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Иа 
Od jednego ze znanych działaczy 

w kołach roln. pew. święciańskiego, 

właścieiela drobn. gospodarstwa rol 
nego, otrzymujemy poniższe uwagi, 

szechnego 

i. Wzajemnych. 
i Sz. Autor 
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czeń w jej obecnej formie i prz 
wach dotąd traktowana jest jako 

malum necessarium, nie wywołując 
reakcji lub sprzeciwu ze strony czyn- 
ników miarodajnych, pomimo płyną- 
cych zewsząd skarg. 

Przymus ubezpieczenia od ognia  wpro- 

wadzony został ustawą z dnia 23 czerwca 

1921 r. powołującą do życia Polską Dyrekcję 

Ubezpieczeń Wzajemnych. Obecnie działają- 
cy Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajem- 

nych powstał w drodze reorganizacji Polskiej 

Dyrekcji U. W. na podstawie  rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 

maja 1927 r. 

Przeciwko wprowadzeniu przymusu ubez 

pieczenia od ognia, nikt, nawet z pośród naj- 
mniej uświaaomionych rolników, nigdy nie 
miał jakichkolwiek zastrzeżeń, dobrze rozn- 
miejąc korzyści ubezpieczenia. Inna 5 
że podnosiły się i nadal podnoszą głosy wąt- 
pliwości, czy łączenie przymusu z oddaniem 

czynności ubezpieczeniowych w monopol pew- 
nej instytucji ad hoc stworzonej jest posunię- 
ciem wskazanem i celowem. 

Mniejsza o to. Jest Zakład powołany do 
ubezpieczania od ognia w drodze przymusu. 
Jak ten Zakład wywiązuje się ze swych zadań 
i - obowiązków, które oczywiście łą inny 
interes Państwa z interesem ubezpieczonych? 

Chcąc stworzyć tło dla odpowiedzi na po- 
wyższe pytanie, ograniczymy się do znanego 
nam, z praktyki na własnej skórze, małego 
odeinku Wileńszczyzny za ostatnie kilka lat 
kryzysowych, nie dotykając okiesu poprzed- 
niego, okresu dobrej konjunktury, kiedy poli- 
tyka P.Z.U.W. była wyraźnie nastawiona na 
wykorzystanie zdolności płatniczej ubezpieczo 
nych dla tworzenia rezerw'z wysokich składek 
przeistaczając ubezpieczenie od ognia w sui 
generis ukryty podatek, 

Ułatwienia i ulgi w odniesieniu do spła 
ty należności, stosowane przez oddział wileń- 
ski PZUW względem ubezpieczonych w roku 
1931 świadczyły, że Zakład do pewnego stop- 
nia docenia gospodarczą sytuację kraju i 
jeżeli nie może na tej drodze pójść całkowi- 
cie na spotkanie ubezpieczonym, to nie tyle z 
własnej niechęci, eo raczej skutkiem skrępo- 
wania przez dyspozycje z Centrali 

Zainteresowani rolnicy ubiegali się wów- 
czas między innemi o zmianę przepisów, 
przewidujących możliwość wypłacania odszko- 

dowania w kwocie mniejszej, niż kwota uwi- 
doczniona w polisie, o dalsze obniżenie szacun 
ku przy odpowiedniem zredukowaniu wyso- 

kości składek, o dotrzymanie przyrzeczenia, 
že powstanie w danej miejscowości straży o0- 
gniowej powodować będzie dla ubezpieczo- 
nych zmniejszenie składek ogniowych, o unie- 
zajeżnienie wypłacanego odszkodowania od 
dowolnego interpretowania „omyłek'*  popeł- 
nionych przy pierwotnem szacowaniu warto- 

ści budynków, o zaniechanie przeszacowywa- 

nia po pożarze na podstawie zeznań przygod- 
nych świadków, przeważnie  niepiśmiennych, 

o zwrot nadwyżek wpłaconych dawniej skła- 
dek, o ile po pożarze nastąpiło obniżenie piec- 

wotnego szacunku, o zrównanie taryfy dwor- 

skiej z taryfą wiejską i t.p. Ządaniom tym 
bądź wogóle nie czyniono zadość, przechodząc 
nad niemi do porządku dziennego, bądź, jak 

w wypadku obniżenia szacunku, — po upły- 
wie dłuszego czasu, bez rekompensaty strat. 

Bądź co bądź jednak w r. 1931, jak za- 
znaczyłem, oddział wileński PZUW przez sto- 
sowanie różnych ulgi ułatwień w postaci od- 
roczeń spłaty zaległości i t.p. wykazał dużo 
zeozumienia dla sytuacji materjalnej  płatni- 
ków. 

W roku 1932 stosunek do klijentów ule- 
ga pogorszeniu. Rolnicy skarżą się już nie- 

tylko na te, mniejszego lub większego zna- 

czenia, dawne, pozostające bez zmiany uster- 

   

    

ki i niedomagania w postępowaniu ubezpie- 
czeniowem, coraz dotkliwiej odczuwane w 

miarę pogłębiania się kryzysu, ale i na 
wprost niesprawiedliwe, krzywdzące ustosun- 
kowanie się Zakładu do ubezpieczonych, świad 
czące o nieliczeniu się Zakładu z kryzysem w 
rolnictwie. 

Skargi te dotyczą głównie nie wypłaca- 
nia pogorzelowego we właściwym czasie i 
odrazu w pełnej kwocie, panoszenia się biu- 
rokratycznego trybu załatwiania spraw, wy- 
syłania do płatników upomnień pomimo przy- 
znanych ulg z tytułu składek ogniowych i t.p. 

Dalsze pogorszenie przynosi rok 1933, 
który pod względem krzywdzącego stosunku 
Zakładu do klijentów jest rokiem  rekordo- 

wym, rokiem, jak w tytule zaznaczyłem nie- 
samowitych wprost praktyk i wyczynów P. 
Z.U.W. 

Pomijamy już tu tę okoliczność, że w 
roku bieżącym nagromadzone z lat ubiegłych 
a przez nas pokrótce wyżej zobrazowane п- 
ciążliwości, usterki, względnie zjawiska wy- 
raźnego pokrzywdzenia  kontrahenta-rolnika, 
nie zostały chociażby w części usunięte, lub 

  

złagodzone, odpowiednio do zmian na gorsze, 
jakie nastąpiły w sytuacji rolnietwa. Wręcz 
odwrotnie cały szereg tych oznak  niewłaści- 
wego stosunku P.Z.U.W. do klijentów wystą- 

pił w tym roku w formie jeszcze bardziej o- 

strej i nawet bezwzględnej, bez jakiegokol- 

wiek liczenia się z wymogami sprawiedliwo- 
ści lub słuszności, ze stanem rolnictwa w a- 

kresie największego napięcia kryzysu, z usi- 
łowaniami rz. kierunku stworzenia dla 

rolnietwa łat ch warunków  przetrwa- 
nia kryzysu, wreszcie z przedkładanemi w tej 
mierze wnioskami i opinją różnych organi- 
zacyj rolniczych, samorządu terytorjalnego i 
gospodarczego, rady wojewódzkiej i 
instytucyj. 

Zdawałoby się, że w okresie doprowadzo- 
nej do zera zdolności płatniczej musi nastąpić 
bardziej liberalne traktowanie płatników, 
zwłaszcza w odniesieniu do zaległości. Należ- 
ności z tytułu ubezpieczenia od ognia należą 
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do  kategorji uprzywilejowanych, jeżeli cho- 
dzi o ich ściąganie. Niema jednak żadnej do-    

brej racji, by ściągane one były przed podat- 
kami państwowemi, przy których spłacie, ро- 
mimo trudności budżetowych przeżywanych 
przez skarb państwa, stosowane są różne ul- 
gi, odroczenia, rozłożenia na raty. Tymczasem 
PZUW w trybie śpiesznym zmobilizował par- 
tje bezrobotnych dla wypisywania tytułów 
wykonawczych, które w dziesiątkach tysięcy 
kierowane były następnie do płatników. Gdy- 
by postępowanie egzekucyjne ograniezyło się 
tylko do zajęcia mienia, ezyli opisu, już tylko 
ta wstępna czynność egzekucyjna oznaczałaby 
wypompowanie z powiatu kilkudziesięciu ty- 

/ sięcy zł. — na wyłączną korzyść egzekutora. 
Ale należy uwzględnić i masowo dokonywa- 
ne egzekucje. W ten sposób, stosując bez- 
względność w postępowaniu, P.Z.U.W. ubie- 
ga ściąganie podatków państwowych i samo- 
rządowych, stwarzające dla siebie, przez fakt 
dokonany, monopol rozporządzania się mie- 
niem płatników a jednocześnie przywilej zu- 
pełnego nieliczenia się z sytuacją materjaltą 
rolnictwa wbrew przesłankom akcji ratowni- 
czej rządu, która wyraz swój znalazła w po- 
wstaniu ustawodawstwa finansowo-rolnego. 

Gdyby przynajmniej ta bezwzględność 
przy ściąganiu należności szła w parze z lo- 
jalnem wywiązywaniem się przez PZUW ze 
swych obowiązków wobec klijentów! Nie po- 
dobnego. 

Pogorzelcy nie mogą doczekać się wypła- 
ty należnej premji asekuracyjnej, Po usk: 
tecznieniu przewlekłych formalności dużo 
szcze upływa miesięcy. W przeważającej czę 
ści wypadków premje nie są wypłacane cd- 
razu, lecz w postaci drobnych zaliczek, po 
dłuższych przytem staraniach. obijaniu pro- 
gów lokalu PZUW, co 'związane jest z kosz- 
townemi wyjazdami do Wilna. Z reguły, jeż 
ktoś się spali w lecie, a tembardziej w jesic- 
ni, niema żadnej nadziei odbudowania się 
przed zimą. Należałoby zdać sobie sprawę z 
tego, jaki to ma wpływ na psychikę zwłaszcza 
drobnego rolnika i jakie są konsekwencje te- 
go wpływu. 

Nie dość tego. Wypłacane premje nie 
to kwoty wystarczające dla dokonania od 
dowy. Cały spryt agentów PZUW wytę 
jest w jednym kierunku: przeprowadzić j 
najniższy szacunek po pożarze. Nawet zwę- 
glone belki szacowane są jako wartościowy i 
zdatny materjał budowlany, — o podmurės- 
kach już nie mówię. Ze zredukowanej do mi- 
nimum premji pogorzelowej, potrącane są po- 
nadto zaległości powstałe z tytuła  ubezpie- 
czeń... dobrowolnych w PZUW. 

Pomijając rzędy innych kwiatków z pra- 
ktyki obecnej PZUW, wyrosłych na gruncie 
całkowitego lekceważenia sytuacji w rolni- 
ctwie i akcji ratowniczej rządu, stwierdzić 
musimy już na podstawie przytoczonych fa- 
któw, że PZUW przestał łączyć interes Pań- 
stwa z interesem ubezpieczonych, w awająe 
ua 1-sze miejsce egoistyczny interes Zakładu. 

Nie wahamy się dalej stwierdzić, że 
świadczenia ubezpieczeniowe, narówni z po- 
datkiem dochodowym, stały się obciążeniem 
najbardziej niepopułarnem wśród ogółu rolni- 
ków, obciążeniem nawet znmienawidzonem, ją- 
trzącem stosunki i wywołującem niepożądane 
scysje. 

Zdajemy sobie sprawę, że w wielu wy- 
padkach nie ponosi winę bezpośrednio oddział 
PZUW w Wilnie, który niewątpliwie jest 
skrępowany dyspozycjami z Centrali. Ale tem 
bardziej czynniki miarodajne powinny byłyby 

bliżej zainteresować się omawianą sprawą i 
położyć kres praktykom, które nietylko pogłę- 

biają kryzys, nietylko są sprzeczne z polity- 
ką gospodarczą rządu, lecz również niebezpie- 
czne są ze względów konsekwencyj politycz- 
nych. P. 

Przypisek Redakcji. W urzędowem wyda- 
wnietwie „Ustawodawstwo finansowo-rolne'* 
zapowiedziane zostało wydanie rozporządze- 
nia regulującego spłatę zaległości, z tytułu 
należności prywatno-prawnych Odnosi się 
wrażenie, że PZUW, stosując masowe egze- 
kucje, dąży ubiec zapowiedziane rozporządze- 
nie „likwidując zawczasu zaległości. 

Apel naszego Sz. Autora do czynników 
miarodajnych, wydaje się nam zupełnie na 
czasie. Dalsza zwłoka byłaby wprost niebez- 
pieczną. Przedewszystkiem wskazanem było- 
by, by sprawą ubezpieczeń od ognia  zainte- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
SARANOWICZE — ut. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach”. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“, 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
t£4DA — ui, suwałska 13 — $. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol „Ruch“. 
KOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEZ —- ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.SWIĘCIANY — Księgarnia 1-wa „Rach” 

<o do miejsca. Terminy druku 

  

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI OPUŚCIŁ WILNO 
W drugim dniu pobytu swego w 

Wilnie p. Marszałek Piłsudski przyjął w 
pałacu reprezentacyjnym w godzinach po 
południowych posła Rzeczypospolitej w 
Rydze ministra Z. Beczkowicza na dłuż- 
szem posłuchaniu. 

P. Marszałek Józef Piłsudski odjechał 
wczoraj wieczorem z powrotem do War- 
szawy. Na dworzec przybyli pożegnać 
p. Marszałka wojewoda wileński p. Wia- 
dysław Jaszczoit, poseł Rzeczypospolitej 
w Rydze, min. Zygmunt Beczkowicz, puł 
kownicy Wenda, Kruk-Schuster i Krzy- 
żanowski, p. prezydent miasta dr. Male- 

szewski, poseł na Sejm Dobosz  Stani- 
sław, dyrektor Kolei inż. Falkowski, na- 
czelnik Wydziału Urz. Wojew. p. Żmi- 
grodzki, starosta grodzki W. Kowalski, 
insp. Izydorczyk L., nacz. Wasilewski i 
inni. 

P. Marszałek, który w towarzystwie 
p. wojewody jaszczołta przybył na dwo- 
rzec na 10 minut przed odjazdem pocią- 
gu, zatrzymał się w salonie recepcyjnym 
dworca i rozmawiał z wielkiem ożywie- 
niem z przybyłemii osobistościami aż do 
chwili odjazdu pociągu. 

  

Zmiana wymiaru podatków samorządowych 
WARSZAWA. (tel. własny). Jak się 

dowiadujemy, w łonie czynników rządo- 
wych opracowywany jest projekt ustawy 
zmieniający dotychczasowy system i wy- 
miar podatków samorządowych. Dotych 
czas pobierano podatek wyrównawczy w 
gminach wiejskich, podatek inwestycyį- 
ny w miastach i powiatach, oraz poda- 
tek drogowy. Te samoistne podatki nia 
ją być zniesione. 

Na ich miejsce Ministerstwo Skarbu 
projektuje podwyższenie stawek dodat- 
ków samorządowych do trzech państwo- 
wych podatków. Mianowicie: gruntowe- 
go, od nieruchomości, od opłat za świa- 
dectwa przemysłowe. 

  

do podatku gruntowego wynosić ma: w 
woj. zachodnich 160 proc. podatku pań- 
stwowego, w woj. południowych 130 
proc. w woj. centralnych i wschodncih 
aż 250 proc. podatku. 

Wysokość dodatku samorządowego 
do państwowego podatku od  nierucho- 
mości — wynosić będzie na terenie całe- 
go państwa 60 proc. podatku państwowe 
go, zaś dodatek komunalny od opłat za 
świadectwa przemysłowe również 60 
proc. : 

Dodatki te pobierać będą władze skac 
bowe. —Projekt w najbliższym czasie 
wniesiony zostanie do sejmiu. Reforma sy 
stem ma wejść w życie już z dniem 1-1 

CENY OGŁOSZEŃ: Z ZE jednoszpaltowy 
nadesłane milimetr 50 gr. wa 

Zako M pas. Gie. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
mogą być przez Administrację zmieniane dowołaże, 

  

DRUJA — Kowkin, 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St Bednarski 
POSTAWY —- Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch” : 
SŁONIM — Księgarnia |. l 
SMORGONIE -— Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. SWIECIANY — M, Lewin — Binro gazetowe ul. 3 Maja 5. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skiad apte схпу, 2 

. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 

WOLOZYN — kiberman, Kiosk 
WARSZAWA 

aa sironie 2-ej i 
milimetr 60 gr. W numerach 

3-8] 

LITWINOW W WASZYNGTONIE 

WASZYNGTON. PAZ. — Komisarz ludo 
wy spraw zagranicznych Litwinow został przy 

jęty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych 

Roosevelta w Białym Domu. 
LONDYN. PAT. — Agencja Reutera do- w 

nosi z Waszyngtonu, iż komunikat, ogłoszoiy 
po pierwszem oficjalnem spotkaniu Litwino- 
wa z Hullem głosi, że w rozmowie, mającej « 
charakter bardzo przyjazny, poruszono sze- 

reg zagadnień, pozostających w zawieszeniu 
między Stanami Zjednoczonemi a ZSRR. 

Szczegółowe propozycje nie były omawiane. 

WYBORY BURMISTRZA w NEW 
YORKU 

LONDYN PAT. — Wczorajsze wybory 
burmistrza Nowego Yorku zakończyły się 
świetnem zwycięstwem mjr. Fiorelle ja Guar- 
dia, Włocha z pochodzenia, byłego uczestnika 
wielu bitew armji amerykańskiej. 

Otrzymał on 200.000 głosów więcej, ani- 

żeli następny, oficjalny kandydat Roosevelta 
Mac Kee, zaś kandydat t . Temmany Hal, 
organizacji syndykatów, rządzącej miastem od 
20 lat, otrzymał najmnie, ileść głosów. 

La Guardia popier: był przez repu-- 
blikanów i często d ratów, Zwalezają- 
eych korupcję Temmany Hal. 

    

      

   

  

gazetowy 
— Kiosk Ksieg. KoL „Ruch“. 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
ch oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

  

dostarczenie n-ru dowodowego 28 g;. 
5 KRS SM R ZSZCE. PRZNATAPCZŻSE 

TELEGRAMY 
NAJŚCIE DZIKÓW NA WIEŚ 

POZNAŃ. PAT. — Do 
pobliżu Gołańczy w biały 

niespodziewanie gromada dzików, złożona 
kilkunastu sztuk  Oteczone ze  wszystkien 

chroniły się do pobliskiego parku, 
o tem właściciel przi 

je celnemi strz Prawdopodobnie dziki 

te spłoszone zostały w okolicznych lasach 
pędząc na oślep przed siebie wpadły do Cze- 

sławie. Prawie wszystkie sztuki zostały wy- 
bite. 

TRZĘSIENIE ZIEMI W TYROLU 

WIEDEŃ. PAT. — Sejsmografy wiedeń 
skie zanotowały dziś w nocy dość silne trzę- 
sienie ziemi, którego ognisko -— jak przypu- 

szczają — znajdowało się w Tyrolu. Z róż- 
nych miast Tyrolu donoszą, że wstrząsy były 

tak silne, iż wiele przedmiotów domowego u- 
żytku poprzewracało się, a Ściany domów za” 
rysowały się. Wśród ludności wybuchła pa- 
nika. Wiele osób wybiegło w bieliźnie na nli 

Trzęsienie ziemi dało się odezuć nietylko 

Za 

  

wsi Czesławice 
dzień wpadła 

  

   

        

      

cę. 
w Tyrolu, lecz również w Bawarji, Wirtem- 

bergji i Szwajcarji. 

Kok czaki nie 

(amordowanie króla Algenislano 
LONDYN. PAT. — POSEŁ AFGAŃSKI W LONDYNIE OTRZYMAŁ DZiš 

WIECZOREM WIADOMOŚĆ, ŻE KRÓLAFGANISTANU ZOSTAŁ DZIŚ RANO 
ZAMORDOWANY. POPOŁUDNIU PROKLAMOWANO KRÓLEM NASTĘPCĘ 
TRONU. 

MOEERSERIZNE   

inauguracja Akademii Literatury Polskiej 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 8 b. m. 

wieczorem w pałacu Prezydjum Rady Mini- 
strów, odbyło się uroczyste inauguracyjne ze- 
branie Polskiej Akademji Literatury. 

Wielka sala Pałacu Rady Ministrów ude 
korowana była wstęgami o barwach narodo-- 
wych. Na podjum, gdzie ustawiono fotele" 

dla członków Akademji między portretem 
Pana Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego, 
ustawiono popiersie Stefana Żeromskiego, je- 
dnego z inicjatorów Akademji Literatury. 

Przybywającego Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej wraz z małżonką, oraz p. Premjera 
Jędrzejewicza powitali członkowie Prezydjum 
Akademji Literatury z prezesem Wacławem 
Sieroszewskim na czele. Pan Premjer Jędrze- 
jewicz, jako pierwszy członek honorowy Aka 
demji miał przy boku gwiazdę akademicką. 
Członkowie Akademji, udekorowani gwiazdą 
akademicką, zajęli miejsca na podjum w na- 
stępującym porządku: 

Leśmian, Chojnowski, Rzymowski, Boy- 
Żeleński, Zieliński, Miriam, Staff, prezes Sie- 
roszewski, Kaden-Bandrowski, Berent, Nał- 
kowska, Szaniawski, Irzykowski i Kleiner. 
Miejsce zarezerwowane dla Karola Huberta 
Rostworowskiego, który z powodu choroby 
przybyć nie mógł, stało puste. 

Wielka sala Prezydjum Rady Ministrów 
zapełniła się całkowicie. Obecni byłi członko- 
wie rządu in corpore, marszałkowie Sejmu i 

_ Senatu, korpus dyplomatyczny, prezes N.LK., 
b. premjer Prystor, prezes Sławek, wicemar- 
szałkowie Sejmu i Senatu, generalicja, posło 
wie i senatorowie, wiele wybitnych osób ze 
sfer literackich, teatru i sztuki przedstawi- 
ciele prasy, tak krajowej, jak i zagranicz- 
nej etc. 

ZAGAJENIE PREZESA WACŁAWA SIERO- 
SZEWSKIEGO. 

Zebranie zagaił prezes Wacław Sieroszew- 
ski, wygłaszając przemówienie inauguracyjne. 

Przez 10 wieków swego istnienia — mówił 
prezes Sieroszewski — państwo polskie prze- 
chodziło różne koleje — to sięgające szczytów 
sławy i kultury, tworząc bogaty język i Obszer- 
ną literaturę, to chwiejąc się w posadach pod 
naporem najazdów z północy, południa, wscho- 
du i zachodu. Wreszcie upadło, Naród ocknął 
się w grobowcu zbudowanym przez przemoc. 
Tam przeżył 150 lat. Od czasu do czasu dźwigał 
się z mogiły i wstrząsał jej stropem, jak ośle- 
piony Samson. Pokonany, wpadał ponownie w 
czeluście niewoli. Nie przestawał jednak nigdy 
w głębi dręczonych serc tęsknić do wolności. 
której mu pieśń podniecającą śpiewa Roza We- 
neda naszej poezji. Dziś, gdy rząd polski, po- 
konawszy przeszkody połączone z wznoszeniem 
pierwszych zrębów  Reczypospolitej, pragnie 
przez utworzenie Polskiej Akademji Literatury, 
uczcić wysiłek pisarzy, myśl nasza zwraca sie 
przedewszystkiem od tych, co odeszli, nie uj- 
rzawszy tak upragnionej chwili wyzwolenia. 

Na widnokrąg wypływają olbrzymie wid- 
mowe postacie wieszczów — Mickiewicza, Sło- 
wackiego, Krasińskiego, Norwida. Od nich cia- 
gną ku nam całe szeregi innych, późniejszych 
twórców: Konopnicka, Asnyk, Kraszewski, Jeż, 
Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus, Dygasiński i le- 
giony nieznanych, zasłużonych pracowników.-— 
Jak słup Ognisty płonie w pamięci naszej duch 
Stanisława Wyspiańskiego, najpotężniejszego 

resowała się bliżej nowopowstała Wil ka 
Izba Rolnieza. Nie zaszkodziłaby ankieta 
wśród rolników. W najbliższym czasie ma 
podobno odbyć się doroczne zebranie Rady 
Wojewódzkiej. Pożądanem byłoby zajęcie 

przez Radę zdecydowanego stanowiska. O ile 
nam jest wiadomem, sprawy ubezpieczenia 
od ognia w związku z działalnością PZUW 
są w ostatnim czasie przedmiotem obrad re- 
gjon. koła BBWR i fakty tam przytaczane 
nie rozmijają się z informacjami podanemi w 
artykule niniejszym. 

  

  

wyraziciela tęsknot narodu. Tych wszystkich żal 
nam najwięcej, gdyż my, którzy mieliśmy szczęś 
cie oglądać wyzwolenie Ojczyzny, jesteśmy po 
stokroć wynagrodzeni za wszystkie nasze cier- 
pienia i trudy. Żal nam również tych, co, choć 
ujrzeli woiną Polskę, nie doczekali chwili obec- 
nej, chwili publicznego i uroczystego uznania 
zasług iteratury polskiej w najcięższych latach 
niewoli. Ona to podtrzymywała nadzieję i me- 
stwo, budziła wolę, kształtowała ducha, uwiecz- 
niała w artystycznych obrazach ducha narodu. 

Nie mamy wśród nas żywego Stefana Że- 
rOmskiego zamiast jego popiersia, a przecież on 
pierwszy opracował zarys Akademji Literatury 
i żądał jej utworzenia. Nie widzimy Jana Kas- 
prowicza, Bronisławy Ostrowskiej, Gustawa Da- 
niłowskiego, Orkana, Reymonta, „Weyssenhoffa. 
Micińskiego, Przybyszewskiego, Langego. Nie 
widzimy wreszcie wśród nas wielu żyjących, 
bardzo zasłużonych. Rozumiemy jednak, że 
szczupłe grono pierwszych członków tej Aka- 
demji jedynie symbolizuje udział licznej rzeszy 
pisarskiej w pracy literackiej. Bez ich codzien- 
uego, często zapoznanego trudu, niema wogóle 
wielkich fiteratur. 

Bierzemy na siebie wobec rządu i społe- 
czeństwa ciężki obowiązek strzeżenia czystości. 
bogactwa i rozwoju polskiego języka w mowie 
i piśmie, otoczenia skrzydłem koleżeńskiej 0- 
pieki i pomocy żmudnej pracy pisarza, jego pra. 
wa do wolności myśli, jego obowiązku kształ. 
cenia wyobraźni i uczuć zbiorowych. 

W zakończeniu przemówienia prezes Sie- 
roszewski prOsi o przyjęcie stałego protektoratu 
nad Polską Akadenją Literatury Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskie- 

go oraz prosi o przyjęcie godności pierwszego 
honorowego członka Akademji premjera Janu- 
szą Jędrzejewicza. 

PRZEMÓWIENIE PREM. JĘDRZEJEWICZA, 

Skolei zabrał głos prezes Rady Ministrów 
Jędrzejewicz, który m. in. powiedział: 

Gdy zadaję sobie pytanie, jakie to przede- 
wszystkiem czynniki kształtowały polską dusze 
narodową, odpowiadam poprostu: „szabla i sio- 
wo", Wysiłek orężny od czasów Bolesława 
Chrobrego, poprzez Jagiellonów, Batorych, So- 
bieskich, poprzez zbrojne powstanie Kościuszki, 
księcia POniatowskiego, wałki 1830 i 1863 ro- 
Ка — do walk wyzwoleńczych Józeia Piłsud- 
skiego — i w kształt najwyższego artyzmu za- 
klęte słowo polskie, od potęgi hymnu Boguro- 
dzica, przez pieśni Kochanowskiego, dzieła 
wieszczów naszych, wizję przyszłości Norwida i 
Wyspiańskiego, niepokój wyzwoleńcy Żerom- 
skiego, do dzieł tu obecnych koryfeuszów sztuki 
pisarskiej z prezesem Sieroszewskim na czełe. 

Szabla i słowo — istnieje coś przecież, co 
łączy te dwie tak odległe sprawy. Ludy pier- 
wotne wierzyły i wierzą do dziś, że słowo po- 
siada potęgę magiczną. Wypowiedziane na głos, 
zmienia rzeczywistość, stwarza nowe rzeczy. 
tworzy czyn. Również w szabli tkwi elementar- 
na potęga ludzkiego czynu. Również ona zmie- 
nia oblicze świata i wyznacza kierunek dziejom. 
Użyta w imię słusznej sprawy, oparta na wiel. 
kiem słowie i z niego siłę moralną czerpiąca, 
szabla swym błyskiem i piorunowym ciosem wy 
rąbywać może te same szłaki, któremi idzie po- 
tęga twórcza słowa. Szabla i słowo jednocza 
się w najwyższej miary czynie ludzkim, w któ- 
rym połączone zawsze były, są i wiekuiście be- 

      
Pierwsi członkowie powołanej do życia 

Polskiej Akademji Literatury. 1-szy rząd (od 
lewej) Wacław Berent, Tadeusz Boy - Żeleń 
ski, Piotr Choynowski, Karol Irzykowski, 

prof. Juljusz Kleiner. 
Drugi rząd —  Juljusz Kaden-Ban- 

Miriam (Zenon 

Karol Hu- 
drowski, Bolesław Leśmian, 
Przesmycki), Zofja Nałkowska, 
bert Rostworowski. 

3-ci rząd — Wincenty Rzymowski, Wae 

ław Sieroszewski, Leopold Staff, Jerzy Sza- 
niawski, prof. Tadeusz Zieliński. 

dą wielki cel i wielki, prowadzący ku niemu 
wysiłek. Ё 

I diatego wydaje mi się — zaznaczył mów- 
ca — głęboko mądrą i słuszną rzeczą, że na 
pierwszem posiedzeniu Akademii Literatury wy- 
braliście państwo na swego protektora honoro- 
wego wraz z Panem Prezydentem Rzeczypos- 
politej, Przedstawicielem Majestatu Polski, ró- 
wnież i Pana Marszałka Piłsudskiego, jednoczą- 
"cego w swej osObie te dwa wielkie czynniki dzie 
jowe, które w ciągu 10 niemal stuleci kształto- 
wały duszę polską, że pierwsze kroki naczelnej 
reprezentacji literatury polskiej realizują się pod 
wysokiemi auspicjami naczelnej wiadzy państ- 
wowej oraz tej wielkiej potęgi duchowej, która 
słowo i czyn orężny Naczelnego Wodza zwy- 
cięskiej armji polskiej w życiu Polski wywołać 
potrafiły. 

Stoją przed wami — mówił premjer, zwra- 
cając się do członków Akademji — wielkie za- 
gadnienia pastwowe, doniosłe sprawy społecz- 
ne, trudności, w których żyjemy i niebezpie- 
czeństwa, które nam grożą, a w tem wszyst- 
kiem cierpiąca lub radująca się, walcząca lub 
poddająca się rezygnacji jednostka Iudzka, du- 
sza człowieka współczesnego. Wejdźcie w ten 
wic wydarzeń, sam środek zmagań się i walk. 
dajcie swoje własne, swoje prawdziwie wolne. 
niczem' nieskrępowane widzenie rzeczy polskich. 
pokaźcie światu prawdziwe znamię epoki, w któ 
rej żyjemy, wskażcie na jej wielkość i jej na- 
dzieje. POkazujcie piękno, uczcie nienawidzieć 
szpetotę duszy ludzkiej, Macie przywilej olbrzy- 
mi, przywilej talentu. Od tego, jak wy w nie- 
podległej Polsce zrozumiecie swą roę, zależy 
niesłychanie wiele. Bądźcie tej niepodległej Pol- 
ski artystami. 

Podkreśliwszy dalej, że zadaniem Akademii 
jest, by wspólnym zorganizowanym wysiłkiem 
torować drogi literaturze polskiej, premjer za- 
kończył życzeniem: „Quod felix, faustum, fortu- 
natumque sit“. 

Po przemówieniu p. premejra Wacław Be- 
rent wygłosił prelekcję, w której zobrazował 
działalność naukowo-literackich w przeszłem 
stuleciu. 

Zamykając posiedzenie, prezes Sieroszew 
ski zakomunikował o nadesłaniu licznych de- 
pecz gratulacyjnych z całego krajn, poczem 
podziękował p. Prezydentowi, p. Premjerowi, 
przybyłym dostojnikom, oraz wszystkim obec- 
ny za przybycie na uroczystość. 

UCHYLENIE PROHIBICJI W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH 

WASZYNGTON. PAT. — Stan Utah wy- 
powiedział się za zniesieniem prohibicji. Fakt 
ten posiada doniosłe znaczenie, ponieważ z 
chwilą przyłączenia się stanu Utah do liczby 
stanów, które wypowiedziały się przeciwko 
prohibicji, słynne prawo Volstaedta i t. zw. 
18-ta poprawka do konstytucji zostały uchylo 
ne, ponieważ 3/4 liczby wszystkich Stanów 
wypowiedziało się za ich odwołaniem. 

ZWYCIĘSTWO LABOUR PARTY 
W SZKOCJI 

LONDYN PAT. W odbytych wczoraj wy 
borach municypalnych w Szkocji, Labour Par 
ty odniosła poważne zwycięstwo, zdo- 
bywając od przeciwników 43 mandaty, a tra- 
cąe na ich korzyść tylko 1. Labour Party zdo 
była większość w radzie miejskiej najwięk- 
szego miasta Szkocji Glasgow, które odtąd 
będzie pod jej panowaniem. 

BOMBY Z GAZEM ŁZAWIĄCYM NA 
WSZECHNICACH  WIEDENSKICH 

WIEDEN. PAT. — W dniu b.m. doko- 
nano znów we wszystkich wszechnieach wie- 
deńskich licznych zamachów z bombami łza- 
wiącemi. Na wszechnicy handlowej areszto- 

wano 14 studentów narodowo-soejalistycznych 
podejrzanych jako sprawców tych zamachów. 
Dzienniki wiedeńskie zaznaczają, że zamachy 

gazowe na wyższych uczelniach w Wiedniu, 
kierowane są jedną ręką. Policja jst już na * 
tropie organizatorów zamachów.
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ЗМА RERUM 
KRYZYS... WCIĄŻ TEN KRYZYS!., 

Kryzys... komu się nie daje on we znaki? 
Dokucza on wszystkim, rujnując wielu, miaż- 

dży niejednego... 

ABC (322) przytacza rozmowę z antykwar- 
juszem.. Kryzys zmienił nie do poznania sto- 
sunek publiczności do zabytkowych dzieł 
sztuki: ! 

Charakterystycznym objawem przy licyta- 
cjach dzieł sztuki jest fakt, że przedmiot warto- 
ści 5 zł, z łatwością podpędzić można do 10 
zt, czyli podwójnie. Natomiast za coś, co war- 

te jest 1.000 zł, osiąga conajwyżej 300 do 
400 zł. 

Nic dziwnego... Ten, kto zna się dobrze na 

dziełach sztuki, nie ma pieniędzy, — ten, kto 
ma pieniądze, nie zna się na niczem... A jedak 

społeczeństwo pragnie mieć dobre rzeczy choć 

nie zawsze może ocenić je należycie: 

Obraz przed 5 — 6-ciu laty, wartości 50.000 

zł., idzie dziś za 15.000 zł, a taki, który wtedy 

był wart 15.000 zł. sprzedaje się teraz za 2.000 
zł. i niżej, 

Zaczyna się też ostatnio budzić zaintereso- 

wanie do cudzoziemskich malarzy. Transport 
160 malarzy, wykupionych niedawno przez p. 
G. w Sowietach ze zbiorów i różnych Galeryj, a 

zgromadzonych w podziemiach pałacu w Peter. 
chowie, po cenach, proporcjonalnie do warto- 
ści ich niskich, w ciągu 6—7-miu tygodni ze- 
stał do połowy rozkupiony, zanim doszła do 
skutku wystawa takowych. 

Duże zainteresowanie budzi kołekcja ikon 
cerkiewnych, utrzymanych vw charakterze 

prymitywów, tak precyzyjnych w wyrazie ru- 
chu i kolorycie postaci, że przez lupę można 
jedynie ogłądać drobne syłwetki, wielkości 
niemal główek od szpilki, a mającyćh ekspre- 
sję i potraktowanych każda indywidualnie, 
Sowiety chętnie wyzbywają się obrazów © 
treści religijnej, a w tej dziedzinie są tam 
istotnie perły kunsztu malarskiego. 

Kryzys... Žycie' jest coraz cięższe... O sa- 

mobójstwach czytamy wciąż we wszystkich 

dziennikach... Ale kto jest świadom tego, że 

ilość zamachów samobójczych w latach kry- 

zysowych nietylko nie zwiększyła się, ale 

wyraźnie zmalała?.... 

Polska Zbrojna (310) przytacza wymowne 

dane statystyczne: 
Liczba samobójstw w latach kryzysu w 

porównaniu z latami dobrej konjunktury gospo- 
darczej nietylko że nie wzrosła, ale nawet 
zmalała, 

I tak dane zarządu miejskiego Warszawy 
— 0 niej tylko będziemy mówili — wykazuje 
że w roku 1927 na każde 100 tys. mieszkańców 
przypadały 142 zamachy samobójcze (ogółem 
1500); w następnych czterech latach liczba 
ta stale maleje i wynosi: w r. 1928 — 136 — 
(1477), w r. 1929 — 131 (1465), w r. 1930 
— 125 (1421), w r. 1931 — 121 (1399) i do- 

piero w roku ubiegłym (1932) nieznacznie 
wzarasta: — wynosi 123 zamachy samobójcze 
na każde 100 tys. mieszkańców, czyli dla ca- 
tej Warszawy — 1448. 

Przyjmując pierwsze trzy lata (1927 — 1929) 
na lata dobrej konjunktury gospodarczej, otrzy- 
mamy dła nich łącznie 4442 zamachy samobój- 
cze, a więc przeciętnie 136 na każde 100 tys. 

mieszkańców. Na lata zaś kryzysu (1930—1932) 
wypadnie 4268 zamachów, czyli że przeciętnie 

z pomiędzy każdych 100 tys. ludzi 123 usiłowało 

mniej lub więcej szczerze przeciąć pasmo 
swego życia. 

A więc liczba kryzysowych samobójców 
zmniejsza się — to jest objaw pocieszający, — 
ale liczba zgonów, niestety jest większa! 
Kryzysowi samobójcy są bardziej zdecydowa- 

ni... 
W latach 1927 — 1929 procent zamachów 

samobójczych z wynikiem śmiertelnym wyno- 

sił 23; dla następnego okresu (1939 — 1232) 
zwiększył się wydatnie, osiągnął mianowicie 26. 
Z tego więc należy wyciąguąc wniosek, że w 
latach kryzysu ludzie pope'niają żaioachy sa- 
mobójcze w sposób bard.” zdecydowany 

Kryzys... Niema rady: 

  

wciąż ten ktyżys!... 

Lector. 
—GA )-—— 

W rakiecie na 9 kilometrów 

W ubiegłą niedzielę lotnik niemiecki Ot- 

to Fischer zdołał wznieść się w stalowej ra- 

kiecie na wysokość 9 kilometrów i. pomyślnie 

wylądować. 

Lot został dokonany na wyspie Rugji w 

celach wojskowych, i rezultaty jego trzyma- 

ne są w tajemnicy. EL. 

Carskie 
Przez czas dłuższy po katastrofie dy- 

nastji Romanowych kursowały pogłoski o cl- 
brzymich kapitałach pozostawionych w ban- 
kach zagranieznych przez bestjalsko zamordo 

wanego przez bolszewików Mikołaja П. Оро- 
wiadano i pisano, że tuż przed wybuchem woj 
ny światowej Mikołaj II ulokował miljonowe 

kwoty w bankach angielskich i amerykańskich 
i że przeto pozostali członkowie cesarskiej ro- 
dziny należą dziś do najbogatszych ludzi świa 
ta. Legendę o carskich miljonach tak ponętną 
dla demagogów wszelkiego autoramentu osta- 
tecznie rozpraszają pamiętniki *) niedawno 

zmarłego Wielkiego Księcia Aleksandra Mi- 
chajłowicza. Kładą one kres tym wszystkim 

bredniom nie opartym na prawdzie historycz- 
nej, które jako nadzwyczajne „sensacje““ po 
dziś dzień zjawiają się na szpaltach prazy 
światowej. 

Od lata 1915 roku — pisze w. ks. Ale- 

ksander — ani w banku angielskim ani też in 
nych na rachunku bieżącym Mikołaja II nie 
było ani kopiejki. Dwadzieścia mijlonów fun- 
tów znajdujących się w banku londyńskim od 
czasów Aleksandra IT wydane zostały na pot- 

rzeby szpitali i instytucyj  filantropijnych, 

które w ciągu wojny były pod opieką i protek 
toratem carskiej rodziny. Gdyby Mikołaj IT 
był panował, przy końcu wojny Światowej nie 

posiadałby ani grosza prywatnych kapitałów. 
Ale przed wojną Mikołaj II nie mógł nawet. 
myśleć o rywalizacji z nowoczesnymi krezusa- 

  

*) W. ks. Aleksander Michajłowicz. Wspom- 
nienia książka I, II i II. 

Proces 0 

SŁOWO 

podpalenie Reichstagu 
Zeznania ministra Goehbelsa 

BERLIN PAT. — Przy wypełnionej szczei- 
nie sali rozpoczęła się środowa rozprawa o za- 
mach na Reichstag, Na rozprawie tej zeznawał 
minister propagandy dr. Goebbels. Obecni sa 
wszyscy korespondenci zograniczni, widać 'e- 
prezentantów władz. Na ławie Obrońców zas:.:- 
da dr. Sack. Obecny jest również Dymitrow. 

POWITANIE. 

Minister Gebbels zjawił się w asyście wyż- 
szych urzędników i policji. Sala powitała go 
przez powstanie i podniesienie ręki. Przewodni- 
czący po zaprzysiężeniu ministra zwraca jego 
uwagę, że nie musi polemizować z brunatną ksie 
gą, sąd jednak przyjmie do wiadomości oświad- 
czenia w tej sprawie, o ile minister uzna je za 
wskazane. Dr. Goebbels oświadcza, że odpo- 
wiadać będzie na zadawane pytania, zastrzega- 
jąc sobie udzielenie dłuższych wyjaśnień рой- 
tycznych. 

Przewodniczący zapytuje na wstępie, czy 
prawda jest, że ministrowie narodowo-socjalis- 
tyczni Rzeszy i przywódcy partji hitierowskiei 
w dzień pożaru byli w Berlinie, natomiast, że 
przemówienia wyborcze zostały odwołane. 

POŻAR BYŁ DZIEŁEM KOMUNISTÓW. 

Goebbels oświadcza, że w dniu tym wszys- 
cy członkowie gabinetu i przywódcy partji na- 
rodowo-socjalistycznej przypadkowo bawili w 
stolicy, w tym czasie Goebbels nie należał jesz- 
cze do gabinetu. Nominację swą uzależnił od 
poprzedniego rozwiązania Reichstagu. Następ- 
nie dr. Goebbels opowiada, w jaki sposób 0- 
trzymał wiadomość o pożarze. W chwili wybu- 
chu pożaru kancierz Hitler był u niego w miesz- 
kaniu. Wezwany do telefonu minister dowiedział 
się od kierownika partji propagandy hitierow- 
skiej dra Hanistengla o zamachu. 

Początkowo uważał to za żart i nie chciał 
wspominać kancierziwi, później jednak, gdy dr. 
Hanistengi zapewnił go, że zamach istotnie zo- 
stał dokonany, dr. Goebbels zakomunikował te 
wiadomość Hitlerowi, Obaj udali się samocho- 
dem do Reichstagu, gdzie już zastali ministra 
Goeringa, który oświadczył, że chodzi tu o za- 
mach polityczny i, że jeden ze sprawców pod- 
pałenia, komunista, został już przez policję uję- 
ty. Goebbełs potwierdza, że kanclerz Hitler w 
obecności wicekanclerza Pappena oświadczył, 
wówczas na iniejscu katastrofy: „Jest to znak, 
w jakiem niebezpieczestwie znajdowały się Niem 
cy. Naród niemiecki może być pewien, że uwa- 
żać będę za obowiązek uchylić to nieszczęście 
od niego”. 

Gabinet, zeznaje dalej minister Goebbels. 
wydał narazie pierwsze zarządzenia, dotyczące 
zawieszenia całej prasy komunistycznej i so- 
cjałno-demokratycznej oraz aresztowania wszyst 
kich tunkcjonarcjuszy komunistycznych. Nie u- 
legato żadnej wątpliwości, že komuniści sa 
sprawcami, jak również, że zamach oddawna 
był przygotowany. Geobbels z naciskiem pod- 
kreśla, że uważa za wykluczone, ażeby zama- 
chu dokonał jeden człowiek, musiała w tem 
współdziałać większa grupa ludzi. Odrzuca hi- 
potezę, że komuniści nie mogli być sprawcami. 
ponieważ zamach mógł im zaszkodzić. Pożar 
miał być hasłem do powstania zbrojnego. Ko- 
munišci liczli na to, że uda im się skończyć z 
narodowymi sOcjalistami. 

W ienie gabinetu panowała absolutna świa- 
domość co do tego, że dla narodowych socja- 
listów zamach nie był niespodzianką. Wiedzia- 
no, że komuniści wszystko uczynią, ażeby nie 
dopuścić do ujęcia władzy przez Hitlera. Mówca 
przytacza szereg przykładów z dawnych walk 
politycznych w Berlinie dla poparcia tezy, że 
komuniści w razie nie udania się zamachu, chcie 
li zwalić winę na narodowych socjalistów. 

W dalszy wywodach, świadek minister Goeb 
bels wskauje, że partja komunistyczna nietylko 
nie odrzuca terroru w walce politycznej, lecz 
owszem propaguje go, a tyko oficjalnie dla ra- 
towania swego prestiżu, ogłosiła zakaz stoso- 
wania aktów gwałtu. 

Znamienne jest, że dr. Goebbels kilkakrot- 
nie z naciskiem występuje przeciw oskarżonemu 
Torglerowi, zarzucając mu, że jest jednym z 
najniebezpieczniejszych przywódców koimunis- 

  

„tycznych itylko kryje się pod maską ugodową. 
Nadprokurator stawia kilka pytań minis- 

trowi. 
DYMiTROW INDAGUJE. 

W tej chwili na sali wywołuje ogólne po- 
ruszenie fakt, że osk. Dymitrow wstaje z miej- 
sca. Przewodniczący wzywa Dymitrowa, ażebv 
usiadł w rzędzie obrońców. 

Osk. Dymitrow: Czy świadek może nam coś 
opowiedzieć o uchwałach powziętych przez ga- 
binet Rzeszy w dniu pożru lub potem w spra- 
wie zarządzeń przeciw  zbrojnemu powstaniu 
komunistycznemu. Minister Goebbels odpowia- 
da: Jest to sprawa należąca do prezydjum poli- 
cji i mobilizacja sił zbrojnych była zupełnie zby- 
teczna. Konieczne zarządzenia wydał minister 
sprw wewnętrzych. 

Dymitrow: Czy zamach został wykorzysta- 
ny dla celów propagady wyborczej przeciw ko- 
munistom i socjalnym demokratom? 

Minister Goebbels zaprzecza. 
Dymitrow: Otóż sam słyszałem przez radjo 

mowę pana ministra. 

miljony _ 
mi. Kapitały Rokfellerów i Rotszyldów o wie 
le przewyższały zasoby pieniężne cara. 

Majątek prywatny cara składał się z listy 

cywilnej w wysokości 11 miljonów rubli, do- 
chodów z majątków i włośsi prywatnych oraz 

odsetek od kapitałów. Były to jednak sumy w 

porównaniu do wydatków niewspółmierne. Po 
zatem był jeszeze t. zw. „martwy kapitał'* 

szacowany na ogólną sumę 160.000.000. miljo- 
nów rubli zawarty w precjozach domu Roma- 

nowych nagromadzonych w czasie 300 - letnie- 
go panowania. 

Wielka korona carska wykonana za cza- 
sów Katarzyny II była arcydziełem sztuki ju 
bilerskiej. Pięć dużych bryłantów połączonych 
nieszlifowanym rubinem tworzyło krzyż wień 
czący koronę. Wygięcia na których był opar- 
ty, osypane brylantami zdobiło 38 różowych 

pereł. W toku znajdowało się 11 olbrzymich 
brylantów. 

Carski djadem wykończony za panowania 
Aleksandra I zawierał 113 różowych pereł, 

500 djamentów i 84 brylanty rozmaitej wiel- 
kości. Pośród innych drogocenności należy wy 
mienić znakomity brylant (19,5 karatów) ku- 
piony w Amsterdamie przez hr. Orłowa i 
ofiarowany Katarzynie H, brylant Szacha 

(85 karatów), „Gwiazda Polarna'* — wspn- 
niały, blado - różowy rubin 40 karatów wagi. 

Byłoby rzeczą bezeelową — dodaje w. 

książe — ustalić chociażby w przybliżeniu 
sumę którą możnaby było otrzymać przy sprze 
daży tych klejnotów. Eksperci byli zgodni, że 
nikt poza. cesarzem Rosji, Niemiec łub Austrji 
nie mógł ich nabyć. Oto dlaczego katastrofa 

  

Na uwagę Dymitrowa, że narodowi socjali- 
ści w roku 1931 dokonal szeregu zamachów, mi- 
nister odpowiada, że czyny te zostały popełnio- 
ne przez odłam radykalny Stennesa, który na- 
stępnie został wykluczony z partji. 

Na dalsze pytanie, dotyczące ogłoszenia 
przez rząd Rzeszy amnestji, którą objęci zostali 
narodowi socjaliści, dr. Goebbels podniesionym 
głosem zaznacza, że jest to zupełnie zrozumia- 
łe, że ludzie, którzy bronili praworządności w 
Niemczech, musieli następnie otrzymać amnestję 

MAŁY AGITATOR KOGMUNISTYCZNY. 
Osk. Dymitrow: O ile wiem, popełniono w 

Niemczech pięć wieik'ch morderstw politycz- 
nych. Pierwszem z nich było zamordowanie Ró- 
ży Luksemburg i Karola Liebknechta. Przewod- 
niczący przerywa, zwracając Dymitrowowi u- 
wagę, że pytanie uchyla, jako nie mające związ- 
ku ze sprawą, mimo to minister Goebbels wśród 
ogólnej wesołości odpowiada, że możnaby się 
cofnąć do Adama i Ewy. W tym wypadku wia- 
domo oskarżonemu, że w czasie zamordowania 
Liebknechta i Róży Luksemburg, narodowi so- 
cjaliści nie byli u steru rządu. 

Przewodniczący do Dymitrowa: Proszę naj- 
pierw stawiać pytania, a potem je uzasadniać. 

Dymitrow: Zgoda. Poczem ciągnąc dalej. 
pyta o morderstwa dokonane na ministrze Ra- 
thenau i Erzbergerze, wskazując, że byli to pra- 
wicowcy. Przewidniczący uchyla również i to 
pytanie. 

Świadek minister Goebbels: Pan Dymitrow 
chciałby wszelkie morderstwa na nas zwalić — 
Zamordowanie dwóch wspomnianych nie wy- 
szło od narodowych socjałistów. Partja nasza 
wówczas skiadała się z małej grupy ludzi, któ- 
rzy nie mieli żadnego głosu. Gotów jestem od- 
powiadać na wszełkie pytania, ale muszą One 
być rzeczowe. 

Dymitrow: Czy ci mordercy nie pozosta- 
wali w związku z partją narodowo-socjalis- 
tyczną? 

Goebbeis: Nie interesowałem się bliżej tą 
sprawą. Wiem, że część morderców uciekła za- 
granicę, do partji nigdy nie należeli. 

Nadprokurator: Pan minister był tak uprzej 
my, że Odpowiadał na zadwane pzez osk. py- 
tania, ale to zachęca tylko Dymitrowa do dal- 
szych pytań, które wykorzystuje on dla pro- 
pagandy komunistycznej. 

Goebbels: Panie nadprokuratorze. Rozma- 
wiałem z tem z ludźmi wyżej stojącymi, jak 
ten mały agitator komunistyczny. Mogę sobie 
na to pozwolić. 

  

Dymitrow: Moje pytania pozostają w 
związku z oskarżenien: przeciwko mnie. 

Następnie świadek minister Goebbels od- 
powiada na szereg pytań oskarżonego Dymitro- 
wa, wyjaśniając, że stronnictwo narodowo-so- 
cjalistyczne uważało ustrój niemiecki za zły, a- 
łe zmianę chciało przeprowadzić samo i nie po- 
zostawiać tego komunistom. 

Osk. Dymitrow, krzycząc: Więc nieprawda 
jest, że ja chciałem obalić ustrój. 

Przewodniczący przerywa  Dymitrowowi, 
dalszych słów nie słychać wśród wrzawy. 

Osk. Dymitrow: Czy pan minister wie, że 
członkowie partji narodowo-socjalistycznej pro- 
wadzą w Czechosłowacji i Austrji nielegalną 
propagandę, że muszą stamtąd wysyłać szyfro- 
wane listy lub pod fałszywymi adresami. 

Świadek minister Goebbels wybuchając: 
Nie pozwolę, ażeby pan obrażał naszą partję. 

Przewodniczący odbiera głos Dymitrowowi, 
oświadczając, że jest to już zupełnie niestosow- 
ne pytanie. 

Osk. Dymitrow do przewodniczącego try- 
bunału: Chciałbym przedłożyć wniosek dowodo- 
wy. Oskarżony zaczyna odczytywać wniosek, 
w tej chwili przewodniczący przerywa mu, za- 
znaczając, że sam wniosek ten odczyta, 

Następnie Goebbels składa oświadczenie, w 
którem w imieniu własnem i rządu stwierdza z 
ubojewaniem, że kłamstwa, zawarte w Brunat- 
nej Księdze nadal są rozpowszechniane zagra- 
nicą i że prasa zagraniczna dotychczas jeszcze 
nie uwzględniła rzeczywistego stanu rzeczy 
przez odrzucenie kłamstw Brumatnej Księgi. — 
Spodziewam się — mówił Goebbels — że prasa 
zagraniczna po niojem dokładnem przedstawie- 
niu faktycznego stanu rzeczy, poda je także z 
taką samą dokładnością. Nie uchodzi, aby nadal 
w tak kłamliwy sposób rzucano przed całym 
światem podejrzenia na rząd przyzwoitego i ucz 
ciwego narodu. 

BOGATA PRZESZŁOŚĆ DYMITROWA. 

Po zarządzonej przerwie odczytano pismo 
bułgarskiego ministra sprawiedliwości, z które- 
go wynika, że Dymitrow skazany był w roku 
1926 na karę śmierci. Kara ta w drodze amne- 
stji zamieniona była później na 15 lat ciężkiego 
więzienia. Oskarżony Dymitrow zaznacza, że 
skazanie nastąpiło zaocznie i że niezwłocznie po 
ukończeniu tego procesu gotów jest stanąć 
przed sądami bułgarskiemi. 

Na tem środową rozprawę zakończono. —- 
Dalszy ciąg w piątek. 

  

Prof. Emil Roux 

  

Zmarły przed kilku dniami wielki uczony 

francuski dr. Emil Roux, dyrektor Instytutu 

Pasteura, genjalny uczeń wielkiego dobroczyń 

cy ludzkości, odznaczał się w życiu niezmier- 

ną skromnością i prostotą, graniczącą z asce- 

tyzmem. 

W Instytucie zajmował on jeden tylko 
mały pokoik, w którym stało proste żelazne 

łóżko i stolik. Pokoik wywierał wrażenie 

celi zakonnika. Odżywiał się zmarły uczony 
więcej niż skromnie: jarzyny, owoce i mleko 
stanowiły jego posiłek, był bowiem jaroszem, 

Na swoje potrzeby wydawał minimalnie, 
myśląc wyłącznie o Instytucie, nad którego 
zbogaceniem nieustannie pracował. 

Dobroć, humanitaryzm, miłość bliźniego 
jednały mu wszystkich, ktokolwiek z nim ob- 
cował. Uszczęśliwienie cierpiacej ludzkości 
to był jedyny cel jego życia. Nic dziwnego, że 
trumnie jego towarzyszy żal wszystkich Fran- 
cuzów, którzy stracili w doktorze Roux nie- 

tylko znakomitego uczonego, ale i pięknego 

człowieka. EL. 

  

Trójkolorowa eskadra nad Afryką 
30 płatowców bierze udział w gigantycznym rajdzie 

ISTRES PAT. _- Eskadra samolotów fran- 
cuskich pod dowództwem gen. Veuillemin wy- 
leciała do Afryki wczoraj rano o g. 7,35. 

W locie bierze udział 10 eskadr, każda po 
3 płatowce, ponad pustyniami i dżungłami Af- 
ryki. Lot ma się odbyć na przestrzeni 25.000 
km., czyli na trasie dłuższej niż połowa obwodu 
kuli ziemskiej. Ta gigantyczna impreza, ma być 
sprawdzianem wartości płatowców  wojsko- 
wych w razie wojny w koionjach afrykańskich. 

ma równocześnie dowieść, że płatowce francus- 
kie są niezawodne w czasie lotu i można na nich 
urządzać inasowe raidy ponad najtrudniejszym 
terenem, jaki stanowi Afryka północna i cen. 
tralna. Cele propagandowe są oczywiście brane 
również pod uwagę; chodzi głównie o zaimpo- 
nowanie mieszkańcom francuskich kolonij w A- 
iryce i wpojenie w nich przekonania, o potędze 
lotniczej Francji. 

Wyprawę przygotowano bardzo starannie. 
Na czele stanął generał Veuillemin, mający do po 
imocy pułkowników: Rignota i Giefiere'a. Są to 

  

Krwawe walki 

2 

W Jerozolimie i 
antyżydowskich, wywołanych przez Arabów 
dzy Arabami a Żydami było miasto Jaita, 

Oddziały policji rozpędzz 
      
     

    

  

  

= lui 

"trzech ainonarehji postawiła obecnych pos 

daczy rosyjskich skarbów koronnych w para- 

doksalnej pozycji kupców, którym udało s 
zdobyć towar w drodze unicestwienia jedy- 
nych możliwych jego nabyweów. 

Wydatki rodziny carskiej były trudne do 
określenia. Minister dworu zwykle miał z tem 
sporo kłopotu i nigdy nie mógł dokładnie o © 
pracować preliminarza rozchodów.Działo się to 
dlatego, że każdy wielki książe otrzymywał 
rocznie rentę w wysokości 200 tysięcy rb., każ 
da wielka księżniczka z chwilą zamążpójścia 
otrzymywała miljon rb. posagu i każdy nowo- 
narodzony książe krwi również otrzymywał 
podobną sumę. Ponieważ nigdy nie można by 
ło przewidzieć ilości ślubów i urodzin prelimi 
naż wydatków musiał ulegać znacznym wa- 

haniom. . 
Kolosalne sumy z prywatnej carskiej szka 

tuły szły poza akcją filantropijną na utrzy 
manie pałaców, muzeów, parków i teatrów. 

Mikołaj II był największym mecenasem 
sztuki. Dzięki jego szezodrym dotacjom teatry 
rosyjskie osiągnęły wspaniały stopień rozwo- 
ju i cieszyły się zasłużoną sławą w całym 
kulturalnym świecie. 

Osobisty budżet, Mikołaja II wynosił 200 

tys. rocznie. Być może wyda się to rzeczą ma- 
ło prawdopodobną — pisze w. książe — ale 
niemniej pozostanie faktem, że ear Wszech- 

rosji nie był wolny od kłopotów materjalnych 

i pod koniec roku gdy minister dworu meldo- 
wał o wyczerpaniu się budżetu Mikołaj II 
zwykł był mówić: musimy żyć bardzo skrom- 
nie ostatnie dwa miesiące. 

Stopę życiową rodziny carskiej cechoważa 
skromność i oszczędność. Wątpię bardzo — 
dodaje na zakończenie swej relacji o skar- 

bach cesarskich wielki książe — czy którykol- 
wiek z dziesiejszych magnatów kapitału korzy 

    

innych miastach Palestyny dochodzi często 

  

ę koncernu stali lub nafty nie opuściłl 

w Palestynie 

do krwawych rozruchów 

Ostatnio widownią bardzo zaciętych walk mię 
u seena walk ulicznych w Jaffie. 

Arabów. 

   

  

łby z tak s yachtu jaki posiadał 

car i jestem przekonany, że ani jeden szef 

swego 
przedsiębiorstwa będąc tak pozbawiony środ- 
ków materjalnych jak to uczynił Mikołaj 11 
w chwili swojej abdykeji. Gdyby udało się 
carowi wyjechać do Anglji i tam zamieszkać, 
Samodzierżec Wszechrosji musiałby się jąć 
pracy aby zapewnić sobie byt podobnie jak 
to czyni każdy szeregowy emigrant. 

omnego 

s $ * 

Pamiętniki Wielkiego Księcia Aleksandra 

Michajłowicza stanowią nietylko ciekawy przy 
ezynek do dziejów stosunków panujących na 

dworze ostatniego monarchy rosyjskiego, są 
tam również trafne i wnikliwe myśli na temat 

stwa. 

Oto n. p. Tołstoj — pisze wielki książe — 
bez najmniejszych podstaw, jeżeli nie liczyć 
kilku niefortunnych politycznych pamfletów 
i wrogiego nastawienia wobec cerkwi prawo- 

sławnej był uważany przez młodzież rosyjską 
za apostoła rewolucji. Uczeni i chłopi masze- 
rowali setki wiorst aby dotrzeć do Jasnej Po 
lany i usłyszeć naukę hrabiego 0 nowym 
chrześcijaństwie, którą przyjmowano jako bez 
pośrednie hasło powstania. Od czasu do czasu 

pisał Tołstoj listy do cara. Pragnął on namięt 
nie aby rząd zaczął go prześladować, areszto- 
wał i zesłał naSybir. Ale ani Aleksander III, 

ani Mikołaj II nie uczynili tego głupstwa: 
oczarowani genjuszem autora „Wojny i Poko- 

ju““, ignorowali patos mędrca, wykorzystują- 
cego swe potężne pióro do pisania artykułów 
i pamfletów demaskujących „tyrana'*. 

Niezwłocznie po nadejściu wieści o zgonie 
Tołstoja Mikołaj II posłał depeszę kondolen- 

cyjną wyrażając swój żal z powodu šmievei 

  

łotnicy wytrawni, znający znakomicie teren iran 
cuskich kolonij w Afryce, liczący się z trudnoś- 
ciami zaopatrzenia po drodze płatowców w ben- 
zynę i smary, z warunkami pracy w gorących, 

pełnych pyłu warstwach powietrza nad Saharą 
i w wilgotnych mgłach nad Afryką centralną. 

Piloci przeszii specjalny kurs wyszkolenio- 
wy, są to przytem przeważnie lotnicy, którzy 
służyli w eskadrach stacjonowanych w Afryce 
i PO YCZI są do klimatu oraz złego stanu 
[oi . й 

Piatowce podzielone zostaty na trzy klucze. 
oznaczone barwami: niebieską, białą i czerwoną. 
Na tle nieba płatowce mają tworzyć jakby dum. 
ny, trójkolorowy sztandar Francji, ciągnący po- 
nad całym kontynentem afrykańskim. W razie 
wypadku któregoś płatowca, dbać o niego maja 
dwa inne, lecące w tej samej, trójkolorowej e- 
skadrze. Inne samoloty nie będą przervwały 10- 
tu, nawet widząc przymusowe lądowanie swego 
kolegi. 

Na piaskach Sahary, czy na dżungli pod- 
zwrotnikowej lądowanie przymusowe jest bar- 
dzo trudne i niebezpieczne, wiele jednak było 
wypadków, iż lotnikowi udawało się uniknąć 
śmierci i dobrnąć do osad ludzkich. Francuzi li. 
czą, że dzięki niezawodnym motorom, nie zaj- 
dzie konieczność lądowania przymusowego, na 
wszelki wypadek jednak, załogi zostały wypo- 
sażone w broń myśliwską oraz w krótkofalowe 
stacje radjonadawcze. Zapasy wody, żywność. 
przybory nawigacyjne i aparaty fotograficzne. 
dopełniają ekwipunku. 

W czasie całego rajdu, będą dokonywane 
zdjęcia fotograficzne. Eskadra będzie leciała na 
zuacznej przestrzeni ponad tajemniczem wnęt- 
rzem Czarnego Lądu i utrwali na filmie, wiele 
ciekawych krajobrazów oraz momentów z życia 
zwierząt. Dotychczasowa praktyka wykazała, że 
z powietrza można uchwycić wiele tajników 
przyrody, niedostępnych dla przyziemnego ba- 
dacza. Nad terenami stepowemi oraz nad niedo- 
stępnemi bagnami aparat fotograficzny podpa- 
truje z łatwością stada gruboskórców, widne jak 
na dłoni. 

POPIERAJCIE L.0.P.P.J 

wielkiego pisz Jednakże inteligencja ro- 
syjska była wysoce niezadowolona z powodu 

tego zupełnie zdawałoby się naturalnego kroku 

Samodzierżea. Niezadowolenie to miało sw 

źródło w obawie, że depesza mogła przy 

się do zmniejszenia efektu olbrzymiej demoo 

stracji, która miała się odbyć w dniu pogrze- 
bu. Nad otwartą mogiłą wygłoszono inowy po- 

tępiające istniejący ustrój, poruszano kwestje 

nie nie mające wspólnego z żałobną ceremonją 

Wszyscy uczęstnicy tego niezwykłego rewolu- 
cyjnego wiecu zapomnieli że świat ezcił Toł- 
stoja jako genjalnego pisarza pochodzącego 
z rodziny która wszystko zawdzięczała carom 
Rosji. „Drogi Lwie Nikołajewiecza pamięć two 

ja będzie żyła wiecznie w sercach kochających 
włościan z Jasnej Polany'* brzmiał nadpis na 

transparencie, który nieśli za trumną wielbi- 
ciele zmarłego. W siedem lat później „kocha- 
jący włościanie z Jasnej Polany'* zbeszcześ- 
cili grób „drogiego Lwa Nikołajewieza,, i spa 
li jego dwór. W tym wypadku jasnopolańsey 
chłopi słuchali mów przedstawiciela miejsco- 
wego sowdepu, który wytłomaczył że Tołstoj 
był „arystokratą i obszarnikiem'* t. j. wro- 
giem ludu''. 

Monarchja mogłaby istnieć w Rosji do- 

tychczas gdyby „czerwone niebezpieczeństwo” 
tworzyli tylko ludzie tacy jak Tołstoj lub Kra 
potkin, terroryści jak Lenin i Płechanow, sta 
re psychopatki jak Breszko - Breszkowska lub 
Figner oraz awanturnicy typu Sawinkowa 
lub Azefa. Ale jak to bywa z każdą zaraźliwą 
chorobą prawdziwe  niebezpieczeństwo rewo- 
lucji mieściło się w licznych roznosicielach bak 
cylów chorobotwórczych: myszach, - szezn- 
rach i insektach...Inaczej, wyrażając się bar- 
dziej literacko należy stwierdzić, że znako- 
mita większość rosyjskiej arystokracji i in- 
teligencji stanowiła armję roznosicieli zarazy. 

    

    

  

W WIRZE STOLIFY 

GŁUPI FRANEK 

Dla nikogo Franek nie miał takiege  sza- 

cunku, uwielbienia jak dla księdza stryjka. Gdy 
przed rokiem przyjechał on w jakimś podartym 

worku, gdy ojciec z matką całowali jego wy- 
chudłe ręce, Franek aż wsadził palec do nosa 
ze zdumienia. 

— Co takiego? 

  

— Twój stryjek wrócił z kazamat sowiec- 
kich, bolszewicy męczyli go 8 lat. 

— Tatuś całuje swego brata w rękę? 

— To święty! 

Stryjcio zmęczony i chory siedział cały 
dzień w fotelu, a Franek słuchał z zapartym 
tchem jego opowiadań o głodowych wyspach, 
o miesiącach w więzieniu na gnoju.... 

— Sienkiewicz zamiast opisywać okrucień- 
stwa Nerona i byka  iepiejby zrobił opisując 
męczeństwa chrześcijan w Rosji, mruczała ma- 
ma. 

Kiedyś na ulicy zobaczył Franek arcybisku- 
pa Roppa. 

— Dlaczego biskup ma brodę? 

— Papież kazał mu ją nosić, na pamiątkę 
cierpień jakie poniósł w Rosji..... 

Starszy brat Franka jest lotnikiem. Przy- 
szedł wieczorem uradowany i zawołał: 

— Ha, jutro lecimy do Moskwy. 
— Brawo, rzekł tata, udało ci się, że cię 

wyznaczono. 

Franek w bek i szembek: — 
Tadek nie leć! 

pchną na wyspę. 

— Cicho głuptasku, 

— Jakto, a stryjcio? 

— To co innego. 
Tadek poleciał, rodzice z tego byli bardzo 

zadowoleni, zaczynali czytać gazetę od wia- 
domości o  wspaniałem przyjęciu eskadry. 
Franek baraniał: 

— To pułkownik Rajski wróci z brodą? 
— Boże! jaki to tępy chłopiec! 
Franek się uczy. Pani nauczyciełka gię- 

dzi o wojnie z 1920 r. — Nasze dzielne wojsko, 
mówi, sprało bołszewików, przepędziło ich 
won z Polski... 

W domu Franka olśniewa 
wszystko jest jasne! 

Ja nie chcę, 
Będą cię męczyć 8 lat, we- 

nie rozumiesz. 

myśl! Teraz 

— Mamusiu, to w 20-stym roku nasze woj- 
sko składało się z księży i dlatego potem bol- 
szewicy tak ich nie lubili, tak się mścili. 

— Skończony idjota! wrzasnął ojciec, za 
co nas Pan Bóg skarał tak ograniczonym dziec- 
kiem. Karol. 

Lindbergh w Genewie 
GENEWA. PAT. — W dniu 8 b.m. po po- 

łudniu przyleciał do Genewy na swym hydro- 
planie płk. Lindbergh. 

AKADEMIA LITERATURY 
NA ŚRODZIE 

Wezorajsza Środa Literacka,  poświęco- 
na dyskusji nad Akademją Literatury Pol- 
skiej, byta niezdecydowana, niepewna i wy- 
mijająca. W rozprawach brało udział kilku 
disenteurs; niektórzy z nich okazali się po- 
prostu disenrs de riens — naprzykład niczna 
ny pan, który zapoczątkował dyskusję i Je- 
rzy „Zagó ski, który ją dobił. Niezdecydo- 
wanie i niepewność da się zresztą wytłuma- 
czyć: trudno eoś mówić o instytucji, która 
dopiero co powstała. 

Rzeczowe i interesujące było zagajenie, 
dokonane przez  Tadehsza Łopalewskiego. 
Przypomniał on inicjatywę Stefana  Żeron- 
skiego, który pierwszy, już w r. 1918, Sprecy- 
zował projekt Akademji ;przypomniał cele,któ 
re Żeromski tej instytucji wytknął: dbałość o 
czystość i piękno języka. polskiego, TOZpOW- 
szechnianie literatury wśród szerokich mas 
społeczeństwa, obrona swobody twórczości i 
walka o godność literata polskiego... Schara 
kt wał potem pokrótce Łopalewski inne 

literackie w Polsce, pokrewne lub 

      

   
   
       

   
  

    

przeci awiające się Akademji, jak: Straż 
Piśmiennictwa, stytut Literacki, Penelub 
czy też t Izby Literatury, wysunięty 
pr I skiego. Zestawił nakoniee pol 
ską Akademję z włoską i franeuską, wykazu- 

    jąc różnice i podobieństwa. Zagajenie Lo; 
lewskiego dało słuchaczom pewną sumę ści- 
słych wiadom , na podstawie których moż- 

dyskusję. Mimo to, utknęła 
t. Dlaczego? Tradno widocz- 

e o Akademji; łatwiej pod- 
tyrze, jak to uczynił „Cyrulik War- 

“*, lub T. Bujnieki we wskrzeszonych 
у j.w. 
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"ron Romanowych upadł nie pod naciskiem 
młodych terrorystów lecz właścicieli arystokra 
tycznych nazwisk i dworskich stanowisk, bau 
kierów, wydaweów, adwokatów, profesorów i 
innych działaczy społecznych. Car zaspokoiłby 

potrzeby rosyjskiego ludu, policja dałaby 

z terro: 

  

   

       

  

ami ale było wręcz niemożliwośc.+ 

rozmaitym gpretendentom do foteli 
ministerjalnych, rewolucjonistom zapisany! 
do 6-tej księgi szlachty i opozycyjnym bia- 
rokratom wychowanym w rosyjskie: 

sytetach. 

Jak należało postąpić z temi światowetwi 
damami, które całemi dniami jeździły od do- 
mu do domu szerząc podłe plotki o Carze i 
Carowej. Co należało uczynić z profesorami 
uniwersytetów, którzy z katedr profesorskieli 

ogłaszali, że Piotr Wielki był nędznikiem. 

(o należało uczynić z gazetami, które cieszyły 

się przy każdej porażce na froncie w « 
wojny japońskiej? Pytań podobnych pr 
cza wielki książę całą stronę, dodając iż opis 
antyrządowej działalności rosyjskiej arystok 
racji i inteligencji mógłby stanowić gruby 
tom, który należałoby zadedykować rosyjskim 

emigrantom opłakującym na ulicach miast 
europejskich „dawne dobre czasy'*. Rekord 
jednak głupoty pobiła przedwojenna prasa. 
Osobiste walory człowieka były niezem jeśli 
on w słowie lub druku nie wyrażał wrogiego 
stosunku do rządu. O uczonym, pisarzu, artyś 
cie lub inżynierze sądzono nie według skali 
zdolności i talentów lecz według stopnia 
radykalnych przekonań. Aby nie szukać dale- 
ko przypomnieć wystarczy filozofa Rozanowa, 
publicystę Mieńszykowa i pisarza Leskowa. 

Wszyscy trzej z rozmaitych powodów nie 
szli na pasku radykałów. Rozanow dlatego, 
że ponad wszystko cenił niezależność twórczej 
myśli, Leskow że twierdził, iż literatura nie- 

dogoć 

   uniwer- 

  



Założenie T-wa Polske-Jugosłowiańsk ego 

Na wzór istniejących w Warszawie, Po- 
znaniu, Lwowie, Krakowie, Katowicach i Ło- 
dzi Towarzystw Polsko-Jugosłowiańskich, po- 
wstało podobne Towarzystwo i w Wilnie. 
Wezoraj dnia 8 listopada w sali BBWR przy 
ulicy św. Anny odbyło się zebranie inaugu- 

racyjne pod przewodneitwem p. prezydenta 
dra Maleszewskiego. 

Na dzień inauguracji Towarzystwa nade- 
słał z Warszawy list p. poseł jugosłowiański 
Branko Lazarević, w którym omawia pokrót- 

ce momenty historyczne przyjaźni polsko-jū- 
gosłowiańskiej, oraz podkreśla wielki autory- 
tet i popularność w Jugosławji Marszałka 

Piłsudskiego. 
P. minister Lazarević pisze: 
„Dzień, w którym w prastarym, sław- 

nym grodzie Wilnie, zostaje utworzone Pol- 

sko-Jugos wiańskie Towarzystwo jest bai 

dzo znamiennym i specjalnie symbolicznym 

dla przyjaźni naszych bratnich narodów i kra 

jów. Wilno, w ruchu narodowym Polski z 

muje w polskiej historji specjalną kartę. 

powodu bardzo bliskiej analogji z ruchem na- 

          

rodowym jugosłowiańskim, w zeszłem stule- szy: 

cin, my, Jugosłowianie mamy do Wilna, o ta- 

kiej bohaterskiej przeszłości, duży sentyment. 

Tata 1812, 1831 i 1863, kiedy Wilno z słyn- 

Nieurodzaj Kartofli na 

Wileńszczyźnie 
Statystyka nasza rolna oddawna chromieje, 

zjawia się najczęściej po niewczasie i wnioski , 

o urodzaju lub klęsce zmuszeni jesteśmy wy- 

prowadzać z poszczególnych faktów uogólnia- 

„—_ jąc takowe z pewnemi poprawkami i spostrzeże.. 

niami kompetentnych rolników znających swe 

powiaty, gminy i t. p. Prasa codzienna chwy- 

ła niedostatecznie opracowane wywiady i naj- 

WWczęściej mimowolnie bagatelizuje klęski prze- 

jaskrawia urodzaje — lub odwrotnie. Odnośnie 

do plonów r. b. można stwierdzić, że Karto- 

fli w Wileńszczyźnie wogóle nie wystarczy na 

przekarm ludności i inwentarza, jak też na 

nasiona dla posadzenia wiosną 1934 r. Nie- 

zależnie od dużego importu kartofli wagono- 

wych do Wilna dla instytucyj społecznych ku- 

pionych b. tanio i przy ulgowych na ten cel 

taryiach. Cena na rynku nie spada lecz się 

podnosi i dochodziła do 1 zł. 20 gr. za pud (t. 

j.. około 7 gr. za kig.). importowane kartofle 

pochódzą z Podlasia, gdzie urodzaj był do- 

bry, natomiast nie słychać nic o imporcie z 

Poznańskiego i Pomorza widocznie wskutek 

zmniejszonego urodzaju i droższych taryf prze- 

wozowych. Przyczyną klęski  kartoflanej A 

nas była zimna wiosna i lato i zadużo wil- 

goci, to też na ogół mamy tylko urodzaj 

koniczyny (siana), nasion zaś koniczyny z II 

pokosu nie będzie w dostatecznej iłości. U- 

rodzaj zboża, żyta, jęczmienia, owsa jest 

słaby. Е 

Opowiadał mi pan senator Trzeciak, o 

urzędowym: próbnym omłocie żyta, w powie- 

cie Święciańskim (w obecności p. starosty, ag- 

топота powiatowego i urzędnika skarbowego) 

gdzie z 20 kop namłócono 19 pud. nieoczy- 

szczonego ziarna. Dla powiatu Święciańskiego 

_bliczają potrzebną ilość kartofli na 50 wa- 
'gonów, a cóż mówić o Brasławskim i Dziśnień 
skim powiecie, gdzie klęska dotknęła ludność 
w większym stopniu. Minimalne zmniejszenie 

urodzaju kartofli w powiecie Wileńsko - Trockim 

w kulturalnych gospodarstwach większych na 
ziemiach lżejszych stanowi 30 — 40 proc., prze 
ważnie 50 proc. Spodziewać się należy cen na 
wiosnę minimum 9—10 gr. za kilo, o ile za- 
pasy dobrze przezimują. 

  

I. M. Falewicz 

  

Trzy lata więzienia 

    

ilnie 
nemi powstaniami płaciło za przywiązanie do 
idei narodowej krwią i wygnaniem dziesią- 
tek tysęcy najdzielniejszych i najlepszych 
swoich synów, były bodźcem i w  jugosło- 
wiańskim przedwojennym ruchu narodowym, 
z którego jugosłowiańska młodzież nacjonali- 
styczna brała sobie przykład w walee z ob- 

cą przemocą. [Epoka polskiego duchowego 
odrodzenia, — którego Środowiskiem w zesz- 
łem stuleciu było Wilno ze sławnym Uniwer- 
sytetem Wileńskim, który w dziejach kul- 

tury Polski zasłynął przez patrjotyzm w chwi 
lach najtragiczniejszych i z którego czerpały 
wiedzę najświetniejsze umysły polskie 
njuszami: Mickiewiczem i Słowa: n na 

le — miała duży wpływ na jugosłowiań 
ruch narodowy illiry, i na odrodzenie jej 

kultury. Najwybitniejsi przedstawiciele  ju- 

słow: go ruchu narodowego i odro- 
dzenia kulturalnego, jak Vuk Karad bi- 
skup Strossmajer, slawiści Jagić, Daniśić, byli 

w bliskich stosunkach «z polskim uczonym 
Wałentym Skorochodem Majewskim, nas 
nie Brodzińskim, Zaleskim, Bieła i 

im, Romanem Zmorskim, 
ronisławem Grabowskim. Adam 

ał się 

rej miał wykłady na par 
Sorbonnie. Książę Adam Czartoryski, 
pracował w Wilnie, zai 

sprawami _ południowej 

którym poświęci swojej pomo 
prócz tego, nas Jugosłowian,, Ziemia 

leńska przyciąga dla tego, że na niej uj 
światło dzienne Zjednoczyciel Ziem Pols 

wielki bohater, Wódz Polski, Marszałek 
sud Niema Polaka, którego imię byłoby w 

zjednoczonej Jugosławji tak popular- 

jak imię wielkiego Wodza, Marszałka Jó- 
zeta Piłsudskiego. Dla tego my, Jugosłowia- 
nie ezujemy się szezęśliwi, że tu, na jego to- 

dzimej ziemi, małowniezej, pięknej i boha-- 
terskiej „Wileńszczyźnie, powstaje polsko-juge 

słowiańska placówka, której zadaniem będzie 

krzepić i rozwijać zbliżenie dwóch bratnich 
słowiańskich narodów, które mają analogicz- 
ne dzieje w przeszłości i wspólne zadania w 

teraźniejszości i przyszłości'*. 

Nowopowstałe Towarzystwo Polsko-Jugo- 
kie w Wiłnie będzie miało przede- 

kiem eele kulturalne. Tak nas infor- 
muje p. Vłastimir Mareś, attachć prasowy po- 

selstwa jugosłowiańskiego, który przybył spe 
cjalnie do Wilna na jego otwarcie. Iniejato- 
rem Towarzystwa jest poseł Walewski, inspi- 

ratorem, rzec można, prof. Beneśić z Waunr- 

szawy, niestrudzony działacz na polu zbliże- 
nia polsko-jugosłowiańskiego. 
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P. Vlastimir Mareś stwierdza w rozmo- 
wie, że o ile zainteresowania Polską w Ju 
gostawji są bardzo silne, o tyle znajomość 
kultury i literatury jugosłowiańskiej w Po'- 
sce jest, niestety słaba. Mickiewicz, Słowacki, 
Sienkiewicz, yszewski, Zapolska, Rey- 
mont i dziesiątki innych pisarzy polskich 

cieszą w Jugosławji wiełką po- 
czytno: Autorzy seeniezni polsey grywa- 
ni-są we wszystkich teatrach  jugosłowiań- 
skich (z Wilnian wiemy o sukcesach „Sztu- 

by“* Leczyckiego w Splieie); Moniuszko ma 
dużą popularność, a „Halka** nie schodzi z 
repertuaru oper w Lublanie, Belgradzie i 
Zagrzebiu. 

Nie można tego samego powiedzieć o po 

pularności literatury i muzyki jugostowian- 

skiej w Polsce. Poza Ivo Vojnovićem, które- 
go „Maskarada na poddaszu'', wystawiona w 
Warszawie, doznała życzliwego przyjęcia, 
przeciętny inteligent polski nie zna nikogo z 
literatów jugosłowiańskich. Zaradzić temu 

usiłuje prof. Beneśić. Pod jego redakcją roz- 
poczęła wychodzić w Warszawie  bibljoteka 
jugosłowiańska. Wydano już nowele Canka- 
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EEK 
CZWARTEK 

Dziś 9 
Teodor: 
Jutro 

Andrzsja 
UIS SISSEBES 

KOMUNIKAT STACJi METEGROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 8 listopada 1933. 

Ciśnienie średnie: 756. 
Temperatura średnia: +1. 
Temperatura najwyższa: +2. 

Temperatura najniższa: —l. 

Opad w mm.: 0,2. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno, š 

%schód słeńce 5, 6,39 

Zachód słońce z. 3,28 

  

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo w Parowozowni. W dniu 
XI. r. b. o godz. 9.30 odbędzie się w 

Parowozowni Wileńskiej doroczne Uroczyste 

Nabożeństwo organizowane staraniem pracow- 
ników Parowozowni z powodu przypadającego 

11. XL r. b. 15-lecia Niepodległości Polski 

oraz rocznicy objęcia Kolejnictwa przez Wła: 

dze Polskie. 

12. 

   wego Przysposobienia Wojskowego i 

MIEJSKA. 
— (Czy szpital żydowski będzie zlikwido- 

wany? Wczoraj p. wojewoda Jaszczołt przyjął 

delegację w osobach rabinów Rubinsztejna i 

Grodzkiego oraz dra Wygodzkiego, którzy przed 

łożyli p. wojewodzie obszerny memoriał w spra 

wie projektowanej likwidacji szpitala żydowskie 

go. Delegacja prosiła p. wojewodę o nielikwi- 
dowanie tego szpitala. 

— Sprawdzanie metryk. Biuro ewidencji 
ludności w najbliższym czasie przystąpi do spraw 
dzania danych, jakie zapodane zostały podczas 

ostatniej ankiety ludnościowej. —W tym celu 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

Występy Marji KAUPE 
Dziś 

premjera 

„Lai Walt“ 
operetka O. STRAUSA 

Początek o godz. 8 15 w. 

ias i alia a 

ra, poemat  Niegosza, „Górski wieniec““ i 
„Śmierć Smail Agi Czengicza'*, znakomitego 
pisarza Mażuranića. Niezadługo ukaże sių 
wielka epopea Gundulića „Osman'*, opiewa- 
jąca dzieje Władysława IV i wojny tureckie. 

Towarzystwa polsko-jugosłowiańskie ma- 
ją na celu szerzenie właśnie znajomości kul- 
tury jugosłowiańskiej w Polsce. Jako takie 
powinny interesować i pociągać każdego in- 
teligenta polskiego. Nie wątpimy, że nowo- 
powstałe towar vo w Wilnie. odegra w tej 
dziedzinie swoją piękną rolę. Ski. 

   

  

malwersanta z Kuratorjum 
Echa poważnych nadużyć w rachubie Okręgu Szkalnego 

WIŁNO. Przed Sądem Okręgowym stawał 
wczoraj b. urzędnik Kuratorjum Okręgu Szkol- 

nego Wileńskiego, Witold Grzegorczyk, oskat- 
żony 0 matwersacje i sprzeniewierzenie około 

10 tysięcy złotych pieniędzy skarbowych. 
Grzegorczyk, młody 32-letni mężczyzna, o 

dość pospolitym wyglądzie, pracował w wy- 
dziale rachuby Kuratorjum od roku 1927. Tak 
zachowanie się jego, jak i tryb życia nie bu- 
dziły podejrzeń. 

POWIADOMIENIE Z INSPEKTORATU 
LIDZKIEGO. 

Zdemaskowano go dopiero w lutym roku 

bieżącego w następujących okolicznościach: 

BAROCSEKI 

ma nie wspólnego z poli 
dlatego iż wątpił w możliw: 

jum Rosyjskiego bez cara. W y troje byli 

znienawidzeni jako reakejoniści. Żadne pismo 
nie chciało drukować ich prac i trzeba było 

dopiero duńczyka Brandesa aby odkryi i oce- 

uił Leskowa stawiając go wyżej od Dostojew 

skiego. 

Przed wojną znany ros, 

Sytin oburzony, że talent Rozanówa marnuje 

się zaproponował mu współpracę w „Ruskom 

Słowie, gdzie miał pisywać pod pseudonimem 

Warwarina. Ale stado owiec prędko poczuło 

lwa. Pierwszy artykuł Warwarina - Rozanowa 
wywołał popłoch wśród współpracowników pi 
sma. Delegacja redakcji zjawiła się u odważ- 

nego wydawcy i postawiła ultimatum: alho 

Rozańow albo my. 
Ależ panowie — powiedział Sytin -— 

Przecież nie możecie zapoznawać  genjuszu 
owa? 

Nas nie interesuje jego genjalność — 
odpowiedziała delegacja. Rozanow jest reakej 

' jonistą i my nie możemy z nim współpraco- 

4 | wać w jednem piśmie. 

= W parę miesięcy po objęciu władzy przez 
bolszewików Rozanow ukończył sztukę „Re- 
wołucja i Inteligencja'*, w której opisuje 
sytuację rosyjskich liberałów w ten sposób: 

»Nasyciwszy się dowoli wspaniałem widowi 
skiem rewolucji nasza inteligencja przygoto- 

wała się nałożyć ciepłe, miękkie futra i po- 
wrócić do swych przytulnych domów, ale fu- 
tra okazały się skradzione a domy spalone'*. 

Inteligencja rosyjska latami piłowała ga- 

łąż, na której utrzymywała się na powierzch- 

mi eż wreszeie pękł konar i oto znalazła się 
w bagnie, z którego droga ku lepszemu świa- 
tu prowadzi przez Sołowki... Esq. 

    

     
     

  

nienia lmp>r 
  

   

  

   

  

wydawca 

   

  

si tentycznemi upoważnieniami nauczycieli, 

inspektor szkolny na powiat fidzki powiadomił 
Kuratorjum, że Grzegorczyk zwrócił się do in- 

spektoratu z prośbą o potwierdzenie podpisu b. 
nauczyciela Ignacego Molika, któremu miały się 
należeć zaległe dodatki wyrównawcze. Wobec 
tego, że podpis Molika okazał się siaiszowany, 
inspektorat lidzki uważał za niezbędne powiado. 
mić o tem swe władze przełożone. 

Grzegorczyk, gdy go poczęto badać, przy- 
znał się otwarcie, że podpis Molika na upoważ- 

nieniu do podjęcia należnych dodatków, siał- 
szował, w celu przywłaszczenia tej sumy. 

Zarządzona natychmiast ekspertyza buchal- 
teryjna stwierdziła cały szereg tego rodzaju fał. 
szerstw, datujących się od roku 1930. 

DODATKI NALEŻNE I BEZPRAWNE. 

Malwersacje popełniane przez Grzegorczy- 

ka szły w dóch kierunkach: podejmowanie sum 
wyrównawczych na podstawie sfałszowanych 

list płac, oraz przywłaszczania dodatków, należ- 
nych prawnie nauczycielom. 

Fałszowanie list dokonywał na podstawie 
podrobionych upoważnień, przywłaszczeń zaś, 
Grzegorczyk dopuszczał się posługując się au- 

któ- 

rych potem zbywał zapewnieniami, że starania 
o dodatek nie odniosły skutku. 2 

Wypisywane asygnaty były realizowane w 

urzędach skarbowych, przyczem pieniądze po- 
dejmował zamieszkały u Grzegorczyka, były 
nauczyciel Suszczewski, względnie zmarły w 
międzyczasie student USB Stasiewicz. 

W śledztwie Grzegorczyk zeznał, że do mał 
wersacyj namówił go Suszczewski, który miał 
być jego złym duchem. 

OFIARA HAZARDU. 

Na wczorajszej rozprawie, której przewod- 

niczył sędzia Sienkiewicz, oskarżony przyznając 

się do winy, nadal obstawał, że działał pod 
wpływem owego nauczyciela. 

Litowałem się nad nim, przyjąłem do swego 
mieszkania — mówi Grzegorczyk — a że uleg- 
łem jego namowom, należy przypisać właści- 
wościom mego charakteru. 

Przecież oskarżony zaledwie tysiąc złotych 
przekazał owemu Suszczewskiemu — pada py- 
tanie ze strony sądu — więc gdzie jest reszta 
pieniędzy? 

Grzegorczyk chwilę milczy zdetonowany, 
wreszcie oświadcza z determinacją: grałem w 
karty i przegrałem. Wciągnięto mnie do domu 
gry przy ul. Młynowej, gdzie w oszukańczy 
sposób pozbawiono pieniędzy. Nasam- 

przód przegrywałem własne pieniądze, a potem, 

gdy nie starczyło pensji, pokusiłem się „ode- 
grać”, zużywając pieniądze skarbowe. Raz po- 

malwersację, brnaiem dalej, aż wre- 
szcie dałem się zdemaskować, 

— A jak oskarżony trafił na ulicę Młynową, 

czy mieścił się tam jaki klub, czy może ci, któ- 
rzy tam bywali, odpowiadałi oskarżonemu to- 
warzysko? 

— Nie, skąd — odpowiada Grzegorczyk, 
— wiedziałem że to szulernia, grupująca różne 

lecz wszystkiemu wiada moja lekkomyśl- 
ść, jaknajdałej posunięta lekkomyślność. 

— Czyli, że nietyłko względy litości wobec 
pozbawionego pracy kolegi, wpłynęły na to, że 
oskarżony dopuszczał się sprzeniewierzeń j mal. 
wersaącyj — pada wreszcie pytanie. 

Grzegorczyk milczy i patrży bezradnie na 
swego obrońcę, adw. Kowalskiego. 

   

     

no: 

Po naradzie Sąd skazał Grzegorczyka na 3 
lata więzienia i pozbawienie praw obywatelskich 
na przeciąg lat pięciu. = 

1 lokałorem o dostęp do kuchni, 

skoro sublokator posiada żelazko 

  

  

"A В 2 my 
Jednocześnie zostanie wyświęcony sztan- 

spirytusowe i kuchenkę spirytusową 
— — 

wszyscy mieszkacy miasta będą kolejno wez- 

wani do biura meldunkowego, w celu złożenia 
odpisów swych metryk. 

MW myśl obecnie obowiązującej ustawy, od- 

pisy metryk będą przechowywane w biurze e- 

widencji ludności, a w razie zmiany adresu zo- 
staną one wysłane do miejsca nowego zamiesz- 

kania. т 

— Koszty utrzymania. W ciągu paździer- 
nika dal się zauwažyč wzrost kosztow utrzy- 

mania. Na wzrost kosztów wpłynęła zwyżka cen 

w grupie żywnościowej i opałowej, natomiast 

grupa odzieżowa wykazała nawet minimalną 

zniżkę. Pozostałe grupy, jak np. mieszkaniowa, 
nie wykazały zmian. 

Ogólnie koszty utrzymania w ciągu paždzier 

nika wzrosły w stosunku do września o 1,2 proc 

CHRONI OD ODMROŻENIA 
natychmiastowo udelikatnia i wybiela zni- 

szczone ręce 

KREM PRAŁATÓW — PERFECTION 
  

SKARBOWA. 

— Nabywanie świadectw przemysłowych. 
Z dniem 2 listopada br. nastąpił okres nabywa- 

nia świadectw przemysłowych i kart rejestracyi- 

nych na rok podatkowy 1934. Świadectwa prze- 

mysłowe i karty rejestracyjne mają być wyku- 

pione najpóźniej do dnia 30 grudnia, pod rygo- 

rem kary pieniężnej do wysokości 20-krotnej 

wartości świadectwa przemysłowego oraz zam- 

knięcia zakładów handlowych, względnie prze- 

słowych (rzemieślniczych). 

Świadectwa przemysłowe i karty rejestra- 
cyjne będą wydawane w kasach przy Urzędach 

Skarbowych tych okręgów podatkowych, w któ 

rych płatnicy, wykupujący świadectwa przemy- 
słowe i karty rejestracyjne, posiadają zakłady 

handlowe lub przemysłowe oraz oddzielne skła- 

dy. Natomiast osoby, uprawiające hande: domo_ 

krążny i przenośny, skup zawodowy oraz zaję- 

cia przemysłowe, mają nabywać świadectwa prze 

mysłowe w kasach tych okręgów podatkowych, 

w których osoby te stale zamieszkują. 

SPOŁECZNA 
— Akcja pomocy bezrobotnym. Podobnie 

jak w latach ubiegłych, Fundusz Pracy organi- 

zuje na okres zimowy akcję poinocy bezrobot- 
nym, przyczem akcja ta w roku bieżącym pro- 

wadzona będzie na szerszą skalę, niż to miało 

miejsce poprzednio. : 
Do dyspozycji Funduszu Pracy przekazane 

zostały niektóre zaległości podatkowe, które 
spłaca się w naturze, a więc: w artykułach rol- 

nych, materjałach budowlanycn itp 

Komisja wojewódzka F. P. przyjmuje arty- 
kuły rolne po cenach giełdowych z doliczaniem 

10 proc. premii. 

ARTYSTYCZNA 
— Spółdzielnia Artystyczna zawiadamia, że 

w programie. Czwartku Artystycznego w dniu 
9 listopada br. wezmą udział pp.: Helena Dal, 
Józef Rewkowski, Jan Budzyński i inni. 

Początek og odz.20-tej. 

AKADEMICKA 

— Zarząd wozalicji -.arjańskiej Akade- 

mików U. S. B. w Wilnie zawiadamia człon- 
ków, że.w dniu 12 bm. o godz. 8,15 odbędzie 

się Mszą św. z Komunją św. w kapliey Soda- 
lieji (Wielka 64), poczem w lokalu sodalieyj- 
nym śŚniaaanie i zebranie z ref. prof. Bossow- 
skiego p. t. „Czystość z punktu widzenia spo- 

łecznego'*. Goście akademiey mile widziani. 
— Z Akademickiego Oddziału Zw. Strze- 

leckiego. Zarządzam zbiórkę Akademickiego Od. 

działu Związku Strzeleckiego we czwartek dnia 

9 bm. na godz. 20-tą w Świetlicy Z. S., Wiel- 

ka 68 m. 2. Obecność wszystkich członków о- 
bowiązkowa — Komendant. 

  

SZKOLNA 

— SHELLEY's INSTITUTE. — Zapisy na 

Kursa KRYZYSOWE (po 8 zł. mies.) języka: 
ANGIELSKIEGO, — francuskiego, niemieckiego, 
przyjmuje kancelarja codziennie od 11—13-tej 
i od 17—19-tej — Zygmuntowska 20 m. 3. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wieczór Sienkiewiczowski w Związku 

Literatów. W najbliższą niedzielę 12 bm. o 

godz. 8.30 wiecz. Związek Literatów w swojej 
siedzibie (Ostrobramska 9), uczci Henryka Sien- 

kiewicza wieczorem, związanym z 17 rocznicą 

zgonu autora Trylogii. Udział w wieczorze 
weźmie znakomita recytatorka lektorka Uniw. 
Warszawskiego, Kazimiera Rychterówna, która 
wypowie szereg  kapitalnych fragmentów 
z „Quo vadis" oraz nowelę „Janko Muzykant". 

Wieczór otworzy djałog pióra Zygmunta Fałkow 
skiego „O artyzmie Sienkiewicza”, w wykonaniu 
Tadeusza Byrskiego. Informacje i karty wstępu 

w Czytelni Rady Wil. Zrzeszeń Art. Ostrobram- 
ska 9, codziennie od 6 do 9 wiecz. Szczegóły 
w afiszach. Dochód z wieczoru oddaje Zwią- 

Uczczenie pamięci Jontka Me- 
niuszkowskiego w Wi'nie 

Zaledwie parę osób z pośród miłośników mu- 

zyki szanujących wielkie tradycje dawnego, 

przedpowstaniowego teatru narodowego w 

Wilnie, pamiętało o czci należnej zasłużonemu 

wykonawcy раг tytułowej w operze mistrza 

Moniuszki „Halka”. Chcę mówić o zaniedba- 
nym przez społeczeństwo, zapomnianym przez 

muzyków grobie ś. p. Piotra Zelingera, grobie 

usypanym jeszcze tak niedawno na cmentarzu 

po-Bernardyńskim. Położona mogiła sławnego 

Jontka w pobliżu samego wejścia na cmen- 

tarz, opuszczona do takiego stopnia, że nawet 

nazwisko artysty i daty na tabliczce  blaszanej 

na drewnianym prostym krzyżu umocowanej, 

nie nadawały się do odczytania — tak były 

wytarte przez czas, wypalone przez słońce. — 

Przytem mogiła była brzydko zachwaszczona. 

Jak wyglądała ona świadczyła fotografja p. in- 

struktora fotografa U. S. B. Zdanowskiego na 
wystawie Moniuszkowskiej zeszłorocznej w 

Wilnie... 

W dniu Zaduszek onegdaj zwiedzający 

piękne Campo santo na Zarzeczu przekonać się 

mogli że jednak znalazł się ktoś w Wilnie, który 

zgorszony indyferentyzmem  „miłośników* Wil- 

na zapoczątkował sprawę uczczenia pamięci 

"wielkiego przyjaciela autora „Hałkt*. 

Obecnie nawpół zniszczoną tabliczkę pa- 

iniątkową zastąpiono nową z takim oto napi- 

sem: 

$. p. Piotr Zelingier artysta operowy scen 

polskich, wileński jontek „Halki* Moniuszkow- 

  

  

Puder Abarid 
zupełnie niedostrzegalny dla cka, jest pro- 
duktem czysto rośliunym, odżywczo dzia 
łającym na skórę, nie zatyka por skóry 
i doskonale matuje cerę. Nie zawierz metali. 

Do nabycia w 12 odcienisch, 

PUDER ABARID 
skiej do r. 1863. Ur. 26 marca 1824 r., zm. 20 
t. m, 1905 r. 

Cześć pamięci cenionego śpiewaka! 

Aczkolwiek krzyż i mogiłę zdobią  jesz- 

cze przerdzewiałe wieńce metalowe z roku 1905, 

oraz wianek tegoroczny zaduszkowy i trochę 

kwiatów świeżych, to jednak mogiłę należa- 

    
łoby starannie doprowadzić do całkowitego 

ładu i etyki, należnej mogile artysty nie- 

zwyczajnego. Grób opuszczony jego córki 

tuż obok mogiły mógłby być odznaczony przy- 

najmniej krzyżem drewnianym. S—ki. 

Aresztowanie byłego Pieczkajtisowca 
ZWABIONEGO NA TERYTORJUM LITEWSKIE 

WILNO. W pobliżu Olity policja li- kajtisowca, działacza emigracyjnego, któ 
tewska aresztowała przybyłego z Polski ry w swoim czasie był ujęty w Prusach 
znanego Antoniego Dauksztę był. plecz- Wschodnich łącznie z Pleczkajtisetn. 

  

Wyeksmitoewany przez żonę 
WILNO. Wczoraj wyeksmitowany został z 

mieszkania właścicieł domu przy zaułku Żołnier- 
skim, Jakob Dzikier, handlarz. 

Eksmisję przeprowadziła jego żona, z którą 
Dzikier się pokłócił. Spór między małżonkami 

powstał przed rOkiem na tle zaoszczędzonych 

przez Dzikierową 700 dol. o których mąż nie 
wiedział. 

Nabywając dom, Dzikier zapisał go na imię 
żony, więc obecnie ta ostatnia uważając się za 
prawną jego właścicielkę, wezwała męża do za- 
płacenia komornego za zajmowany lokal. 

Gdy to nie poskutkowało, Dzikierowa za- 
skarżyła swego b. męża do sądu i uzyskała wy- 
rok eksmisyjny. Dzikier opuścił mieszkanie, u- 
dając się wraz z rzeczami do znajomych. 

Symulował wyrzucenie z pociągu 
w obawie przed odpowiedzialnością za zejście z posterunku 

WILNO. jJózet Gordyniec, kolejarz z 0b- 
sługi pociągu, idącego onegdaj do Święcian, po- 
wiadomił władze, że w czasie gdy pociąg był 
w ruchu, został strącony z pociągu przez osob- 
nika, przyłapanego na nieposiadaniu tiletu. 

Naturalnie w sprawie tej wszczęte zostało 
dochodzenie, które przybrało bardzo niekorzyst- 
ny dla Gordyńca obrót. Widząc, że wykręty na 
nic się nie zdadzą, Gordyniec przyznał się wresz 

cie, że napaść symulowat. W czasie podróży 
zauważył mianowicie jakiegoś osobnika, jadą- 
cego na buforach. Pociąg szedł wołno, więc ze- 
skoczył na tor, aby spędzić bezpłatnego pasa- 
żera. W tym momencie maszynista zwiększył 
Szybkość, tak że Gordyniec nie zdołał dostać 
się z powrotem do wagonu. Opowieść o zama- 
chu wymyślił, obawiając się odpowiedzialności 
za zejście z posterunku bez koniecznej potrzeby. 

Lk 222515 i СТРИЧУЩИНИЧИ 

zek Literatów na cele oświatowe Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej. Bilety od 50 gr. do 2 zł, dla 
uczącej się młodzieży zniżki. 

— Obchód 15-lecia Niepodłegłości w Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. Dnia 9 listopada 
br. z racji 15-lecia odzyskania Niepodległości, 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet organizuje 
w lokalu swoim przy uł. Jagiellońskiej Nr. 3-5 
m. 3 obchód, na który złożą się przemówienie, 

deklamacje, śpiew. Wszystkie członkinie pro- 
szone są o jaknajliczniejsze przybycie. Początek 
punktualnie o godz. 7-mej wieczór. Osobne za- 
proszenia rozsyłane nie będą. 

— Z okazji 15-tej rocznicy odzyskania Nie. 
podległości, staraniem zarządu Ogniska KPW 
Wilno, we własnym gmachu przy ul. Kolejowej 
Nr. 19, dnia 11 listopada br. o godzinie 18-tej 

odbędzie się Uroczysta Akademja, na której pro- 

gram ma się złożyć: 

i) Zagajenie, 2) przemówienie okolicznoś- 

ciowe dra Makomaskiego, 3) koncert w wykona 
niu orkiestry symfonicznej Ogniska KPW Wil- 

no pod dyr. ob. Czerniawskiego, 4) śpiew solo 

w wykonaniu p. Jagminówny, 5) deklamacje w 

wykonaniu ob. Elemberga, 6) wiązanka melodyj 

legjonowych w wykonaniu orkiest:y dętej Og- 
niska KPW Wilno. Wstęp woiny dla wszyst- 
kich. 

— Cykl odczytów Dawne Wiino w Radzie 
Wił. Zrzeszeń Artystycznych ul. Ostrobramska 9 
m. 4. W piątek 10 bm. odbędzie się odczyt 
dr. Arcimowicza pt. Wilno w dziejach literatury. 
Początek o godz. 18 (6 pp.) Wstęp 50 i 30 gr. 
Dla uczniów w grupach po 10 osób specjalne 
ulgi. 

— Klub Włóczęgów. We czwartek dnia 9 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie się 
133 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o g. 
19,30. Na porządku dziennym przemówienie p. 
sen. Witolda Abramowicza, charakteryzujące 
obecną sytuację polityczną. Prawo wstępu na 
zebranie mają wyłącznie członkowie Klubu, kan 
dydaci oraz członkowie Klubu Włóczęgów Sen- 
iorów. 

— Z Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robot 
niczego (Ch.U.R.) Dziś, t. j. w czwartek dnia 

9 bm. o godz. 7 w. odbędzie się dalszy ciąg od- 

czytu z dyskusją p. dyr. Ant. Wyszyńskiego na 

temat „Zjawiska astronomiczne" w sali przy 
ul. Metropolitalnej Nr. 1 II p. Wstęp: bezpłatny. 

— Komunikat Związku Pań Domu. W 
dniu 9 bm( o godz. 17,30 w lokalu T - wa Kre 
dytowego (Jagiellońska 14) odbędzie się zeb- 
ranie Z. P. D. z pogadanką p. Barbary Wo- 
łodźkowej p. t. Racjonalne kompletowanie i 
utrzymywanie naczyń kuchennych i sprzętów. 

RÓŻNE 

— Urlopy na zjazd obrońców i uczestników 
odsieczy Lwowa. W dniach od 10 do 12 listo- 
pada br. odbędą się we Lwowie uoczystości, 
związane z 15-tą rocznicą odzyskania niepodieg- 

łości i obrony Lwowa, oraz zjazd obrońców i u- 

czestników odsieczy Lwowa. W ramach tych 

uroczystości przewidziana „»st w dniu 11 listo- 
pada br. dekoracja obrońców Lwowa, odznaczo- 

nych Krzyżem i Medalem Niepodiegłości. 
W związku z tem Kuratorium Oki. Szkol: 

nego poleciło — o ile wzgl. ży służbowe na to 

pozwolą — udzielać urlopów na czas trwania 

zjazdu tym funkcjonarjuszom państwowym, kto 
rzy jako b. obrońcy lub uczestnicy odsieczy 

Lwowa, mają zamiar wziąć udziat w zjeździe. 

— Wyjazd Peowiaków do Warszawy. W 

dniu dzisiejszym nastąpi wyjazd peowiaków, 
należących do Koła i Okręgu  Wileńskiega 
do Warszawy na uroczystości, związane z od- 

  

SŁOWNIK PODRĘCZNY FRANCUSKO - POL. 

SKI PROF. P. KALINY. Stronic VIli + 364. — 

Słownik francusko - polski jest dla każde- 
go kulturalnego człowieka przedmiotem niemal 
pierwszej potrzeby. Trudno wyobrazić sobie 
czytanie książek lub pism francuskich bez 
pomocy słownika. Z wyjątkowem więc zado- 
woleniem powitać należy ukazanie się słownika 
podręcznego francusko-polsk. prof. Kaliny, któ- 
ry wypełni w tej dziedzinie poważną lukę. 
albomiem wszystkie dotychczasowe  słowniczki 
francusko _ polskie oddawna -nie odpowiadają 
wymogom nowoczesnego życia. Wiadomo prze- 
cież, że słownictwo wzbogaciło się podczas 
i po wojnie Światowej o tysiące nowych wyra- 
zów technicznych, politycznych wojskowych, 
lotniczych, sportowych, i t. d., które wtargnęły 
potężną falą do literatury i mowy potocznej. 
Autor znany z obszernego słownika francusko- 
polskiego i polsko - francuskiego, wydanego 
przed paru laty, zadaniu swemu w zupełności 
sprostał Bogactwo znaczeń z uwzględnieniem 
wszystkich niemal dziedzin nauki, sumienne 
opracowanie terminologiczne z zastosowaniem 
wymagań codziennego życia, wszystko to zaś 
poparte bogatym doborem przykładów — oto 
walory słownika. Z równą dokładnością  u- 
względniono terminy wojskowe, rolnicze, że- 
glarskie — ze znawstwem gruntownem zamie- 
szczono terminy handlowe, bankowe, prze- 
mysłowe, techniczne, prawnicze, ba nawet wy- 
razy gwarowe (argot) oraz pojęcia naukowe. 
I tu leży może największa zasługa autora. — 
Praktycznym układem i doskonałością opraco- 
wania przewyższy słownik Kaliny dotych- 
czasowe słowniki francusko - polskie u nas zna- 
ne, wydawane w kraju i zagranicą. Na koń- 
cu słownika znajduje się gramatyka języka 
francuskiego oraz rozmówki francusko- polskie, 
niezbędne w podróży. 

Papier dobry, druk i jego technika bez za- 
rzutu. Oprawa wyjątkowo solidna. Wszystko 
wykonane w kraju, co jest wielką zasługą wy- 
dawcy. 

słonięciem Pomnika Poległych Peowiaków. 
Znižki 70 proc. na przejazd i Karty Zjazdo- 
we wydaje Sekretarjat Koła Wilno — Miasto 
(Ostrobramska 16) wgodz. od 16 do 19. Zbiór 
ka wszystkich bez wyjątku peowiaków wileń 
skich nastąpi o godz. 17-tej w dniu 10-XI 33 
r. w Warszawie na Placu Marszałka Piłsud- 
skiego (Róg Mazowieckiej i Królewskiej na 
stopniach gmachu Zachęty Sztuk Pięknych). 

Termin zbiorowego wyjazdu z Wilna po- 
dany zostanie dzisiaj w Sekretarjacie Koła. 

— Komunikat Peowiaków. W związku z 
gremjalnym wyjazdem Peowiaków do War- 
szawy podaje się do wiadomości, że samodziel 
ny Oddział Peowiacki nie weźmie udziału w 
defiladzie w Wilnie. 

Ozłonkowie pozostali w Wilnie, wezmą u- 
dział z Oddziałem Związku Legjonistów. 

— Apel Kobiet Poległych w walkach o 
Niepodległość. „Rodzina Wojskowa'* zawiada 
mia, iż w dniu 10 b.m. o godz. 6 wiecz. w Auli 
Kolumnowej USB w Wilnie, odbędzie się 
„Apel kobiet, poległych w walkach o Niepod- 
ległość'*. Wstęp wolny. 

— Zniżki przejazdowe. Udającym się do 
Warszawy na obchód Niepodległości, kolej 
przyznała zniżki przejazdowe w wysokości 70 
procent. Zniżki te będą stosowane w dniach od 
9 do 12 bm. włącznie. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej)



  

  

  

- (Dalszy ciąg kroniki wileńskiaj) 

— Legjonišei! W sobotę dnia 11 listopada 
1933 — jako w i ta Narodow: 

okazji 15-lecia --- zarząd Związ- 
ku Legjonistów w Wilnie, -— wzywi 

wszystkich członko gjonistów do stawic- 

nia się w lokalu Zwia:xu, przy ul. Dominiksń- 

skiej 8 m. 1, na godziię 9-tą rano. 

Stąd — w zwartym szeregu — udajemy 

się na Mszę Polową, defiladę, a następnie na U- 

roczystą Akademję Legjonową — urządzoną 

przez Związek Legionistów w sali kinoteatru 

„Rozmaitości* przy ui. Ostrobramskiej 5. 
Obecność wszystkich legionistów obowiąz- 

kowa. Zarząd. 
— 26 notarjatów w okręgu wileńskim. — 

W myśl ostatniego zarządzenia, na terenie Są- 

du Okręgowego w Wilnie ustalono 26 stano- 

wisk notarialnych: w ten: w Wilse 10 (z tych 

przy hipotece 6), w ! e 20 w Bracła- 

wiu, Dokszycach, Dziśnie, Ejszyszkach, Głębo- 

kiem, Iwju, Mołodecznie, Oszmianie, Postawach, 

Rakowie, Smorgoniach, Święcianach, Szczuczy- 
nie, Trokach i Wilejce po 1. 

— Podziękowanie Starosty Grodzkiego. — 

Starosta Grodzki Wileński składa serdeczne po- 
dziękowanie Konwentowi „i: * i, „Batoria” 
oraz Korporacjom Akadeiatkin „Vilr ы 

„Pilsudia“; „Kresovia“; „Concordia“; „Conra- 

dia“; „Sniadecia“; „Unitania“; „Rutenia“ — 
za wzięcie czynnego udziału w zbiórce 22 ub. 

mies. na rzecz odbudowy zamku w Olesku, ku 

uczczeniu 250-tej rocznicy odsieczy Wiednia. 

— Eksport zajęcy i ogórków. Wobec wzmo 

żonego zapotrzebowania na rynku francuskim 

na zające bite, wysłano z Wileńszczyzny prób- 

ny transport zajęcy. Umiejętnie zorganizowany 

eksport może mieć w przyszłości duże znacze- 

nie dla rozwoju i ekspłoatacji naszego zwierzo- 

stanu. 
Onegdaj został wysłany kolejny transport 

ogórków konserwowanych do Anglji. Ogórki z 

pierwszego transportu zostały przyjęte przez an 

gielskich odbiorców przychylnie. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, we 

czwartek 9-go b. m. © godz. 8-ej wiecz. 

sensacyjna sztuka „Fraulein Doktor" w do- 

skonałej reżyserji W. Czengerego, z H. Skrzy- 
dłowską w roli agentki niemieckiej. 4: 

Jutro, w piątek 10 b. m. o godz. S-ej w. 
„Fraulein Doktor“. 

— Teatr Objazdowy — gra „Piorun z Ja- 
snego Nieba" —- dziś 9 b. m. w Postawach, 

10 b. m. w Głębokiem, 11 b. m. w Królewszczy- 

žnie. 
—- Teatr muzyczny „Lutnia“.  Dzisiejsza 

premjera „Czar walca”. Teatr „Lutnia” p 
stępuje z 3-cią z rzędu premierą w tym sc 

„Czar walca”. W operetce tej jest zajęty 1 

bez wyjątku doskonały zespół Teatru muzy- 

eznego „Lutnia”. Partję Franzi po raz pierw- 

szy w Wilnie wykona Marja Kaupe, laureatka 

wiedeńskiego konkursu. Reżyserja K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego. Przy pulpicie M. Kochanow- 

ski. Balet pod kierownictwem i udziałem |]. 
Ciesielskiego, 

— Popoludnioėwka niedzietna w „Lutni“. W 

najbližszą niedzielę na przedstawieniu popolud- 

niowem po cenach zniżonych ukaże się ope- 

retka Knopfa „Jasnowłosy Cygan*. Obsada 

premjerowa. Początek o godz. 4-tej реро!. 

— Poranek dla dzieci w „Lutni* — „O Do- 
rOtce sierotce" - W. Stanisławskiej. Rzewna о- 
powieść, która zjednała sobie ma premierze 
wszystkie serduszka młodocianych widzów, po- 

wtórzona będzie w niedzielę nadchodzącą o g. 

12.30 pp. Ceny specjalnie zniżone. 

c GRAJĄ W KINACH? 

PAN — Człowiek, który ukradł serce. 
HELIOS — Wyspa zatraconych dusz. 
CASINO — Syn mimowoli 
ROXY — Dwa serca w niewoli. 
LUX — Kain i Artem. 

WYPĄDIG | KRADZIE 

— Miły subłokator. Ulewiczowej Helente 

(Zygmuntowska 28) sublokator jej Kowszyn 

Henryk lat 16, skradł zegarek daruski firmy „О- 

mega", маго$с! 50 21. Kowsz/n Henryk zbiegł. 

— Podrzutki, W klatce schodowej dzmu 

Nr. 2 przy ulicy Piłsudskiego znaieziono pod- 

rzutka płci męskiej, w wieku okolo ) roku, -— 

Dziecko zostało umieszczone w przytułku Dzie- 

ciątka Jezus. 
— W klatce schodowej do 

ulicy Węglowej znaleziono poi 
skiej w wieku około 2-ch miesi 

ku była kartka z napisem: „D. 
ne, jest katolickie. Proszę imię dać Władysła- 

wa”, Dziecko umieszczono w przytułku Dzie- 

ciątka Jezus. 
— Złodziej w domu misyjnym. Z czytelni 

domu misyjnego pizy ul. L rskiej 8, gi- 

nęły ed pewnego czasu różne drobne rzeczy — 

Złodzieja wresz olano wyśledzić i okazał 

się nim niejaki Kaviin z ul. Stefańskiej 4. 

— Nieuważny szofer. Na ul. Kalwaryjsk.ej 
taksówka Nr. 382)2 rozbiła dorożkę konną Br. 

Bartoszko (Chociaiska 35). 
— Zachorowania na szkarlatynę. Szkarla- 

tyna, mimo akcji przeciwepidemicznej, jest sta- 

le notowana. Według prowizorycznych obliczeń, 

na terenie miasta choruje obecnie około 300 dzie 
ci. W obawie przed rozszerzentem się epidemii 

unieruchomiono kilka szkół powszechnych. 

WILNO — TROK. 
— POŻAR. Na szkodę jefimji Czerniakow, 

mieszkanki wsi Masaliszki, gminy podbrzeskiej, 

spalił się dom mieszkalny i przybudówka. Po- 
szkodowana oblicza straty na 806 zł. Pizyczy- 
ny pożaru narazie nie ustalono. 
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EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
Duff pożegnał się i wyszedł. Właściwie 

nie był przejęty propozycją Minchina współ- 
działania z nim, ale ezuł rzeczywiście koniecz- 

ność pomocy od strony grupy dr. Loftona. 
Na parterze spotkał dr. Loftona w towarzy- 

stwie uderzająco eleganckiego młodzieńca, któ 

ry miał w ręku „stiek'* a w butonierce garde- 
nię i doskonale dopasowane ubranie. 

— 0, Mr. Duff, — ucieszył się Lofton. — 
Właśnie chcieliśmy pana widzieć. Oto Mr. 
Gillow podsekretarz Ambasady Amerykań- 
skiej. Przychodzi w sprawie naszej... nocnego 
wypadku. Inspektor Duff ze Scotland Yardu, 
— przedstawił. 

Mr. Gillow był jednym z tych młodzień- 

eów, którzy stanowią dumę Ambasady. Zazwy 
czaj sypiają oni cały dzień, potem pyjamę 

zmieniają na strój wieczorowy i tańczą caią 

noc, ku sławie swej ojczyzny. 

    

Zjazd w Wilnie w sprawie oświaty zawodowej 
Już od szeregu miesięcy toczą się prace 

przygotowawcze do Pierwszego Regjonalnego 

Zjazdu w sprawach Oświaty Zawodowej, któ- 
ry ma się odbyć w Wilnie, a którego termin 

został ostatecznie ustalony na 3 grudnia r.b. 
W skład Komitetu Organizacyjnego Zjaz- 

du wchodzą: jako przewodniczący — p. prof. 
W. Staniewicz, Rektor USB, jako zastępca 
przewodniczącego — p. inż. Wł Barański, 
Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie, oraz w charakterze członków Komi- 
tetu p.p. inż. J. Czerniewski, Inspektor Wileń 

skiej Izby Rolniezej, dr. Z. Fedoro „ De- 
gistratu miasta Wilna, inż. A. Iwań- 

ski, Dyrektor Wileńskiej Izby Rolniczej, inż. 
R. Kraus, Dyrektor Szkoły Ogrodniczej w 
Wilnie, inż. G. Merson, Naczelnik Wydziału 

Szkolnictwa Zawodowego Kuratorjum Okrę- 
gu Szkolnego w Wilnie, K. Młynarczyk, Dy- 

rektor Izby Rzemieślniczej w Wilnie, inž. E. 
Nieciejowski, Wizytator Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego w Wilnie, B. Nogid, Radca Praw- 
ny Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, 
inż. Ł. Spiro, Przewodniczący Komisji Oświa 

    

    

   

      

Proces 6 nadużycia w 
PROCES o nadużycia w Urzędzie Skarbowym 
w Grodnie 

GRODNO. W drugin: dniu rozprawy o nad- 
użycia na szkodę skarbu państwa, sięgające 
miljonowych sum, sędzia reierent p. Merle przy- 
stępuje do odczytania aktu oskarżenia, który 0- 
bejmuje 367 stron druku maszynowego. Akt 0- 
skarżenia w 37 punktach omawia winę oskar- 
żonego b. naczelnika Urzędu Skarbowego Leo- 
na Łuby. Punkt pierwszy zarzuca, że Leon Łuba 
będąc naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Gro- 
dnie w okresie czasu od 1924 do listopada 1928 
przyjął dla siebie od płatników podatków skar- 
bowych conajmniej 3500 dol. am., danych mu 
za bezprawnie spowodowanie im wymiarów w 
niewłaściwej wysokości, względnie całkowite 
zwolnienie od opodatkowania. 

Punkt drugi zarzuca, że urzędując w tym 
samym charakterze w latach 1923—24 przy- 
właszczył sobie 650.414 marek, ze znajdujących 
się u niego z urzędu pieniędzy, zebranych z po- 

lecenia Izby Skarbowej w Białymstoku wśród 
interesantów Urzędu Skarbowego, tyt. ofiar na 
Skarb Narodowy. 

Reszta punktów aktu oskarżenia zarzuca 
Łubie, że w celu osiągnięcia korzyści materjal- 
nej, faiszowat dane co do stanu majątkowego i 

wa FILMOWEJ TAŚMIE 

„WYSPA ZATRACONYCH DUSZ'' 
„HELJOS'* 

Nieznośna jest płaga mdłych tytułów. 

Ta „Wyspa zatraconych dusz'* o kilometr za 

latuje tandetą, pozą i tanim* efekciarstwem. 

To w tytule. 
A w treści? Niesamowitość potrójnie skon 

densowana. Wells wyspecjalizował się w nie 

zwykłościach, które tworzy na zawołanie. 

„Dr. Moreau'* (taki tytuł właściwie film ten 

nosi) jest syntezą wszelkich Frankensteinów, 

Jekyllów i innych „Tajemnie ogrodu zoolo- 

gieznego'*. Trzeba wszakże przyznać, iż po- 

ysł przetwarzania zwierząt na ludzi jest isto 

tnie niezwykły. Dlatego wyspa dr. Moreau 

budzi zainteresowanie, choć po obejrzeniu ca- 

łości pozostawia wrażenie raczej groteskowe, 

niż koszmarne, jakby to niewątpliwie wolał 

reżyser. Pseudonaukowoš podobnych  fil- 

mów nie da się zatuszować najbardziej orygi- 

nalnemi zdjęciami retort, maszyn i tajemni- 

czych przyrządów. Razem z tem wszystkiem 

sympatyczny grubasek *dr. Moreau (Ch. 

Laughton) wspaniałe jest odtworzony. Tyl- 

ko, że nie udało się reżyserowi wywołać 0- 

brzydzenia do eksperymentów tego manjaka. 

Starał się o to r kilkakrotnie bezsku- 

tecznie, a przede tkiem całkiem zbytecz- 

nie. Przecież doświadNzenia dr. Moreau były 

robione dla nauki (przynajmniej na filmie) 

Ato w znacznej mierze uszlachetnia jego po- 

stać. 
Jedyne dobre pociągnięcie reżys rskie — 

to wykazanie logiki złamanego pr Dr. 

Moreau ginie, bo sam pogwałcił swoje prawo. 

Kobieta pantera (K. Burke) zgrabna i 

doskonale do typu swej roli dostosowana. Ry- 

szard Arlen w roli Parkera wręcz słaby. Re- 

szta wykonawców poprawna. Dziwaczne stwo 

ry półludzi póławierząt mogą się przyśnić w 

nocy, , : 
Dodatki dwa: stosunkowo dobry BAB-3 

  

      

  

    

     
    

  

  

  

   

  

   

  

pezmyślna farsa amerykańska. Tad. С. 

mm————*—3i BROS AESWEZA 

MOŁODECZNO. 

— SPŁONĘŁA STODJŁA Na szkodę Mar. 

tusewicza Aleksandra z folw. Daszkuwszczyzna, 

gm. gródeckiej, spaliła się stodoła z tegorczne- 

mi zbiorami i narzędziami rofniczemi. Straty wy 

noszą 1930 zł. Przyczyną pożaru było nie?stroż- 

ne obchodzenie się z og: 

    

m. 

ŚWIĘCIANY 

— PODERŻNĄŁ SOBIE GARDŁO BRZYT 

WĄ. Andrzejewski Bolest1w, mieszkaniec Swi- 

ru, lat 62, popelnit samo*ėjsiw) przez poderž- 
nięcie gardła brzytwą. Fow sca n samobójstwa 

była nieuleczalna chor "a oraz zły stan mater- 

jalny. 

  

15) 

Zwyciezca 
Kiwnął głową protekcjonalnie w kierun- 

ku Duffa. 
— Kiedy odbędzie się badanie przez sę- 

dziego śledczego-— zapytał. 
— Jutro o dziesiątej, sądzę, — odrzekł 

Duff. 

-—— Tak, i jeśli nie nowego się nie okaże, 

sądzę ,że doktór będzie mógł jechać dalej? 

-- Nie wiem jeszcze, mruknął detektyw. 
— Doprawdy? Czy ma pam jakieś dowo- 

dy, któreby umożliwiały panu zatrzymanie 

całej partji? 
— No... nie narazie! 
— Może ma pan dowody przeciw poszcze 

gólnym jednostkom ? 
— Musiałbym zatrzymać wszystkich! 
Mr. Gillow podniósł brwi: 

— Na jakiej zasadzie? 
— Dobrze, no... Ja... — po raz pierwszy 

    

Urz. $ 

  

ty Zawodowej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Wilnie, J. Szwed, Przewodniczący Stowa- 
rzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych w 
Wilnie, T. Wolski, Referent Szkolny Izby 
Rzemieślniczej w Wilnie, M. żejmo, Wieepre 
zes Izby Przemysłowo-Hadlowej w Wilnie. 

Na zjeździe zostanie poruszony  cało- 
kształt zagadnień, dotyczących oświaty zawo- 
dowej tak o charakterze ogólnym „jak spe- 
cjalnie — odnoszących się do Ziem Północ- 

no-Wschodnich. Zainteresowanie  Zjazdem 
jest bardzo znaczne, czego dowodzi chociażby 

liezba 40 zgłoszonych referatów, z których 
do wygłoszenia na Zjeździe zostało narazie 
zakwalifikowanych około 20. Wśród referen 
tów figuruje cały szereg wybitnych przedsta- 
tów figuruje szereg wybitnych przedstawicieli 
świata gosp. i naukowego, tak miejscowych, 

jak i ze stolicy, oraz z innych części kraju. 
Obrady zjazdu będą się odbywały na ple- 

num oraz w sekcjach ogólnej, rolniczej, prze- 

mysłowo-hadlowej i rzemieślniczej. 
W Zjeździe wezmą również udział przed 

stawiciele władz centralnych. | 

        

   

  

karb. w Grednie 
obrotowego zamożnych kupców i przemysłow- 

ców grodzieńskich, wskutek czego wymierzano 

im podatki niższe, oraz że podżegał rewidenta 

buchaltera Kraczkiewicza do sporządzenia fał- 

szywego protokółu badania ksiąg. 
Oskarżonemu Kraczkiewiczowi akt oskarże- 

nia zarzuca w 14 punktach, że będąc okręgo- 

wym rewidentem Izby Skarbowej w Białym- 

stoku, zatwierdził księgi kupców i przemysłow- 

ców, mimo iż były one prowadzone nienależy- 

cie, a w niektórych zaś wypadkach w celu 0- 

siągnięcia korzyści materjalnej sporządzał fał- 

szywe protokuty oględzin ksiąg handlowych.— 

Te same zarzuty stawiane są rewidentowi i bu- 

chałterowi Urzędu Skarbowego Molendzie. Co 

się tyczy oskarżonych kupców leśnych Joglego 

i Chałefa, akt oskarżenia zarzuca im, że w celu 

ukrycia faktycznych dochodów i obrotów, pro- 

wadzili oni fałszywie księgi handfowe. Buchał- 

terom prywatnym Izakowi i Kamiońskiemu za- 

rzuca się, że będąc księgowymi przemysłow- 

ców Joglego i Chałefa, świadomie mylnie pro- 
wadzili te księgi. 

Na odczytaniu około 250 stron aktu oskar- 
żenia posiedzenie Sądu przerwano do dnia na- 
stępnego, w którym zakończone zostanie odczy- 
tanie aktu oskarżenia. 

  

z SADÓW 
SPÓR O PLAC RYNKOWY W BARA- 

NOWICZACH | 

WILNO. Juž pzred drugą instancja sądową 
wypiywa spór pomiędzy p. Górską a magistra- 

tem m. Baranowicz o tereny rynkowe, zajęte 

przez miasto, na których wybudowano stragany 
P. Górska twierdzi, że część placu, zaanek- 

towanego przez magistrat baranowicki, jest jej 
własnością i przedkłada odpowiednie dowody. 

W Sądzie Okręgowym powódka wygrała: 
sprawę, lecz wobec sprzeciwu magistratu, spór 
oparł się o Sąd Apelacyjny. Po przeprowadze- 
nia rozprawy Sąd zapowiedział, że ogłoszenie 
wyroku nastąpi w dniu 21 bm. 

  

— Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 8 

b.m. p. wojewoda Świderski przyjął: p.p. Czar 

nockich z Worończy, p.p. Rabinowieza i Mi- 

likowskich z maj. Hawinowicze pow. słonim- 

skiego i p. Dowborównę Jadwigę z Newo- 

grėdka. 

— Pomysiowe oszustwo. W dniu 31 paź 

dziernika w Zdzięciole, podczas targu, do Ste 

fanji Dudziczowej ze wsi Bielicy pow. lidz- 
kiego, podeszło dwu osobników: pierwszy z 
nich zaproponował Dudziczowej kupno krowy 

(Dudziezowa właśnie, posiada większą sumę 

pieniędzy) — drugi za chwilę, oskarżył Du- 

dziczową o kradzież u niego dolarów. 

Wówczas pierwszy z osobników ujął się 

xa Dudziezową, twierdząc, że nic podobnego 

być nie mogło, gdyż Dudziczowa posiada tyl- 

ko złote polskie, na dowód czego poradził, 

by pokazała oskarżającemu ją o kradzież po- 

siadane pieniądze. Dudziczowa spełniła to ży- 

czenie, raczej dostosowała się do rady i po- 

kazała węzełek z pieniędzmi. Rzekomo okra- 

dziony z dolarów rozwinął węzełek, przejrzał, 

westchnął i stwierdziwszy że się pomylił — 

oddał z powrotem zawiniątko z pieniędzmi, 

oddalając się w poszukiwaniu prawdziwego 

złodzieja. Sprzedający krowę — też się od- 

dali. Dopiero po pewnym czasie Dudziczo- 

wa spostrzegła — że w więzełku zaszła nieo- 

czekiwana zmiana: w chusteczee, gdzie były 

pieniądze, okazał się kawałek papieru, jakiś 

gwóźdź i 10 fenygów.. Pieniądze ulotniły 

się. Pomysłowi złodzieje — również. 

CREOTPCD PCOS WZ WORD AS 

ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZY- 

STWA POPIERANIA BUDOWY PUBLICZ- 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

   

  

Zapisy przyjmuje lnspektor Szkolny i Kiero- @ 

wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. Tam 
też nabywać można cegiełki Towarzystwa po 
5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr. i 1 Zl. 

w życiu pewność siebie opuściła Duffa. 
Mr. Gillow uśmiechnął się z politowaniem. 

— Doprawdy, byłby to absurd, mój pa- 
nie. Pan nie może tego zrobić w Anglji i pan 
wie o tem. Dopóki pan nie ma dowodów, ma 
pan związane ręce. Musimy przejść nad tem 
do porządku dziennego. 

— Ależ ktoś z tej grupy zabił Hugha Dra 

ke, — oburzył się Duff. + 
— A gdzie dowód? Skąd pewność, że to 

nie był ktoś ze służby hotelowej. 
Rozstali się zimno. Duff czuł się pokona- | 

nym. Następne dnie nie odkryły żadnego no- 

wego śladu. 
Duff musiał udzielić pozwolenia na wy- 

jazd wycieczce dr. Loftona. Mrs. Potter z cór- 

ką miała powrócić do domu. Jakież było więc 

jego zdumienie, gdy nazajutrz, po projektowa- 

nym wyjeźdżie obu pań, do gabinetu jego wesz 

ła młodziutka Mrs. Pamela Potter. 

— Hello, — powitał ją Duff. — byłem 

pewny, że panie odjechały! 
Potrząsnęła energicznie głową. 

— Nie mogłam. Pozostawić wszystko tak, 

      PSB 

rukarnia „Słowa” Wiino Zamkowa 2. 

  

w szampańskiej 

komed i „МО 
Kochankowie 33 r. pupilki Rene Lisira 

ALBERT PREJEĄAŃ I ARRABELLA 
>SYR RIĄOWELI 

6 Nad progr.: najaktuslniejszy polki dodstek 

mU:oczysteść Kawzlerji Kranewskief". 

  

|| ; 9» 

Dziś! A cysensacyjny niesamowity film, o którym mówi csły świat 

„Wyspa zatraconych dusz” 
osnu'y na tle pw. H. Wallisa, T:jemnice śmierci i życia Rewelacyjna obs-da: Kobitta- Pantera KATHELEN BURKE 
słynny Neron z filmu „W cienia krzyża* CH RLES$ LAUGTHKCN, RICHARB ARLEN orsz znakomity BELA LUGOSŁ 

Najnowsze atrakcje. Seanse: 4, 6, 8 i 10 20. 

  

  

AN"   
Nad program: Nsdzwyczajne ćcdztki 

  

  

PISZMY WSZYSCY 

maszynie „BrRA 
WYROBU 

Biństków. 

Fytwóri 

Uzbrojenia 

PPZEDSTAWICIEL 
NAWOJEWÓSZTWO 

WILEŃSKIE i NOWOGRÓDZKIE 

M. ZEIMO 
WILNO 

UL, MICKIEWICZA 24 tel. 1-61 

  

  

„CZŁOWIEK 

    

  

W dniu osiedzenie Rady Miejskiej. 

A j 9 b.m. o godz. 20-tej odbę- 
> posiedzenie Rady Miejskiej m. Grod- 

na. Porządek dzienny m. in. obejmuje: Przy- 
   
znanie kredytów na pokrycie wydatków w 
związku z obchodem uroczystości 400-tej rocz 
nicy urodzin króla Stefana Batorego. Umo- 
rzenie kwoty 7553-43 zł. zdefraudowanej przez 
b. inkasenta wodociągów miejskich Rymarczu 
ka Mikołaja jako nieściągalnej. 

Przekazanie proboszezow iparafji О. О. 
Franciszkanów 15 ha gruntów miejskich na 
rozszerzenie cmentarza. 

— Odczyt. Staraniem Ligi Morskiej i 
Kołonjalnej w dniu 10 b.m. radca Michał Pan- 
kiewiez z Warszawy wygłosi odezyt o morzu 

i kolonjach. Początek o godz. 17.30. 
— Jednodniówka. Akademicki oddział 

Związku Strzeleekiego w Grodnie w dniu il 
listopada wydaje „Jednodniówkę'* poświęco- 
ną rocznicy Niepodległościowej i rocznicy kr. 
Stefana Batorego. 

— Pożary. We wsi Komotowo gm. żydom- 
lańskiej pożar zniszczył dom mieszkalny, nale- 
żący do Aleksego Białego. Straty wynoszą о- 
koło 1400 zł. 

Pożar powstał wskutek wadliwego urzą- 
dzenia komina. 

* 

We wsi Zaniemeńce w gm. Mosty na stry- 
chu chlewa Bujki Wiktora wybuchł ogień, któ- 
ry został zlokalizowany przez sołtysa. Uszko- 
dzona została jedynie część dachu. — Straty 
nieznaczne. 

— Pobicie. Szemiota Aleksander (Legjono- 
wa) pobił dotkliwie szewca Lejbę Lewińskiego 
(Brygidzka 38). 

Gietda2 warsvawsks 
Z dnia 8 listopada 1933 r. 

Belgja 124,25 — 124,56 — 123.94. 
Gdańsk 17. — 173,73 — 172.87. 
Holandja 359.40 360,30 — 358.50. 
Kopenhaga 125.40 — 126.00 — 124.80. 
Londyn 27,93 — 27.96 — 27,80. 

y Vork czek 5,69 — 5,68 — 5,71. 5.65 

1 5,70 — 5,73 — 5,67. 
34,86 — 34,95 — 34,77. 
26,44 — 26,50 — 26.38 

144,75 — 155.45 — 144.05. 
ajearja 172.56 — 172,99 172.13. Wło- 

46,84 — 46,96 — 46.72. 
w obr. pryw. 212.40. 

Tend. niejednolita. — Londyn słabszy. 
Dolar w obr. q 5.70 — 5.72. 

łoty 4,72 w płaceniu 
ci polskie w N. Yorku — 

+ z powodu święta. 
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wa wazystsich apiszsce 

zkłeńsch aptecznych зкаво 

Środka ed adcisków 

Prow. A PAKA. 
RSS CZNA 

S E TDIA ATIKA DP": 

nierozstrzygnięte... w powietrzu.. Nie! Naję- 

łam pielęgniarkę dla Mamy i wysłałam Mamę 

do domu. Ja jadę dalej z całą partją! 

Detektyw słyszał nieraz o samowoli 1 

energji dziewcząt amerykańskich, ale nigdy 

nie miał sposobności spotkać się z niemi. Był 

więc bardzo ździwiony. 

— (Cóż powiedziała na to pani matka? 

— O, była oburzona naturalnie, ale... nie. 
stety, zdarza się to często, że jestem powodem 

jej oburzenia. 
Mrs. Luce podjęła się roli staroświeckie- 

go „chapenon''. 

Po krótkiej rozmowie stanęło na tem, że 

Pamela Potter obiecała swą pomoc inspekto- 

rowi. Jako uczestniczka wycieczki mogła mieć 

baczne oko na swych towarzyszy i zdawać 

pisemne relacje ze swych spostrzeżeń. 

* * * 

W poniedziałek rano Duff zjawił się na 

Victoria Station, w najdziwniejszej misji, ja- 

ką miał kiedykolwiek powierzoną agent Scot- 

land Yardu: miał pożegnać odjeżdżającą par 

          

KTÓRY 
Dziś pramjerał Rewelacy,n; 100 proc. dźwiękowiec — potężny dramat wielkich serc 

SSZ2DE SERCE"   

Odzwierciadlenie moralności i etyki czasu obecnego, 

£aśje wileńskie 
Czwartek, dnia 9 listopada. 19338 r. 

   nik poranny. ] 
— 11,30 Przeę. prasy. Wiad. a eksporcie. 

Komunikat. 

50 Muzyka z płyt. 
— 11,57 С Muzyka. Dzien. połuda. 

Poranek szkolny. Kom. meteor. 

— Program dzienny. 
— 15,40 Giełda rolnicza. 
— 15.40 Muzyka. 

— 16,10 Audycja dla dzieci 
— 16,40 „Co kobieta wnosi do pracy spo- 

łecznej** - odezyt 
— 16,55 isecital špiewaczy. 
— 17,20 Pieśni Beethowena i Wolffa. 

— 17,50 Codz. ode. powieściowy . 
— 18,00 „Sprawa robotnicza'* — odczyt. 

— 18,20 Słuchowisko. 
— 19,00 Program na piątek. 

— 19,05 „Skrzynka pocztowa Nr. 269'* 
— 19,25 Odczyt aktualny. 

— 19,40 Sport. 
— 19,45 Rozmaitości. 
— 19,47 Dziennik wiecz. 
— 20,00 „Ustrój Rzplitej'* -- odczyt. wy 

głosi Walery Sławek. 
— 20,15 Godzina życzeń. (płyty) 
— 21,15. Skrzynka techn. 

1,30 Muzyka lekka. 
2, 15 Muzyka taneczna. 
3,00 Kom. meteor. 

— 28,05 Muzyka taneczna. 

    

  

  

   
   

  

OKAZYJNIE do cynsjęcia z pięcin pokoi 

MIESZKANIE gee, denon 
towane, frontowe 

na I piętrze ze wszelkiemi wygodami. Do 
wiedzieć się telef. Nr. 188 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WIŁNIE 

z dnia 8 listopada 1933 r. 

Za 100 kg. — parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE. 

    

Żyto I stand. 16,15 

Żyto II stand. 15— 

Mąka pszenna 0000 A luks. 35— 

Mąka żytnia 55 proc. 25,50 

Mąka żytnia 65 proc. 20,50—21,50 

Mąka sitkowa 17 — 

   

      

    

Najnowsze aktueija 

K.P.C. ogłasza, że w dniu 
. o godzinie 10 w Wilnie 

Nr. 8 odbędzie się pu    

kieszonkowych f. „Louis 

ków złotych z emalją £. „Ta- 
vannes Watch'', 24 zegarki złote damskie na 
rękę f. „Louis Grisel'', 16 werków do zegar- 
ków, 4 zegarków męskich na rękę złetyek i 
74 zegarków niklowych na rękę męskich f. 
„Louis Grisel““ oszaeowanych na łączną sumę 
zł. 8100., które można oglądać w dniu lieyta- 

cji w miejseu sprzedaży, w czasie wyżej czna- 
„czonym. 
Wwalno, dnia 30 październkia 1933 r. 

Komornki St. Wojciechowski 

Sprawa Wil. Pryw. Banku Handlowego 
p-ko Iekowi Brojtowi. 

4 AU A A A" 
STT SERBA  moiinkódónio:: 

| SKAFZE 

Dr. Janina 
PIOTRSWICZ- 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 
WILEŃSKA 34. 

Od 5 — 7 wiecr. 
BÓŻRESGRAERZADEZŃ A 20 

    

  

PRACY 

  

SPY 

Starsza osoba 
posznkuje mieszkania z 
utrzymauiem, wzamias 
za konwersacje fram- 
cuskie. Może równieź 
zająć się gospedasst- 
wem _ miejskiem fab 
wie;skiem,  prowedze- 
niem iaternats, Zgłe- 
szenia do adm, „SłoWwe* 

Kupuo dia p. L. 
i SPRZEBAŽ O SEUZACA — 

= AS do wszyskiego, aczet- 

1 powodu WyjaZód się на "kuchai: Świede: 
tanio ctwa — poszukaje pra- 

do sprzedania 2 domy 
drewniane z 10 miezik. 
i lekalem na sklep. — 
Ogród owocowy. Ziemi 
400 sążni. Stalowa Ne5 
ARS "Lokaie 
Potrzebne 

MIESZKANIE 
2 pokojowe z wygedz- 

cy. J. Jisinskiego 13 
m. 

Modystka 
przyjmuje wszelką re- 
botę w zakies kapela 
sznictwa wchodzą:4. — 
Wykonnie tanio i ele- 

  

   

Mąka razowa 18—18,50 mę Łsska 3 2 we olerty do gancko, Wielka 5 m. 16 

is PRZE = a ZĘ administracji dla w. BZ 30 z a Ž h = 
asza gryczana 1-2 palona —— 1 AC ziotyc 

Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 2550 + ——— — aa otrzy- 
Kasza perłowa Nr. 3 3150MTESZKANIE pa znalszca zgubienej 
Kasza owsiana 45—46,— 5 pokojowe do Wyna- legitymacji kolejowej 

Siemię lniane 90 proc. 36,45 lęcia ul. So:nowa 10 S$, Międzybłockiego po 
0 doręczeniu takowej pod 

CENY ORJENTACY JNE: NRZESNESIEDECJEKERECE adresem Wilno Domi- 

Pszenica zbierana 20,50 LEKC nikańska 8 m, 2. 

Jęczmień na kaszę zbierany 16—16,50 ius GRAM 

Owies stand. niezadeszczony 15— MŁODA poeci zam 
Owies zadeszczony 13— Ao nędzy graniczącej z 
Mąka pszenna 0000 A luks. 35-38.— WJchowawczymi WYjE: rozpaczą prost mfłości- 

S dzie do dzieci od lat & : 
Mąka żytnia razowa szatrow. 79— 7110. Z przygotewa- wych ludzi o przyjście 

Otręby żytnie 10,50 niem do I ej kiasy — złe, 8 A = 
Otręby pszenne cienkie 10—10,50 Świadectwa i referencje SE kai a 
Otręby jęczmienne 9— poaażne. — Ul. Wielka Saenisainie aloe 
Kasza gryczana 1-1 biała 40,— 27—3 04 12—2 Św starych bacikach, 
Gryka zbierana 18,50—19— - -..... s... bieliznie i adrania. — 

Ziemniaki jadalne 5.50—6— , Na Kursy Bxoju  Łąskawe  zgłoszeuia 
Siano 6,50 „I SžYcia przyjmje U- - przyjaujes Wiśniowski 
sł BE. dostępną > Zbigniew p. Pictrków 

oma Э— nłatą. Nauka soelióra Trybans ski — Posts 

  

  

LEN: bez zmian. Królewska 5 —11. Restan:e 

= R g Litości OSTRZEŻENIE! | zyc Tin 
NE е # wdowę pa 

Sstki łabrykantów naślednje cpakowsnie i magistrachim 

    

Ws fla, 
butelkzch   

i markę pud u wszeckświatowej sł:wy 

5 FLEURS FOGRVIL-PARI3. 
Gatsnrk i zapsch pudru nie dadzą się jed- В 

usk nsślsśować ufa p 

Zwrscejcie uwsgę ne opałowanie pudełka 

pudru, na którem winien być napisz 

5 FLEURS FORVIL-PARIS. 
Puder te” jestwyratiany jed w Paryżu. 

PERFUNY | WODY TOALETOWE 
5 FLEURS FORVIL-PARIS, 
ećbywzją prawdziwie trynmialny 
pochód przez wszystkie wielkie 

miasta Europy i Ameryki. 

Ażeby uniknąć naśladow niciw, 
sprzedawane są tylko w orygin. 

  

  

z trojgism dzieci, Nę- 
dza oststeczna, lost f 

   
obdarci Łaskawe ofiary 
wp tach i abra- 

maje Admini- 

T-wo św. Wincategi 
woła o pomoc óła 67 
letniego stzrcz mające” 
go raka. Syn młody 
gruzlik przy sim z 
czworga msłemi dzieć- 
mi najmłodsze roczne, 
jnż grnzliczne — męr 
dza urzycząca. Brzk 
ubrań, chleba, miesz- 
kanie fatalne. O naj- 
drobniejsze ofisry gro- 
szę składać pod literę 
N. do Redakcji „Słowa”   a mody ra wacę 

  

tję podróżników, wśród których znajdował się 

morderca. 

Na peronie powitał go mile dr. Lofton. 

Przewodnik wycieczki czuł się, jak uczeń zwol 

niony ze szkoły. To też uczucia jego były dla 

wszystkich równie czułe. 

— Przykro mi, że musimy wyjeżdzać 

wbrew, pańskim chęciom, — mówił, ściskając 

dłoń inspektora, — ale mam zobowiązania. w 

każdym razie, gdyby pan chciał przyłączyć 

się do nas, byłby pan najgoręcej witany. Cóż 

tam znowu, Mr. Benbow? 

Duff słyszał za swemi plecami jakieś 

trzaskanie i był to naturalnie Benbow ze swą 

nieodłączną camerą. Szybko przerzucił aparat 

do lewej ręki, a prawą wyciągnął do inspe- 

ktora. 
— Bardzo szkoda, że panu się nie udało 

z tą sprawą, — mówił z uprzejmą nietaktow- 

nością. W książkach nigdy się to nie zdarza 

inspektorom Scotland Yardu. Ale to nie książ 

ka, a życie musi się różnić wkońcu czemś od 

książki! 
— Ja sądzę, że zawcześnie byłoby jeszcze 
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nadzieję, — odpowiedział Duff. — 
Właśnie panie Benbow, czy pan nie widział te 
go dawniej? — wyjął z kieszeni klucz z kilku 

ogniwami dewizki, 
— Widziałem w czasie przesłuchania i 

to zdaleka. Czy pan wie co to jest? 
— Byłbym szezęśliwy, gdybym mógł wie- 

dzieć. 
— Toż to kluczyk od safe'u w jakimś 

banku Amerykańskim. Zresztą jest te jedyny 
klucz, jaki ktoś może wozić przy sobie, prócz 
klucza od walizki. Banki dają depozytarju- 

tracić 

Poczukują 

+ 

szom dwa klucze, a więc gdzieś musi być dub “ 

likat. 
— A te słowa, napisane na kłuczu, czy 

nie mają znaczenia dla pana? 

— Żadnego. Dietrich Safe and dock Com 
pany jest olbrzymim koncernem. Mają swoje 

oddziały po całych Stanach  Zjedneczonyck. 
Może to być w San Francisko, Bostonie, lub 
New Yorku równie dobrze, jak gdzieindziej. 
Ale na pana miejscu pomyślałbym o tym klu- 

czyku! 
(D. ©. N.).


