzędziami rolniczemi, Straty wy- 
noszą 16.000 zł. Przyczyny. pożaru narazie nie 
ustalono. 

  

EARL DERR BIGGERS 

Pawlikowska, * 

  

— Kwestja zegara miejskiego. Poruszaliś- 
już niegdyś sprawę dotyczącą cyferblatu nasze- 
go zegara miejskiego umieszczonego na wieży 
gmachu poczty. 

Otóż oprócz tego, że gdy zegar był oświet- 
lony to trudno było dojrzeć która godzina, teraz 
od paru dni zegar wogóle jest nieoświetlony. 
Ponieważ jest to jeden ogólnomiejski czaso- 
mierz należałoby doprowadzić go do należytego 
porządku. 

— Błeg myśliwski. W dniu 4 bm. na Róm- 

lówce koło Grodna odbędzie się bieg myśliwski 

św. Huberta o nagrodę Dowódcy OK HI gen. 

bryg. inż. Litwinowicza. Po zakończeniu biegu 
w salonach Kasyna Oficerskiego odbędzie się 

zabawa taneczna. 

Początek biegu o godzinie 10-tej. 
— Tragedja młodej matki. Około godz. 11 

wiecz. dnia 29 maja rb. jakiś przechodzień zna- 
lazł obok żłobka podrzuconą dziewczynkę w 
wieku około jednego miesiąca. Przy dziecku 
znaleziono również kartkę, z nadpisem:: „och- 
rzczono Eugenja*. Zameldowano o tem policji, 
która umieściła dziecko w żłobku i wszczęła 
śledztwo dla ustalenia rodziców. 

W wyniku śledztwa dowiedziano się, że 
matką podrzutka jest 20 letnia Anna Sidorowicz 
która odpowiadała w dniu wczorajszym przed 
Sądem Okręgowym. 

Oskarżona wywiera wrażenie dorosłego 
dziecka, ze łzami na oczach przyznaje się do 
podrzucenia dziecka podając powody, jakie ja 
do tego skłoniły. 

Po wysłuchaniu tych zeznań Sąd postano- 
wił świadków nie badać ipo naradzie skazał 
Sidorowicz na 6 mies. więzienia z zawieszeniem 
wykonania kary na przeciąg dwóch lat, zwalnia 
jąc ją jednocześnie od kosztów sądowych. 

Ofiara wybuchu zapalnika, W dniu 29 ub. 
m. do szpitala miejskiego dostarczony został 
mieszk. wsi Birulicze gm. skidelskiej, Michal 
Maczuta, który ma poszarpaną lewą rękę i po- 
parzoną "twarz po wybuchu zapalnika. 

— Koń wpadł do piwnicy. W dniu 30 ub. 
m. przybył do Grodna mieszk. wsi Kruglany 
pow. sokólskiego Wiśniewski Władysław i po- 
zostawił konia w podwórzu przy ul. Dominikań- 
skiej. Najprawdopodobniej, koń przestraszony 
wpadł do piwnicy i udusił się. 

nówodtódzka 
— Czwartek literacki, Związek dziennikarzy 

i literatów województwa nowogródzkiego orga- 
nizuje w salonach Ogniska w dniu 3 bm. Czwar 

tek Literacki, który odbędzie się o godzinie 20. 

W programie Czwartku przewidziane: od- 
czytanie cełniejszych prac nadesłanych z całej 
Polski, na konkurs hymnu o książce i dyskusja 

nad wartościami artystycznemi utworów. 
Wstęp dla członków Ogniska bezpłatny — 

dla nieczłonków 50 gr. 
— Z walnego zebrania Wojew. Twa Organ. 

i Kółek Rolniczych. W dniu 29 ub. m. w sali 
konferencyjnej urzędu wojewódzkiego w No- 
wogródku, odbyło się doroczne zebranie Wojew. 
Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych 
W zebraniu wziął udział, jako reprezentant 
władz p. wicewojewoda Fr. Godlewski. Prze- 
wodniczył prezes W. T. O. i K. R. p. inż. Czes 
ław Dębicki. Zjazd obesłany był dość licznie. 

W zagajeniu p. prezes Dębicki scharaktery- 
zował powsfanie i rozwój Twa, prace dokonane 
przez organizację, wreszcie zadania jakie obec- 

nie ciążą na Organizacji po powstaniu Izby Rol- 
niczej. Witając zjazd w imieniu p. wojewody 
Swiderskiego p. wicewojewoda Godlewski pod- 
kreślił, że Organizacja może liczyć na poparcie 
Rządu, tembardziej, że ma ona na celu podnie- 
sienie dobrobytu łudności rolniczej. Dowodem 
doceniania przez Rząd problemu prac rolnych 
— jest powołanie ostatnio Izb Rolniczych. 

Pan senator Konstanty Rdułtowski powi- 
tai Zjazd, jako przedstawiciel Wileńskiej Izby 
Rolniczej, zwracając następnie uwagę na mo- 
menty. naprowadzone w przemówieniu p. wice- 
wojewody iż praca Towarzystwa Organizacyj 
i. Kółek Rolniczych nie może być uszczuplona 
i musi się zazębiać z pracami Izby Rolniczej. 

Następnie p. inż. T. Moliński, dyrektor W. 
T. O. i K. R. odczytał sprawozdanie z dzialal- 
ności Organizacji. Z przytoczonych danych wy- 
nika, że W. T. O. i K. R. posiada w terenie 
+ ,090 swoich placówek, z czego 333 kółek rolni- 
czych (8693 członków) i 115 kół gospodyń wiej 
skich (2191 członkiń). 

Po uchwaleniu w ramach ogólnych planu 
prac na najbliższy okres roczny, uchwalono bud 
żet w wysokości 632 zł. 92 -gr. miesięcznie. 

Na wniosek powołanej komisji Matki, zebra 
ni jednogłośnie powołali w wyborach uzupełnia- 
jących, do Rady WTO i KR: pp. Zadurskiego 
Józefa, posła Kuca Bazylego, senatora Konstan- 
tego Rdultowskiego, Najdę Boleslawa Piątkow- 
skiego Stanisława,  Brochockiego Śtanisława, 
Brzozowskiego Adolfa, Strawińskiego Jana, Krup 
pskiego Czesława, Krupskiego Janusza i Jóż- 
wiaka Stanisława; — jako delegatów na Zjazd 
Walny w Warszawie: pp. posła Górskiego Mie- 
czysława, posła Kuca Bazylego,  Zadurskiego 
Józefa, senatora Konstantego  Rdułtowskiego, 
Krupskiego Czesława, Kraszewskiego Mieezys- 
ława, Kulika, Czarnockiego Najdę Bolesława, 

Brochockiego Stanisława, Tołpycho Romualda, 
Strawińską, Chomicza Michała, Smoleńską Ag- 
nieszkę i Bittla Heronima. 

Komisję rewizyjną powołano w składzie do- 
tychczasowym. Veg. 

    

  
     

10) 

Chińczyk — Zwycięzca 
— A. Mr. 'Tait, — zawołał Duff, — cie- 

szę się, że pan się ma lepiej. 

Starzec pochylił głowę. 

— To głupstwo, — rzekł, — absolutnie 
nie. — jego grzmiący głos zamienił się teraz w 
słaby pomruk. Ulegam tego rodzaju słaboś- 
ciom i dlatego właśnie mam tego chłopca ze 
sobą. On będzie umiał zaopiekować się mną, 
jestem pewien. Musiałem się trochę zdenerwo- 
wać. Morderstwo, pan wie, to nie jest najlep- 
sze na nerwy. 

— No, ja myślę! — przyznał inspektor, 

siadając obok. Jeżeli pan się czuje zupełnie 
dobrze, sir. 

— Chwileczkę, — Tait wyciągnął rękę, po- 
wstrzymując go. — Proszę mi wybaczyć moją 
ciekawość, ale chciałbym wiedzieć, kto został 
zabity ? 

Detektyw spojrzał na niego pytająco: 
— (zy pan jest pewien, że siły pozwalają 

panu na tą rozmowę ?.. 

— Głupstwo, — odpowiedział Tait. — To 
już nie zrobi na'mnie wrażenia. Komu zdarzył 
się ten przerażający wypadek ? 

    

Wydawuas Błusistew Pachie wt. 

— Mr. Hugh Morris Drake, — brzmiała 
krótka odpowiedź. 

Tait pochylił głowę i milezał chwilę. 

— Znalem go zdaleka od wielu lat, — 
szepnął wreszcie, — przeszłość jego była bez 
skazy, a przytem był głęboko humanitarnym 
człowiekiem. Jaki cel miał morderca? Ma tu 

pan ciekawy problemai! 

— I bardzo trudny! — dodał Duff. — 
Chciałbym omówić go nieco z panem. Pan zaj- 

muje pokój w pobliżu miejsca, gdzie popełnio- 
mo zbrodnię. O której godzinie zasnął pan pop- 

rzedniego wieczoru ? 

Tait spojrzał na Kennawaya: 

— Koło północy, prawda Marku? 

Młodzieniec kiwnął głową twierdząco. 

— Może trochę później. Bo, panie inspak- 
torze, ja codzień wieczorem czytuję głośno Mr 
'Taitowi, dopóki nie zaśnie. Wezoraj zacząłem 
czytać o dziesiątej, a o kilka minut po dwu- 
nastej, Mr. Tait spał, jak zabity. Wymknąłem 
się więc, jak zawsze do swego pokoju na dru- 
giem piętrze. 

  

. w fotelu. 

— (o wyświetla kino miejskie? Osta*- 
nio kino miejskie wyświetla film p.t. „Mand- 
džurja plonie““. Jednocześnie po każdym seau 
sie występuje Rewja „Wesoły świerszcz'* 
Lubicza z Warszawy, r rwająca w Nowo- 

gródku. Występy rewji ą się wielkiem, 

zasłażonem zresz iem. ask 
Posiedzenie Rady Miejskiej. W dniu 30 ub. 

m. w sali miejskiej odbyło się posiedzenie Rady 
Miejskiej. Po przyjęciu porządku dziennego sek- 
retarz odczytał dwa protokuły z poprzednich po 
siedzeń, które Rada w nastroju sennym przy- 
jęła. Sprawozdanie burmistrza z wyjazdu do 
Warszawy nie wniosło polepszenią humorów, 
gdyż nadziei na otrzymanie pożyczki na rozbu- 
dowę sieci elektrycznej mało, jeszcze mniej na 
otrzymanie bezzwrotnej zapomogi chociaż p. 
burmistrz radził pp. radnym być nastrojonym op 
tymistycznie. 

Wyjaśnienie na protokuły Komisji Rewizyj- 
nej przyjęto bez dyskusji, przyjęto także z nie- 
wielkiemi zmianami statuty podatkowe i odby- 
wające się dotychczas w cichym, pogodnym 
nastroju posiedzenie, zdawało się, zbliżające się 
do końca, zamieniło się w burzę w szklance wo- 
dy z powodu wybrania Komisji dla sanacji sto- 
sunków w aptece miejskiej. 

Nagłość i pilność sprawy uznała cała Rada, 
lecz rozeszło się o to, czy ma być wybrana spec 
jalna Komisja, jak proponowała frakcja żydow- 
ska i socjalistyczna, czy też przekazać to Komis 
ji regulaminowo — prawnej. Mała ta sprawa spo 
wodowała dwie przerwy i trwała całą godzinę. 

Wreszcie wybrano Komisję w skład której 
weszli pp. lzykzon, Bukowski, Rubinow, Skiba 
i Kleczkowski na czele z p. burmistrzem 

Po kilku interpelacjach posiedzenie zamknię 
to o godz. 23. 

— Wymówienia w Magistracie. Jak się do- 
wiadujemy w dniu dzisiejszym doręczono wymó 
wienia 13 urzędnikom Magistratu, między inne- 
mi otrzymał wymówienie cały dział techniczny. 

— Za śpiewanie pieśni komunistycznych. 
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Barano- 
wiczach rozpatrywał w dniu 25 ub. m. sprawę 
mieszkańców wsi Żerebkowicze, oskarżonych a 
śpiewanie pieśni komunistycznych. 

Wyrokiem Sądu zostali skazani Aleksy Ro 
manowicz, Michał Zeniuk, Michał Wojtul,Alek- 
sy Tarando, Michał Juruė, Marja Koladėwna i 
Olga Zdanowicz — pięciu pierwszych na rok 
więzienia a pozostali na rok aresztu, przyczem 
wszystkim zawieszono karę na przeciąg 1 roku. 

— Obchód 250-lecia Odsieczy Wiednia. — 
W dniu 29 października w sali Strzelca od- 
była się akademja z powodu 250-lecia  Odsie- 

czy Wiednia. Przemawiał prof. Henryk Brzeski, 
następnie chór Echo odśpiewał kilka piosenek. 

— Nagły zgon. W dniu 23. .X. na drodze 

prowadzącej z os. Budy do Niedźwiedzic w 
pobliżu wsi Kurzynowicze znaleziono niezna- 

nego mężczyznę, chorego z wycieńczenia z ob- 

jawami choroby umysłowej. Osobnika tego. 

dostarczono do urzędu gminy  Niedźwiedzice, 

gdziet go nakarmiono i przygarnięto, przyczem 

oświadczył on, iż nazywa się Antoni Czajko ma 

lat 28, i pochodzi z Nowego-Sącza. W Rocy. na 
26 b. m. nieznajomy zmarł. 

— Zagadkowy zgon. W dniu 30 Pażdżiernija 
© godz 6 m. 30 przy objawach silnych bóli żo- 
łądka i głowy zmarł mieszkaniec os. Marysin 

Jan Szarek. Wspomniany zachorował 29. X. 

© godz. 24. Zwłoki zabezpieczono. 

— Konkurenci Monopołu Spirytusowego, 
W dniu 24 października na gorącym uczynku 

odkażania spirytusu denaturowanego z przygo- 
towanym zacierem do pędzienia samogonu — 
schwytano Łazarza Szczynowicza mieszkańca 
wsi Wilna. Narzędzia przestępstwa /w postaci 
zamogonu, spirytusu denaturowanego: i spiry- 
tusu odkażonego i dzieży z zacierem zakwe- 
stjonowano. 

— Amatorzy miodu i innych rzeczy. W 
nocy na 26 października Maciejowi Puchaczowi 
mieszkańcowi wsi Mickiewicze skradziono miód 
z dwuch uli wartości 100 zł4 Tejże nocy skra- 
dziono z niezamkniętego chlewa 2 owce, po- 
zatem chcieli ukraść wieprza i inne rzeczy. — 
Policja prędko jedriak uporała się ze sprawcami 
zatrzymując ich. na drugi dzień.  Okazali się 
oni mieszkańcami sąsiedniej - wsi _Mickiewicze 
Bernard Mikołaj Jan Puhacz, Michał -Pacukie- 
wicz, Grzegorz Ćholewko i Bondarówna Walen- 
tyna. z 

Лопй лка 
Розагу. Ота 22 ub. m. wybuch! požar w 

zabudowaniach Ostapieja Rafała, zamieszkałego 
w Kamionkach, gm, nalibockiej. ' Spalił się dom 
mieszkalny, jeszcze nie wykończony, przedsta- 
wiający wartość 600 zł. Pożar powstał wskutek 
wadliwego urządzenia komina. - 

Tegoż samego dnia w Kryszałowszczyźnie 
gm. żuchowickiej Niepogodzie Maksymowi spa- 
liła się stodoła wraz z całorocznym zbiorem żniw 
nym. Ogólne straty sięgają 1300 złotych, Ubez- 
pieczenie nie pokrywa ni w części poniesionych 
strat. 

W jankowicach gm. nalibockiej w dniu 23 
ub. m. spaliła się na szkodę braci Łukaszewi- 
czów suszarnia Inu wraz ze znajdującą się wew 
nątrz większą ilością Inu. Poszkodowani obli- 
czają straty na 300 ) złotych. 

   

  

   

      

  

JESTEŚMY ZA _ BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁIĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYBOBY Z WŁASNEGO LNU 

— (o panowie czytają 
ciekawie. 

zapytał Duff 

— „Tajemicze Historje* — 

się Kennaway. . 
— QOzyż to odpowiednie dla człowieka o 

chorem sercu? Myślałem, że wzruszenie... 
— Ba! — zaśmiał się Ta. — Te rzeczy 

mnie nie wzruszają! Byłem  kryminołogiem 

przez wiele lat, i słowo „morderstwo** nie jest 
w stanie..— przerwał nagle. 

— Chciał pan powiedzieć, dokończył 
Duff słodko, — że morderstwo nie jest w sta- 
nie wzruszyć pana ? 

— (Cóż stąd? — zapytał zaniepokojony 

Tait, 

— Dziwię się tylko, — mówił dalej Duff, 
— dlaczego to morderstwo Ssajo wywo- 
łało atak u pana? 

— No, dobrze, ale to zupełnie co innego 

spotkać się z niem we własnem życiu, a czy- 
tać o niem, albo nawet mówić w sali sądowej. 

— Tak, tak, — potakiwał Duff. Potem 

zapadł w głęboką zadumę, głęboko rozparty 
Nagle odwrócił się i, z szybkością 

karabinu maszynowego, zaczął rzucać pytania 
prawnikowi. 

— Qzy nie pan nie słyszał w nocy, żad- 
nych odgłosów na korytarzu? 

— Nie a nie. 

uśmiechnął 
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Dźwięsowe kino 

„ROXY” 
MICKIEWICZA 22, 

tel 15-78 
L 

CHODZĘ PO MIEŠCIE... 

Mieszkańcy ulicy Wiosennej, położonej w 
dzielnicy Antokolskiej od szeregu lat kołatali o 

uregulowanie tej ulicy, jako też ulicy Św. Piotra. 

W dziennikach użyto także sporo — farby 

drukarskiej, aby poprzeć te sprawiedliwe żąda- 

nia — latem nieznośny piach i tumany kurzu, 
wiosńą i jesienią potoki wody żłobiły głębokie 

rowy. 

  

Wreszcie zainteresował się traktowanemi 

po macoszemu mieszkańcami p. prezydent Male 

szewski. Przystąpiono do regulacji i wybruko- 

wania wspomnianych ulic — oraz umocnienia 

i odarnowania szkarp przylegającej góry i pa- 

górków. Niestety roboty te mają trwać zaled- 

wie kilka tygodni tylko i będą przerwane do 

wiosny. 

Mieszkańcy zwrócili się do Pana Prezy- 

denta z podziękowaniem za zainteresowanie się 

nimi, lecz równocześnie z błagalną prośbą o wy 

kończenie regulacji w tym roku, gdyż inaczej 

wszystko pójdzie na marne ze stratą dła mias- 
ta, a równocześnie z uszczerbkiem dla nieszczęs 
nych mieszkańców, którzy pozostaną wśród roz 
kopanych dołów, podmytych szkarp i potoków 

wody i błota. Sądzimy, że jednak warto już raz 

skończyć z temi dotychczasowemi porządkami 

na- ulicy Wiosennej, której tak piękna nazwa 
nie odpowiada warunkom ani hygjeny, ani bez- 

pieczeńtwa, ani wygody OE Belt. 

lidka 
— Zawody strzeleckie Ogniska KPW. W 

dorocznych zawodach strzeleckich Ogniska 'K. 

P. W. Lida, które-odbyły się w dniach 28 i 29 
października. w nowowybudowanej strzelnicy 
KPW, z udziałem 17 zespołów po 5 zawodni- 

ków każdy — pierwsze miejsce zajął zespół 

KPW Wołkowysk, wybijając ogółem 892 pkt. 
na 1000 możliwych, drugie zespół KPW Wilno 
(875 p. na 1000 możliwych), trzecie zespół K. 

P.W. Lida (871 p. na 1000 możliwych), czwar- 
te żeński zespół Rodziny Wojskowej. 

Indywidualnie pierwszy był Kowalew Ba- 
zyli z Lidy, który wybił p. 191 na 200 możli- 
wych, drugi Legunek Wacław (Wilno) 190 p., 
trzeci Bałukiewicz Aleksander (Lida) 186 p., 
czwarty Kulewicz Józef (Lida) 183 p. 

Pierwszy zespół zdobył nagrodę przechod- 

nią w postaci srebrnego puharu, zespół. drugi 

piękną plakietę z podobizną Marszałka Piłsud- 
skiego, trzeci efektowną popielniczkę.. Sześciu 

najlepszych zawodników otrzymało złote żeto- 
ny. Organizacja zawodów bez zarzutu. Strzela- 

WĘGIEL órnośląsk. konc. 
„Progress“! 

polėca M. DEULL 
Jagiellońska 3, tel, 8-11. 

az 

Giełda warszawska 
z dnia 2 iistopada 1933 r. 

WARSZAWA PAT. — Giełda. DEWIZY: 

Belgja 124,28 — 124,59 — 123,97 
Gdańsk 173,38 — 173,76 — 172,90 
Holandja 359,30 — 360,20 — 358.40 

Koperhaga. 123,80 — 124,40 — 123,20 

Londyn 27,68. — 27.70 — 27,83 — 27.55 

Nowy York 5,73 — 5,76-— 5,70 

Nowy York kabel 5,76 — 5,79 — 5.73 
Paryż 34,86 — 34,95 — 34.77 

Praga 26,43 — 26,49 — 26,37 

Stokhołm 142,85 — 143,55 — 142.15 

Szwajcarja. 172,65 — 173,08 — 172.22 
Włochy 46,90 — 47,02 — 46.78 |, 
Berlin w obrotach pryw. 212,45. Tendencja 

niejednolita. Londyn i Nowy York słabsze. 

DOLAR w obrotach pryw. 5,82 

RUBEL złoty 4,70. 

— Żadnych krzyków zzewnątrz? Wołania 

0 pomoc? 

— Nie, mówiłem już panu! 
— Krzyku starca, zaatakowanego brutal- 

nie? 
— Mówiłem już... 3 

— Muszę jednak pytać pana, mr. Tait. 
Spotkałem pana na korytarzu i wydał mi się 
pan silnym i zdrowym. Słyszał pan o morder- 

stwie, ale nie wiedział. kto był ofiarą. Szedł 

i spokojnie do drzwi. Obrzucił 
pan spojrzeniem czekających na mnie w sa- 

lonie swoich towarzyszy podróży i nagle upadł 

pan, niby ony piorunem. 

zło samo z siebie. 

ik? A może zobaczył pan kogoś 

w tym pokoju? 

— Nie, nie! 
— Ozyjąś twarz, być może... 

— Mówię panu, że nie! 

Oczy starca płonęły, ręka, w której miał 
szklankę, drżała. Kennaway  podszedł”"do 

Duffa. 

— Panie inspektorze, bardzo pana prze- 

praszam, ale pan posuwa się zbyt daleko. — 

Przecież to chory człowiek! 

— Wiem, — tłómaczył grzecznie Duff. — 
Bardzo mi przykro, omyliłem się i przepra- 
szam. Zapomniałem, bo, widzi pan, mam prze- 

  

pan pewnie 
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BA FILMOWEJ TAŚMIE 

„OSTATNIA OAROWA'' — HELJOS 

Przed rokiem mniejwięcej wyświetlano w 
„Heljosie'* „Rasputina'* z Konradem Weid- 
tern w roli tytułowej. Mamy teraz możność po 

równać tamtą interpretację z ujęciem dosko- 
nałego aktora amerykańskiego Lionela Barry- 

moore'a. Obie kreacje są Świetne. Postać 
Griszki hypnotyzera i szrlatana, władcy 
tronu rosy ego, w chamskiej duszy noszą- 
cego ogromną żądzę władzy — postać ta jest 
jakby stworzona do interpretacji aktorskiej. 
Naturalnie, tylko aktor o wielkiej indywidual 
mości może się podjąć takiej roli. 

Konrad Veidt i Lionel Barrymoore stwo 
rzyli godne siebie postacie. Rasputin Barry- 
moore'a, to świadomy swej siły i zręczny 
intrygant. Rasputin Veidta ma w sobie wię- 
cej nieświadomej potęgi, dochodzi do władzy 
dzięki tajemniczej sile, która jest jakby po- 
za nim. I w jednym i w drugim wypadku, 
zasadnicza cecha „cudotwórcy'* — chamstwo, 
występuje jaskrawo. 

Reżyserował „Ostatnią carową'* — Ry- 
szard Bolesławsli, podobno Polak, ale tem 
niemniej reżyser mierny. Można było oczeki- 
wać czegoś lepszego. 

Prócz Lionela Barrymoore występują w 
tym filmie Jehn i Etel Barrymoore, jako 
książę Jusupow (w filmie najniepotrzebniej 
nazwany Czegodiajew) i Carowa, nota bene 

mw | odtworzona. Scenarjusz zbytecznie jest 
NEEEEENAA . zciągnięty, ale Lionel Barrymoore mimo to 

grą swą koncentruje uwagę na postaci Ras- 
putina. Szczęśliwiej pod tym względem 
był pomyślany scenarjusz w filmie Konrada 
Veidta, bo tam usunięto szczegóły poboczne 
na korzyść głównej postaci. 

Scena zabójstwa w obu filmach jest róż- 
na. Reżyserowi wolno tworzyć warjanty rze- 
czywistości, tembardziej, że w tym szezególe — 
mie jest ta rzeczywistość całkiem pewna. 

Dodatki zwykłe. Tad. ©. 

Piątek, dnia 3 Hstopada 
1.00 — Czas. 
11.30 — Przegląd prasy. 
15.25 — Program dzienny. 
15.30 — Giełda roln. 
15.40 — Płyty. 
16.10 — Koncert dla młodzieży 
16.40 — Pogadanka. +.“ 
16.55 — Recital fortepjanowy. 
17.50 — Codz. odc. powieść. 
18.00 — 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 — Pogad. muzyczna. 
20.15 — Koncert. 
21.00 — Feljeton. 
21.15 — D. .c. koncertu 
22.40 — Wiad. sport. 
22.50 — Muzyka tan. 

> 23.00 — Kom meteor. 2 
23.05 — D. c. muzyki tanecznej. 

p A 
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Zamiast świateł i kwiatów na groby @а 
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В1 СУ Т МСа 
W dniu 30 listopada 1933 r. o godz. 10 w 

magazynie Komendy Wojewódzkiej P. P., Ś-te 

Jafska 3, odbędzie się sprzedaż z licytacji zbęd- 

nych przedmiotów, jak: maszyny do pisania, 

motor samochod. „Ford”, liczniki, opony, łomu 

skórzanego, żelaznego itp., 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI P. P. 
z/r. B. Dworak, podkomisarz. 

dewszystkiem swoją sPlawę na oku i zapom- 

niałem o chorobie pana, Wstał z fotelu. 
— "Tem niemniej, m. Tait, myślę, że u- 

derzyła pana jakaś zdumiewająca scena, w 

chwili, gdy pan stanął ye drzwiach. Mam na- 

dzieję, że odkryję wkońcu, co to było! 
- Tonaležy do Pańskich przywilei, myś- 

leć eo się panu podobą į podejrzewać — od- 

rzekł starzec. : 

Duff wyszedł, unosząc z sobą obraz wiel- 
kiego kryminologa © szarej twarzy, ciężkim 

oddechu, siedzącego ha wiktorjańskiej sofie. 
'Ten człowiek drwił $obie z całego Scotland 

Yardu! 
Hayley czekał w lallu. 

— Byłem w pokoju wszystkiech członków 

partji — meldował= ale nigdzie nie znalaz- 
łem ani resztek dewizki, ani szarego ubrania 
z obdartą kieszenią. Nje nie znalazłem. 

— Naturalnie, — Duff przyjął spokojnie 

złe wieści, — każdy prawie z wycieczkowi- 
szów był dziś rano poza domem. Jasna rzecz, 
że tego rodzaju „%0rpus delieti'* zostało wy- 
niesione. 

— Musiałbym Wageiwie pośpieszyć się do 
moich obowiązków pą Unie Street — zauwa- 

żył Hayley — WPaqniesz tam po skończeniu 
roboty tutaj? 

Duff skinął twierdząco. 

  

Dziś! Wielki dramat erotyczno-obyczejowy Oparty na przeżyciach „Miss Europy* 

KOBIETO NIE GRZESZY 
Film porusrający majdrażliwsze tematy, W rolach głównych; ISE BROOKS. pode śżwiękowe 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu 

rewiru 8-g0, 
w Wilnie p 
m. 

Grodzkiego w Wilnie, 

wą siedzibę urzędową 
Zygmuntowskiej Nr. 6 

> art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
że w dniu 6 listopada 1933 raku 

od godz. 10 rano w Wilnie przy uliey Wiei- 
kiej Nr. 30 odbędzie się sprzedaż z powtór- 
nej lieytacji publicznej ruchomości, składa- 
jących się z 25 sukien wełnianych, jedwah- 
nych i markizetowych, oszacowanych łącznie 
na sumę 800 zł., które można oglądać w duimn 

licytacji w miejseu sprzedaży w czasie wyżej 
oznaczonym. 
Wilno, dnia 31 października 1933 r. 

Komornik A. Rtborm. 

Dotyczy sprawy Zakładu Ubezpieczeń Pra 

cowników Umysłowych, w Warszawie przeciw 
ko D/H Nowieki o 781 zł. 55 gr. 

   

  

3 na z 

obwieszeza, 

      

MOTO LILLE 

    

Lekarze „Lokale 
PZ 2 Zz Potrzebne 
DOKTOR » ТЕ > ZKA kis 

pokojowe z 
Blumowicz mi Liskawe eis de 

Choroby skórne, wene- Administracji dia W. L. 
ryczne i moczopłciowe. `   

LKA 22 DO w 
Aj ak i = = 2 pe jasne pokoje ze 

wszelkiemi wygodami 
= M ke se -„ Montwiłłowska 10 —2 

Or. Janina. zy" tę 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA „ke 

  

Ordynator szpit. || O 

Choroby skór Kury Kroje 
weneryczne, koka ; szycia ia pezyjają e- 

WILEŃSKA 34. Sak nale al е, 
оООО TWE pzdlewika 6 -: 
чаа MŁODA 

Kupno NAUCZYCIELKA 
| SPRZEDAŻ wychowawczyni wyje- 

sevovvsvevvyvyvyyvus JZIE do dzieci od lat 
7—10. Z przygotowa- 
niem do i ej kiaty- — 
Świadectwa i referencje 
poważne. —Ul. Wielka 
27—3 Od 12—2 e 
NASA AAA AAA ° 

Ро<гуки! 
PRACY 

VYVTVVVVVYVYS SKA i 

Starsza osoba 
poszukuje mieszkanie z 
utrzymaniem, - wzamian 
za konwersacje fren- 
cuskie, Może również 
zająć się gospodarst 
wem  miejįskiem In 
wie,skiem,  prowadze- 
niem iaternatu. Zgło 
szenia do adm. „Słowa” 
dla p. L. 

Różnie 
EEE EE " - 

  

do sprzedania 2 domy 
drewniane z 10 mieszk. 
i lokalem na sklep. — 
Ogród owocowy. Ziemi 
400 sążal. Stalowa N+5 

DUBELTowxę 
w dobrym stanie cal. 12 
brzkurk, Mannf. Leg. 
lufy „Cock-Ecill* sprze 
daję 290 zł. Sosnowa 
1m.8 od5 do 6 pp. 

OKAZJA! 
Dla szpitaji i lekarzy 
ginekol-<gów sprzedaje 
się niedrogo narzędzia 
po doktorze. Gimnaz- 
jalna 6 m. 2. 0 

  

  

  

W w meu 
POPIERAJCIE przesyła listy szybko i 

sumiennie Binro L. Taic 

L.0.P.P Ryga, Skr. poczt, 511. 
Przy zapytaniach dołą 
czyć znaczek pocztewy 
na odpowiedź za 60 e 

  

— Idź już. Będę tu miał jak to się mówi 
w piosence ulicznej: „Długo, długo będziesx 
się wlee śladem po zakrętach'*... To prawda, 
piekielna prawda, Hayleyu. 

— I ja jestem zaniepokojony, że tak bę- 
dzie! Zobaczymy się na Vine Street? 

Gdy Duff odwrócił się, zniknęły ślady u- 
dręki z jego czoła: ujrzał odwróconą do nie- 
go Pamelę Potter. Podszedł da niej, eo szyb- 
ciej. 

  

— Właśnie myślałam, inspektorze, czy nie 
chciałby pan widzieć moją matkę zaraz? Mo- 
głabym to urządzić. 

  

— Dobrze, — ucieszył się. — Pójdę z pa- 
nią, zą chwileczkę. 

Wszedł do małego saloniku i, raz jeszeze i 
ostrzegając, by nikt mie opuszezai Broom“s 
Hotelu, zwolnił zamkniętych tam nieszczęśli- 
wych podróżników. 

— Chciałbym bardzo widzieć pięć osób po- 
zostałych,— powiedział Loftonowi. 

— Naturalnie, z chwilą, kiedy się zjawią, 
dam panu znać. Lofton wyszedł do hallu z 
mr. Fenwiekiem, który następował mu na pię- 
ty, dowodząc racji swych pretensyj. 

(D. C. N.) 
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