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Dzienniki przyniosły nam przed kilku 
dniami wiadomość o wylocie naszej eskadry 

do Moskwy. Przodował naszym samolotom 

sam pułkownik Rayski. Wymiana depesz i 

uprzejmości pomiędzy tym ostatnim a Komi- 

sarzami Moskiewskimi wysoce oficjalny i ser 

deczny tej wizycie nadała charakter. Nieba- 

   

  

wem w Warszawie ma się pojawić ogromna 

eskadra z„wiązku Sowietów. Niektóre pisma 

wysuwają myśl podniesienia naszego przed- 

stawicielstwa w Moskwie do rangi ambasady. 

Słowem: flirt i umizgi wzajemne na całej 

linii do niedawna krwawej. 

Niemało ten stan rzóczy nasuwa myśli i 
rozważań. 

Za wyjątkiem jedynych bodaj Niemeów, 
którzy od czasów Uezara po przez Ottonów, 

Frederyków, Wilhelmów aż do pięknego Adol- 
ta do wszystkich sąsiadów odnosili się wrogo 
bacznie upatrując w każdym z nich przyszłą 
zdobycz i przedmiot skrzętnie przygotowywa 
nego rabunku , za wyjątkiem jednych tylko 

Niemców stosunek państw i narodów do 

swych sąsiadów zawsze perjodycznym ulegał 

zmianom. Wojny, przyjaźń, a nawet sojusze 

następowały kolejno po sobie. Należy to wido 
cznie do porządku rzeczy ludzkich. Sojusz Ro 

syjsko - Francuski po życzliwej dla Prus 

neutralności Rosyjskiej w roku 1870, brater- 
stwo broni Francusko - Angielskie w lat nie- 

wiele po Faszodzie, Japońsko - Rosyjskie sto 

sunki już w lat parę, po wojnie Mandżurskiej 
ustalone — wszystko to nikogo nie dziwiło i 
zadziwić nie mogło. 

Zbliżenia Polsko - Sowieckienu każdeu 

myślący obywatel w obydwu państwach przy 

klasnąć musi. Stan rzeczy z tego zbliżenia wy 
łonieny równe К‹ i obydwu przynosi stro 

nom. Sowiety oczekującym ich na Wschodzie 

zadaniom więcej spokojnej mogą dziś, 

przed kilku laty poświęcić uwagi; Polska wo- 

bec zagadki Hitleryzmu, a też wobec Euso- 

pejskiego gospodarczego -i politycznego cha- 

osu ma wolną myśl i możność ewentualnego 

ezynu. 

Wszystko zatem pozornie w por 

Pozostaje jednak kwestja formy i ska 

      

     

    

niż 

   
Umiar, to eo Francuzi zwykli nazywać 

„le sentiment de la mesure'* były i pozostaną 

zawsze cechami ludzi, narodów i państw opa 
nowanych, świadomych swych sił, słabości i 
celów. Ponura nieprzyjaźń przed kilku jesz- 
cze laty ujawniająca się ze strony Sowietów 
w ustawieznych ineydentach granicznych, za- 
równo jak nasz „cielęcy zachwyt** i entu- 
zjazm dla sąsiada, który od niedawna dopiero 

(czy na długo?) postanowił zostawić nas w 
spokoju, — są to cechy źle świadczące o poli 

tycznej dojrzałości obydwu narodów. 

4 Moskwą walczyliśmy od chwili gdy 
umysłowości Polska i Rosyjska pod wpływem 

ych stron i oddalonych od siebie źródeł 

przyjętego chrześcijaństwa w odmiennych, : 
tak różnych zaczęły się rozwijać kierunkach. 

Krótki sojusz za Sasów i wojny północnej ty! 
ko przerwą był, a jakże nieszczęśliwą, w wie- 

kowym szeregu zmagań i walk. 

A jakże od chwili przyjęcia chrześcijań 

  

z róż 

    

aktery, dążenia, pojmowanie świata i 
J e bez wyjątku cechy! Dostojewski — 

Tołstoj — Sołowjew — Czechow — Areyba- 

szew — Lenin z jednej strony, Krasiński — 
Sienkiewicz — Prus — Wyspiański — Piłsud 
ski z drugiej — oto symbole ostatnich dwóch 

pokoleń. 

Pytam, co te dwa narody prócz kilkunir 

stuset kilometrów graniey i podobnego dźwię- 
ku mowy mają wspólnego? Chyba jedno: na 

dnie zbiorowej duszy  Kainowego plemienia 
żarzy się wciąż jeszcze, a żarzyć będzie dłu- 
go, gotowy «do wybuchu przy lada sprzyjają- 
eym podmuchu dziejów węgielek chamstwa, 
popęd do bezmyślnego niszczenia, do łamania 
form i szerzenia spustoszenia; tendencja do 
negacji, skłonność do posłuchu dla haseł rewo 
lueyjnych, skłonność do anarchji. 

Pod tym względem dwa te narody w ro- 

dzinie ludów nie stanowią wyjątku. Różnica 

pomiędzy nami a wschodnim naszym sąsia- 

dem na tem jednak polega, że tam, za sztu- 
ezną, ani z etnografją ani z geografją nie. ma 

jącą nie wspólnego granieą, namiętności tleją- 
ce we wszystkich środowiskach ludzkich, lecz 

gdzieindziej przez religje i wiekowej cywili- 
zacji tradycje trzymane na wodzy, zerwały 
bez reszty krępujące więzy. W swym wybu- 
ehm doszły do niebywałege paroksyzmu, do zni 

szczenia wszystkiego. Budowę społeczną po za 

waleniu się władzy Sowieckiej wznosić trzeba 

będzie na nowo od najniższych podwalin, od 

wszezepienia najelementarniejszych pojęć o 
człowieku. 

W Polsce ład jeszcze jako - tako się trzy 

ma. W pamiętnych dniach listopadowych 1918 
r. mimo pierzchnięcia władzy zaborczej i zu- 
pełnego braku wszelkiej władzy innej, potra- 
filiśmy zorganizować nasze państwo na zasa- 
dach poszanowania jednostki, ustalić ład społe 
czny oparty na prawie. Wybuchy demagogji 

sporadycznie się tylko zdarzały. Sąsiedztwo 
Sowietów w byłej Rosji a krótkotrwałe pano- 

  

  

wanie Beli - Kuhna na Węgrzech jeszeze nie 

zatruły narodu. 

Czy można by dziś tego samego być pew 

nym? 

Chyba nie. 

Hygjena ducha i myś 
stek jak u narodów kryty 

    

  

ówno u jedno- 

o wymaga do- 

boru towarzystwa. 
Powiedz mi z ki a powiem Ci 

  

z. 

kim jestes. 0 mądr (ormułę trudno. 

  

z partnerów odrzucił wszystkie zdobycze dn- 
cha by przesiąknąć do rdzenia Marksowskim 

  

materjalnym wyłącznie na świat pogladem, 

gdy ideę Państwa podniósł do wyżyn takich 
że ją oderwał od Dekalogu i elementarnych 

warunków spółżycia cywilizowanych ludz 

  

jeden od rewolucyjnych przed półtora wiekiem 

ogłoszonych praw (nie obowiązków!) ezłowie 

ka — w drodze wstecznej ewolucji doszedł do 

zupełnej negacji jednostki i jej praw, można 

być pewnym, że ten dragi eo odrobinę zacho- 

wał podstawowych pojęć /ki i prawa, pier- 

wszego nie nawróci, lecz raczej sam po równi 
pochyłej staczać się będzie do jego poziomu. 

To się potr dzieje z nami. By się o 

tem przekonać wystarczy pobieżnie rozejrzeć 

się dookoła. Osobiście najuczeiwsze a wolne 

od najlżejszego zarzutu jednostki, mające si 

nieraz za sympatyków mys 

  

     

   
gdy chodzi o drugorzędny rawet interes Pań 

stwa nia wahają się, wydawać zarządzenia o 
których nie odważyłyby przed 
piętnastu laty. Przykłady z ostatniej doby: us 

tawa o przejęciu na 1 

b. Banku Włościańskiego przy 
unieważnieniu jego passywów; ustawa o przej 

mowaniu na rzecz tegoż Państwa z pogwałec- 
niem praw jednostki (przez małe j) ziemi za 

zaległe podatki, z jednostronnym 
szacunkiem, bez licytacji. 

Przepisy o postępowaniu cywilnem obo- 
wiązujące jednostki zupełnie są tu odrzucone 
gdy chodzi o to Państwo, które Wschód posta 
wit od niedawna ponad prawem. Dziesiąte 
przykazanie: „nie pożądaj żadnej rzec zy któ- 
ra jego jest'* gdzież się podziało? 

Cóż dopiero mówić 0 wschodnich wpły- 
wach w zastraszający sposób szerzących się 
wśród naszej młodzieży ? 

I tu wracam do stosunków naszych z So- 
wietami. 

Są one poprawne, lecz niczem innem być 
nie powinny. Rząd w swej polityce zagranicz- 
nej winien tę poprawność stosunków utrzy- 
mywać, lecz ograniczać do ścisłej kurtuazji. 

Społeczeństwo? W zupełnem uznaniu do 
mądrej polityki naszego M. 8. Z. winno znacz 
nie baczniej niż dotychczas dbać o to, by pod 
płaszczykiem poprawności stosunków sąsiedz- 
kich nie przemycano nam stamtąd trutek bol- 
szewiekiej propagandy. 

Któryś z przedwojennych działaczy rosyj 
skich przy sposobności rozpraw toczących się 
w Radzie Państwa na temat samorządu miej- 
skiego w byłem Królestwie Polskiem określił 
cel Rosji słowami: zrusylikować wszystko eo 
nie rosyjskie, oprawosławić wszystko co nie 

   

      

tej ziemi 

    

i prawosławne. 

Polityka Sowietów te hasła ujęła w nieco 
inny sposób; zbolszewizować wszystko co nie 
bolszewickie; skomunizować wszystko co j 
eze nosi na sobie cechy indywidualnej twór- 
czości lub posiadania ; obezbożyć wszystko co 
jeszcze z Bogem się liczy; ducha co w męce z 
jarzma materji się wyzwala od lat dwóch ty- 
sięcy w materję wtłoczyć i wkopać z powro- 
tem na zawsze. 

Strzeżmy się. 
Niech panowie z ulicy Wierzbowej robią 

swoje. To ich obowiązek. Lecz przyjacelskie 
obcowanie naszych wojskowych, naszych ku- 
pców, naszych dziennikarzy, artystów, wytwó- 
xni filmowych, turystów, młodzieży to 
wszystko co przekracza granice rozumnej re- 

zerwy winno być stanowczo zaniechane. Od 
tego stanowiska przyszłość zależy Narodu i 

Państwa. 

  

Szymon Meysztowicz. 

———d———- 

Polskie uroczystości w Rydze 

RYGA. PAT. — W dniu święta 15-tej ro- 
czniey odzyskania Niepodległości poseł R.P. 
w Rydze, minister Beczkowiez, wydał śniada- 
nie, na którem obecny był premjer łotewski 

Blodniek, minister spraw wojskowych, gen. 
Balodis, minister spraw zagranicznych  Sal- 

nais, prezes T-wa Zbliżenia Polsko-Łotew- 
skiego b. premjer Skujenieks, burmistrz m. 

Rygi Cełminsz, główno-dowodzący armji gen. 
Penikis, przedstawiciele uniwersytetu, prasy 
i społeczeństwa. 

Podczas Śniadania minister  Beczkowicz 
wzniósł toast na cześć bohaterskich « 
Łotwy, kawalerów orderu wojskowego 
plesisa, których święto przypada również na 
dzień 11 listopada. Toast ten p. minister Becz 
kowiez wzniósł w ręce ministra spraw wojszo 

wych Balodisa, jako kawalera wielkiej wstęgi 
tego orderu. 

Po śniadaniu odbyła się dekoracja 23 o- 
sób orderami „Polonia Restituta'* i Krzyża- 

mi Zasługi. 
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jej PO WYBORACH W NIEMCZEC 
BERLIN PAT. — Kwatera prasowa partji 

narodowo-socjalistycznej oświadcza, że z punk- 
tu widzenia polityki wewnętrznej, wyniki wy» 
borów potwierdzają przewrót, jaki dokonał się 
w psychice narodu niemieckiego. Nawet obce e- 
lementy stanęły do urn wyborczych. Niemcy 
dały tem dowód, że są prawdziwie narodowem 
państwem. Hitler jest dziś jedynym człowiekiem 
na świecie, który z całkowitą swobodą przema- 
wiać może w imieniu narodu niemieckiego. — 
Świat nie może już przejść do porządku nad 
wynikami z 12 listopada i zmuszony zostanie do 
wyciągnięcia konsekwencyj w ustosunkowaniu 
się wobec narodu niemieckiego. * 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
SORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 
ЫЮА — ul. buwalska 13 — 8. Mateski, 
ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol „Ruch“. 

| Z 
  

OLBRZYMIA FREKWENCJA GŁOSUJĄCYCH. 

BERLIN PAT. — Według tymczasowych 
obliczeń, z uprawnionych do głosowania do 
Reichstagu głosowało 96 procent, z uprawnio- 
aych do głosowania w plebiscycie 97 procent. 

I tak aa uprawnionych 45,127.969 głosowało do 
parlamentu 42,975.009, z tego na listę hitlerow- 

ską 39,626.064. W plebiscycie na 43.439.046 gło- 

sujących Hitler otrzymał 40,588.804 głosy. 

OFICJALNY KOMUNIKAT. 

BERLIN PAT. — Wydano oficjalny komu- 
nikat tej treści: Wybory do Reichstagu oraz ple. 
biscyt dały obraz całkowitej zgodności narodu 

  

Na lewo Pan Prezydent 

W 75-tą rocznicę Święta Narodowego 

Rzeczypospolitej prof. Moś 
Placu Mokotowskim w dniu święta 15-lccia Niepodle; 

   

    

  

i w swej loży podezas rewji na 

ości. Na prawo P. Marsz. Piłsud- 
ski przyjmuje defiladę na pola Mokotowskiem 

  

Przebieg wyborów do rad gromadzkich 
WARSZAWA PAT. — Według dotychcza- 

sowych zestawień, wyniki wyborów do rad gro- 
madzkich są następujące: 

Województwo iubelskie: — Wybory odby- 
wały się od 4—12 bm. Wybrano 2.000 rad gro- 
madzkich, w tem 1776 z Est BBWR przeszło 
przez aklamację, przez głosowanie jawne jed- 
na, głosowanie tajne — jedna. 80 procent ludno- 
ści uprawnionych do głosowania, głosowało na li 

sty prorządowe. 
Województwo łódzkie. — Wybory trwały 

od 4—13 bm. Dotychczasowa iłość wybranych 
rad gromadzkich wynosi 1876. Z tego z listy 
BBWR przeszły w 1728 gromadach przez akla- 
mację, zaś w 100 przez głosowanie. Liczba man 
datcw uzyskanych przez stronnictwa opozycyjne 
jest niewielka, mimo prowadzonej ożywionej a- 
gitacyjnej działalności opozycji, 

Województwo białostockie. Wybory od 
8—10 bm. Dotychczas wybranych było 2.426 
rad gromadzkich, zaś ilość gromad, które dotych 
czas rad nie posiadały wynosiła 2071. Przez a- 
klamację przeszło 2302 list BBWR. na ogólną 
ilość 2379 wybranych rad. Głosowanie jawne” 
dało w 94 gromadach 100 procent mandatów z 
listy Bloku. W 30 gromadach przeszły listy kom 
promisowe, z prorządową większością. Stronnic- 
two ludowe przeprowadziło trzy swoje listy. W 

Uspokojenie na wy 
WARSZAWA (tei. wł.) Po czwartkowych 

awanturach antyżydowskich na Politechnice, w 

Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego i na 

W. S. H., które zakończyły się jak wiadomo za- 

wieszeniem wykładów, nastąpiło ogólne uspoko- 

jenie. Agitatorzy endeccy próbowali jeszcze w 
niedzielę, po nabożeństwie za duszę śp. Wacław 

skiego, wywołać awantury uliczne, ale skonsy- 

10 gromadach wybory nie odbyły się ze wgzię- 
dów formalnych. 

Województwo kieleckie. — Wybory wyzna. 
czone są między 10 a 20 bm. Do 13 bm. wy- 
brano 121 rad, przyczem 85 list Bloku przeszło 

przez aklamację, a 36 przez głosowanie. Naogół 
w 86 procentach przechodzą przez akłamację Ii- 

sty Bloku, w 20 proc. listy mieszane, z prorzą- 
dową większością. 

Województwo nowogródzkie, — Wybory 
rozpoczęły się 8 bm. w pOwiatach baranowickim 

nieświeskim i słonimskim. W 90 proc. zgłoszone 
listy przechodzą przez aklamację. Wyborów taj- 
nych nie zarządzono dotychczas nigdzie, zaś do 

wyborów jawnych dochodzi tylko w nielicznych 
wypadkach. Frekwencja średnia. W wyborach 

dał się zauważyć liczny udział nauczycielstwa, 

* * * 

WARSZAWA. PAT. — Na terenie powiatu 

warszawskiego opOzycja usiłowała zmniejszyć 
zainteresowanie się ludności wyborami. Naogół 
listy prorządowe ча których znajdują się przea- 
stawiciele wszystkich ugrupowań _ społecznych, 
ogólnie znani i poważani, przechodzą przez a- 
klamację. Liczba mandatów uzyskanych « przez 
opozycję jest w stosunku do ogólnej ilości man- 
datów znikoma. ‹ 

ższych uczelniach 
growane na Krakowskiem Przedmieściu oddzia- 
ły policji wpłynęły Ostudzająco i młodzież roze- 
szłą się w spokoju do domów. W dniu wczoraj- 

szym na wszystkich wyżej wymienionych uczel- 

niach zostały podjęte wykłady. Nieczynny po- 

zostaje jedynie uniwersytet, który podobno jak 
głoszą pogłoski, ma być otwarty w końcu bie- 

żącego tygodnia. 

T A iż 

Nowy rząd 
BUKARESZT PAT. — Późnym wieczorem 

narady króla z przedstawicielami stronnictw z0- 

stały ukończone. Misję utworzenia nowego ga- 

binetu otrzymał Duca, który ma uformować no- 

wy rząd w porozumieniu z Bratianu i ministrem 

Goga. Przebieg przesilenia rządowego oznacza 

usunięcie od rządów partji narodowo-chłopskiej 

na czas dłuższy. Większość tek w nowym gabi 
necie objąć. mają liberałowie, jedynie tekę spraw 

zagranicznych zatrzyma Titulescu, również tekę 

Obrony narodowej obsadzić ma król. Jako przy- 

czynę cofnięcia zaufania królewskiego do rządu 

Vaidy uważają brak stanowczości Vaidy w zwał 

czaniu skrajnej akcji prawicowej w kraju, co do- 

prowadziło do podkopania autorytetu rządu о- 

raz naruszenia porządku w wielu miejscowoś- 

ciach przez żywioły nacjonalistyczne pod wpły- 
wem ruchu hitlerowskiego w Niemczech. 

Narada Roosevelta z Litwinewem 
WASZYNGTON PAT. — Wczoraj wieczo- 

rem Roosevelt odbył z Litwinowem konieren- 

cję, do której przywiązywane jest decydujące 

znaczenie. W kołach zbliżonych do Białego Do- 

mu panuje przekonanie, że decyzji w sprawie 

uznania Sowietów przez Stany Zjednoczone na- 

leży oczekiwać jeszcze przed piątkiem. 

  

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIESWIEŻ -— uł. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 

='©GWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 3 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
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PODBRODZIE 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

DRUJA — Kowkda. 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — 

WARSZAWA 

wy na stronie 2-ej i S-aj 
numerach 

niemieckiego z rządem Hitlera. Dowiodły one, 
że obecny regime niemiecki, który władzę zdo- 

był na drodze parlamentarnej, nie ma powodu 

obawiać się już teraz plebiscytu na zasadach 

demokratycznych, wręcz odwrotnie, narodowi 
socjaliści stali na zasadzie dawniejszego systemu 
głosowania : okazali się jedynymi przedstawi- 

ciełami woli politycznej Nemiec. Nigdzie nie u- 
jawniła się zorganizowana lub ilościowo powa- 

żna Opozycja, mimo, że tajność wyborów mogła 
była dać wszystkim niezadowołonym okazję do 
założenia protestu przeciw obecnemu regimowi. 

liość głosów oddanych na listę Hitlera tylko 

nieznacznie jest mniejsza od ilości głosów, wyra- 
żających zgodę na poitykę zagraniczną rządu 
Rzeszy. 'Ta polityka przez plebiscyt doznała sil- 
rego poparcia moraliego wobec zagranicy, któ. 
ra maniiestacyj pokojowych kierowniczych 050- 
bistości nowych Nietniec nie przyjmowała tak, 
jak one na to zasługują. 

WRAŻENIE W ANGLJI I PARYŻU 

ŁONDYN PAT. — Wybory niemieckie nie 
wywołały w Anglji żadnego zainteresowania — 

Żaden dziennik angielski nie komentuje rezulta- 

tów wyborów w artykułach redakcyjnych. Re- 

zultaty te przyjęte zostały, jako oczywiste i sa- 

zez się zrozumiałe. Obojętność ta stanowi 

/ dowód, że społeczeństwo angielskie 0- 
cenia te wybory w należyty sposób. 

PARYŻ PAT. — Wyniki wyborów niemiec- 
kich nie były niespodzianką. Rezultaty, jakie 0- 
siągnął rząd Hitlera, nie wzbudziły żadnego 
zdziwienia. To też prasa przyjęła je z dużym 
spokojem. Zdaniem większości dzienników, 
pierwszorzędne znaczenie posiada obecnie zagad 
nienie, w jaki sposób rząd Hitlera zużytkuje tę 
nową siłę, jaką uzyskał w dniu wczorajszym — 
Sprawa ta, nie budząc obaw, powoduje jednak 
pewien niepokój. 

Bilas e LAN SN a ннн 

  

Odznaczenia orderem „Polonia : 
Restituta" i „Krzyżem Zasługi" 

W uzupełnieniu listy osób odznaczonych 
z okazji 15-lecia Niepodległości, zamieszczo- 
nej onegdaj, podajemy dalsze odznaczenia. 

KRZYŻ KOMANDORSKI ODRODZENIA 
POLSKI 

Dyrektor gimnazjum St. Batorego w 
W-wie. W. Ambrożewicz, kurator szkolny 
w Łucku J. Firewicz, wojewoda pomorski 
St. Kirtiklis, dyrektor kolei we Iiwowie St. 
Łaguna, delegat polski w Genewie, hr. Ra- 
czyński, radca MSZ A. Roman 

KRZYŻ OFICERSKI ODRODZENIA 
POLSK: 

Pułk. I. Oziewicz, dyr. biura senatu A. 
Piasecki. : 

KRZYŻ KAWALERSKI 
Korespondent PAT. w Moskwie Berson, 

prezeska P.C.K. w Grodnie St. Jackowska, 
dyr. Tow. Lniarskiego w Wilnie J. Jagmin, 
dziennikarz z Warszawy B. Merwin, lekarz 
w Smolnej A. Tarnowski, dziennikarz z War 
szawy J. Wiewiórski, starosta nieświeski A. 
Winczewski, ziemianin z pod Sokółki R. Żu- 
rowski, inspektor wojewódzki w Wilnie A. 
Żyłko. 

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI 

Adwokat w Słonimie Z. Głębski, mjr. Wł. 
Dunin-Wąsowicz, ppłk. A. Zelli, dyr. fabryki 
tytuniowej w Monasterzyskach P. Żurow, ks. 
Ed. Nowak, burmistrz N. Wilejki J. Ołdakow 
ski, dyr. bibljoteki Sejmu i Senatu H. Ko- 
łodziejski, chargć d'affaires polski w Talli- 
nie J. Starzewski, kierownik urzędu opłat 
stemplowych w Wilnie 0. Kucharski, siostrze 
8.5. Niepokalanek w Słonimie H. Sopoćko, 
duchownemu prawosławnemu w Żyrowicach 
W. Stupnickiemu, dyr. szkoły organistów w 
Wilnie W. Kalinowskiemu, naczelnikom wy- 
działów kolei w Wilnie: 8. Walicki, E. Wiś- 
niewski, W. Królewski, I. Kryszczukajtis, 
radca pocztowy w Wilnie J. Sobolewski. 

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI 

Inspektor samorządowy w Nieświeżu A. 
Błażewicz, burm. w Zdzięciole S. Brodowicz, 
dziennikarz w Wilnie, A. Budrewicz, adjunkt 
kolejowy w Wilnie W. Dowgiałło, kier. szko- 
ły powsz. w Baranowiczach I. Gachowska., 
lekarz kolejowy w Wilnie A. Głembocki, ase- 

sor kolejowy w Wilnie E. Gołąbek, dzienni- 
karz z Grodna, T. Korulski, referendarz skar- 
bowy w Wilnie W. Lisowski, zast. starosty w 
Wołożynie. K. Łyszczkowski, nauczycielka w 
pow. Słonimskim B. Mackiewiczówna, kon- 
troler kolejowy w Wilnie J. Mazurkiewicz, 
asesor kolejowy w Wilnie M. Menhard, u- 
rzędnik ubezpieczeń w. Wilnie В. Czyż, — 
Mintowt, K. Przygaliński, E. Snarska, W. 
Stankiewicz, technik budowlany w Wilnie B. 
Stryżak, kier. szkoły w Rukojniach B. Trze- 
ciak, nauczycielką w pow. Lidzkim H. Wasz- 
kiewiczówna, nauczyciel w Iwju J. Witkow- 
ski, nauczyciel w Baranowiczach S. Woj- 
tun, urzędnik wojew. w Wilnie P. Czechow- 
ski, dentysta w Wilnie I Morgowicki, księgo- 
wa kwestury USB J. Chmielewska, lustrator 
szpitali w Wilnie W. Drobiazga, sekretarz 
prokuratury w Wilnie 6. Jarmoliński, sekre- 
tarz dzekanatu USB S. Wasiukiewiczowa, u- 
rzędnik starostwa w Baranowiczach W. Su- 
rowiński, asesor D.O.K. Grodno, J. Chaiec- 
ki, rejestrowy P.K.U. Wilno, K. Kunowski, 
urzędnik K. M. w Wilnie O. Butkiewicz, z, u- 

rzędnik skarbowy w Wilnie A. Konradzi, n- 

rzędnik skarbowy w Wilnie. J. Mościcki,, se- 
kretarz sądowy w Wilnie W. Skorwid, 
nauczycielka w Wilnie W. Fleury, nauczy- 

Księgarnia J. Ryppa 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY -— M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny. 
WOLOZYN — Liberman, Kiosk 

ul. Mickiewicza 10. 

Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja *. 

gazetowy 
— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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je zastrzeżeń | 

Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. : 
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TELEGRAMY 
PREMJER JĘDRZEJEWICZ WYJECHAŁ 

WARSZAWA (tel. wł.) Premjer Jędrzeje- 
wicz udał się w niedzielę do Cieszyna tym sz- 
mym pociągiem, którym: odjechał Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej. Pobyt premjera Jędrzejewicza 
na Śląsku potrwa parę dni i do Warszawy pan 

premjer powróci najprawdopodobniej we czwar- 

tek. W czasie nieobecności zastępować pana pre 

mjera będzie minister B. Pieracki, 

UCZONY ROSYJSKI W WARSZAWIE . 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj bawił w 
Warszawie w drodze z Paryża do Moskwy wy- 
bitny uczony rosyjski dr. Grzegorz Batkis, pro- 
fesor fakułtetu medycznego Uniwersytetu Mos- 

kiewskiego i delegat sowiecki do stałego Mię- 
dzynarodowego komitetu Hygjeny publicznej w 
Paryżu. Dr. Batkis złożył wizytę wiceministro- 
wi Opieki Społecznej dr. Piestrzyńskiemu i w 
toku rozmowy poruszył sprawę zorganizowania 

specjalnej wystawy, któraby zaznajomiła Polskę 
ze zdobyczami rosyjskiej nauki lekarskiej ostat- 
nich lat. 

PIERWSZY ŚNIEG W STOLICY 

WARSZAWA (tet. wł.) Znaczne oziębie- 
nie i zachmurzenie spowodowało wczoraj w go- 

dzinach przedpołudniowych ukazanie się pierw- 
szego zwiastuna zimy, śniegu. Śnieg szybko sta- 
jał, tworząc na jezdniach i chodnikach kałuże. 

WYPADKI W KOPALNIACH 

SOSNOWIEC. PAT. Na terenie szybiku 
w Wykowicach Komornych zawaliła się ścia 

na, pr ując górnika Jana Hutmańskiego, 
który poniósł śmierć na miejscu. 

KRÓLEWSKA HUTA. PAT. — W ko- 
i „Lisandra““ pod ziemią oberwały się 

węgla, przysypując 27-letniego górnika 
fana Szulea, który po przewiezieniu da 

szpitala zmarł skutkiem odniesionych ran. 

SKAZANIE KOMORNIKA 

LUBLIN. PAT. — Sąd okręgowy w Lu- 
blinie po T-dniowej rozprawie wydał wyrok 

„njący komornika Władysława Tyboro 

skiego na 5 lat więzienia za różne naduży- 

cia i oszustwa na szkodę Skarbu Państwa. 

EMIGRACJA DO PALESTYNY 

  

  

    

  

     

     

  

WARSZAWA. PAT -—- Dhiś więczeroń 
wyjechało z Warszawy do Palestyny 284 emi 
grantów Żydów. Emigranci ci drogę z Con- 

stanzy do Palestyny odbędą na pokładzie pol 
skiego okrętu „Polonia''. 

POWRÓT LOTNIKÓW POLSKICH. 

MOSKWA PAT. — W . poniedziałek lotnicy 
polscy odjechali do Mińska, skąd samolotami 
wyruszą do Warszawy. Pożegnanie lotników poł 
skich było uroczyste i serdeczne. Na dworcu, u- 
dekorowanym chorągwiami o polskich barwach 
narodowych, wystawiono bataljon honorowy ‹ 
orkiestrami, które w chwili odjazdu pociągu 0- 
degrały „Jeszcze Polska nie zginęła”. Gości od- 
prowadzali: dowódca awjacji wojskowej Aks- 
nis, prezes Ossoawiachimu Eidemann, przedsta- 
wiciele Rewwojensowietu z gen. Smaginem na 
czele, szef awiacji cywilnej Unszlicht i wiele in- 
nych osobistości. Przybył na dworzec poseł Łu- 
kasiewicz z członkami poselstwa polskiego. 

KATASTROFA NA WYŚCIGACH 

RZYM. PAT. — Podczas wyścigów ua 
welodromie Littorio zderzyły się dwa moto- 
cykle. Jeden z zawodników został zabity na 
miejscu, dragi — lekko ranny. 

TEROR W SJAMIE 

LONDYN PAT. — Według wiadomości, 
nadchodzących z Bangkoku po stłumieniu po- 
wstania w Sjamie, zapanował teror. Dokony- 
wane są masowe aresztowania, przyczem wię- 
Źniowie traktowani są w sposób niesłychanie 
surowy. 

NAJLEPSZY REPORTAŻ. 

PARYŻ. PAT. Doroczną nagrodę pisma 
„Gringoire'* 10.000 fr. przyznawaną za naj- 
lepszy reportaż, przyznano w roku bieżącym 
p. Houteclocgue za ostatnio drukowany re- 

portaż pod tytułem „Ci, co przekraczają gra- 
nieę'* i. „W cieniu swastyki““. 

SAMOBÓJSTWO DZIENNIKARZA 

WIEDEŃ PAT. — Zastępca redaktora 
naczelnego dziennika „Der Tag** Józeg Koller 
popełnił dziś samobójstwo wystrzałem z rewol 
weru. Powodem rozpaczliwego kroku — jak 
donosi komunikat policyjny — był rozstrój 
nerwowy. 

0 nowy rozkład jazdy 
W Bydgoszczy rozpoczyna się jntro mię- 

dzydyrekcyjna konferencja w sprawie ustale- 
nia rozkładu jazdy wszystkich pociągów na 
terenie całego państwa na rok 1934 — 35. Z 
ramienia Dyrekcji Wileńskiej wyjechał na 
konferencję naczelni Wydziała Ruchu inž. 

  

Tyszka, naczelnik Wydziała Mechaniczn. inż. 
Peczke, oraz kilku innych urzędników. Kon-- 
ferencja potrwa około 7-miu dni. 

BEP KSS WANIONKARZNEWACJH 

cielka w Wilnie H. Kuncewiczówna, naucz. 
w Słonimie 8. Majewski, nauczyciel w Zdzię 
ciole B. Sidziński, nauczycielka w Święcianach 
Z. Ulczycka, nauczyciel w Žodziszkach W. 
Alisiewicz, kapelmistrz w Wilnie M. Kocha- 
nowski, nauczyciel w Wilnie Puciata, księ- 
garz w Wilnie A. Zawadzki, urzędnik  kole- 
jowy w Wilnie J. Jakimowicz, lekarz więzien 
ny w Wilnie Z. Zawadzki, urzędnik  kolejo- 
wy w Wilnie E. Rodziewicz, urzędnik kole- - 
jowy w Wilnie W. Sieleniewicz, urzędnik 
poczt M. Turczyński, dziennikarz z Nowo- 
gródka R. Kawalec, urzędni kolejowy (po 
raz drugi) W. Rasiewicz.



SILVA RERUM 
WALKA 0 PRZYSZŁOŚĆ 

Przegląd Pedagogiczny (31-32) słusznie 

podkreśla wielkie znaczenie wychowawcze i na- 

sodowe akcji pomocy polskim szkołom zagra- 

nicą. Zbiórka zorganizowana w tym roku, w 

lutym, dała jak wiemy zł. 370.390 gr. 62. Suma 

ta, jak na obecne czasy, jest wprost imponu- 

jąca. 
Ale potrzeby szkolnictwa polskiego są 

wielkie; pomoc więc jest potrzebna stała. 

W ciągu tych kilku tygodni zdołano zebrać 

©lbrzymią, jak na czasy kryzysowe, sumę zł. 

370,390 gr. 62. Szkoły polskie zagranicą zyskały 

poważny zasiiek. 
A pomoc tu była pitna i konieczna. Dzie- 

ciom polskim na obczyźnie grozi wynarodo- 
wienie. Zwłaszcza na terytorjum Rzeszy Niem., 

gdzie mieszka przeszło mijon Polaków; na 

130 — 150 tys, dzieci uczy się tam po polsku za- 

1edwie 7.000, t. j. około 5 proc. Dodajmy, 

że jednocześnie w Polsce 60 proc. dzieci nie- 

mieckich kształci się we wiasnych szkołach, 
Emigracja połska posiada w Niemczech 

jedną szkolę średnią (8 klas, 153 uczniów), 

którą Fundusz Szkołnictwa Polskiego zagra- 
nicą otoczył szczególną Opieką, — mniejszość 

niemiecka wPolsce, której liczebność nie prze- 
nosi wiele jednego / miljona, ma szkół średnich 
30. Zaiste, niesprawiedliwość wielka, koniecz- 

ność szybkiej i skutecznej obrony pałącą. Wał- 

ka o duszę dziecka polskiego trwa... 
Tak jest w Niemczech. Ale przecież Polacy 

znajdują się nietylko w Niemczech, lecz są 

rozsiani po całym Świecie. A oprócz tego: sy- 

tuacja Polaków w Niemczech jest nie do po- 

zazdroszczenia, ale są inne kraje, w których 

Polacy stanowiąc mniejszość narodową, właśnie 

zazdroszczą rodakom mieszkającym w №ет- 

czech. 
Pomoc więc wszechstronna 

potrzebna! Zbiórka tegoroczna wykazała, iż 

nasze społeczeństwo zdolne jest do ofiar, — 

można więc przypuszczać, że i następna ze- 

spoli naród w szlachetnym wysiłku. 
Ale akcja zbiórki ma jeszcze inne oblicze. 

POza wielką wagą dla dzieci polskich za- 
granicą, okazała się dobroczynną w skutkach 
dla dzieci  połskich w _kra- 
ju. Bo oto najważniejszą rolę w akcji zbtór- 
%owej odegrały właśnie szkoły, odegrali nauczy- 
<iele, którzy potrafili zainteresować dzieci celami 
zbiórki. A wynik? Szkoły (t. j. dzeci i nauczy- 
ciełe) zebrały sumę zł. 185.946 gr. 79, t. į. 
50,2 proc. całości. Niosła większe i drobniej- 

sze Ofiary młodzież gimnazjalna, niosły swoje 
groszaki, (dosłownie grosze!) dzieci szkół po- 

wszechnych, które nawet podpisać się nie u- 

miały. jakaż to wielka i błogosławiona nauka 
patrjotyzmu i poczucia państwowości polskiej! 
Taki czyn, taki jeden grosz ofiarny, lepiej na- 

uczy kochać Polskę, niż najpiękniejsze słowa... 

Walka o szkołę polską zagranicą jest wal. 

ką niepodległość polskiego ducha. Najmłod- 

sze pokolenie Polaków — dziatwa szkół pow- 

szechnych stwierdza czynem, iż zdolna jest do 

walki o jasną przyszłość!... 
A więc w styczniu i lutym 1934 r. znowu 

zawezwiemy młodzież do ofiarności na ten pod- 
niosły cel, daj, Boże, z równym lub lepszym 

jeszcze wynikiem. Jest to naszem najgorętszem 

pragnieniem: niech raz jeszcze nauczyciel poi- 

ski i dzieci polskie złożą chlubnie egzamin szcze- 

tego i głębokiego odczucia potrzeb narodo- 

wych. 
Wychowawcy powinni w rozmowach z dzieć- 

mi raz po raz wracać do tematu, dotyczącego 

losów Polaków zagranicą, — powinni już teraz 

przygotować młodzież do wzięcia udziału w 

zbiórce. 
Zakończyliśmy przed kilkunastu laty walkę 

o szkołę polską na polskiej ziemi. Teraz mu- 

słmy zwyciężyć w walce o polską szkołę na 
RR у Lector 

Ród Iwana Bunina po- 
chodzenia oojskiego 
Laureat Nobla Iwan Buain pochodzi ze sta- 

rożytnego rodu szlacheckiego, zdawna osiadłego 
w ji woroneżskiej. Jak świadczą heral- 

dyczne dokumenty, protoplastą rodu był Polak. 
mianowicie Szymon Guzikowski, który opuścił 

Polskę w wieku 15-tym jako poseł na dwór wiel- 
kiego księcia moskiewskiego Wasyla Wasylewi- 
cza, gdzie pozostał. 

Potomkowie Szymona Guzikowskiego przy- 
jęli prawosławie i zmienili swoje nazwisko na 

Bunin i pod tem nazwiskiem wniesiono tę rodzi- 

nę za czasów Piotra Wielkiego do spisów szia- 
chty rosyjskiej. EL. 

Szkielet mamuta 
Moskiewski korespondent „Petit Parisien'* 

donosi, że w Obdorsku przy ujściu Obi znaie- 
ziono znakomicie zachowany szkielet mamuta. 

Kości mamutów znajdowano niejednokrot- 

nie, ale całkowitych szkieletów tego olbrzyma 
przedpotopowego mamy na świecie tylko dwa: 
jeden znajduje się w muzeum akademji nauk w 
Leningradzie, drugi w paryskiem muzeum Z00lo- 
gicznem. Szkielet znaleziony w Obdorsku jest 
trzecim skołei. EL. 

jest bardzo 

  

  

Pomnik poległyzh 

SŁOWO 

Sprzeczne wiadsomeści e zabó|- 
stwie Nadir-Chana 

żełnierzy P. 0. W. 

  

Pomnik poległych żołnierzy 
skiego w 

nalezjenie M 

POW dłuta prof. E. Wittiga, odsłonięty na placu Małachow- 
przeddzień 15-lecia Niepodległości Państwa Polskiego 

jonowej Warta 

  

LONDY PAT. — Według informacyj, nade- 

sziych z Kabulu, Nadir-Chan został zastrzelony 

3-ma strzałami rew0iwerowemi podczas uroczys 

tości rozdawania nagród w pałacu. Zabójcą jest 

człowiek, któremu Nadir-Chan już kiedyś wyba- 

czył wszystkie jego intrygi. W'adoiności te po- 

twierdzane są przez czynniki. 0i' .jaine. Zabójca 

nazywa się Ghułamabbi, jest synem starego siu- 

gi Nadir-Chana. || 

LONDYN PAT. — Agencja Reutera donosi 

z Kabułu, że morderca Nadir-Szacha. nazwis- 

kiem Abdul Khali był służącym Ghulam Nabie- 

go, straconego przed rokiem wybitnego zwolen- 

uiką Amanullana, byłego króła Afganistanu. — 

Ghułam Nabi auowany był ambasadorem w 

Ankarze w roku 1929, a w roku 1939 został od- 

wołany z tego stanowiska przez Nadir Szacha 

i po powrocie do Afganistanu zOstał w roku 
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SENSACYJNY MELDUNEK POLICJI NOWO- 
JORSKIEJ. 

Do Warszawy nadeszła sensacyjna wiado- 

mošė o nałożeniu przez policję w Nowym Vorku 
aresztu na dzieła sztuki miljonowej wartości. 

pokryjomu wywiezione z Polski, w związku ze 
skargą o ofbrzymie oszustwo, będące Od szeregu 

tygodni przedmiotem Śledztwa w arszawskich 

władz sądowych. Zatrzymane zostały bezcenne 

uikaty, dotąd bezskutecznie poszukiwane w sto 

ficach Europy i za Oceanem. 

Emerytowany dyrektor Departamentu Ad- 

ninistracyjnego P. K. O., Sylwester Ziembiński 

z Warszawy. wniósł jeszcze łatem br, skargę | 

do prokuratury stołecznej przeciwko dwóm dy- 

rektorom Spółdzielczego Banku w Warszawie. 

Erykowi Rossinałowi i Józefowi Baratowi, 0 

przywłaszczenie kolekcji obrazów, zawierającej 

dzieła Rafaela i Rembrandta. 
Dane skargi dyr. Ziembińskiego spotkały 

się początkowo ze sceptyczną oceną, gdyż tru- 

dno było dać wiarę, że tak rzadkie arcydzieła 

zostały lekkomyślnie przezeń przekazane innym 
©s0b0m. Dochodzenie dwukrotnie było umarza- 

ne, aż wreszcie w końcu września br. decyzją 

Warszawskiego Sądu Apelacyjnego nakazano 

śledztwo sądowe. 
Śledztwo objął sędzia okręgowy śledczy 

Myszkorowski, który rozpoczął energiczne po- 

szukiwania obrazów, gdyż poszkodowany twier 

dził, że zostały one przez dyrektorów banku u- 

kryte. Obrazów szukano przedewszystkiem w 

Gdańsku, gdyż zachodziło domniemanie, że tą 

drogą będą one wywiezione do Ameryki, stano. 

wiącej najkorzystniejszy rynek zbytu dziet sztu- 
ki. W Gdańsku kolekcji sie odnaleziono i sędzia 

śledczy rozesłai wówczas radjodepesze do cen- 

tral policyjnych w stofcach europejskich i do 
Stanów Zjednoczonych A. P. 

W SKŁADACH PORTU NOWOJORSKIEGO. 

W ubiegłym tygodniu poszukiwania zostały 
uwieńczone wreszcie pomyślnym rezultatem — 
Komenda policji w Nowym Yorku doniosła dro- 
ga iskrową sędziemu śledczemu w Warszawie, 
iż odnalazła poszukiwany zbiór dzieł sztuki i zde 
ponowała go w składach towarowych firmy 

Schenker i Co w porcie nowojorskim. jak się 
okazuje, przyaresztowanie cennej kolekcji przez 
policję amerykańską nastąpiło w chwili podpi- 
sywania transakcji sprzedaży ma rzecz Muzeum 
Sztuki Międzynarodowej w Chicago. 

Obrazy na zlecenie wyżej - wymienionych 
dyrektorów sprzedać miała spółka antykwarju- 

szów zbiorom mazeałnyni za sumę pół miljona 

dolarów (blisko 3 miljony zł.) 

CO ZAWIERA KOLEKCJA? 

Policja amerykańska stwierdziła bezsprzecz- 
tie, że obiożone aresztem obrazy przywieziono 

drogą okólaą z Polski przez Gdańsk, Berlin i 

port hamburski Zatrzymana kolekcja zawiera: 
obraz Rembrandta: „jezus przed Anna- 

szem“, 
miedzioryt Raiaeta: „Madonna różańcowa”, 

słynny obraz Samuela Conniga „Skapiec“ i 

dwa obrazy klasycznej szkoły . irancuskiej 
Łe Brun'a pt. „Aleksander Macedoński w bitwie 

z Persami" 

jeńców”. 
Są to arcydzieła, opisywane we wszystkich 

poważniejszych encyklopedjach dzieł sztuki i 
almanachach małarskich. W tym stanie rzeczy, 
ich cena sprzedażna w Nowym Yorku nie była 

wcale wysoka w porównaniu z istotną wartością 

jak się dowiadujemy, natychmiast po otrzy- 

maniu radjogramu z Nowego Yorku, sędzia śled- 

czy porozumiał się z policją amerykańską w spra 

wie odtransportowania tych obrazów spowrotem 

Lektura podróżna 
P. Marian Hepke, współpracownik „Deult- 

sche Rundschau in Polen** wychodzącej w 

Bydgoszczy, odbył niedawno podróż turystycz 

ną po Polesiu. Wrażenia i obserwacje spi- 

sat i wydał w broszurze p.t. „Polesische 
Reise — Bilde* von ciner Fahrt'*, Bydgoszez 

1938. 
Ор rozpoczął od Puław i Kazimierza 

nad Wisłą — dwóch miast, których charakter 

zachodnio-europejski odci 
go, ostro od egzotycznej krainy mokradeł i 

pustoszy, wywierającej przeciež na Europej- 
czyku niezwykłe i potężne wrażenie. 

Puławy to wspaniały pomnik  mecena- 

sostwa Czartoryskich; „jak Fryderyk Wielki 

chciał uczynić z Sans-Souci ośrodek intelektu 
alnego życia i beztroskiego odpoczynku, tak 
Czartoryscy uczynili z Puław ognisko kul- 

   

  

   

  

tury i twórczości artystycznej. Zachwy- 

cająca jest, pisze p. Hepke, świątynia Sybi- 

Ii, pagoda chińska, domek gotycki — nieza- 

tarte ślady kulturalnych ambicyj księcia Ada 

ma i księżnej Izabelli. Widok tych monumen 

tów przeszłości rozrzewnia dziennikarza nie- 

mieekiego,budzi w nim wspomnienia minionej 

świetności i przepychu, które T pano- 

wały tutaj. 

się, zdaniem je-* 

Z Puław zaprowadziła Niemea droga do 
Kazimierza nad Wisłą. [I to miasto, które 
nazywa małym Gdańskiem, jest również tyl- 
„ko wspomnieniem dawnej chwały i boga- 
ctwa. „Dziś, pisze, Kazimierz liczy: zaledwie 
trzy tysiące mieszkańców. Piękne  Śpichrze 
i stare kamienice patrycjatu opustoszały. 

Gdy się patrzy na malownicze ulice i zaułki 
miasta, na jego starożytne domy — snuje się 

przed oczami historja jego rozkwitu i upad- 
ku: król Kazimierz Wielki, który je budo- 
wał, czasy bogatego mieszczaństwa, a potem 
wojny, pożary, napady Szwedów. I tylko 
Wisła szumi tak samo, jak przed wiekami 

Porozmyślawszy więc nad  niepowrotn 
wielkością tych dwóch pomników wiekowe, 
kultury Polski, udał się niemiecki dziennikarz 

dalej. Minął Lublin, który wydał mu się pun- 
ktem zetknięcia dwóch światów — zachodu 
ze wschodem, miastem gdzie krzyżują się 
dwie kultury — zawędrował wreszcie na Po- 
lesie. 

: I tu zaczyna się wlačeiwy opis podrėžy. 
Krótki, w pięciu rozdziałach zamknięty, lecz 
skondensowany, pełen wyczerpującej treści. 
Położenie, osobliwości geograficzne i klima 
tyczne, oryginalny krajobraz, ludność, rybo- 

  

i „Aleksander Macedoński w obozie | 

  

    

   

do Polski. Będą one w najbliższych dniach prze- 
słane przez Gdynię, gdyż poszkodowany dyr. 

Ziembiński zgodził się ponieść koszta przewozu. 

CIEKAWY PROCES. 

Obecnie, po odnalezieniu ukrytych Obrazów 

stał się aktualny spór o prawo ich wiasności. 

Dwaj dyrektorowie banku twierdzą, że obrazy 
zostały im odsprzedane, zaś Sytwester Ziembiń- 
ski skarży o podstępne wyłudzenie podpisu na 
dokumencie przelania własności. Powołuje się 

  

on na to, że jest dotknięty chorobą oczu (kata- 
rakta), co zostało wykorzystane dla dokonania 

oszustwa, polegającego na podsusięciu do pod- 

„pisu innego tekstu. Dyrektor Ziembiński badany 
będzie jeszcze przez biegłych lekarzy okulistów. 

Ceńne dzieła sztuki, które dotąd pozostawały 
w ukryciu, jako własność prywatna i mogły bez 
powrotnie zginąć dla polskich zbiorów, zaintere- 

sują niewątpliwie miarodajne czynniki, tembar- 
dziej, że w Polsce nie mamy tak wielu dzie! 

Rembrandta i Rafaela. 

  

1532 stracony. Powszechnie przypuszczają, że 

Abdul Khali popełnił morderstwo z zemsty. 

  

Pog b d-ra Rab 
Pogrzeb dra Rońx, dyrektora instytutu Pas- 

teura, nosił charakter podniosłej ceremonji na- 

rodowej. 

Karawan, zaprzeżony w sześć koni, wyru- 
szyi z Instytutu Pasteura o godz. 9 rano. Na 

trumuie spoczywały tylko trzy wieńce: Od pre- 

zyedata republiki, od izby Deputowanych i od 

Senatu. Honory wojskowe oddał pułk piechoty 

francuskiej, pułk piechoty kołoajałnej, 

artylerji szwadron gwardji republikańskiej. Za 
karawaisem postępował służący zmarłego, nio- 

sąc na poduszce oznaki oficerskie Legji Hono- 

rowej. : 
Na czełe Orszaku pogrzebowego  kroczył 

prezydent repubiiki, a za nim rząd, deputowani 

i senatorowie, korpus dyplomatyczny, proteso- 

rowie wyższych uczelni i niezliczone tłumy. — 

O godzinie 10-tej orszak przybył do kościoła 

Notre Dame. Tutaj kardynał Verdier odprawił 

nabożeństwo żałobne. 

Następnie trumnę wyniesiono na płac przed 

kościołem, gdzie ustawiono ją na specjalnem 

podjum. Orkiestra gwardji repubiikańskiej wy 
konała marsz pogrzebowy Beethovena, poczem 

minister zdrowia Lisbonne wygłosił wzruszającą 

mowę pożegrainą. 
Q godz. 12 zakończyła się ceremonja na pia- 

cu Notre Dame. Trumnę zmarłego uczonego Od 

wieziong automobilem do Instytutu Pasteura, 

gdzie w obecności najbliższej rodziny i współ- 
pracowników pogrzebano ją obok grobu Pas- 

teura. 

Śród ogromnego mnóstwa wieńców, które- 

mi przykryto tnogiłę, zwracała uwagę duża ilość 

bezimiennych: od wdzięcznych matek i niezna. 

nych wieibicieli prof. Roux, EL: 

  

ааа оьн Ра ЫЛВ 

Proces 0 podpalenie Reichstagu 
Oskarżony van der Luebbe zaczął mówić 

BERLIN PAT. — Wczorajszy proces o pOd- 
palenie parlamentu rozpoczął się wśród pow- 
szechnego poruszenia i zaciekawienia, wywoła- 

nego zmianą w zachowaniu się van der Lueb- 
bego, który przez cały czas rozprawy siedział 
z głową podniesioną, oglądając się ciekawie do- 

okoła 3 

Luebbemu zadawali pytania współoskarżeni 
i przewodniczący. Lnebbe oświadcza między in- 
žado że w Niemczech był w połowie paždzier- 
nika 1932 r. 

Świadek Grave, fryzjer z Henningsdoria, 
twierdzi, że w przeddzień pożaru widział rze- 
komo Luebbego przed swem mieszkaniem w to. 
warzystwie kilku osobników. 

Luebbe. wyprowadzony przed stół trybuna- 
łu, na pytanie, czy to jest prawdą, odpowiedział: 
„Nie mogę powiedzieć". 

Przewodniczący zapytuje: „A gdzie Lueb- 
be był potem?" — na co Luebbe odpowiada: 

„U Nazich''. (Jest to skrót nar. socjalistów) 

Słowa te wywołują wśród obecnych na saii 

wielką sensację. 

Luebbe oświadcza dalej, że był w pobliżu 

Szpandawy. 

Na pytanie przewodniczącego, u kogo był, 
Luebbe z wahaniem odpowiada: „U nikogo". 

Na uwagę przewodniczącego, że przecież 
przed chwilą Luebbe zeznał, że był „u Nazich*, 

Luebbe odpowiada z wahaniem: Byłem na zgro- 
madzeniu, 

Dalej Luebbe przyznaje, że rozmawiał z kil- 
ku osobami i otrzymał od nich pieniądze. Nie 
może jednak powiedzieć, kto to był. W tej chwi- 
li zapytuje Dymitrow, czy Luebbe powrócił sam 
z Henningsdorfu do Berlina i czy rozmawiał w 

- schronisku z dozorcą. Na to Luebbe odpowiada 
przecząco. Następnie Dymitrow, zwracając się 

do van der Luebbego zapytuje, czy w Hennings. 
dortie, który według świadka Gravego był twier 

Podczas odsłonięcia pomnika poległych żołnierzy P. 0. W. 

    

Сепета} E. Rydz-Śmigły, dawny komendant główny POW. przemawia podczas nroezysto- 

ści odsłonięcia pomnika 

szym rzędzie od „lewej: 

łóstwo, łowiectwo, przemysł drzewny, zwy- 
czaje poleszuków i ich odrębności folklo- 
rystyczne — wszystkie niemal fakty i zjawi 

ska, które ciekawy turysta może dostrzec w 
swej niedługiej wędrówce, podane zostały 
przez p. Hepke rzeczowo, zajmująco, bez u- 

przedzeń. 

interesowanie tym krajem, niemającym rów- 
nego sobie w Europie, ale i żywą sympat ję. 

Zmajduje ona swój wyraz w poetyckim  opi- 
sie wycieczki na jezioro Wyganowskie, we 
wrażeniach z Kodnia i w historji cudowne- 
go obrazu Matki Boskiej, wykradzionego 2 
Rzymu przez Mikołaja Sapiehę, który był 
„bogobojnym mężem i  wałecznym żołnie- 
rzem'', a którego „myśli krążyły dokoła obra 
zu jak ziemia dokoła słońca 

Lektura takich ustępów, spisanych prze 

Viemca, sprawia przyjemność: umie on wczuć 
się i w przeszłość tego krajui w żarliwe a 
powikłane dusze ludzi ówczesnych. 

  

  

  

„Podróż skończona — czytamy w za- 

kończeniu: — na biurku mojem leżą notatki, 

fotografje i zasuszony kwiatek, zerwany 
nad Kanałem Ogińskiego. Powstaje pytanie: 
czy w opowiadaniu swojem oddałem należy- 
ie 1 wiernie piękne przeżycia, których do- 
znałem? Niech czytelnik odpowie na to py- 
tanie'*. 

Nie wiem, jak na to pytanie odpowiada- 
ja czytelnicy niemieccy. Czytelnik polski od- 

  

poległych żołnierzy P.0.W. 

prezes Zarządu Głównego Związku Peowiaków minister 

członkowie dawnej komendy naczelnej P.O.W., 

nu Koc, woj. Kościałkowski, Stefan Bieniewski, woj. 

  

Owszem, wyczuwa się nietylko za- . 

  

w Warszawie. Na zdjęciu w pieiw- 

Hubicki, 

dyrektor PAT K. Libieki, podsekretarz sta 

Józewski, min. Schaetzel. 

podziękuje niemieckiemu 

dziennikarzowi. Daruje mu oczywiście po- 

równanie Adama Czartoryskiego z Frydery- 
kiem Pruskim; co się zaś tyczy lekkiego sen- 

tymentalizmu, który tu i ówdzie wionie, po- 
myśli ezytelnik polski, że nie jest on manie- 
rą i ozdobą stylu, lecz rezultatem szezerego 

przezycia. 

Broszurę p. Mariana Hepke możnaby 
przetłumaczyć na język polski i sprzedawać 
ją w kioskach na stacjach kolejowych Pole- 
SIA. 

  

powie twierdząco i 

* kot 

'Tymezasem w tych kioskach dworcowych, 
jak wszędzie na terytorjum Rzeczypospoli- 

tej, sprzedaje się co innego. Bardzo dużo roz 
maitych czasopism i książek, a wśród tych 
książek -— zaobserwujmy największą 
poczytnością zaczynają .cieszyć się wydawni- 
ctwa bibljoteki „Universum'. Kosztują one 

tylko 25 groszy, rywalizując w ten sposób 
skutecznie z żółtą, 30-groszową. Bibljoteczką 
Roju. Są w czerwonych okładkach, ozdobio- 
ne ryciną, wpadające odrazu w oko. Pięć 
groszy — to duża różnica w cenie: za pięć 
groszy można mieć na dodatek jedną z. popu- 
larmych gazet. Prócz pochłaniającej treści, 

ogłaszają książeczki konkursy z nagrodami. 
Czego więcej potrzeba, by opanować rynek, 
by stać się ulubioną lekturą podróżną? 

Oto niektóre tytuły z eyklu „Univer- 

dzą komunistów, byli również i narodowi socja- 
liści. 

Luebbe na pytanie to odpowiada twierdza- 
co, Wywołuje to poruszenie na sali. Przewodni- 
czący zapytuje, skąd o tem oskarżony tak do- 

brze wie. Luebbe odpOwiada: „Przecież widzia- 
łem ich w mundurach". 

Na pytanie Dymitrowa, dlaczego Luebbe 
wyjechał wtedy do Henningsdorfu i na uwagę, 
czy to był tylko zbieg przypadkowy, że tam 
przenocował, Luebbe umiechając się odpowiada, 
że tam było najlepsze miejsce na nocleg. Dalej 
Dymitrow chce zadawać dalsze pytania Lueb- 
bemu, ale przerywa mu przewodniczący, zazna- 

czając, że nie należy zastraszać Luebbego i już 
w pierwszym dniu nużyć go pytaniami. 

Na tem wczorajszą rozprawę zamknięto. — 
Dalszy ciąg we wtorek, 

Marsz na Paryż 
Francuscy kOmuniści przygotowują się e- 

nergicznie do „marszu głodnych' na Paryż, któ- 
ry ma nastąpić 18 listopada. 

Wobec zarządzeń policji, mających na celu 
niedopuszczenie do demonstracyj, pierwotny 

płan komunistów wyruszenia gromadami z Lil- 

le, uległ zmianie, Postanowili oni odbyć nie je- 
den pochód, lecz kilka koncentrycznych marszów 
z północy, południa, wschodu i zachodu. Tym 
sposobem organizatorzy demonstracji zamie- 
rzają rozbić siły policji i doprowadzić do tego, 
by przynajmniej choć jedna kolumna bezrobot- 
nych wkroczyła do stolicy. Tutaj ma nastąpić 
na przedmieściu Saint.Denis spotkanie z „pa- 
ryskim proletarjatem* i ogólna manifestacja. 

Jest jednak nadzieja, że czujność policji u- 
daremni „czerwoną maniiestację”. EL 

Brylant Katzrzyny II 
9 listopada sprzedano w Londynie na licy- 

tacji historyczny brylant, który był niegdyś wła- 
snością Katarzyny II. jest to kamień delikatnej 
różowej barwy, mający kształt serca. Ofiarował 

go cesarzowej szach perski Nadir. 

Katarzyna il podarowała go Pawłowi I, 
wreszcie drogą dziedziczenia znalazł się brylant 
w posiadaniu wielkiego księcia Mikołaja Miko. 
iajewicza, b. wodza naczelnego armji rosyjskiej. 

Do Angiji przywiózł brylant jeden z dypio- 
matów angielskich, który go kupił po wybuchu 
rewolucji od Anastazji Mikołajewny, małżonki 
księcia Mikołaja. 

Historyczny kamień sprzedano na licytacji 
za 1800funtów. EL, 

sum'*: Czerwony dyktator, Pop-uwodziciel, 

Rasputin, Król bamdytów Al Capone, Awan— 
turniczy kajzer, Rozpustna caryca, Mord w 
hipnozie, Mord w hotelu, Taniec miłości i 

śmierci na dworze Habsburgów, Alfred Redl 
szpieg-homoseksualista, Kurtyzana — szpieg.. 
Wszystkie, a wyszło ich już ezterdzieści kil- 

ka, w tym stylu. Ciekawe, dlaczego konfi- 
skuje się książkę Lawrence'a, przeznaczona 

bądź co bądź dla inteligencji, nie konfisku- 
je się zaś czerwonych książeczek Universum, 
które można zauważyć w rękach pół i ćwierć 
inteligencji? Nie będę cytował tutaj treści 
żadnej z tych książeczek, nie chcąc gorszyć 
czytelników ani ich zachęcać do lektury. Ale 
zatrzymam się nad jedną, mniejsza z tem — 
żółtą czy czerwoną. Nosi ona tytuł „Wywia- 

dowezynie'* i zaczyna się od rozdziału, po- 
Święconego „Friiulein Doktór''. Jaka szko- 
da, że nie przeczytałem jej przed premjerą 

reportażu p. Jerzego Tepy i nie mogłem na- 
pisać potem recenzji teatralnej. Rozdział o 
„Frżulein Doktor'', liczący 28 stron, jest — 
krótko mówiąc — szczegółowym  scenarju- 
szem sztuki p. Tepy. Tak dalece szczegóło- 

wym, że niektóre dialogi przeniesione zostały 
z małej książeczki do reportażu scenicznego 
niemal bez zmiany. Kolejność obrazów za- 
chowana została z matematyczną  ścisłością. 

Szkice każdej sceny znajdujemy w małej ksią- 

żeczce wiernie i dokładnie. Naprzykład: 

baterja ; 

W WIRZE STOLICY 
11-60 W  15-STOLECIE 

Teraz wiadomo, jak sprzedać dom: trze- 
ba go oświetlić nocą reflektorami z dołu i 

pokazywać kupcom, spodoba się napewno. ilu 

minacja wykazała, że szpetne gmachy, jak ko 
menda miasta, Bank Gospodarstwa. Krajowe 

go, czy b: ma pałacu W о$ 
tlone potę 
szawiacy wj 
znanych ruder. 

Pomnik peowiaka gromadził liczniej wi 

zień wieczor rów operowych. Go- 

omy młodzieniec W ittiga nie g 
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do dzisiejszej twó 

ko — to był Kos 
to starowina w todze, 

  

z plaży 

Ludzie na 
szy napis” — z którego 

skombinuje o co chodzi i 
napisy — że golas, i 

pomnik Ameryce, a saper to ku 
ezci dobrego urodzaju — wszystko byłoby 

    

   
       

  

    

  

   

  

porządku. Tylko 
nikt nie uwie I 

by to był pole żołnierz z takorów. 
Szkoły paradowały czwórkami, niema о- 

bawy 7 

     

  

by mole sztandary, _osta 
ły miasto z następujących a 

z oku, Sobieski, P. 
wa, Batory, Dzień  Oszezędności.. 
były kłótnie w łonie nauczycieli — kto 
poświęci, pójdzie; obecnie wiadomo, 

czy pochodów dla każdego po razu, 

sje zaczną sę dopiero przy drugiej kolejce. 
Karol. 

  

    

  

  
  

    

JA CHCĘ ODPRAWY!! 

Urzędnicy pewnego banku chodzili w swo- 

im czasie rozwścieczeni bo potracano im z pensj 

przymusowo na zakup Pożyczki Budowlanej. 

Ano — wola dyrektora! 
Aż tu podczas tegorocznego wiosennego 

losowania padła wygrana 250.000 zł. na po- 

życzkę jednej cichej urzędniczki,  Bębnita na 
maszynie i brała 180 zł. pensji. Wszyscy rzu- 

cili się hunrmem winszować, ściskać, klepač 

niezauważoną dotąd koleżankę. 

Brawo, brawo! 

Dyrektor przybiegł do ćwierć - miljonerki i 

całując ją w rękę oświadczył: 

— Pewnie pani opuści bank. Mając tyle 

pieniędzy śmiesznemby było gnić tu dalej, a 
przytem i nieetycznie... tyle jest bezrobotnych 

kandydatek... 

— lstotnie, nie warto... proszę o trzymie- 

sięczną odprawę i wynoszę się, 

— Za cóż pani odprawa, pani przecie do- 

browolnie nas opuszcza, nie wyrzucamy pani. 
— Ja chcę odprawy. 

— Nie należy się pani. 

— Ja nie wyjdę bez niej! 

Zacięła się klucha w uporze. Dobrowolnie 

nie opuści banku, niech ją wyrzucają — wtedy 
będą musieli zapłacić za trzy miesiące. 

— Czy to warto dla 540 zł. marnować 
drogocenny czas? mówili znajomi. 

— Należy mi się. Nie chcę by bank na mnie 
zarobił. 

Siedziała kołkiem, pracowała starannie bo 
za wyraźne uchybienia mogliby ją zwołnić bez 

odszkodowania. A szefowie tyłko węszyli oka- 
zji, złościła ich ta bogata maszynistka. 

Nie dali jej urlopu iatem — tkwiła dalej. 

Dali na październik, co robić w tę szpetną po- 

godę? pojechała do Otwocka, by być blizko 

Warszawy i biura. 

Poplątało się jej coś w głowie. Zapomniała 

'zdzierać kalendarz, zamiast 1-go listopada 
stawiła się do pracy 4-go, bez zawiadomienia. 

Momentalnie skorzystano. Jawne zgwałt- 

cenie przepisów. Zwolniono ją — a że winna 

więc bez trzymiesięcznej odprawy. 

Siedzi teraz w domu i zapłakuje się. Nie je, 

nie śpi, płacze, rozpacza, zgrzyta... Przyjaciółka 

odcięła ją już raz z paska — wieszała się na 

klamce. Nic ją nie obchodzi, nie interesuje, 

   

życie nie ma uroku — bank nie wypłacił jej 

odprawy!!  * 

No czy należy jej współczuć? A jeśli się 

otruje czy żałować? Karol 

  

Dr D. ZELDOWICZ 
Choroby skórne, weneryc>ne, moczopłciowe 

D-r Z. ZELDOWICZOWA 
choroby kobiece, weneryczne i drćgmoczow, 
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„Fržulein Doktor jako służąca do wszystkie- 
go szorowała podłogi w biurze wywiadu fran 

cuskiego. Zastępowała chętnie swoje koieżan- 
ki w pracy, kiedy to można było pod okiem 
dwóch podoficerów myć podłogi. Normalnie 
w biurze dyżurowało dwóch podoficerów je- 
dnocześnie, w noey zaś tylko jeden. Ponie- 
waż nudził się on, był bardzo zadowolony, 
kiedy służąca przychodziła z nim pogawę- 
dzić''.. I tam dalej. Czyż to nie jest praw- 
dziwy Drehbuch, według którego p. Tepa na- 
kręcił swój reportaż, nie zadając sobie tru- 
du zaglądnięcia do innych dokumentów, aby 
przekonać się, czy informacje małej książecz 
ki odpowiadają całkowicie rzeczywistości? 
Od pierwszej sceny — rozmowa Friulein Do- 
tor z, Mathesiusem — do ostatniej z morfiną, 
wszystko zgadza się. Niema tylko tego krzy- 
ża czy też „Pour le mćrite'', którym cesarz 
nagradza Frarlein w reportażu p. Tepy, szpie 

gów bowiem” nie nagradza się orderami. 

Prócz powyższego odstępstwa od seena- 

rjusza książeczki, p. Tepa pozwolił sobie na 
inne jeszcze: na tę troszkę pacyfizmu i hu- 

mamitaryzmu, mającego zapewne świadczyć 
o szlachetnych intencjach autora. Ale «o 
kosztują, takie intencje? Chyba nie więcej 
niż 25-ciogroszowe źródło, z którego p. Tepa 
czerpał. Wysz.
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| 

| 

LI ТАВ 
  

„ Komasacja cbowiązkiem państwa 
a nie powinnością wsi 

    

; Zjeździe działaczy gospodarczych i 

społecznych, zwołanym w Wilnie przez B. B. 

W. R. w dniu 8 i 9 września rb. po dłuższej 

dyskusji w sprawie akcji sealeniowej powzię- 
te zestały następujące uchwały: 

  

1. Celem zwiększenia tempa akcji 

komasącyjnej powinny być wprowadzo- 

ne dalsze uproszczenia w ustawie seale- 
niowej jak i jej praktycznem wykonaniu; 

  

2. Najważniejszym warunkiem po- 
wodzenia akcji komasacji gospodarstw 

rolnych jest potanienie technicznego prze 

prowadzenia jej, tak w dziedzinie wyna 

grodzenia mierniczych, jak i kosztów 
nadzoru, o ile nie byłoby możliwe całko- 

wite pokrycie kosztów nadzoru przez 
Państwo; 

3. Koniecznością gopodarczą rolnictwa 

szego terenu jest przeprowadzenie- 
sealenia wszystkich gospodarstw sznuro- 
wych w ciągu jednego pokolenia. Zjazd 

uważa za konieczne stworzenie dla prace 

sealeniowych trwałej i mocnej podstawy 

finansowej i widzi możliwość realizacji 

tego postulatu: 

a) w zniesieniu zwolnienia gruntów ko- 

na:   

  

masujących się lub skomasowanych od po 

datków państwowych i samorządowych 

i przez przekazanie tej sumy przez odpo 

wiednie Izby Skarbowe do okręgowych 

zędów ziemskich na prace scaleniowe, 
b)przez pokrycie reszty należności za 

scalenie przez specjalnie wprowadzony 
podatek sejmikowy, jako dodatek do po 

datku gruntowego, 

e) przez zwolnienie scalanych wsi, jako 
akcji o charakterze ogólno-społecznym 

i państwowym od opłat za scalenie. 

ar 

   

  

Nie wchodząc na razie w rozważanie, czy 

droga wytknięta przez Zjazd jest drogą na 
wszystkich odcinkach właściwą, — zatrzyma- 

my się na chwilę nad temi momentami, które 
zmusiły Zjazd do poświęcenia większej uwagi 
sprawom komasacji. Otóż nie ulega wątpliwo- 

śei, że akcja scaleniowa odbywa się zbyt po- 
wołi i przy dotychczasowem tempie mogłaby 
być zakończona zaledwie po upływie 60-ciu 

lat, a nawet i stu. Z drugiej strony komasa- 

cja jest przedsięwzięciem bardzo kosztownem, 

na które wieś zdobyć się może tylko nadzwy- 

czajnym wysiłkiem. Im dalej — pozostaną 
wsie, które kosztom komasacji sprostać nie 

będą mogły. 
W myśl rozporządzenia M-ra Reform 

Rolnych i M-ra Sprawiedliwości z dnia ©7 
sierpnia 1928 r. za prace techniczne przy sca 
łaniu gruntów, okręgowe urzędy ziemskie win 

ny pobierać zasadniczo po 14 zł. od 1 ha grun 
tów przy scaleniu bez pomiaru sealeniowego 
+ po 20 zł. przy sealanin z pomiarem przed- 
seałeniowym. Normy te mogą być podwyż- 
szone o 100 proc., względnie obniżone o 50 
proc. w zależności od warunków wykonania 
prae pomiarowych. Na terenie Okr. Urzędu 

Ziemskiego w Wilnie przeciętne własne kosz- 
ty prac technicznych przy scalaniu gruntów 
z pomiarem przedsealeniowego stanu posia- 
damia wynoszą 23 zł. od 1 ha, bez pomiaru 

— 18 zł. od 1 ha. > 

Jak widzimy koszty komasacji są wyjąt 
kowo duże. Ustawowo przewidziane możliwo- 
ści uzyskania ulg przy spłacaniu należności 
za sealenie są bardzo ograniezone, przyczem 

decyzja o zwolnieniu od opłat za scalenie 

należy wyłącznie do M-ra R i R.R. 
'Powolne tempo i drożyzna komasacji — 

są to czynniki hamujące żywiołowy pęd na- 

szej wsi w kierunku zmiany przestarzałego 

ustroju agrarnego i stworzenia racjonal- 

uych podstaw dla swej gospodarki rolnej. 

Nie możemy negować, że w porównaniu do 

innych dzielnie Państwa, Wileńszczyzna pod 
względem jej potrzeb w rozważanym zakre- 

sie była poniekąd wyróżniana, — tu bowiem 

zostały w kilkunastu gminach zwolnione od 

oplai objekty zgłoszone do sealenia przed 

1-szym stycznia 1930 r., w związku z czem 

co rok do planu prac okręgu włącza się od 
150 do 200 objektów całkowicie zwolnionych 
od opłat (w strefie nadgranicznej oraz na 

terenach najbardziej zniszczonych skutkiem 

działań wojennych). Te jednak ułatwienia, 

rozpatrywane w skali potrzeb całego terenu, 
mogą mieć tylko wąskie, lokalne znaczenie, 

nie przyczyniając się do zasadniczego rozwią- 
zania zagadnienia. 

  

Przy dalszem zachowaniu w mocy bez 

zmian obowiązujących urzędy ziemskie przy- 

pisów prawnych w sprawie technicznego 

konywania komasacji i metod finansowania 
tej akcji, należy przewidywać, że proces u- 
zdrawiania ustroju agrarnego ulegnie dalsze- 
mu zahamowaniu, notowanemu już od kilku 
lat, — a to w zależności od postępującej pau- 

peryzacji wsi. Warunkiem podjęcia prac sea 

lenięwych jest wpłacenie przez uczestników 
sealenia zaliczki, na którą wsi już obecnie 
Rie stać. 

Jakkolwiek sprawa finansowania  akeji 
scaleniowej była już niedawno omawiana na 

łamach naszego pisma, powracamy do niej w 
przeświadczeniu, że tak doniosłej wagi za- 

gadnienie stać się powinno przedmiotem głęh 
Szego zainteresowania ogółu społeczeństwa 

Dotąd jeszcze, naprzykład, nie jest dosta- 
teeznie doceniane znaczenie komasacji, jako 
ezynnika politycznego, pozbawiającego siły 
destrukcyjne możliwości oddziaływania  bez- 

pośrednio na masy lub zbiorowiska Z  dru- 
giej strony pokutuje jeszcze tu i ówdzie 
anaehronizm, że sprawa komasacji to wyłąez- 

nie sprawa drobnej własności, a nie rolnictwa 
wogóle, bez różnicy w stanie posiadania.. 

Nie chodzi nam tu bynajmniej 0 wysu- 

nięcie jakiegokolwiek projektu najwłaściw- 
szego finansowania akcji scaleniowej, Niech 
się nad tem biedzą osoby do tego rzeczywi- 

ście powołane. Naszem zadaniem jest podkre- 
ślemie, że we własnym interesie Państwa. le. 
ży możliwie szybsza likwidacja wadliwego 

  

DAŃ 
i szkodliwego ustroju agrarnego i że 

ię jednocześnie i z obow 

  

ię interes łączy 

kiem Państwa. 

Więś, i rolnietwo nie ponosi żadnej od- 

powiedzialności za ustrój, którego początek 
datuje się od czasów Polski przedrozbioro- 
wej, a do zmian, w którym późniejsze wła- 

dze zaborcze z całą świadomością, starały się 

nie przykładać ręki. 

Regulacja ulic w mieście, nie jest ak 

  

    

która ma posiadać większe znaczenie, niż re- 

gulacja ustroju agrarnego . A przecież mia- 

sto, rozrastające się, lub dążące do ułatwie- 

uia rozrostu, nie cofa się przed najbardziej 

poważnemi wydatkami, by zadość ić 

swoim interesom i sprostać obowiązkom 
Koszty regulacji ponoszą nie mieszk: 

nego odcinka ulicy, lecz wszyscy mies. 

W zakresie regulacji ustroju agrarn. 

podejście do zagadnienia nie istnieje i eb 
jest obowiązującemu  ustawodawstwu. Tu 

każdy rolnik musi ponosić bezpośrednio ko- 

szty uporządkowania odcinka agrarnego, pr 

którym pósiada warsztat. pracy. 

Niema takiej logicznej przesłauki, któ- 

raby usprawiedliwiała obecny stan akcji sca- 

leniowej i metody, na której jest ona opai- 

ta. Dlaczego, naprzykład, w kosztach kom 
sacji na Wileūszezyžnie nie uczestni 

nik z Poznańskiego? Dlaczego koma 
jest bezpłatna dla uczestników scalenia, pod 
warunkiem, że ten uczestnik przyjmuje nor- 

malny udział w opłatach nakładanych na 
ogół rolników 

O zachowaniu dotychczasowego  podej- 

ścia do zagadnienia przebudowy ustroju 

agrarnego w drodze komasaeji wsi mogłaby 

być mowa tylko w warunkach istnienia ze 
strony wsi powinności w tej mierze. Al 

ten ustrój powstał nie z iniejatywy lub w 

wsi — a zatem powinność taka sama p 

się odpada. 

ue 

  

  

    

    
    

   

    

     
nie 

      

   

    

  

W tych naszych uwagach tyłko jedna 

kwestja zdaje się budzić wątpliwości. Jeże- 
li mają być, albo raczej powinny być, stwo-   

rzone trwałe podstawy materjalne dla finan- 

sowanią przez Państwo akcji scaleniowej w 
skali odpowiadającej potrzebom ludności wiej 

skiej, interesom rolnictwa wogóle i racji sta 
nu, — czy wówczas do świadczeń na fundusz 
scaleniowy musi być pociągnięte tylko rolni- 

ctwo, czy też wszystkie dziedziny gospodarki 

narodowej. Inna znów rzecz, czy okres kr 

zysu stwarza odpowiedni moment dla nakła- 

dania  jakiehkolwiek nowych ciężarów i 

czy nie należałoby upłynnić na rozważany 

cel dochodów budżetowych z innych źródeł, 

redukując wydatki w innych dziedzinach, lub 
pociągając równocześnie do udziału w wydat 
kach samorząd  terytorjalny.  Zastrzegliśmy 

się zresztą, że nie chodzi nam 0 opracowanie 
planu finansowania akeji, lecz ustalenie pe- 

wnych zasad, na których oparta być winna 
ta akcja, a które w reasumcji niniejszych u- 

wag sprowadzają się do następujących tez 
lub przesłanek. 

1. jaknajszybsze zakończenie akcji sca- 
leniowej leży w interesie nie tylko samych 
uczestników sealenia, ale całego <rolnietwa 
wogóle, oraz Państwa; 

2. zadanie powyższe obowiaźkiem 

Państwa, a nie powinnością wsi; 

3. koszty przebudowy ustroju agrarn 
powinien ponosić ogół, a nie wyłącznie пел 
stnicy komasacji, dla których komasacja 
związku z tem powinna być dokonywana bez- 
płatnie. Z. Harski. 
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wie swe uwagi o „Teatrze Monumentainym", 

poczem nastąpi dyskusja. Początek o g. 20,30. 

— Posiedzenie Wil. Twa Lekarskiego wspól 
ne z Twem Pedjatrycznem odbędzie się dnia 15 
bm. o godz. 20-tej w sali własnej przy ul. Zam- 
kowej Nr. 24 z następującym porządkiem dzien- 

nym: 1) Pokazy chorych. 2) Prof. dr. W. Ja- 

siński: Podstawy leczenia kiły wrodzonej u dzie- 

ci. 3) Dr. ]. Zieńkiewicz: Obraz krwi dzieci ki_ 

towatych i jego zmiany pod wpływem leczenia 

  

%achńń sieńca g, 6,00 

Jakunda BW i A swoistego. achś doś E 3,19 
. Jutro ZA EE — Zarząd Wil. Oddziału Zrzeszenia Nau- 

Gertrudy czycieli Geogr. komunikuje, iż w dniu 14 bm. 
o godz. 18-te4 w lokalu Gim. im. Czartoryskiego 

odbędzie się zebranie członków Koła z referatem 

p. mgr. A. Skórki. Goście mile widziani. 

RÓŻNE 

— Wyjazd prezesa Ratyńskiego. W dniu 
14 bm. prezes łzby Skarbowej E. Ratyński wy- 

jechał służbowo na kilka dni do Warszawy. — 

Zastępstwo na czas nieobecności objął Jerzy 

Starczewski, naczelnik wydziału Ill-go Izby. 

— Ukaranie kina „Wir“. Starosta Grodzki 
ukarał 100-zł. grzywną kino „Wir“ za sprzedaž 

£ biletow dzieciom na przedstawienia dla mtodzie- 

ŻAŁOBNA žy nie dozwolone. | 

— We czwartek dnia 16 listopada br. przy- — Zawiadomienie. Zarząd oddziału Związ- 

pada 8-ma rocznica zgonu nieodżałowanej pa- ku Položnych Rzeczypospolitej Poiskiej z siedzi- 
mięci prefekta gimnazjów grodzieńskich, Ks. bą w Wilnie przy ul. Mostowej 25—5, prosi ko- 

Jutju lojzego Eilerta. O modlitwę za spokój leżanki o zapisywanie się na członkinie. Kance- 
prosi grono uczenic Zmarłego. larja czynna codzień od godz. 4—5 po południu. 

MIEJSKA. i > Zarząd. 
— Prace nad budżetem. Wydziały magis- , SEB > > c A Ž E 

tratu kończą już prace przygotowawcze do no- . a * sk AB R A GEJE 
o preliminarza budżetowego. Właściwe pra- J. = Re OMA : a udzielenie sali, 
budżetowe rozpoczną się z dniem 15 bm.— A Władysławowi Kalinowskiemu LIED UE 

Nowy budżet będzie miał podobnie do obecnego komitemu chórowi Echo za świetne wykonanie 

charakter wybitnie wegetacyjny. Zamierzenia PoSramu, WWPaniom za pomoc orgamzacyjńą 
inwestycyjne będą w nim uwzgiędnione w ra- | uczestnikom za przybycie i Lekas BIE 
mach bardzo nikłych: Przypuszczalnie prelimi- do powodzenia koncertu. Proboszcz  kościoją 

narz zwyczajny nie przekroczy sumy 10 miljo- św. Jana, | . 
nów złotych. = Obławy na wilki. Na wsi przeprowadzo- 

Całością prac budżetowych kieruje referent no kilka obław na wilki. Zabito kilkanaście sztuk 

Teodor Nagurski w porozumieniu z prezyden- =++SvFTFYTYE""TTFWEPYYTTYTTTYPYTTYYPYYYTYYY TY 
tem miasta i komisarzem finansowym p. Ada- R Ę c E 

nem Piłsudskim. 2 
— Przerwa w robotach miejskich. Z powo- "udelikatnia, wybiela, chroni od łuszczenia i 

du wyczerpania kredytów, magistrat przerwał odziębienia 

roboty nad skopywaniem góry Bouffałowej— KREM PRAŁATÓW — PERFECTION 
Jak wiadomo, prowadzą się tam roboty nad u- 

rządzeniem parku sportowego dla dzieci. Wła- 

dze miejskie wszczęły starania o przydział kre- TEATR I MUZYKA 
stów, by móe roboty te wznowić. 

kańcy ul. Trakt Batorego ponownie napisali po- zniżonych, Dziś wtorzlć Li 

danie do mapistiata = prosbą:o zawieszenie JOSE sEtacyjna sztuka ostatnich czasów pok 

stwo prze By ważai Am a w o: e aa 
: = a -. całego zespołu w osobach pp: H. Skrzydłow- 

skłoniły tami. mieszkańców do wystosowania skiej (rola tytułowa), I. Jasińskiej-Detkowskiej, 
(ES ИЕ : L. Wolieyki, J. Woskowskiego, M. Tatarkiewi- 

= Šuosydia miejskie. Magistrai wyaSYENO- za, W. Scibora, E. Madalińskiego, E. Glińskie- 
wał 65.000 złotych na rzecz instytucyj dobro” 45 W. Czengerego, M. Wegrzyna, W. Neubel- 
czynnych. jest to bezzwrotna subwencja samo- +, J. Budzyńskiego i innych. 
rządu za miesiąc październik. 2 

Teatr Objazdowy dziś 14 bm. w Smorgo- 

UNIWERSYTECKA niach, jutro 15 bm. w Oszmianie — gra dosko- 
tą komedję St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jas- 

— Wykłady profesora z Francj w USB. R a R. КЫ 
Prof. B. Valloton wygłosi w Auli Kolumnowej 

nego nieba”. 

uniwersytetu we wtorek i Środę dnia 14 i 15 „Bełady” W koncu przyszłego tyśódnia 
listopada br. o godz. 19-tej wykłady na tematy: ak LA Pohulance E DIEDUSTĘ ACE 
Alzacja od r. 1170 do chwili obecnej, oraz Kult mickiewiczowskiego „Dziady PAC 
entuzjazmu. Wstęp wolny, ZA I coma. Schillera, O w dan SW R 

był specjalnie do Wilna i rozpoczął już próby. 

AKADEMICKA — TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. „Czar 
„, — Z Akademickiego Koła Zagłębian i Śląza- wałca* po cenach zniżonych. Dziś w dalszym 
ków. Zawiadamia się wszystkich członków A- ciągu po cenach zniżonych „Czar walca”, prze- 

iekiego Koła Zagłębian i Ślązaków, że Piękna operetka Straussa. 
zwyczajne walne zebranie koła odbędzie się „Pod białym koniem*. Widowisko na wiel- 
dnia 16 bm. (czwartek) o godzinie 19 (7 wiecz.) ką skalę, nawskróś OW którem ko- 
w l-szym terminie, zaś o godz. 19,30 w drugim iarzą się wszystkie rodzaje sztuki, przygotowuje 

ie, w lokalu przy ulicy Wielkiej 68 m. 2. Z w ha bis r A i 
„O sierotce Dorotce* — ta baśń W. Stani- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. sławskiej o dobrem serduszku dziecięcem, które 
— Na jutrzejszą Środę Literacką zaproszo- Otwiera najcięższe wrota złości i niegodziwości 

ny został znakomity reżyser i twórca nowych !udzkiej, powtórzona będzie w sobotę o godz. 
fornr scenicznych, Leon Schiller, który wypo- 4-tei Pp. po cenach zniżonych. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 13 listopada 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 756. 
Temperatura średnia: --3. 

Temperatura najwyższa: --4. 

Temperatura najniższa: 0. 

Wiatr: północny. 

Opad w mm.: 0,2. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: naogół pochmurno. 
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RESTAURACJA — DANCING „„ŁĄZAR: 
WILNO, NIEMIECKA 35, tel. 8 79, 

zawiadamia, że wielk m nakładem kosztów pczysksła słynuego 

artystę filmowego 
który wystąpi już dziś w swym oryginalnym i ekscentrycznym repertnarze, wywołują. 

cym zachwy* i hursgany śmiechn. 

CO GRAJĄ Ww KINACHE 
< 

PAN — Pożegnanie z bronią 
HELIOS — Sekret kobiety. 
CASINO — Syn mimowoli 3 
ROXY Pocałunek przed lustrem 

LUX — Człowiek - małpa. CHARLIE - DODO 
      

Echa katastrofy lotni 
W związku z wypadkiem, jakiemu ułegli w 

połowie września pod Wornianami lotnicy Hry- 
niewicz i Roubo z Lidy. znany jest obecnie 

szczegół, dotyczący pierwszej pomocy, udzielo- 

nej im w Wormnianach. Otóż okazuje się, że jako 

pierwsi pośpieszyli im z pomocą tamt. lekarz, 

p. dr. Fekeczowa, żona lekarza powiatowego 

wileńsko-trockiego, ks. proboszcz, aptekarz i fel. 

  

Wybuch szrapneia 
WILNO. We wsi Babicze, w kuźni, nale- 

żącej do Nowika Stefana, podczas rozbierania 
szrapnela, nastąpił wybuch. Zabity został na 

  

— NATURALNIE — NATURALNA. To nie 
produkt chemiczny, lecz naturalnie dobrane e- 
sencje, które nadają wodzie toaletowej 5 Fleurs- 
Forvil własności wzmacniające, bałsamiczne o 

subtelnym zapachu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zdańko Wincentemu (Witoldawa 40) — 

czaj pod Wornianami 
czer. Dr. Fekeczowa pomagała wynosić rannych 
z samołotu, a następnie dołożyła wszelkich sta- 
rań, aby obu łotników jak najwygodniej odtran- 

rtowano do Wilna. P. ienieni byli = 
2 NE = PR sal U byli skradziono ze sklepu spożywczego, mieszczące- 

jej zał > pomocni. Powyższy fakt go się w tymże domu — tytoń, czekoladę i inne 
notujemy jako godny ze wszechmiar na podkreś produkty spożywcze, ogólnej wartości 319 zł. 
ienie. — Miły sublokator. Na szkodę Bujnowskiej 

Bronisławy (Chocimska 55) — sublokator jej 

Kulwiski Jan skradł garderobę damską, wartoś- 
ci 115 zł. Kulwińskiego Jana policja zatrzymała. 

— Skutki bójki. Stanisław Ciurlanis (Zam- 

kowa 7) podczas bójki w stanie pijanym otrzy- 
mał cios w głowę i po nałożeniu opatrunku z0- 

stał osadzony w areszcie centralnym do wytrzeź 
wienia. 

Gdy rano stan Ciurlonisa pogorszył się, 

przewieziono go do szpitala, gdzie okazało się. 
że z powodu krwotoku wewnętrznego zachod: 
natychmiastowa potrzeba dokonania trepanacji 
czaszki. W związku z poranieniem Ciurlonisa 
aresztowano 3 osoby. 

— Oszustwo. Marję Lachowiczową (Ogór- 

kowa 29) oszukał jakiś osobnik, obiecując za 
kilkadziesiąt złotych wyrobić rentę inwalidzką. 

— AWANTURA NA WIECU. W sali przy 
ul. Końskiej 3, podczas wiecu sjonistów-rewizjo- 
nistów doszło do zajść z lewicą tego strommic- 
twa. Bójkę, jaka wynikła między uczestnikami 
zlikwidowała policja. 

— WŁAMANIA SKLEPOWE. Mikłaszań- 
skiemu Eljaszowi (Ponarska 25) skradziono ze 
sklepu mięsnego, mieszczącego się w tymże do- 
mu, słoninę oraz różną wędlinę, ogólnej warto. 
ści 500 zł. 

» WILNO — TROKI 

— POŻAR. Na szkodę Zalewskiego Wincen 

tego, mieszkańca wsi Jurkańce, gm. olkienickiej, 

spaliła się stodoła wraz z tegOorocznemi zbiora- 

mi. Straty wynoszą 1500 zł. Wychowanek Za- 

miejscu Nowik Stefan, Stacewicz Archip i Juch- 

niewicz Kazimierz. 

  

Grupa kawalerów Virtuti Militari ze służ A. Koc, prezes K. Stamirowski, woj. M. Koś. lewskiego Wincentego — Pieczukonis Aleksan- 
by w P. O. W. (r. 1921). W środkowym rzę- ciałkowski, red. Skwarczyński, w. min. W. der — twierdzi, że stodołę podpaliła Belko Ma- 
dzie siedzą: płk. Jur-Gorzechowski, premjer Jędrzejewicz. 

J. Jędrzejewicz, min. B. Miedziński,. min. 
rja z zemsty, że się z nią nie Ożenił. Belko Ma- 

rję zatrzymano. 

Tożsameść wis 1е!са 2 Ропег 
WILNO. W dniu wczoraįszym ustalona z0- nik z Wina (Marcowa 15). 

stała tożsamość wisielca, którego jak pisaliśmy, 

znałeziono wczoraj w lesie ponarskim. 

Jest to 45-letni Antoni Łukasiewicz, robot- 

  

Obchód 15-lecia odzyskania 
Niepodległości w Landwarowie 

Dzień 11 listopada, jako 15-ta rocznica 
Odzyskania Niepodległości, obchodzony był w 

naszem miasteczku nader uroczyście, pomimo 

jesiennej niepogody i drobnego deszczu. 

Od wczesnego ranka miasteczko przybrało 
szatę odświętną, przyozdabiając domy flagami 

o barwach narodowych. 

Przed godziną 10-tą poczęły napływać do 

miejscowego kościoła młodzież szkoły landwa- 

rowskiej i Akcja Katolicka ze sztandarami, w 

chwilę później Kolejowe Przysposobienie Woj- 

skowe iz orkiestrą, miejscówa Straż Ochotnicza 
i zgrupowany personel Policji Państwowej i Nad 

leśnictwa Trockiego. 
Przed rozpoczęciem nabożeństwa 

  

    wszedł 

na ambonę kochany nasz proboszcz ks. Kułak у 

Kazimierz, który wygłosił piękne kazanie o od- 

zyskaniu przez nas Niepodległości. W chwilę 
później rozpoczęło się nabożeństwo, w czasie 

którego przepiękne pienia religijne odśpiewała 
młodzież szkoły łandwarowskiej. Po nabożeń- 

stwie z przed ołtarza ks. prefekt Pieniakowski 

zaintonował „Boże coś Polskę", którą odśpie- 

wano podniośle przez wszystkich zebranych w 
świątyni. 

Po nabożeństwie uformował się pochód z 
orkiestrą Kolejowego Przysposobienia Wojsko- 

wego na czele, który podążył ulicą Kolejowa do 
świetlicy Związku Strzeleckiego na uroczystą 
Akademię. 

Sala w świetlicy została przepełniona, tak 
przez organizacje, jak i przez społeczeństwo, 
nietylko z miasteczka, lecz i z pobliskich okolic. 

Zagaił Akademię p. Gwiazda Antoni, któ- 
ry pięknem choć krótkiem przemówieniem scha- 
rakteryzował dzień Święta Niepodległości, wspo 
minając jak dziarska młodzież nasza 15 łat temu 
rozbrajała okupantów niemieckich, kończących 
swój żywot nie ziemiach Polski. Równocześnie 
skreślił ogrom pracy, którą przez 15 łat Naród 
Polski zrobił, zawdzięczając Niestrudzonemu 
Budowniczemu Niepodległej Polski Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu. 

W końcu swego przemówienia prelegent 
wzniósł okrzyk na cześć Wodza Narodu, który 
trzykrotnie z entuzjazmem powtórzono przez ze- 
branych. 

Bardzo piękne przemówienie wygłosiła p. 
Kulecina Helena, nauczycielka z Landwarowa, 
potem miejscowa młodzież szkolna odśpiewała 
kilka piosenek i deklamacyj, zakończając na - 
tem akademię. 

Wielka zasługa i podzięka należy się prze- 
dewszystkiem kierownikowi szkoły miejscowej 
p. Węgrewiczowii Konstantemu, jak również i | 
nauczycielstwu, którzy nie szczędząc pracy przy 
gotowali młodzieżs zkolną, na którą z duma 
patrzeliśmy za odegranie tak pięknych piosenek 
jak i deklamacyj. 

Społeczeństwo rozchodząc się do domów, 
zachwycone było swą kochaną dzieciarnią, która 

dzielnie się wywiązała ze swojej pracy scenicz- 
nej. 

° 

KOMUNISTA — KAPAŁA 
WILNO. Wezoraj przed sądem okręgo- 

wym stawał jako oskarżony Jan Kapała stn- 
dent USB przywódca komunistyczny odla- 
mu młodzieży akademickiej, redaktor i w. 
dawea różnych efemerycznych świstków w 
wrotowych i wreszcie agitator wiejski, | 

Przewodniczył rozprawie wiceprezes 
Brzozowski, oskarżał pprok. Piotrowski, a 
oskarżony bronił się sam. 

: Po zapisaniu generaljów, z których wy- nika, że Jan Kapała urodził się w r. 1908 i 
jest bezwyznaniowcem ; odczytano akt oskar- 
żenia. 

ы Kapala po nieudanych próbach wydawa 
nia w Wilnie pisma, zdecydował się wszcząć 
akcję wśród chłopów i w dniu 18 grudnia 
. ub. przy pomocy niejakiego St. Kosteckie- 

zorganizował we wsi Osadniki gm. niemen- 
zy skiej wiec, na który przybyło, jak sam 

Kapała twierdzi... 7 osób. Niezrażony niepo- 
wodzeniem Kapała organizuje 8 stycznia 
drugie podobne zebranie, ua którem było о- 
becnych już 5 osób. 

; Polieja, która przybyła -w tysi czasie 
do wsi, aresztowaia agitaiora i wobec file- możności podania przez niego miejsca stałe- 20 zamieszkania, odesłała go do Wilna. Tu w pierwszym rzędzie ukarano go administracyj- 
nie za niestosowanie się do el dunkowych, a niezależnie od 
sprawę karną. 

W świetle zebranych materjałów Kapa- 
ła podczas obu „tłamnych** wieców nawoły- 
wał do wprowadzenia ustroju komunistycz- nego i kolektywów, w których „Sześć ri dają jeść'* (dosłownie), niepłacenia podat- ków, niedawania rekruta, oraz  uświadamia- nia. żołnierzy, aby w razie wyprowadzenia ich przeciwko robotnikom w pierwszym rzędzie 
rozprawili się ze swymi dowódcami, „którym 

   

  

    

  

przepisów  mel- 
tego, wszczęto 

  

‚ 4а Nowogródek był udekorowany 

Popełnił on samobójstwo na tle rozstroju 

nerwowego. 

SA FILMOWEJ TAŚMIE 

„SEKRET KOBIETY'' i „BUSTER NAWA- 
RZYŁ PIWA — „HEŁJOS** 

Filmy, ilustrujące całe życie bohaterki, 
stały się widoczńie modne w Hollywood. Ma- 

my już bodaj piąty film tego rodzaju w bie- 
żącym sezonie. rena Dunne  wyspecjalizo- 

wała się w rolach kobiet, które na początku 

obrazu są młode i piękne, a w końcu stare 
i. zgrzybiałe. 

„Sekret kobiety'* to odwieczny dramat 

nieszczęśliwej matki, której zabrano dziecko. 
Kulminacyjny efekt dramatycznej obrony 

matkę w sądzie jest dobrze przez 
any. Kreacja Ireny Dunne 

ccie kobiety** stoi na tym poziomie 
т enia, co i w „Bocznej uliey'*. Aktor 

ka ta obok korzystnych warunków zewnętrz- 
nych, odznacza się umiejętnością dobrej ceha- 
rakteryzaej 

Drugi film wtym samym programie, to 
najnowszy obraz Bustera Keatona p.t. „Bu- 
ster nawarzył piwa''. Aktual obecnie dla 

Ameryki temat posłużył za pu cia dla 
szeregu sytuacyj komedjowych. Grožni i 

  

  

    

   

  

  

   

  

  

przejmujący ongiś dreszczem trwogi gengste- 

są tu mniej niebezpieczni. Wkrótce bę- 
dziemy już ich oglądali jako zabytek histo- 
ryezny, lub jak drapieżne zwierzęta, zamie- 
nione w potulne jagniątka. Tymczasem Buster 

Keaton próbuje szezęścia w produkcji piwa i 
w... miłości. Jak się to mu udaje, każdy może 
sprawdzić. 

Swoją drogą zniesienie prohibicji w Ame 
> dobrze sę da we znaki wytwórniom, któ 

szcze nie zdążyły amortyzować 
tów na filmy gangsterskie, produkowane į 
wiadomo en gros. Oczywiście, o dalszem 

zyskaniu tego złotodajnego tematu mowy być 
nie może. Chyba, że robić to tak, jak Buster 
Keaton. Tad. C. 

  

        

  

       
PRZECIW GRYPIE, 
PRZEZIĘBIENIOM, 

KATAROM 

TTT 
        

  

| do dziesięciu hektarów, 
KOLONIĘ z ładnym domem, ogro- 

| dem owocowym, lab 
bez takowych, niedaleko Wilna, blizko stacji 
kupię natychmiast, wpłacę gotówką. Oferty 

szczegółowe z ostateczną ceną pod: „Okazi- 
cielowi kwita Nr. 388“ — do Biura ogło- 
szeń „Undra* Warszawa, Senatorska 12,     

Poradnia świadomego 
- macierzyństwa 

Placykiem Świętojańskim wzdłuż kościo 
ła idą dwie panie. Jedna w popielicach, dru 
ga w karakułach. Napastuje je brudna baba 
z dzieckiem na ręku. Czepi się, nudzi, po- 

wtarza ; 

— Dziecko małe... chore... bez roboty... 
Jedna z pań mówi: 

— Z tem żebractwem nie można sobie 
rady. 
Druga zaś zwraca się do baby 

chem: 

— To nie trzeba płodzić dzieci, jak się 
jest bezrobotnym. 

I idą dalej. Ściga je brzydka, ordynar- 
na połajanka baby. 

Fakt autentyczny. 

dać 

ze śmie- 

  

= Urzęntwa. W dniu 13 bm. p. wojewoda 
Świderski przyjął: p. posła ]. Małynicza, p. R. 
Kawalca — w sprawie Żw. Mł. Pracującej, p. 
red. A. Abramowicza, oraz p. Karpuszko —— kie- 
rownika zakładu wychow. „Nasz Dom* w No- 
wogródku. 

— Obchód święta Niepodległości w No, 
wogródku. Jak zazwyczaj w dniu 11 listopa- 

flagami: 
wszystkie gmachy urzędów i instytucyj pub- 
licznych oraz wiele domów prywatnych — i 
ulice miasta były rzęsiście ilaminowane. Uro 
czystości obchodu Święta Niepodległości po- 
przedził w dniu 10 bm. wieczorem capstrzyk 

  

   
   

bez pardonu należy rozwalać Iby““. przy udziale miejscowych oddziałów P. W. Kapała został pociągnięty do ho a W dniu 11 listopada o godz. 8,30 odbyła 
dzialnościk z art. 154 p. 2, który przewiduje 2 pobudka; o godz. 10:ej uroczyste nabożeń karę do 5 lat więzienia. е ° Siwo w šwiatyniach wszystkich wyznai. W Do inkryminowanych mu czynów nie kościele św. Michała wzięli udział w nabożeń 
przyznał się, składając wszystko na  karb $%i0 Przedstawiciele miejscowych władz i u- ntazji Kosteckiego, i innych obecnych na TZEdóW z p. wieewojewodą Fr. Godlewskim na 
zebraniu, których nazwał konfidentami poli- Szele. O godz. 13-ej w sali teatru miejskiego cji. Żadnego wiecu nie organizował, prowa- odbyło się przedstawienie dla mh dzieży szkol 
dził jedynie rozmowy z chłopami na tematy 78 i: O godz. 17-ej w sali teatru miejskiego 
społeczne nie mając na celu agitacji. Jednem Pięknie udekorowanej, odbyła się uroczysta 
słowem p. Kapała mimo że został przyłapany akademja zagajona przez burmistrza inż. Wol 
in flagranti, wykręcał się przed sądem R nika, następnie poseł J. Małyniez wygłosił dn 
tylko mógł. я ższe przemówienie , po którem dzieci przed- 

Świadkowie zbadani w tej sprawie (w tej szkola odtańczyły mazurka, a młodzież zor- 
liczbie dwaj 12-letni chłopcy, którzy byli na ganizowana w Straży Przedniej odegrała — 
wiecu jako przedstawiciele „młodych ) po- sztuczkę p. t. „Jego kapralska mošė““. 
twierdzili oskarženie, — Wieczór ku uczczeniut Święta Niepodleg- — Przecież to nie kto inny, jak Kapaią 1081 w szkole SS. Nazaretanek. W dniu 12 b. 
-— mówił p. prok. —- pisał w tygodniku „Ra. ”* W przytulnym, nowowybudowanym gmachu 
zem', że Gdynia i Magnitogorsk a po- szkoły powszechnej SS. Nazaretanek w Nowo- 
dać sobie dłonie. a gródku, odbyły się piękne popisy uczniów tej 

Po przemówieniu prokuratora, zabrał szkoły według programu ustalonego na dzień 
głos Kapała, który twierdził, że nie konkret. Obchodu piętnastolecia Odzyskania Niepodleg nego zarzucić mu nie można. Szuka prawd ści 
życiowych, demaskuje prowokatorów, walczy Wieczór zaszczycił swą obecnością p. wo- 
o prawo do życia. Że myśli o zmianie ustro iewoda Świderski, oraz przybyli licznie qrzedsta 
ju — nie widzi w tem nie zdrożnego. wiciele miejscowych władz i urzędów, tudzież 

Sąd skazał Kapałę na rok więzienia, liczne grono rodziców. 
biorąc pod uwagę jego dotychczasową nieka- Dzieci bardzo pięknie, ku ogólnemu zacuwy 
ralność i młody wiek. Skazany zapowiedział towi wykonały: chór: hym „Nie zginęła”, dekla- 
apelację. Do czasu uprawomocnienia się 'wy- macje, „Pacierz za zmarłych” i „Nasze woj- 
roku, pozostawiono go na wolnej stopie z sko“ — obrazek sceniczny pt. „Hołd Polsce", 
że będzie on się eo kilka dni meldował w po- hymn „Jeszcze Polska nie zginęła” i prześlicznie 
lieji. L. wykonany taniec „Mazur na zakończenie.



  

  

— [-5га Wystawa prac konkursowych. — 

W sali domu ludowego w Stonimie, staraniem 

Okręgowego Twa Org. i KR w Słonimie, od- 

była się wystawa prac konkursowych Kółek Rt 

niczych, Kół Młodzieży Wiejskiej, Kół Gospo- 

dyń Wiejskich i Związków Strzeleckich. Ogó- 

łem na wystawie reprezentowany! Lyło 43 ze- 

społy, z tej liczby 24 zespoły kólek rolniczych, 

8 Kół Młodzieży Wiejskiej, 5 Związku Strzelec- 

kiego i 5 Kół Gospodyń Wiejskich. 

Wystawę otworzył prezes OTO i KR p. 

poseł Emeryk Hutten-Czapski o gudz. 11-tej, w 

obecności pana starosty słonimskiego, naczelnika 

wydziału roln. Urzędu Wojew. p. Bokuna, przed 

stawicieli Wileńskiej Izby Rolnizej, oraz szele- 

gu miejscowych organizacyj i lit” zebranych 

konkursistów. Otwierając wystawę p. E. Hut- 

ten-Czapski wyraził podziękowanie panu staroś- 

cie oraz p. naczelnikowi Bokunowi za łaskawe 

wzięcie udziału w wystawie i w krótkich sło- 

wach wyjaśnił zebranym znaczenie P. R. w pra- 

cy nad odbudową gospodarczą państwa. 

Wystawę zwiedziło ponad ::00 nsób, szcze- 

gólniej wzbudziła ona wielkie zaiate* rar'e 

wśród włościan, których napływ, z okazji dnia 

targowego, był bardzo znac: 

Na zakończenie wystawy zostały rozdane 

nagrody za najlepsze wyniki prac konkursowych 

l-szą nagrodę zespołową wart. zł. 45— 

otrzymało Kółko Rolnicze w Kotczynie za t:- 
prawę buraka pastewnego. > 

ll-gą nagrodę zespołową wart. zł. 28— 0- 
trzymało K. Rolnicze w Stajkach za marchew 

'  |-szą nagrodę zespołową wart. zł. 20— 

(przyznaną za pracę P. R. dla Kół Młodzieży 

otrzymało Koło Mł. W. w Mironimie), 

ll-gą nagrodę zespołową wart. zł. 15— za 
P. R. otrzymało Koło Młodzieży Wiejskiej w Ch? 
roszewiczach. 

Pożatem wydano na nagrody indywiduaine: 

1 bibljoteczkę wartości zł. 15, 6 książek treści 

rolniczej, z czego 3 przyznano jako nagrody Wi- 

leńskiej lzbie Rolniczej ogólnej wartości okoła 

zł. 15, pozatem wydano 70 sztuk drzewek о- 

wocowych po zł. 1,70 sztuka. Po zakończeniu 

wystawy Pow. Kom. P. R, na podstawie prze- 
prowadzonych egzaminów, wydala dla 5 zespo- 

łów Kół Młodzieży Wiejskiej, zaświadczenia u 
kończenia 1-go stopnia sprawności rolniczej. 

grodfięh/ka 
— Pan Prezydent na uroczystościach Ba- 

torowych w Grodnie. Jak już podawaliśmy, 
w dniach 25 i 26 listopada odbędzie się w 
iGrodnie uroczystość poświęcona 400-nej ro- 

czmiey urodzin króla Stefana Batorego. Сто- 
czystość tę swoją obecnością zaszczyci Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mo- 
ścieki, który objął protektorat nad uroezysto- 
Ściami, oraz przybywają także przedstawicie- 

- Je rządu, wojskowości, duchowieństwa, i de- 
legacja węgierska 2 Budapesztu. Program 
nroczystości obejmować będzie dwa dni. Pier 
wszy dzień poświęcony zostanie  uroczysto- 
ściom 81 p.p. ziemi grodzieńskiej, w którym 
nadane zostanie temu pułkowi sżetostwo kró- 
la, Stefana Batorego. Na program złożą się: 

uroczyste nabożeństwo, w czasie którego od- 
będzie się chrzest pułku imieniem króla. Po 
nabożeństwie, defilada pułków grodzieńskich, 
którą przyjmie Pan Prezydent w otoczeniu 
przedstawicieli generalicji, rządu, władz cy- 
wilnych. Tegoż dnia Pan Prezydent wyje- 
dzie do wsi Kopciówki w pow. grodzieńskim, 
gdzie odbędzie sę uroczystość poświęcenia 
domu Jego imienia, oraz pokazy rolnicze. 

Drugi dzień uroczystości poświęcony zo- 

stanie 400 rocznicy urodzin króla Stefana 
Batorego. Program dnia obejmie uroczyste 
nabożeństwo, wmurowanie tablicy pamiątko- 
wej na zamku królewskim, oraz raut wydany 
na cześć Pana Prezydenta. 

Pan Prezydent w czasie swego pobytu 

  

  

    

   
  

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
Duff udał się do pobliskiego urzędu po- 

eztowego i, mimo, że urząd był już zamknięty 
udało niu się, korzystając z legitymacji wydo 

stać kablogram, który nadszedł do Hugh Mor 

risa Drake, parę godzin przed jego śmiercią. 

Była to zwykła wiadom handlowa. Nie 
rożna było szukać tutaj rozwiązania zagadki. 

Taksówką udał się Duff do Yardu do 
swego szefa. Geńtleman ów zajęty był jednak 

partją bridża u znajomych i początkowo miał 

ochotę zbyć krótko telefon podwładnego, lecz 
w miarę opowiadania, podniecenie Duffa za- 
częło mu się udzielać. 

— Gdzie jest teraz ta partja dr. Lofto- 
na? — zapytał. 

— Według planu, sir, powinni opuścić 
Paryż dziś wieczór, w drodze do Nicei. W 
Nieei mają być trzy dni. 

— Dobrze. Wyjedzie pam rano expresem 
z Vietorja Sta. Nie wygralibyśmy nic na poś- 
piechu. Zobaczymy się jutro rano, zanim pan 
wyjedzie. Winszuję mój chłopcze, zdaje mi 
się, że zbliżamy się do końca. 

Po krótkiej pogawędce z Hayleyem przez 
telefon, Duff zabrał się do pakowania. O ós- 
mej rano znalazł się w gabinecie szefa. Nad- 
inspektor wyjął paczkę banknotów z szufla- 
dy i podał je wyjeżdzającemu. 

— Pan już kupił bilet, mam nadzieję? 
— Tak, sir. Wskoczyłem po bilet po dro- 

dze tutaj. 

— Niech policja franeuska zatrzyma Ho 
nnywooda w Nizy, dopóki nie przyszlę potrze 
bnych papierów. Zaraz załatwię formalności 

z Ministerstwem. Dowidzenia i życzę panu po 
wodzenia. 

Przez kanał podróż była ciężka, ale to 
nie nie szkodziło Duffowi. Ku wieczorowi po- 
ciąg zbliżał się zwolna ku Paryżowi zatrzy- 
mując się bez końca. Duff nie posiadał się z 
radości, gdy nareszcie wyruszył z Gare de 
Lyon prosto ku Rivierze. Siedząc przy smacz 

nym obiedzie w restauracyjnym wagonie Dutf 

marzył o powrocie z więźniem, którego wyz- 
nania miały mu wyjaśnić całą niejasną spra- 

wę. 

  

   

  

wydawana Błauieław Machiewień 

w Grodnie, zamieszka w apartamentach zem- 
ku królewskiego. 

Prastary zamek wielkiego króla Batore- 
go po raz pierwszy. gościć będzie w swych 
murach Prezydenta Rzeczypospolitej. 

— Akademja w szkole. W ub. piątek t. 

j. w przeddzień święta 15-lecia odzyskania 
Niepodległości, w tut. państwowej szkole prze 
mysłowo Handlowej żeńskiej odbyła się aka- 
demja zorganizowana staraniem samorządu 
uczenie 4 klasy. ' 

Dość bogaty i urozmaicony program aka 

demji wypełniły deklamacje, przemówienia, 
śpiewy i obrazki sceniczne wykonane przez 
młodzież żeńską. 

Między innemi na wyróżnienie zasługu- 
je inseenizowany obrazek „Maki w którym 
ze stowarzyszeniem chóru — solo Śpiewała 
p. Jadzia Kuroczycka ucz. tamt. szkoły. 

Rzeczowo treściwie i ładnie wygłosiła 
odczyt na temat „Rola kobiety w społeczeń- 
stwie'* p. St. Zembszezka. 

Na zakończenie, akademji odśpiewano 

hymn narodowy przez wszystkich obecnych. 
— Słodki złodziej. U Pinchusa Dubińskie 

ge nieznany „amator** słodkich rzeczy skradł 
konfitur i różnych artykułów spożywczych 
na 25.21 

— Spłonęła łaźnia. We wsi Marcinkań- 
cach spłonęła łaźnia należąca do  Gajdisa 
Jana. Pożar powstał wskutek nieostrožnego 
obchodzenia się z ogniem. Straty sięgają 150 

zł. 

    

Gielda warszawska 
Z dnia 13 listopada 1933 r. 

Belgja 124,55 — 124,86 — 123,94 
Gdańsk 173,33 — 173,76 — 172,90 
Holandja 359.25 — 360.15 — 358,35 
Londyn 2 — 28,52 — 28,65 28.37 
Nowy York 5.56 5,59 — 5.53. 
Nowy York kabel 5,58 — 5.61 5,55. 
Paryż 34,86 — I 

Stockholm 147,50 
Szwajcarja 1 
Włochy 46,84 — 46,96 — 46 
Berlin z obr. pryw. 212.50. Tend. mocniej 

SZA. 

Dolar w obr. pryw. 5.60 

Rubel złoty 4,72 

5 ELEURS 
FORVIL 
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DUDER DLA 
PIĘKNEJ PANI 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, u- 

siłujących pudry o łudząco podobnych opako- 
waniach i nazwach, sprzedawać zamiast ory- 

ginainego pudru 5 Fleurs Forvil Paris. 
Oryginalny puder 5 Fleurs Forvil Paris posiada 

napis na denku 

„POGUDRE FORVIL" 
Polecamy wszechświatowej sławy wody toale- 
towe i perfumy 5 Fleurs Forvil Paris oraz inne 

zapachy. 

18) 

Zwyciezca 
Następnego ranka, przed dziesiątą, taxis 

Duffa zatrzymał się przed bramą wiodącą do 
Hotelu Exeelsior w Niey. Ten bowiem hotel 

był wymieniony w porządku jazdy dra. Lof- 
tona. Był to olbrzymi hotei, postawiony wy- 
soko, ponad miastem, na pagórku. Duft og- 
lądał drzewa oliwkowe i pomarańczowe 'i 

sokie cyprysy. Szofer wycisnął astmatyczne 

dźwięki z syreny, a odgłos ten przywołał chło 
pea, który wyjął walizę detektywa. Duff po- 

dążył za nim do hallu hotelowego 
Pierwszą osobą, którą tam ujrzał był 

doktór Lofton, a człowiek, z którym rozma- 

wiał doktór, wzbudził w nim zdumienie. Był 
to franeuz, również brodaty i wspaniały w 
swym uniformie, pełnym złoceń. Przypoininał 

rażąco portjera od Ritza, Ci dwaj ludzie rozma 
wiali z przejęciem, nachyleni ku sokie, zdawa- 
ło się, że ich brody zlewały się razem. Twarz 
Loftona miała znów wyraz zmęczenia i przy- 
gnębienia. Podniósł oczy i dostrzegł inspek- 

tora. 

— A, pan inspektor, — rzekł, a cień 
przemknął po jego twarzy. — Pan się pośpie- 

szył! Nie spodziewałem się pana tak wcześnie. 
— Pan spodziewał się mnie? — zdziwił 

się Duff. 

— Naturalnie! Panowie pozwolą. Mon- 

sieur le Coramisaire oto Inspektor Duff ze 
Scotland Yardu, Monsieur Henrique. — Zwró 
cił się do Duffa, — Jak pan zauważył po 
mundurze, ten pan jest miejscowym komisa- 

rzem policji. 

Francuz skoczył i uścisnął dłoń Duffa. 
— Jestem szczęśliwy ze spotkania. Jes- 

tem admiratorem . Scotland Yardu. Proszę, 
niech pan nie wyciąga zbyt Śpiesznych sądów 
z tej sprawy, Monsieur Duff. Czy ciało jest 
pozostawione na miejscu? Nie? Czy chociaż 
rewolwer został tam, gdzie leżał? Nie, nie, 
ani na chwilę! Wszyscy, ale to wszyscy do- 
tykali wszystkiego, chłopcy, portjer, woźni 
itd. I oto skutek: żadnych możliwości dak- 
tyląskopicznych. Czy u was mogłoby się zda- 
rzyć coś podobnego ? 

— Chwileczkę, proszę, — przerwał wresz 

wy 

    

  

1) 

OBWIESZCZENIE 
„Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników, wierzycieli i innych osób 

zaintere sowanych: 

że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ul. Jagiellońskiej Nr. 14 w Wilnie, w 
obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza 29 grudnia 1933 roku, a jeśli pierwsza 
nie dojdzie do skutku, druga 15 stycznia 1934 roku. 

dłużnika, kosztów egzekucji, skarbowych i komunalnych, o których 
wszystkich wydatków uskutecznionych 
informacje będą otrzymane 

Licytacje rozpoczną się o godz. 12-ej w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa licytacja się rozpocznie od sumy nieumo- 
rzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, 

obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, 
na rachunek 

przed dniem  ficytacii, 
przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą należnemj od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie z 
planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata: 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji, 
stwa (Wilno Jagiellońska 14), w godz. urzędowych (od 9-tej do 2-ej pp.) lub 
nieruchomości, wystawionych na 

w odnośnych księgach hip. 
sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winne przed rozpoczęciem przetargu 

o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, 
złożyć wadjum w wysokości 

mogą przeglądać w biurze Towarzy- 
akta dotyczące 

wszystkich 
zastawu 

zaległości (prócz 
rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926, i 1927), zaległych podatków oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) že suma zaofiarowana na iicytacji 
za potrąceniem złożonego wadjum, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata: 1925, 1926 i 1927 a 
również opłaty aljenacyjnej winne być uiszczone w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji: w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wymienionych należności, nabywca traci złożone przy 
licytacji wadjum,które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, 
nych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

  

  

  
    

| PETE JETTA TOY WAWIE O TS 

kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystawio- 

  

  

  

1 2 3 4 3 6 7 8 9 

467 966 | Ass Mowsza Zamkowa Nr. 16 364.— 895.81 551,44 10893,17 720,— 
59 77:0 Białowicki Owsiej Chełmska Nr. 5 731 2: 3811.32 307,58 9100,— — 

129/571 5373 | Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24/32 2-6 50 1602,59 282,82 7524,97 108,— 
235/607 87+0 | Gurwicz Szloma Antokolska 149-a, obecnie Nr. 169 6852,— 3057 79 578,36 | 1437070 150,— 

167 15349 Kagan Stera Popławska Nr. 27 1275,— 815.40 245,55 4784,62 318,— 
niezre| с 

572 11563 Kamiński Antoni Topolowa grunt Nr. 158 i 159 3687.18 877 50 74,36 2200,— — 
574 10250 | Kozubska Marja Wiłkomierska Nr. 139, obecnie Nr. 165 9728,75 3886 72 334,62 9900,— 
522 5714 | Matwiejewowa Marja, Szylcowa Barbara i Rut- 

kiewiczowa Elżbieta Witoldowa Nr. 55-b . 811.90 1913 68 371.80 11000,— 
610 39 Remz Hirsz Ostrobramska Nr. 22 z a 16156.20 2808,78 83100,— — 

wiecz czyn. 
1583.40 

613 12515 Rudź Michał Obozowa Nr. 80, 78 943.— 631.70 131,82 3900,— - 
557 355 | Sokołowska Aniela Kopanica Nr. 6 w, 8 5 6015,14 743,60 22000,— = 

159. 
w/g p an. 

5489 12 
555 10753 | Wajnesowa Chaja Rakowa Nr. 3 1636.50 10082.08 1135,68 33£00,— = 
529 9015 | Wiażewicz vel Jażewicz Józef Majowa Nr. 22 . 1950,— 2830.11 196,04 5800,— — - 
406 2692 Zmaczyńska Marija. Jasna i Fabryczna Nr. 51. 1116 34 712 80 146,38 1699,36 141—                 
  

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właścicieła nieruchomości, 4) Ulica i Nr. 

zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, 
domu, 5) Obszar w metr. kwadr., 6) Suma 

poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość. Suma ta z doliczeniem do miej 

mających pierwszeństwo, przed pożyczką Towarzystwa, zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których. informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz wydać- 

ków które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadjum, przed rozpoczęciem licytacji, 

pożyczki na dzień licytacji. 9) Rozterminowa-na część rat za lata 1925, 1926 i 1927. 

UWAGI: 
chomości. Kwoty, wskazane w rubrykach 6, 

naćjo wiiańskia 
WTOREK, DNIA 14 LISTOPADA 

7.00: Czas, gimnastyka, muzyka, dzien- 
nik poranny, muzyka, chwilka gospodarstwa 
domowego. ‚ 

11.30: Przegląd prsy, wiadomości o eks- 

porcie, komunikat biura pośrednictwa pracy. 
11.50: Muzyka z płyt. 

11.58: Czas, muzyka, dziennik południo- 
wy, komunikat meteorologiczny, muzyka. 

15,25 Program dzienny. 
15.30 Giełda rolnicza. 
15.40 Koncert na dwa fortepiany. 
16.25 Skrzynka PKO. 
16.40: Ze świata radjowego — pogadau- 

kę wygł. Alfred Daun. 

16.55 Arje i pieśni. 

17.20 Stare arje w wykonaniu 
Hendrichówny (sopran). Przy 
prof. T. Szeligowski. 

17.50 Codzienny odcinek powieściowy. 
18.00 „Skarby Wielkopolski * — odczyt 

wygt. prof. J. Kilarski. 
18.20 Muzyka lekka. 
19.00 Program na šrodę. 
19.05 „Niemey a Pomorze““ 

litewski. - 
19.20 Rozmaitošei. 
19.25 Feljeton aktualny. 
19.40 Sport. 
19.47 Dziennik wieczorny 
20.00 . Przemówienie min. B.. 

skiego. 
© 

Wandy 
fortepianie 

— odczyt 

Miedziń- 

  

15 Koncert życzeń (płyty) 
2 "Koncert. 

21.15 Sylwety Akad. Literatury 5. — Ze 
non Przesmyceki. 

21.30 Dalszy ciąg koncertu 
22.15 Muzyka taneczna. 

23.00 Komunikat meteorologiczny. 
2305 Muzyka taneczna. 

  

  

BOERSZOOZOORECEEBEE 

cie Duff, — Co to znaczy: ciało? rewolwer? 
— spojrzał na Loftona — Powiedz mi pan, co 

się stało? 
— Pan nie wie? 
— Nie a nie! 
— A ja myślałem... Chociaż rzeczywiście 

byłoby to za wcześnie! Teraz rozumiem. Pan 

wyjechał wcześniej. Dobrze więc, pan przy- 
jeżdza bardzo w porę. Biedny Walter Hot- 
nywood popełnił samobójstwo tutaj, wczoraj 

wieczór. 

Duff zaniemówił. Właśnie teraz, kiedy 

Scotland Yard wyciągnął po niego swoją dłoń 
Honnywood zabija się? Sumienie zagryzło go, 
oczywiście. Zabił Drake'a, potem siebie. 
Sprawa była załatwiona, A jednak Duff nie 
czuł zadowolenia, coś było nie w porządku. 

To było zbyt proste. 
— Ale, czy rzeczywiście to było samo- 

bójstwo? — niepokoił się komisarz, —Helas, 
panie inspektorze, nie możemy być tego pew- 
ni. Wszystkoby na to wskazywało, a jednak 

z radością usłyszę zdanie mego kolegi ze Seot 
land Yardu. 3 

— Qzy nie odnaleziono żadnej kartki, żad 
nego pożegnania. 

— Niestety nie. Wczoraj przeszukałem 
pokój zmarłego. Dziś wracam w tym samym 

celu, będę wdzięczny, jeśli pan zechee mi to- 

warzyszyć. 
— Przyjdę tam za chwilkę, — odpowie- 

dział Duff, pragnąc się go pozbyć. Komisarz 
ukłonił się i odszedł. 

Duff spojrzał w oczy dr. Loftona: 
— Teraz niech pan mi opowie o tem, — 

rozkazał, siadając, obok niego. 
— Byliśmy tylko trzy dni w Paryżu, — 

zaczął Lofton, — Musieliśmy nadrobić trochę 

czas, stracony w Londynie  Przybyliśmy tu- 
taj wczoraj rano. Po obiedzie Honnywood 
zechciał pojechać do Monte Carlo. Zaprosił 

ze sobą Mrs. Luce i Miss Pamelę Potter. O 
szóstej po południu rozmawiałem właśnie tu- 
taj, w sieni, z Fenwiekiem, który jest zarazą 

mojej partji, mówiąc między nami, kiedy zo- 
baczyłem obie te panie wchodzące do hallu. 
Zapytałem, jak sią udała wycieczka, odpowie- 
działy mi, że były zachwycone. Honnywood, 
mówiły, został przy bramce, płacąc szoferowi, 
zaraz miał nadejść. 

(D. C. N.) 

  

7, 8 19 podane są w złotych. 

Hs   

7) Rata bieżąca z odsetkami za zwłokę od niej, 8) Nieumorzona pozostałość 

Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprzedawanej nierz- 
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„SYN 

Nadzwyczajny atrakcyjny program! Niezapomniana „KOBIETA Z BOCZNEJ ULICY' — 
w SWsj 

najnowszej 

i najglošn, 

: kreacji , 

MIMOWOL Spieszcie ujrzeć! 

SEKRET KOBIETY 
Znakomity nadprogram: „BUSTER NAWARZYŁ PIWA'', tryskająca humorem komedja x genjainym 
komikiem BUSTEREM KEATONEM. Wzrus zenie, emocja... i śmiech! Honorowe bilety bezwzględnie 

nieważne. Początek seansów: 4, 6, 8, i 10.15. 
  

Wubet wielucgu puwodzena jJeuzcze UAIŠ pug dna, LeelioSska, Iryskająca humoiem komedja 

„2 ANNABELĄ i PREJEANEM w rolach głównych 

Nad program: Kawalerja Krakowska 

  

Pan   
Dziš premjera. Film, który pamięta się całe życie. 

Pozegnanie z broniq 
Wiekopomna kreacja genjalnego GARY COOPERA. Udział przyjmują czarująca Helen Naycx 
i wytworny Adciphe Menjou. Nad program: wyjątkowo śliczne dodatki dźwiękowe. B lety hono- 

rowe bezwzględnie nieważne. Początek seansów punktualnie: 4, 6, 8 i 10.15. 

Do akt Km. Nr. 981/1933 r. 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, I-go 
rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakceto. 

wej Nr. 13 m. 1 na mocy art. 602, 603, 604 K. 

P. C. ogłasza, że w dniu 17 listopada 1933 ro- 
ku o godzinie 10-tej (nie później jednak, niż w 

2 godziny), w Nowej Wilejce przy ul. Bezimien- 
nej Nr. 3 odbędzie się sprzedaż z przetargu pub- 

licznego ruchomości należących do Dominika 

Gibnera i składających się z prawa do 3/4 do- 
mu drewnianego, krytego gontami, na kamien- 
nym fundamencie, wymiaru: 14,20 m. X 6,40 

m. X 2,65 m., postawionego na dzierźawionej 
ziemi, oszacowanegó na łączną sumę zł. 1400.— 

na zaspokojenie wierzytelności Jana Wejniusza. 

Powyższe ruchomości można oglądać pod 

wskazanym adresem w dniu licytacji 

Wilno, dnia 4 listopada 1933 r. 

Komornik (Stefax Wojcischowski). 

LBA ALSS 

ĄBA apiekach 

skłaćsch apiecznych tzane 

šrsdka @ё sdcisków 

Prów, A. PAKA. 2 
TEREEZANE 

GIEŁDA ZBOŻO0WO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 13 listopada 1933 r. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto I stand. 15,50—16,01 

Mąka pszenna 0000 A luks. 34,125—38,125 

  

    

  

32 

    

ygłąda każda wy 
tabletka Jogal 

    
Nazewnątrz 

względem 

skuteczność 

więc odróżnia się 
tabletka Togal tylko wytłoczo- 
nym znakiem ochronnym, pod 

natorniast 
chemicznego i działania leczni- 
czego przewyższają znacznie 
tabletki Togal inne preparaty. 
Przeszło 6000 lekarzy, w tej 
liczbie wielu wybitnych profe- 
sorów potwierdziło z uznaniem 

składu 

działania Togalu. 
1abletki Togal działają szybko przy bólach reumaty- * 
cznych, podagrze, bólach nerwowych i głowy, grypie 
i przeziębieniu. Tabletki Togal są do nabycia we 
wszystkich aptekach w opakowaniu po 14 i 42 tabl. 

  

doga 
  

Kursy Elektru-Radjotechniczne 

  

  

Mąka żytnia do 55 proc. 25—25,50 
Mąka żytnia do 65 proc. _ 20,50—21,50 zostały uruchomione przez TOWARZYSTWO KUR- 
swej sitkowa > BR SÓW TECHNICZNYCH w WILNIE. Iaformacji udziela 
ąka razowa Ę 50—18.— R . ТЕ . 

Kairą vena L Dao gas kancelarja Kursów w godzinach 17—19. (Wilno, ul. 

Kasza gryczana 1-2 palona Aj Holendernia 12). 

Kasza perłowa Nr. 3 30-— 
Kasza owsiana 34.— UNO SEA — — — — — — — LAA AA AAAAAA AB a 
Siemię Iniane 90 proc. 36,72—36,95 skorze „Remingten* Posady 

CENY ORJENTACY JNE: PHSKABE SKRSEACIENIENECH ada Ag rr 7 

Żyto II stand. ABOCA NN: Zalżecm 14 m.10 0 
a » kaszę zbierany 16--10,50 poyjanina — — ‚шіепп‘ * п\ош‘пі- 
wies standartowy 15— E w 2 2,,, Sem semin naaczyciel- 
Owies zadeszczony 12,50—13 — TUB aaa už Lokale © sklem do pro madai 
Mąka žytnia razowa szatrow. 18,50—-11.—— e @ > komplsta k = 
Reszta cen bez zmian. ZE REAGPOWEGAE a" 17, Jagni- 

TSS Choroby skórne, || L Pas 
CENY NABIAŁU I JAJ W WILN/E weneryczne, kobiece и as оя NAGADAAKAŁAG KA 55 

i i WILEXSKA 34. 3 w dniu 13 listopada 1933 r. BE ać 2 hoojowe : wygoda  * POSZUKUJĄ 
MASŁO za kg. w złotych: WAAARARREdACAŁON=G MH Łaskawe ołerty do PRACY 

Wyborowe hurt 3,50 — detal 3,90. “ Kueno administracji dla W. Ł,  orerettwewur""" 

Stołowe hurt 3,30 — detal 3,70. SPRZEDAŻ > Se Poszukuję 
A BREROZERARECADIERZEZĄ Solene hurt 3,30 — detal 3,60. c» BAR | posdas gospody DESA 

SERY za kg. w zł.: а e £ e nie ua wyjazd, do księ- 

Nowogródzki hurt 2,1) -= detal 2.40. OKAZYJNIE BFS NSE g;,), posiadam dingo- 
Litewski hurt 1,60 — detal 1,80. 
Lechicki hurt 1.80 — deta! 2,10. 

JAJA za kopę (60 sztuk) w złotych: 
Nr. 1 6,00, Nr. 2 5,10, Ni. 3 4.80. 

JAJA za sztukę groszy: 
Nr. 1-1, Nr +210-Nr. 3-3: 

  

DO SPRZEDANIA SAY 
garnitnr mebli salono- Na Kursy Krojz 
wych, obrazki, wyży- i szycia przyjmię u- 
maczka, lampy etc. Ja- czenice za dostępną © 
giellońska 7 m. 6 wej- płatą. Nauka solidna. 
ście z dziedzińca Królewska 5 —11. 

letnią praktykę, lub też 
kasjerki. Waranki, bar- 
dzo skromne. Oferty do 
Biura Reklamowego — 
Garbarska 1 sub „Go- 
spodyni* 0 

  

SŁUŻĄCA 
posznkuje posady zde- 
bremi Świsdect wausi.— 
M>że samodzielnie pro- 
wad ić  gospodarstwe 
Nieświeska 5 m. 4 - 
łowicz 

Starsza osoba 
poszukuje mieszkania x 
utrzymaniem, wsamisn 
za konwersacje fram- 
cuskie, Może również 
zająć się gospodarst 
wem  miejskiem lub 
wiejskiem, prowzdie- 
niem iaternatn. Zgłe- 
szenia do adm, „Słowa” 
dia p L. 
PRESEETES SK 

RÓŻN: 
ROTRA EEST 

Maiątek oddaje się 
w dzierżawę. Odległy 
3U «ił od Wilna, 12 od 
kolei — grey srosi”, Z 
KCmucikaciĘ autobaso- 

wą. Bidyuki murowane 
w dobrym stanie, zie- 
mi us przedniejszej or 
nej 156 hektarów, łąk 
38 i past»iska Zgla- 
szać sią Wilne —Dobro- 
czynny 2 m, 4 o 2 po 
południe. 

Modystka 
przyjmuje wszelką ro- 
botę w zakies kzpelła- 
srnictwa wchodzącą. — 
wykonnje tanio I ele- 
gancko. Wieżks 3 m. 16 

Litości 
naszych czytelników 
polecamy wdowę pe 
urzędniku magisireckim 
z trojgiem dzieci, 
dza ostateczna, bosi i 
obdarci Łaskawe ofiary 
w produkiach i ubrz- 
nia przyjmaje Admiai- 
strasja „Slowa“ dia J. A. 

  

ОР ОТ К 2Е В МА O сЗалРеНещея 
T-wo Św. Win 
woła o pomoc dla 
letniego starca mające- 
go raka. Syn młody 
gruzlik przy mim z 

g czworga małemi dzieć 
mi najmłodsze ceczme, 
już grnzliczne — nę- 
dza «rzycząca. Bruk 
ubrań, chleba, miesz- 
kanie fatalne. O uaj- 
drobniejsze ofiary pra- 
szę składać pod literę 
N. do Redskcji „Słowa* 
    

Miłosierdziu 
czyteln ków poleca się 
obłożnie i nienieczałnie 
chora, nie mająca žad- 
nych środków do życie 
Zofja Ukrynówna zam. 

DE zaułek 2 
m. 

(IS IE SS ĖS INT NES STS TIERTTKIE MEAT ZP OWCA CERRO W 

* Wilno Zamkowa 2. Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

 


