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Polityka kamedulska 
Wiemy, że Kameduli żyją w odosotr- 

nieniu, każdy w swoim domku, uprawia 

własny ogróżiek, z nikim mie obcuje -- - 

przy spotkaniu z ludźmi, lub z innysui 

'chami wolno mu jedynie wypewie- 

dzieć „Mamento moni“. 

Raz tylko do roku zbiera się brać za- 

konna jakby na walne zebranie i 

czas rozmawiają ze sobą. 

Obecna polityka ekomoniczna narc- 

dów świata coraz bardziej zbliża się do 

reguły kamedulskiej. 

Jedno państwo odgradza się od dru- 

  

  "m    

  

   

WÓW- 

  

—giego coraz to wyższym murem celnym 

i oraz gęstszemi kratami zakazów 

przywozu, tak, że ilość wymienianych 

zapory towarów coraz trudniej przez te 

się przeciska. ; 

Każdy dąży do uprawy swego jedy- 
nie ogródka, z którego produktów chce 

wszelkie zaspokoić potrzeby. To się 

nazywa autarkja, czyli dążenie do samo- 

wystarczalnošci. 

Próby rozmów coraz mniej się udają 

pertraktującym stronom, a więc jest i 

dążenie do kompletnego zamilknięcia roz 

mów pomiędzy państwami. 

Radzilibyśmy jednak by wszelkie per 

traktacje zaczynały się od owego „Me- 

mento mori“ tj. pamiętaj o śmierci, gdyż 

dalszy postęp w ograniczeniu wymiany 

międzynarodowej grozi śmiercią ekono- 

miczną wszystkim narodom kuli ziem- 

skiej. Świat tak jest stworzony, że ana- 

iiasy rosną na Cejlonie i w Meksyku a 

nie chcą rosnąć ani w Polsce, ani w Lap- 

ladji Ryż upodobał sobie klimat mokry i 

upalny, a jabłka, gruszki i śliwki tylko w 

amierkowanej rodzą strefie. 

Słonie żyją w Indjach i Afryce, gdzie 

też małpy i papugi prosperują, podczas 

gdy bydło mleczne hoduje się w krajach 
bardziej na północ i południe od zwrot- 

nika położonych. 

Rozkład złóż mineralnych nie jest też 

równomierny, zarówno jak kultura naro- 

dów i uprzemysłowienie różnych kra- 

jów. Potrzeby ludzi są różnorodne i mo 

gą być zaspakajane przez możliwie sze- 

rokie użycie wszelkich produktów, któ- 

rych dostarczą kula ziemska i ich prze- 

tworów. 

Stąd konieczność wyiniany dóbr po- 

między różnemi krajami i im ta wy- 

miana jest mtensywniejsza, tem silniej 

wzmiaga się produkcja każdego kraju 

wraz ze wzrastającem zatrudnieniem rąk 

roboczych i wzrostem zamożności lud- 

ności, a zatem i samych państw. 

Dziś państwa salwując swoją produ- 

kcję, postępują jak to dziecko co „na 

złość mamie'* odmroziło własne uszy. 

„Ty bierz moje produkty — a ja 

twoich brać mie będę* oto hasło, które 

dziś rozbrzmiewa, ale gdy obie strony 

stoją na jednakowem stanowisku, wy- 
miana międzynarodowa upada i zanika 

coraz bardziej. 

„Do mnie niech turyści przywożą pie 

niądze z obcych krajów, ale ja swoim jeź 

dzić nie pozwalam. — Trudno sądzić, 

by tak sporo naiwnych ludzi się znalazło, 

którzyby wizyty składali płacąc za nie 
i wiedząc, że na rewizytę liczyć nie mo- 

84. 
W obecnym kryzysie, urobionym tak 

starannie i umiejętnie przez ekonomistów 

z obozu socjalistycznego, już nie o jazdy 

zagranicę, ludzie myślą: są oni unierucho 

mieni w swych osiedlach, nie mając na- 

nawet na jazdy po kraju. 

Wszak owe pociągi dancing-bridż, 

w nieznane, na festyny i jubileusze za 

ćwierć ceny, czyż nie świadczą wymow- 

mie o straszliwem zbiednieniu ludności, 

którą się temi ulgami kusi do dania do- 
chodu kolejom naszym? 

Że mamy dużą frekwencję w naszych 
uzdrojwiskach, nie świadczy to o zamoż- 

ności ogólnej, gdyż znacznie przeważa 
tam kontynent osób mających stały za- 
pewniony dochód z uposażeń państwo- 

wych, zaś ci, którzy łożą na te wydatki 

państwowe, siedzą przeważnie w domu 

pielęgnując  autarkję, czyli zadawalnia- 

nie się tem, czego przeważnie nie ma t.j. 

  

rezygnacją z wielu najniezbędniejszych 

potrzeb. Ami Komisja Rozbrojeniowa, 

ani takaž gospodarcza nie daly nic, a ra- 

czej dały to smutne przeświadczenie, ż 

każdy chciałby sam brać, innym nic nie 

Pierwszego kroku, podobno 

skt zrobić nie ch 

  

dać. 

     
  najtrudniejszego, — 

  

   
choć wszyscy wiedzą, że lecą w prze- 

paść. 

Sądzić należy, że z wieży Babel 

jest Liga Narod 

nie może. Zapewne poprawa 

stąpi wówczas gdy którekolv 

  

nic zbawczego w 

sytuacji 

pańsów 

na- 

      

przetnie węzeł gordyjski wszeikich nie- 

domagań ekonomiczno-socjałnych i za 

niem pójdą inne dopiero. 

Do tego czasu każdy będzie się za- 

mykał w swoim domku i oby powtarzał 

jak najczęściej „Momenio mori“ nim doj- 

dzi: do przekonania, że droga, którą do- 

tychczas kroczy, prowadzi do Śmierci 

ekonomicznej a więc i socjałnej i poli- 

tycznej. 

Świat nie može powodować się izo- 

lacyjną metodą Kamedułów, gdyż ci mni- 

si znękani życiem uciekli od niego. Ży- 

cie wymaga współpracy wszystkich, a 

gdy to nastąpi, wróci porządek, a z nim 

i dobrobyt. Oby rosa oczu nie wyjadła 

przed wschodem słońca. 

St. Wańkowicz. 
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Haroznmienie A 
Poseł Rzeczypos 

BERLin. PAT. — Biuro Wolffa ko- 
munikuje: Kanclerz Rzeszy przyjął dziś 
przed południem, w obecności ministra 
spraw zagranicznych Rzeszy, posła pol- 
skiego, który złożył mu swą powitalną wi 
zytę. Wymiana zdań na temat stosua- 
ków niemiecko-polskich wykazała zupeł- 
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iko-plemietkie 
politej u Hitlera 
ną zgodność obu rządów w ich zamiarze 
traktowania na drodze bezpośrednich ro- 
kowań spraw, dotyczących obu krajów, 
oraz dla utrwalenia pokoju w Europie i 
wyrzeczenia się w stosunkach między 
sobą wszelkiego uciekania się do siły. 

Wrażenie w Berlinie 
BERLIN. PAT. — Wiadomość о roz- 

mowie posła polskiego z kanclerzem 
Rzeszy Hitlerem przyniósł jako pierwszy 
z dzienników „Berliner Boersen Kurier“, 
w ukazującem się późnym wieczorem 
wydaniu prowincjonalnem, umieszczając 
komunikat biura Wolifa na naczelnem 
miejscu numeru. Wiadomość opatrzona 
jest tytułem, podanym tłustym drukiem: 
„Bezpośrednie rokowania z Warszawą. 
Poseł polski u Hitlera", 

Konflikt pomiędzy 
MOSKWA PAT. — Pomiędzy Niemcami a 

ZSRR wybuchł poważny konilikt— 6 firm nie- 

mieckich zażądało Od przedstawicieistwa han- 

dlowego ZSRR wyrównania strat, wynikłych z 

powodu spadku dolara i funta, w których to 

walutach były wystawiane weksle sowieckie— 

Wobec odmowy strony sowieckiej, firmy nie- 

mieckie wyjednaży u władz Rzeszy oddanie spra- 

  

Wiadomość lotem błyskawicy roze- 
szła się w późnych godzinach wieczor- 
nych po mieście, wywołując, zwłaszcza 
wśród korespondentów prasy zagranicz- 
nej, olbrzymie wrażenie. Ogólnie pod- 
kreślają oni znaczenie rozmowy, wska- 
zując przedewszystkiem na ostatnie zda- 
nie kornunikatu oficjalnego. Zdaniem 
korespondentów, treść komunikatu wska 
zuje na poważny krok naprzód w obec- 
nej zawiłej sytuacji europejskiej. 

Niemcami a SSSR. 
wy do rozpatrzenia arbitrażowi w drodze przy- 

musowej. Komisarz handiu zagranicznego w wy 

danym wczoraj komunikacie odrzuca katego- 

rycznie pretensje niemieckie jako nieuzasadnio- 

ne i oświadcza, że strona sowiecka nie weźmie 

udziału w żadnem postępowaniu arbitrażowem, 

ami też nie podda się jego orzeczeniu, 

  

Nowe perspektywy i plany Mussoliniego 
LIGA NARODÓW UTRACIŁA ZNACZENIE. 

RZYM PAT. — Mussolini wygłosił wielką 
miowę na posiedzeniu: rady narodowej korpora- 

cji. Mussofini przedstawił na wstępie główne fi- 

nje rozwoju kapitalizmu. Dziś niema takiej dzie- 

dziny gospodarczej, w którą państwo nie musia- 

łoby wglądnąć. Gdybyśmy chcieli poddač - się 

temu kapitalizmowi w jego ostatniem stadjum, 

doszlibyśmy do kapitalizmu państwowego, któ- 

ry nie jest niczem innem, jaic socjalizmem pań- 
stwowym. Europa utraciła swą dawną rolę, 0- 

becnie z tamtej strony Atlantyku rezwinął się 
przemysł kapitalistyczny, a na Dalekim Wscho- 
dzie Japonja, po wejściu w kontakt z Europą, 

przez wojnę 1905 roku zbliża się wielkiemi kro- 

kami ku Zachodowi. Europa ma jeszcze moż- 
ność usiłować na nowo wziąć w ręce ster cy- 

wilizacji światowej pod warunkiem, że osiąg- 
nięte będzie przez nią pewne minimum jedności 

politycznej. To porozumienie polityczne Europy 

nie będzie mogło się urzeczywistnić, © ile uprzed 

nio nie zostaną naprawione wielkie niesprawie- 

dliwości. 

Znajdujemy się w punkcie bardzo poważ- 
nym wytworzonej sytuacji. Liga Narodów utra- 
ciła wszystko, co mogło jej nadawać jakiekoł- 
wiek znaczenie polityczne, W Lidze Narodów 

niema Rosji, Stanów Zjednoczonych, Japoni: i 
Niemiec. 

KORPORATYWIZM. 

Przeszedłszy do omawiania roli korporacji, 
oświadczył, że nie widzi żadnych przeszkód, a- 
żeby korporacja posiadała pewne zadanie do- 
radcze. już i Obecnie w wypadkach, gdy rząd 
zamierza powziąć pewne postanowienia o szer- 
szem znaczeniu, odwołuje się do zainteresowa- 
nych. Gdyby to w przyszłości miało stać się o- 
bowiązującem dla pewnych określonych zagad- 
nień, premjer nie widziałby w tem nic złego, 
gdyż wszystko co zbliża obywatela do państ. 
wa, związuje obywatela z maszyną państwową. 

Główne punkty, które najbardziej poruszyły 
to zgromadzenie, to punkty, które mówią o na- 
daniu radzie narodowej korporacji władzy pra- 
wodawczej, 

Od chwili, w której unicestwiliśmy wieło- 
partyjność, izba poselska straciła główny mo- 

tyw, dla którego została stworzona. 

Wszystko to nastąpi w bliskiej przyszłości, 
my bowiem nie śpieszymy się. Rzeczą najważ- 
niejszą jest ustafić zasadę, gdyż z zasady z su- 
rową koniecznością wypływają konsekwencje. 
Gdy w styczniu 1923 roku stworzyliśmy wielka 
radę faszystowską, pewnym umysłom powierz- 
chownym mogło się zdawać jedynie, że stwo- 
rzono jakąś nową instytucję. Otóż nie, tego 
dnia pOchowano liberalizm polityczny. Korpo- 
ratywizm jest ekonomią dyscyplinarną, a w kon 
sekwencji kontrolowaną, nie można bowiem wy 

Zebranie dyskusyjne Ziemian 
z now. sandomierskiego 
W dniu 6 bm. odbyło się we Włostowie, 

majątku szambelana Szymona Karskiego, duże 
zebranie, które zgromadziło ziemiaństwo z po- 
wiatów: sandomierskiego i opatowskiego. Na 
zebraniu tym wygłosili przemówienia minister 
Leor Janta-Połczyński i sen. Józef Wielowiey- 
ski oraz Henryk Łubieński. 

Po referatach wywiązała się dyskusja, w 
której zabierali głos pp.: Łempicki, August Za- 
łęski, Turnau, ks. Artur Radziwiłł, Szymon Karski 

Specjalnie dużo uwagi poświęcono spra- 
wom wyborów samorządowych. 

obrazić sobie dyscypliny, któraby nie przewidy- 
wałą kontrcii. Korporatywizm wyrasta ponad 
socjalizm i liberalizm i stwarza nową syntezę. 

UPADEK KAPITALIZMU I SOCJALIZMU. 

Mussolini podkreśla w dałszym ciagu fakt 
symptomatyczny, że upadek kapitalizmu zbiega 
się z upadkiem socjalizmu. Wszystkie partje so- 
cjalistyczne Europy rozsypały się w proch. — 

©tóż oba te zjawiska nie są związane z soba 

pod względem ściśle logicznym, wszakże ist- 

nieje między niemi zbieżność historyczna. Oto 
dlaczego gospodarka korporacyjna staje się mo- 
mientem historycznym, kiedy dwa zjawiska 

współnie istniejące, kapitalizm i socjalizm, dały 
to co mogły dać, Po jednym zorówno, jak i po 

drugim dziedziczymy to, co miały one w sobie 
žywotnego. Odrzucilišiny teorję homo Oecono- 

miicus, który nie istnieje, istnieje natomiast czło- 

wiek integralny, który jest człowiekiem politycz- 
*nym, ekonoriicznym, religijnym, który jest świę- 
tym i wojownikiem, W chwili obecnej podej- 
mmujemiy znów stanowczy krok na drodze rewo- 
lucji. 

"Wkońcu Mussolini zastanawia się nad tem, 
czy korporatywizm może mieć zastosowanie w 
innych krajach. Zapytanie to stawiane jest we 
wszystkich krajach niewątpliwie wskutek ogół. 
nego kryzysu kap'talizmu. Rozvi ia korpora- 
tywistyczne narzucają się wszedzie, jednak a- 
żeby dojść do korporatywizmu konieczne są pe- 
wne warunki, mianowicie: istnienie jednej i je- 
dynej partji uwarunkowane dyscypliną ekono- 
miczną i polityczną, istnienie ponad rozbieżny- 
mi interesami pewnego łącznika, wiążącego 
wszystkich obywateli. 

   

  

Katastrofalna sytuacja dolara 
LONDYN PAT. — Przesileiie na stanowis- 

ku sekretarzą i podsekretarza finansów w Ame- 
ryce wywołało w Londynie bardzo silac wraże- 
nie w kołach City. — Ustąpicnie Woodina * A- 
chesona tłumaczą tutaj niecnęcia ebu tych od- 
pewiedzialnych kierowników skarbu amerykań- 
skiego wobec inilacyjnych tendencyj prezydenta 

Roosevelta. Spadek dolara, jaki się w ostatnich 
trzech dniach zaznaczył, dowodzi -— zdaniem 
City londyńskiej — że skarb amerykański nie 
mógł więcej opanować kursu dolara. We środę 
w godzinach popołudniowych dolar spadł do 
5,40 za funt. Od czasu, gdy w Anieryce, dziś 
po raz pierwszy cena złuta nie została zmienio- 

na, lecz ustanowiona w tej samej wysokości, 

ce wczoraj. W City iondyńskiej thimaczą to chę- 
cią wstrzymania przez skarł) amerykański spad- 
ku dolara, 

Qbejnn:iący kierownictwo skarbu amerykań 
skiego w charakterze p. 0. sekre'arza stanu fi- 
nansów Morgenthau junior, jest w przeciwień- 
stwie do Woodina i Achesona, zdecydowanym 
zwolennikiem inflacji dla ratowania rofnictwa, 
którego interesów bronił do tej pory, stojąc na 
czele specjalnego urzędu odbudowy rolniczej. 
Nominacja Morgenthaua zdaje się więc ozna- 
czać, że spadek dolara będzie trwał nadał, 

DOLAR W WARSZAWIE 5.47 

WARSZAWA. PAT. — Na przedgi 
obracano jedynie dolarem po kursie : 
zatem odnotowano kursy orjentacyj 
ra ego 9,01 i rubla — 4.72. Innych noto- 
wań nie było w związku z próbnym alarmem 
lotniczym i uniemożliwionym wskutek tego 
normalnym ruchem w mieście. 

   
    

  

Premier Serraut wzywa do zachowania 
zimnej krwi 

PARYŻ PAT. Na posiedzeniu Izby Deputowa- 

nych © inie 21,36 w dalszym ciągu dysku- 
Sji nad polityką zagraniczną, dłuższe przemó- 
wienie wygłosii premier Sarraut, który na po- 
czątku podkreślił, że trzeba zachować zimną 
krew. 

Im poważniejsze są konjunktury, tem wię- 
cej wypada dać dowód spokoju i mocno i spo- 
kojnie stawić czoło strachowi. Mam jasne prze- 
świadczenie o dobrem prawie mego kraju, Kraj 
nasz pragnie w dalszym ciągu budować pokój, 
pomimo wszelkich przeszkód, 

Sarraut odrzuca ideę „panicznego pokoju 
zamiast pokoju w bezpieczeństwie, nad czem 
Francja zawsze pracowała. Francja nie porzuci 
terenu, mocno ustalonego w Genewie, Ligi Na- 

rodów, konferencji rozbrojeniowej, współpracy 
wszystkich narodów dła obrony pokoju. Te za- 
sady były kołejno proklamowane przez nastę 
pujące po sobie rządy. Skolei i obecny premjer 
potwierdza je wobec kraju i wobec całego 
świata. 

Pragnę zachować nadzieję —- mówił dalej 
preinjer — że Niemcy podpiszą konwencję roz- 
brojeniową, przez co przysłużą się idei pokoju. 
Będziemy kontynuowali z Niemcami lub bez 
nich dzieło organizacji pokoju. Świat zna naszą 
jojalność, Kończąc swą mowę, premjer zwrócił 
się do Izby o wyrażenie rządowi zautania. 

PO przemówieniu dep. Bluma, Izba zakoń- 
czyła debaty w sprawie polityki zagranicznej, 
przyjmując wniosek o wyrażenie zaufania. 

  

Wybory da rad gromadzkich na Wileńszczyźnie 
Wczoraj podsumowane zostały wyniki wy- 

borów do rad gromadzkich w 7 powiatach wo- 
jewództwa wileńskiego z dnia 14 bm. Akcją wy- 
borczą objęte były powiaty: dziśnieński, moło- 
deczański, oszmiański, postawski,  święciański, 
wileński i wileńsk0-trocki, Brak rezultatów z po 
wiatu brasławskiego. W powyższych powiatach 
odbywały się wybory do 313 gromad, podzielo- 
nych aa 175 okręgów wyborczych. Ogółem przy 
padło sa te okręgi 2028 mandatów, z czego Biok 
Bezpartyjny uzyskał 2010 mardatów, opozycja 

zaś 13, Zaledwie w 6 okręgach odbyło się gło- 
sowanie (jawne), w pozostałych zaś okręgach 
głosowania nie było z powodu zgłoszenia jed- 
nej tylko listy BBWR., która w sen sposób prze 
szła w całości. Frekwencja wvosiła 50 procent, 
Wybory miały przebieg bardzo spokojny. Jedno- 
cześnie nadeszły informację © wwniku wyborów 
w pow dziśnieńskim w dniu 13 bm. W 4 gro- 
madach, podzielonych na 30 okręgów wybor- 
czych. wszystkie 64 mandaty przynadły wyłącz- 
nie BBWR. 
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Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe I tabelaryczne 0 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie, 

Łaszuk,, 
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Projekt ustawy o zwsiczaniu 
klęsk żywiołewych 

WARSZAWA (tel. wł.) Dowiadujemy się, 
że Obecnie opracowywany jest projekt ustawy 
o ochronie przed pożarami i innemi klęskami ży- 
wiołowemi. Dotychczasowe przepisy, pochodzą- 

ce z ustawodawstwa zaborców, ujmowały tę 
kwestję fragmentarycznie i celem nowej usta- 

wy jest usunięcie braków i stworzenie jednolitej 
podstawy w zakresie zwalczania kięsk żywioło- 

wych. 

Katedra ekonom]i na politech- 
nice warszawskiej 
MA BYĆ PRZYWRÓCONA 

WARSZAWA (tel. wł.) Według obiegają- 

cej pogłoski, zniesiona katedra ekonomii na Po- 
fitechnice Warszawskiej, której profesorem był 
dr. jerzy Michalski b. min. skarbu, podobno ma 
być w najbliższym czasie przywrócona, wsku. 
tek jakoby przyjęcia przez Ministerstwo Oświa- 
ty wniosku Senatu Politechniki. 

+ 
Zwo!nienie działaczy „naro- 

dowych” 
WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj zwolniono 

aresztewanych onegdaj dwudziestu trzech dzia- 
łaczy narodowych z przewodniczącym sekcji 
młodych Str. Narodowego Kumickim na czele. 
Aresztowanym zarzucano, że przygotowywali 

ną czas ataku gazowego w Warszawie zakrojo- 
ną na szeroką skalę akcję antyżydowską, 

„Košciuszko“ przybył do Ko- 
penhagi 

WARSZAWA (tel. wł.) Z Kopenhagi dono- 
szą: Statek ,Kościuszko* przybył do portu 
wczoraj o godzinie 11-tej, powitany przez licz- 
nie zgromadzoną publiczność i dziennikarzy duń 
skich, wobec zainteresowania, jakie wywołało 
uratowanie załogi parowca Horst Wessel. Ura- 
towana załoga niemieckiego statku zwróciła się 
do kpt. Borkowskiego z oświadczeniem, że pra- 
gnie wylądować nie w Kopenhadze, lecz w Gdy- 
ni. Życzenie to wywołało wśród załogi „Koś- 
ciuszki'* zrozumiałe zadowolenie. 

„Košciuszko“ przybędzie do Gdyni 16 bm. 
w godzinach popołudniowych. 

Muraszko ped śledztwem 
Z Warszawy donoszą: Sędzia śledczy M-go 

rewiru Rybczyński, podjął śledztwo przeciwko 
b. przodownikowi Janowi Muraszce, zabójcy 
działaczy komunistycznych Bagińskiego i Wie- 
czorkiewicza, którzy zostali zastrzeleni przed wy 
danie ich Sowietom. Jak wiadomo, mordu te- 
go dokonai Muraszko w czasie eskortowania 
więźniów do granicy sowieckiej. 

PO odcierpieniu kary, Muraszko zamieszkał 
w. Warszawie u niejakich Ponarskich, przybiera- 
jąc ze względu na swą przeszłość pseudonim. 

Ostatnio między Muraszką a Ponarskim do- 
szło do zatrgu, w czasie którego Muraszko zadał 
właścicielowi mieszkania ciężkie obrażenia cie- 
lesne kołbą rewolweru. W związku z tem posta- 
wiony został w stan oskarżenia, 

W dniu onegdajszym na wniosek obrony 
Muraszki przeprowadzona została ekspertyza 
jego poczytalności. Dwaj biegli sądowi dr. Ku- 
bicz i Dreszer, stwierdzili u Muraszki zmnięj- 
szoną zdoiność kierowania swemi czynazni, 

  

Proces © zamach na kancierza 
Dolfussa 

WIEDEŃ PAT. — W najbliższą sobotę 
przed sądem ławniczym rozpocznie się proces 
przeciwko Rudolfowi Dertilowi, oskarżonemu © 
usiłowanie morderstwa kanclerza dr. Dolfussa, 
Na proces powołanych zostało 4 świadków, mia- 
nowicie kanclerz Dolfuss, minister handłu Stok- 

a-.kinger i 2 urzędników policyjnych. Proces prze- 
ciwko rodzicom Dertila odbędzie się osobno, 
SRBRKASEI BRRRCTOWROWRZWESE WAZO TSCZABEE 

Zebranie oddziału zjednoczenia 
ZACHOWAWCZYCH ORGANIZACYJ РО- 

LITYCZNYCH W KIELCACH 
Onegdaj odbyło się w Kielcach o godz. 

5-tej po południu, zebranie Wojew. Oddz. Zje 
dnoczenia Zachowawczych Organizacyj Poli- 
tyeznych. Zebraniu przewodniczył szambelan 
Szymon Karski. Po sprawozdaniach z dotych 
czasowej działalności Oddziała — program 
pracy na przyszłość został nakreślony w prze 
mówieniu ministra Leona Janta-Połczyńskie- 
go, a uzupełnił go p. minister Wielowieyski. 
Specjalnie dużo wagi poświęcono sprawom 
wyborów samorządowych. Pozatem przema- 
wiał poseł Schimmel i Hxr. Henryk Łubień- 
ski w sprawach organizacyjnych. Po przemó- 
wieniąach i ożywionej dyskusji — zebrani 
wybrali nową Radę złożoną z 30 osób, do któ 
rej weszli p.p.: Witold Morawski, Stanisław 
Morawski, Szymon Karski, Jerzy Różycki, 
K. Ks.. Radziwiłł, Michał Popiel, Jerzy Gem- 
browiez, Władysław hr. Tarnowski, Gabryel 
Łuniewski, Adolf Steinhagen, August Łempie 
ki, Seweryn Borkiewiez, Al. Moes, Władysław 
Moes, Ignacy Kowalski, Stefan Jacobson, Al- 
fons Paszewski, Wł. Jasieński, 8. Rydel, Ed- 
ward Karsz, Władysław Onitysch, Bolesław 
Dobrowolski. Osiem miejsc  zarezerwowano 
dla przedstawicieli miasta Kiele. 

Następnie powołano Zarząd w następują- 
eym składzie: Szymon Karski, Witold Moraw 
ski, Stanisław Morawski, K. Ks. Radziwiłł, 
Jerzy Różycki, Seweryn Borkiewicz, Adam 
Byszewski i Władysław Hr. Tarnowski. — 
Dwa miejsca zarezerwowano do kooptacji 
przedstawicieli miasta Kielce. 

Wreszcie powołano delegatów na wszyst- 
kie powiaty wojew. Kieleckiego. 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte ny. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA -— Kiosk Księg. Kol. „Ruch*, 

wincji o 25 proc „drożej. | 

Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. ; 
L LŽ -- 

TELEGRAMY 
PODZIĘKOWANIE PREZYDENTA RZE- 

CZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA. PAT. — Z polecenia Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej szef kancela 

rji cywilnej Pana Prezydenta wyraża za po- 

średnictwem prasy podziękowanie  przedsta- 
wieielom wszystkich wyznań, przedstawieielom 

nauki, sztuki, Polonji zagranicą,  organiza- 
cjom społecznym, kulturalnym i zawodowym 

oraz osobom prywatnym za przesłane z oka- 

zji 15-lecia niepodległości depesze gratula- 
eyjne. 

ATAK GAZOWY NA WARSZAWĘ 

/ARSZAWA. PAT. — We środę w go- 
dzinach rannych Warszawa przedstawiała 
niezwykły widok. Około godziny 10 rano 
rozległ się ryk syren fabrycznych, bicie w 
dzwony, oraz sygnały samochodów. Życie п- 
liczne Warszawy zamarło. Wszyscy miesz- 
kańcy schronili się do bram. Tramwaje sta- 
nęły, auto odjechały do wyznaczonych puu- 
któw zbornych. Na ulicach krążyły tylko pa- 

trole polieji z maskami przeciwgazowemi, sa- 
mochody drużyn ratowniczych, oraz pogoto- 
wie sanitarne. 

W kilka minut po alarmie nad środko- 
wą dzielnicą miasta, ukazała się eskadra sa- 
molotów niszezycielskich, która dokonała licz 

nych ewolucyj. Pozatem ukazała się eskadra 

ciężkich samolotów bombowych, które doko- 

teoretycznego ataku powietrznego na 
najgłówniejsze objekty miejskie.. 

W kilka minut po 11-tej alarm odwoła- 
życie powróciło do normalnego stanu. 

Między godziną 12 a 13-tą odbył się po- 
wtórny alamn lotniczy, poprzedzający atak 
samolotów. W ezasie drugiego alarmu lud- 
ność wykazała, jak i za pierwszym razem, 
znakomitą dyscyplinę. Drużyny ratownicze 
bardzo szybko przybywały na miejsce wyba- 

zkańeów, którzy przez rozjemeów 
ćwiczeń zostali uznani za zatrutych gazem, 
patrole ratownicze odprowadzały na miejsca Z 
przeznaczone do odkażania. я 

Akeja ćwiezeń pozostawała pod kierow- | 
nietwem płk. Ajdukiewieza, który z wojewo- 
dą Jaroszewieczem czuwał nad 
całokształtu ćwiczeń. 

ARESZTOWANIE DYREKTORÓW KON- 
©ERNÓW - 

KATOWICE. PAT. — Prokurator Sądu 
©kręgowego w Katowicach dr. Tokarski wy- 
dał dziś nakaz aresztowania dyrektora kon- 
cemmu Wspólnoty Interesów Rodego. 

POZNAŃ. PAT. — Toczące się od kilku 
miesięcy śledztwo w sprawie niedokładności 
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kolidujących z przepisami prawnemi w koa-. > 
eernie chemicznym dr. Romana May'a ujaw- 
niło, że braki kasowe w sumie około 3 mil jo- 
nów zł. należy przypisać nieuczciwości urzęd 
ników, wobee czego wezoraj wieczorem  are- 
sztowano byłego naczelnego dyrektora kon- 
cernu dr. Rozmiarka, dyrektora * Stwioroka, 
prokurenta Drygasa oraz 4 urzędników, któ- 
rych odstawiono do dyspozycji sędziego śled- 
czego. 

ZMIANY W MARYNARCE JAPOŃSKIEJ 

'TOKJO. PAT. — Na stanowiskach wyż- 
szych dowódców marynarki japońskiej zapo- 
wiedziane zostały poważne zmiany, świadczą 
ce o zwycięstwie zwolenników silnej marynar- 
ki. Jak słychać, zmiany te pozostają w ści- 
słym 7 u z agitacją wśród oficerów ma- 
rynarki w następstwie pociągnięcia do odpo- 
wiedzialności sądowej szeregu oficerów po - 
zamordowaniu Inukai, jak również w związku 
z niezadowoleniem, jakie wywołuje londyński 
traktat morski. 

ARESZTOWANIE SŁYNNEGO WŁAMY- 
WACZA 

STOKHOLM. PAT. — Dziś rano aresz- 
towano jednego ze spraweów włamania i 
kradzieży, dokonanej w mieszkaniu kolekeja- 
nera dzieł sztuki w Stokholmie inż. Rascha. 
Aresztowany włamywacz jest z zawodu robot 
nikiem, pracującym w zakładach metalurgic. 
nych. Nazywa się Blaich, jest narodowości 
niemieckiej. Blaich dokonał również swego 
czasu kradzieży u znanego polityka szwedz- 
kiego i kolekcjonera Tryggera. 

BILANS BANKU POLSKIEGO 
WARSZAWA. PAT. — W ciągu pierw- 

szej dekady listopada zapas złota powiększył 
się o przeszło 0,1 miljona złotych do 474,2 

   

    

   

"milj. zł. Wzrósł również o 3,7 milj. stan pie- 
niędzy zagranicznych i dewiz wynosi obecnie 
90 miljonów złotych. Suma wykorzystanych 
kredytów obniżyła się o 12,8 milj. do sumy 
809,1 milj. zł. przyczem pożyczki  zabezpie- 
czone zastawami zmniejszyły się o 10,2 milj. 
zł. do 76,8 milj. zł., a portfel wekslowy — o 
4,4 milj. zł. do samy 682 miljony zł. Nato- 
miast portfel biletów skarbowych  zdyskon- 
towanych wzrósł o 1,8 milj. do sumy 50.3 
milj. zł. Zapas polskich monet srebrnych i 
bilonu, po stosunkowo znacznym spadku na 
ultimo października, powiększył się w ciągu 
ubiegłej dekady o 5,4 milj. do sumy 46,4 milj. 
zł. Pozycja „Inne aktywa'' wzrosła o 4 1 pół 
miljona do 176,1 milj. zł. Natomiast „Inne 
pasywa'* obniżyły się o 3,1 milj. do sumy 
329 milj. zł. Natychmiast płatne zobowiąza- 
nia wzrosły o 54,7 milj. do sumy 233,4 milj. 
zł., przyczem wzrost nastąpił zarówno na ra- 
chunkach żyrowych kas państwowych, jak i 
prywatnych rachunkach żyrowych, oraz na 
pozycji „Inne rachunki*. Obieg biletów ban 
kowych w wyniku wyżej omówionych zmian . 
na poszczególnych warunkach obniżył się o 
50.5 milj. zł. do sumy 995,8 milj. zł. Pokrycie 
wskutek wzrostu natychmiast płatnych zobo- 
wiązań lekko się obniżyło, mianowicie z 42,14 
do 41.99 proc. Stopa dyskontowa 5 proc., za- 
stawowa 6 proc. 

sprawnością |



SILVA RERUM 
XII MUZA — ŚLEPA. 

Dwunastą Muzą jest radjo. Jest to Muza 
s'epa, obdarzona natomiast wyjątkową zdolnoś- 

cią de gadania bez przerwy i wytchnienia. Dwu- 
nasta Muza jest istotą serdeczną i dobrotliwą,— 

przynajmniej w stosunku do swych kapłanów, 

których reklamuje tak energicznie, że Merkur- 
jusz aż włosy rwie z zazdrości. Ostatnią nowoś- 

cią w świecie XII Muzy jest „Teatr Wyobraźni”, 
vo którym obszernie mówi Gazeta Lwowska — 

(315): 
Dziwny jest ten radjowy „Teatr Wyobraź- 

ni“, ze swoją niby staroświecką modą dawania 
każdej sztuki tylko jeden raz. Czasem stanowi 
to jego prawdziwe szczęście (gdy słuchowisko 

drzę uszy, jak tępy gwóźdź), ale czasem jest 
wielką szkodą — i dla zmiennych zespołów ra- 
djowego teatru i dla jego równie zmiennych słu. 
chaczy. 

Coś ze smutku jętki, żyjącej krótką dobę— 
<0Ś z efemeryczności egzotycznych roślin, które 
zakwitają tylko na chwilę — jest w tym jedno- 
razowym wybiysku piękna na fali eteru, Nigdy 
nie styszy się drugi raz najpiękniejszego choćby 
słowa poety. Nigdy drugi raz nie można przeżyć 
dobrego momentu gry odtwórczej. I ta efeme- 
ryczność teatru radjowego mr0zi nawet zapał 
recenzenta. Wszelkie uwagi jego odnoszą się 
jaż zawsze do rzeczy minionych... 

To jest, rzeczywiście, jedną z wad radja, 

które w pógoni za nowością podaje często rze- 
czy nowe tylko pozornie, bo należące raczej do 

kategorji „odgrzewanych kotletów". Powtarza- 
nie numerów (nieraz bardzo nieumiarkowane, a 
wskutek tego bardzo dokuczliwe), praktykuje 
się jedynie w dziedzinie piyt gramofonowych. 

Jednostajna, siłą rzeczy, jest muzyka orkiestr re- 

stauracyjnych. 
Ale mowa jest o „Teatrze Wyobraźni”, czy- 

li o słuchowiskach radjowych. Jakim warunkom 

muszą one odpowiadać? 
Zapewne, że słuchowiska muszą być r0z- 

mite, dła różnych poziomów umysłowych i dla 
różnych społecznych warstw. jeżeli jednak siu- 

chowiska wchodzą w zakres teatru, to artyzm, 

piękno, cecha sztuki — muszą być ich warun- 
kiem. 

Naturalnie, nie każde sluchowisko odpowia- 

da tym warunkom; to też w wielu wypadkach 

są to rzeczy chybione. Dobry wynik może dać 
połączenie dramatu z muzyką. 

Pomysł łączenia dramatu radjowego z dra- 
matem muzycznym jest w założeniu swojem baę' 

"dzo szczęśliwy. Należy jednak zerwać z „przy- 
bližaniem“ wietkich muzyków przez ilustrowanie 
anegdot z ich życia — fragmentami z ich twór- 
czości. Chopin — kasziący dla zwiększenia rea- 

fizmu — i Beethoven nie wyszli na tem specjal- 
nie dobrze. 

Muzyka w teatrze radjowym ma inne za- 
danie. jest czarodziejem, zaklinającym wyobraź. 
nię słuchacza. Jest niewidziałnym dekoratorem. 
jest wreszcie kapelmistrzem, poddającym ton 
szczególnej orkiestrze: tej z przed mikrofonu i 
tej z przed aparatów odbiorczych. 

Autor powyższych uwag poddaje wnikli- 
wej analizie słuchowiska radjowe z ostatnich 

<dni, wszystkich polskich stacyj i m. in. tak mó- 
wi o słuchowiskach wesołych: 

W audycjach wesołych wyróżnił się jubi- 
łeusz (25 niedziela) [wowskiej „Wesołej Fali“ 
5 listopada, Oraz „Kukułka wileńska* z 28 paź- 
dziernika — wesoła, dowcipna, krótka i z świet- 
nym chórem rewellersów J. Świętochowskiego. 

Cieszymy się z takiego wyróżnienia Wilna: 

chór rewellersów J. Świętochowskiego jest pe- 
wną osobliwością Wilna, której się wstydzić nie 
potrzebuje. 

Żałować należy, iż chór teń występuje tak 
rzadko: może radjo wileńskie, zachęcone powo- 
dzeniem, zechce częściej się popisywać produk- 
cjami wileńskiego chóru rewellersów?... Lector. 

ы : 

Bilety kolejowe na raty 
PODRÓŻ DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH w Belgji. 

Na oryginalny pomysł wpadł zarząd kolei 
belgijskich. Pragnąc zachęcić ludność do wyjaz- 

dów na lato, wprowadzono coś w rodzaju sprze- 
daży biletów kolejowych na raty. Sposób ten 
polega na tem, że na wszystkich stacjach kole- 
fowych sprzedawane są specjalne znaczki różnej 

wartości, począwszy Od najdrobniejszych kwot. 

Znaczki te winny być naklejane w specjalnym 
zeszyciku i, gdy uzbiera się dostateczna ilość, 

_._ kasy kolejowe wymieniają te książeczki na bi- 
| _ let kolejowy odpowiedniej wartości. Zamiast 

j więc odkładania pieniędzy przeznaczonych na 

wyjazd, do skarbonki, wystarczy kupować od- 
powiednią ilošė znaczków. W ten sposób można 

łatwo w ciągu całego roku odkładać sobie na 

podróże wakacyjne. 
Również i w Austrji omawiany jest obecnie 

nowy plan ułatwień turystycznych, polegających 
na wprowadzeniu podróżnych bonów oszczęd- 

nościowych (Reisesparmarken). Publiczność za- 

kupując je, będzie mogła zaopatrzać się w po- 
posiadacze płacić niemi będą na kolejach, 0- 

  

' RAID ESKADRY GEN. VU 

Akurat przed dwudziestu laty na niespe- 
łna rok przed wybuchem wielkiej wojny zdu- 
miewano się nad wyczynami łotników, którzz 

potrafili utrzymać się w powietrzu dwie go 

ny na wysokości 1000 mtr. łub przelecieć bez 

iądowania 200 klm. ale nikomu w najśmiei- 
szych marzeniach nie przyszło na myśl, że za 
tat 20 przelot przez Atlantyk nie będzie nale- 

4 žat już do rzeczy nadzwyczajnych, że stała 
komunikacja powietrzna Europy z Ameryk: 
przez Grenlandję będzie kwestją najbli 
łat, że osiągnięcie stratosfery stanie się fak- 
tem. 

To zawrotne tempo rozwoju techniki za- 
bija wszelką fantazję. Opowiadania dla dzieci 
« dywanie - samolocie przestaną być bajką wo 
bee istnienia latających hoteli w postaci Ze- 
pelinów, wyposażonych w hajwyszukańszy 
komfort. Taki np. nowobudujący się w war- 
sztatach Fridrichshafen Zepelin L. Z. 129 bę- 
dzie dźwigać cały kompleks kabin i pokoików 
przypominających kajuty okrętowe, podzieło- 

  

ne na dwa piętra. Okręt powietrzny będzie szeregiem znakomitych 

SŁOWO 

Komitet konwersyjny W 10-tą rocznicę zamachu monachijskiego 

   

  

przy Banku Akceptacyjnym w Warszawie 
W związku z akcją zawierania układów 

konwersyjnych zamieszczamy poniżej in ex- 

tenso przepisy komitetu  konwersyjnego i 

okólnik do instytucyj kredytowych _ wydany 

przez ten komitet. 

Na podstawie par. 6 Rozporządzenia Mini- 

stra Skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r. © zasa- 
dach udzielania pomocy instytucjom zawiera: 
jącym układy z dłużnikami w zakresie wie- 

rzytelności rolniczych (Dz. 'J. R. P. Nr. 50, 

poz. 395) — Komitet Konwersyjny postana- 
wia co następuje: 

1 
Dłużnicy, których wierzytelności odpowiadają 

warunkom wymaganym ustawą z dnia 24 marca 

1933 r., o ułatwieniach dla instytucyj kredy- 

towych, przyznających dłużuikom ulgi w za- 

kresie wierzytelności rolniczych,  rozporządze- 

niem Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 

1933 r. o zasadach udzielania pomocy instytu- 

cjom, zawierającym układy z dłużnikami w 
zakresie wierzytelności rolniczych, z któremi 

układ nie został zawarty, mają prawo od- 

wołania do Komitetu Konwersyjnego. 

2 
Nie mogą się odwoływać do Komitetu Kon 

wersyjnego: 

a) bezpośredni dłużnicy Banku  Gospodar- 

a 

stwa Krajowego, Państwowego Banku Rol- 
nego. 

b) dłużnicy, którzy nie zareagowali na 

pisemne wezwanie instytucji wierzycielskiej do 

zawarcia układu. W tym ostatnim wypadku 

dłużnik traci prawo odwołania się tylko o ile 

w” piśmie instytucji  wierzycielskiej zostanie 

zastrzeżona tego rodzaju konsekwencja, oraz 

zostanie wyznaczony termin, do którego win- 

na nastąpić odpowiedź. Termin ten winien wy- 

nosić conajmniej jeden miesiąc od dnia otrzy- 

mania wezwania. 

3. 
Odwołania dłużników dotyczyć mogą: 
a) ominięcia danego dłużnika łub też pe- 

wnej wierzytelności przez instytucję  wierzy- 

cielską przy przeprowadzaniu układów  kon- 

wersyjnych, o ile dłużnik ma ku temu warun- 
ki. 

b) stawiania nieuzasadnienie wygórowa- 

nych żądań przez instytucję wierzycielską w 
zakresie spłat i zabezpieczeń lub innych wa- 

runków i uzależniania od tego zawarcia ukła- 

du. 4 

Odwołania dłużników winne być uzasadnio- 
ne i w granicach możliwości poparte opinją 

powiatowego względnie Wojewódzkiego Ko- 

mitetu do Spraw Finansowo - Rolnych. 

Przed wydaniem decyzji, Komitet Kon- 
wersyjny Stara się doprowadzić do porozumie- 

nia między instytucją kredytową, a odwołują- 
cym się dłużnikiem. 

O ile porozumienie nie nastąpi, Komitet 
Konwersyjny po zbadaniu sprawy poweźmie 
stosowną decyzję, aż do zalecenia  insty- 

tucij wierzyciel. zawarcia układu z  dłuż- 
nikiem w określonym terminie; gdyby - 
stytucja wierzycielska do tego nie zastoso- 

wałą się. Komitet Konwersyjny występuje z 
wnioskiem o zastosowanie rygorów w stosun- 
ku do tej instytucji, przewidzianych w umowie 

między Bankiem Akceptacyjnym a instytucją. 
wierzycielską, względnie rygorów, mogących 

w przyszłości być przewidzianemi droga u- 

stawy, lub rozporządzeń Ministra Skarbu —- 
w odniesieniu do instytucyj, uchylających się 
od zawierania układów. 

5. 
Q powziętej. decyzji Komitet Konwersyj- 

ny powiadamia Bank Akceptacyjny, instytu- 

cję wierzycielską oraz zainteresowanego dłuż- 
nika. 

Przewodniczący Komitetu Konwersyjnego 
K. Stamirowski. 

OKÓLNIK 
Komitetu Konwersyjnego do instytucyj kredy- 
towych, zawierających układy  konwersyjne 

w zakresie wierzytelności rolniczych. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 
26 czerwca 1933 r. (D. U. R. P. Nr. 50, poz. 

395) przewiduje w par. 8 p. A dla gospodarstw 

o obszarze do 100 ha zmienne granice minimal- 

nego zadłużenia, jakie uprawnia dłużnika do 
konwersacji wierzyteności. | 

Granice wahają się pomiędzy zł. 25 — 

(RR PETA NET 

miarę posiadanych funduszów, Oszczędność bę- 
dzie pofegała na tem, że wartość nominalna bo- 
nów będzie wyższa niż ich cena, przez co ich 
posiadadacze płacić niemi będą na kolejach, о- 

krętach lub za samochody i samołoty w ten 
sposób korzystając ze zniżek. Projekt powyż- 
Szy wyszedł Od kolei austrjackich i doznał tak 
życzłiwego przyjęcia, że można spodziewać się 
jego urzeczywistnienia. 

Nateżałoby i u nas wypracować jakiś sys- 
tem połączenia turystyki z oszczędnością. 

Coraz wyżej, coraz szybciej 
ILLEMIN. NAD AFRYKĄ 

mną i gorącą. Na dole konstrukcji znajduje 
się kuchnia, pokoje ofieerów i załogi, biuro ste 

warda, łazienki, toalety i palarnia. 
Gtównym materjałem, z którego zbudowa 

no sterowiec jest duraluminium.Meble wykona 
ne są z lekkiego metalu, pokoje pomalowane 
na jasno, a ściany udekorowano mapami plane 
tarnemi, obrazami ilustrującemi historyczny 
rozwój statków powietrznych i panoramą dro 
gi sterowca w wykresach graficznych. 

Latające hotele będą posuwały się prze- 
ciętnie z szybkością 200 klm. na godzinę co 
w porównaniu do szybkości jaką już osiągnę- 
ły samoloty będzie można nazwać „żółwim kro 
kiem““. Ale latające hotele nie będą dążyły 
do pobicia rekordów, podróż powietrzna bę- 

dzie 'w niedalekiej przyszłości tem czem dzi- 

siaj w wiełu wypadkach jest podróż morska t. 
j. wypoczynkiem a Cook ezy „Orbis'* będzie 
organizował wycieczki pod hasłem „pracujcsz 
na lądzie, odpoczywaj w powietrzu''. 

Rok 1933 zapisze się w dziejach lotnictwa 

wyczynów  dokona- 
miał pokład o powierzchni 40 mtr.kw.z promeślnych pod hasłem: coraz wyżej, coraz czybciej. 

- nadą. Sala jadalna na 38 miejse, wielki hal, 
° czytelnię oraz pokój do pisania. W środku ste 

° rowca znajduje 
i dwułóżkowyc 

    

Oto por. Scapinelli na samołocie przebył w cią 
gu godziny 619,3 klm. lotnicy sowieccy wznie- 

się 25 kabin sypialnych jedno śli się na wysokość 19 klm. w górę, eskadra 
h; mają one wodę bieżącą zi- gen. Balbo przeleciała Atlantyk dwukrotnie 

a zł, 50 obciążeń ogólnych na hektar, zależ- 
nie od lokalnych warunków gospodarczych. 

Celem praktycznego zastosowania 

szego — Komitet Konwersyjny wyjaśnia, 
instytucje wierzycielskie winne samodzielnie 

różniczkować powyższe normy, przyjmując 
jako zasadę, aby: 

1) w okolicach i w stosunku do gospo- 

darstw o lepszym typie gleby, poziomie kul- 

tury rolnej wyższym, oraz większej dochodo- 

wości gospodarstw — stosować normy  zbli- 

żone do granicy górnej. 

2) w okolicach i w stosunku do gospo- 
darstw uboższych w te cechy — stosować nor- 

my bliższe granicy dolnej. 

Jednocześnie Komitet Konwersyjny zaleca i 

prosi zainteresowane instytucje kredytowe, aby 

przy wykonywaniu powyższego, stosowały mo- 
żliwienajdalej posunięty liberalizm w odniesieniu 

do dłużników. 

że 
powyż- 

w Monachjum odbył się w tych dniach ob- 

  

Hitler, premjer Goering — na czele pochodu 

Przewodniczący Komitetu Konwersyjnego chód 10-tej rocznicy pierwszego zamachu stanu brunatnych koszul, przed ratuszem monachijskim 
Na zdjęciu: kanclerz K. Stamirowski. 

Proces o p 
BERLIN PAT. — Na wstępie wczorajszej 

rozprawy oskarżony Dymitrow wniósł o powo- 

tanie w charakterze świadka byłego przywódcy 
niemieckiej partji komunistycznej Thaelmanna, 

który wyjaśnić ma podłoże działalności politycz 

nej swego stronnictwa. Trybunał wniosek od- 
rzuci. 

  

ŚWIADEK KORF. 

Następnie zeznawali dalsi świadkowie, — 

Świadek Kori, były poseł komunistyczny, obec- 

nie znajdujący się w obozie koncentracyjnym, 

stwierdza, że-w r0ku 1925 nie był obecny na 
konierencji w Duesseldoriie z terrorystami za- 
granicznymi, w której miał współuczestniczyć 

van der Liiebbe. Odpowiada natomiast prawdzie 
że w Duesseidoriie spotykał się często z komu- 

nistami zagranicznymi. Rozmowy dotyczyły głó- 
wnie omówienia sposobów wałki z traktatem 
wersalskim i sprawy opróżnienia Nadrenji przez 

wojska sprzymierzone. Z elementami o typie 
van der Luebbego nigdy nie miał nic wspólne- 
go. Na zapytanie oskarżonego Torglera świa- 
dek oświadcza, że komuniści niemieccy w la- 

tach 1925—1926 prowadzili w całych Niemczech 

ożywioną kampanję również przeciwko planowi 
Younga. 

ROSNER — ŻYD Z POLSKI. 

Następnie wśród ogólnego zainteresowania 
i poruszenia wchodzi na salę świadek Rosner, 
który, mieszkając w Berlinie, przebywał często 
w towarzystwie Dymitrowa. ROsner obecnie mie- 

szka w Pradze i,przybył na proces za glejtem. 
Rosner swym zewnętrznym wyglądem, jak i 

wzrostem, przypomina nieco oskarżonego van 
der Luebbego. 

W 1932 r. — zeznaje Rosner — był on 0- 
koło 8 razy w restauracji Bayerahoi w Berlinie, 
Przeważnie nie siedział samotnie. Van der Lueb- 
bego zobaczył po raz pierwszy dopiero wczoraj 
na rozprawie. Przedtem n:gdy go nie widział, 

Skolei wywiązuje się następujący djalog 
między nadprokuratorem a Rosnerem: k 

Nadprokurator: „Od kiedy pan w rzeczy- 
wistości zna Dymitrowa?* 

Świadek: „Może jakieś trzy łata”. 

Nadprokurator: „Gdzie pan go poznał — 
w Niemczech, Rosji, czy gdzieindziej?* 

Św.: „Dziś sobie tego nie przypominam”. 

Z TEATRÓW WARSZAWSKICH 

    a 

Teatr Polski w Warszawie wystawia popu- 

larną sztukę Anczyca „Kościuszko pod Racła- 

wicami'. — Na zdjęciu Janusz Warnecki w roli 

tytułowej. Na wyróżnienie zasługuje Świetna 

charakteryzacja tego artysty. 

  

    

narodowych-socjalistów. 

WRCŻEW SORKI 

Nadprokurator: „Kim pan właściwie jest — 
Austrjakiem, czy Polakiem? 

Rosner: „Jestem Żydem, pochodzę z Poiski 
i od wielu lat mieszkam zagranicą”, 

Nadprokurator: „W Polsce miał pan być 

karany za zdradę stanu i szpiegostwo”, 
Rosner: ,,Ja osobiście nic o tem nie wiem”. 

DYMITROW I JEGO ADWOKAT. 

Po przerwie zeznawał świadek Helmer, kel- 
ner w restauracji Bayernhoi. Skonirontowany 
ze świadkiem: Rosnerem, świadek oświadcza, że 

nadal podtrzymuje swe zeznania, że oskarżony 
Luebbe był swego czasu w towarzystwie Dymi- 

trowa w restauracji Bayernhof. W tejże chwili 
Dymitrow stanowczym głosem zadaje świadko- 
wi kilka pytań, domagając się odpowiedzi, czy 
istotnie siużba restauracji obserwowała pokry- 
jomu siedzących tam Dymitrowa i Rosnera. Na- 

stępnie Dymitrow zapytuje, jak domniemany van 
der Luebbe był ubrany. Helmer nie może na to 
odpowiedzieć. Wówczas Dymitrow oświadcza, 

że w Bayernhof spotykał się z Rosnerem sam i 

nikogo przy nich nie było. Potwierdził to zresz- 
tą świadek Rosner. 

Dymitrow zadaje jeszcze kilka dalszych py- 
tań, przyczem dochodzi do ostrej wymiany zdań 
między nim a przewodniczącym. Dymitrow 
wreszcie woła zirytowany, że chce br>nić się w 
tym procesie sam, że opiekunów nie potrzebuje 
i że żąda formalnego uznania prawa samoobro- 
ny. W związku z tem Obrońca oskarżonych Buł- 
garów adwokat Teichert oświadcza, że jako o0- 
ficjałny adwokat Bułgarów brord ich tak, jak 
uważa za najbardziej odpowied ie, W każdym 

razie — zaznacza Teichert — nie pójdzie on po 

finji agitacyjnych wystąpień Dymutrowa. 

„GDYBY PAN MIAŁ TAK ZES /CZU? „ćć".., 

Następnym świadkiem był t. poseł komu- 
nistyczny Neubauer. Wchodzi On na salę pod 

eskortą policji W ciągu ostatnich 9 miesięcy 
znajduje się w obozje koncentracyjnym. Zezna- 

та 
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nia tego świadka przeważnie dotyczą częstej je- 
go bytności w Reichstagu. Dymitrowa nie zna i 
nigdy z nim w Reichstagu nie był. 

Nadprokurator zapytuje, jaki garnitur nosił 

Dymitrow w lutym 1932 roku. Na to pytanie 
Dymitrow odpowiada: „To ubranie, które mam 
na sobie, nosiłem 3, 4 i 5 lat temu. Teraz stra- 

cilem 10 kilo wagi a to dużo znaczy. Gdyby 

pan, panie prokuratorze, chciał tak nagle ze- 
szczupleč“... 

Przewodniczący przeryws, ostatnie Słowa 
Dymitrowa giną wśród ogólnego śmiechu i wrza 
wy. 

DALSI ŚWIADKOWIE. 

Następny świadek Liss czewowa, Rosjanka, 
na liczne zapytania obrony, nadprokuratora i 
przewodniczącego Oświadcza, że w roku 1932 
pełniła w jednym z sanatocjów rosyjskich funk- 
cje praktykantki. 3 sierpnia przyjechał do tego 
sanatorjum Popow wraz z żoną, W lecznicy tej 
przebywał do 13 sierpnia 1932 r. Następnie wró- 
cił do Moskwy. Dane te świadek opiera na za- 
piskach w pamiętnikach. 

Bezpośrednio potem następuje niezrniernie 
ważna dla procesu konirontacja osxaržoncgo Ta 
newa z niejakim Bornsteinem, który jest do Ta- 
newa łudząco podobny. Borūste n oświadczył, 
że jest tym osobnikiem, który zanosił 24 lutego 
do lokalu frakcji: komunistycznej ciężką skrzy- 
nię, zawierającą szkło. Szczegół ten — jak wia- 
domo — stanowił jeden z pow dów zaareszto- 
wania Tanewa. W przesłuchiwania przybyłej z 
Rosji nieślubnej żony Tanewa siwierdzono, że 
w latach 1931 do lutego 1933 przebywał wylą- 
cznie zagranicą i w Niemczech w tym czasie 
wogóle nie był. 

Na tem 'wczorajszą rozprawę zakończono. 
Przewodniczący na zakończenie rozprawy za- 
wiadamia, że począwszy od poniedziałku następ 
nego tygodnia rozprawa przeniesiona będzie do 
Lipska. 

Nowelizacja ustawy 0 umowach sprzedaży 
nieruchomości ziemskich 

Rozporządzeniem Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej została znowelizowana ustawa 
o umowach sprzedaży, lub przyrzeczenia 
sprzedaży nieruchomości ziemskich na terenie 
sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i 
Wilnie. 

Znowelizowanie ustawy miało na celu o- 
e praw wierzycieli rolniczych, których 

w razie wszczęcia przez nich kro- 
ych, częstokroć były narażane 
tek zawierania fikcyjnych u- 

mów sprzedaży. Bywały wypadki, że wła- 
ściciele nieruchomości ziemskich w wojewódz 

ach ecntralnych i wsehodnich w eelu uda- 

  

    
   

   

remnienia egzekucyj tych nieruchomości, wcho 
dzili w porozumienie z osobami trzeciemi, 
taczaj. i 

  

у 
rzekoniej »mi powództwo o uz 

jego majątku, w 

szącą prawo wła 
yskiwame częstokroć 2 

powództwa pr wstrzymanie lie ” 

Dla zapobieżenia tego rodzaju wypadkom 
rozporządzenie Pana Prezydenta  Rzplitej 
wprowadziło obecnie zasadę, że postępowanie 
egzekucyjne i postępowanie, oparte na usta 
wie poprzedniej, mogą się toczyć jednoc: 
nie i że w razie, jeżeli postępowanie egzek 
cyjne już się toezy, zabezpieczenie powództwa 
może nastąpić tylko w takiej postaci,że na na 
hyweę z licytacji przechodzą prawa i obo- 
wiązki poprzedniego właściciela względem 

    
   
   

   
     

    

a wreszcie obecnie odbywa się pod wodzą gen. walki powietrznej. Jeżeli dotychczas acropla- 
Vuillemin'a zespołowy lot franeuski nad Afry 

ką. Ten ostatni zwłaszcza zasługuje na wię 

kszą uwagę jako czwart kolei lot wielkiej 

armady powietrznej. Pierwsze loty eskadrowe 

należą do sukcesów lotnictwa włoskiego, a ści 

ślej do zwycięstw powietrznych gen. Balbo, 
który dziś jako niebezpieczny konkurent po- 
pularności Mussoliniego wysłany został na ho 
norowe wygnanie do Libji, gdzie ma sprawo- 
wać ten świetny organizator lotnictwa, fun- 
keje gubernatora. 

Marszałek Balbo pierwszy zapoczątkował 
raidy eskadrowe, pragnąc udowodnić, że jego 
teorja o broni powietrznej w przyszłej wojnie 
nie jest fantazją a opiera się na realnych mo- 
źliwościach lotnictwa. Raidy marsz. Balbo: 
śródziemnomorski, do Ameryki Południowej i 
ostatni najwspanialszy do Chicago i z powro 
tem z eskadrą kilkudziesięciu hydroplanów 
były najlepszem potwierdzeniem jego przewi- 
dywań. Dla nowoczesnych aparatów  prze- 
strzeń nie jest groźna. Jeden, dwa, trzy ty- 
siące kilomietrów dla eskadry bojowej nie bę- 
dzie przedstawiało wielkich trudności. Każdy 
rozunie jaką potężną bronią staje się lot- 
nietwo, które będzie mogło sięgać daleko na 
tyły nieprzyjaciela i siać tam zniszczenie i 
popłoch. 

Oprócz znacznego zapasu bomb wszelakie 
go rodzaju samoloty przeznaczone do dalekie- 
go ataku powietrznego będą posiadały jeszcze 
'artylerję. Ostatnie próby dokonane w Anglji 
stanowią przewrót w warunkach i metodach 

   

   

  

   

ny nazywano okrętami powietrznemi była w 

tem zawsze pewna doza przesady ale obecnie 
po eksperymentach w Braugh (Yorkshire) 
samolot zasługuje całkowicie na powyž 

nazwę .Nowy pancernik powietrzny posiada 
w swoim uzbrojeniu armatę ciężkiego kalibru 
oprócz kilkuę karabinów maszynowych. Działo 
może oddawać sto strzałów na minutę wyrzu- 

cając pociski półtorafuntowe. Będzie to strasz 
liwa broń w walee z innemi samolotami oraz 

tamkami i łodziami podwodnemi. Dalsze pró- 
by idą w kierunku opancerz. najbardziej cza 
tych miejse samolotu. Tak uzbrojone samole- 
ty mogące odbywać tysiąckilometrowe loty bę 
dą bronią niesłychanie niebezpieczną i dlate 
go raidy eskadrowe budzą ogromne zaintere- 
sowanie przedewszystkiem w kołach wojsko- 
wych. 

Lot francuski dookoła Afryki, jest lotem 

konkurencyjnym. Laury Włochów nietylko ze 
względów rywalizacji sportowej spędzały sen 
z oczu lotnikom franeuskim, stokroć ważniej- 
szą rzeczą jest ich znaczenie militarne tem- 

bardziej, że stosunki  franeusko-włoskie mi- 

mo odprężenia w chwili obecnej kryją w sobie 
masę sprzeczności, których rozwiązanie w 
przyszłości może doprowadzić do starcia 
zbrojnego. Nurt dziejowy płynie w tym kie- 
runku. Dość wymienić rywalizację kołonjalną 
wobec stale rosnącej ekspansji i potęgi 

Wśród lotników wojskowych Francji, 
gen. Vuillemin jest najbardziej odpowiednim 

    
    

    

  

   

'z samolotów wydarzy się nieszczęście, 
pozostałe z jego trójki, powinny mu udzielić 
pomocy. Lotnicy zostali wyposażeni w broń 
myśliwską. i skromne zapasy: żywności, które 
będą odnawiane „na. poszczególnych .. etapach 
trasy, odległych od siebie o 700 — 800 klm. 

powoda. Tym sposobem interesy powoda bę- 
dą zabezpieczone z jaknajwiększą szkodą dla 
egzekwującego właściciela. 

Nowe rozporządzenie postanawia, że w 
razie prowadzenia egzekucji z nieruchomości 
sąd może zabezpieczyć powództwo, wytoczo. 
ne na podstawie ustawy z r. 1929, wyłącznie 
przez ostrzeżenie, skutkiem czego na nabyw- 
cę z licytacji przechodzą prawa i obowiązki 
uprzedniego właściciela wobec powoda, bez 
naruszenia jednakże praw wierzycieli uprzy 
wilejowanych i hipotecznych, którzy utrzy- 
mali się w cenie kupna. 

Przepis ten obowiązuje również i wtedy 
kiedy nieruchomość skutkiem licytacji pr 
dzie na rzecz instytucji kredytu długotermi- 
nowego. W stosunku do nieruchomości, wy- 
stawionych na licytację przez instytucję 
dytu długoterminowego, korz, j 

eprowadzenia egzekucji we nym 
„godnie z nowem rozporządzeniem. 

to miało skutki jedynie w razie wnie- 
sienia takiego ostrzeżenie do hipoteki eonaj- 
mniej na 20 dni przed dniem flieytaeji. No- 

we rozporządzenie uchyla szkodliwe dla wie- 
eli skutki juź wydanych decyzyj sądo- 

ch, postanawiając, że decyzje te, zabezpie- 

  

, 

      

   
     wileju p 

    

czające powództwo wytoczone na podstawie 
ustawy z r. 1929 nie stanowią przeszkody dla 
przeprowadzenia licytacji. 

  

kandydatem na rywala marszałka Balbo. Do- 
wódca eskadry francuskiej już przed wojuą 

zasłynął jako znakomity pilot, a w czasie dzia 
łań wojennych zdobył zasłużoną sławę jedne- 
go z najdzielniejszych lotników. Specjalno- 

ścią gen. Vuillemin są loty nad Afryką. Ma 
on pod tym względem bogate doświadczenie, 

zdobyte w ciągu ostatnich dziesięciu lat w 
służbie w lotnictwie afrykańskiem, początko- 

  

wo jako najbliższy „towarzysz i podwładny 

znakomitego lotnika gen. Laperrine, który 

zginął w czasie lotu nad Saharą w roku 1920, 
później jako samodzielny dowódca w akcji 
pacyfikacji Marokka. 

W skład eskadry gen. Vuillemin wchodzi 
27 samolotów, podzielonych na 9 trójek. Za- 
łoga każdego aparatu, składa się z dwóch lu- 
dzi: pilota i obserwatora. Jeżeli z którymś 

dwa 

  

Jak donoszą dzienniki, obecnie ustaliła 

się nad Afryką doskonała pogoda, raid zatem 
gen. Vuillemin ma wszelkie szanse powodze- 
nia. W chwili obecnej bierze w nim o dwa 

samoloty mniej, gdyż w czasie lądowania ra 
pierwszych etapach dwa aparaty skapotowały 
i uszkodzenia były zbyt poważne, aby moża 
było kontynuować lot. 

Trasa lotu eskadry francuskiej  biegmie 
szlakiem, na. którym przed 13 laty zginął je- 

W WIRZE STOLICY 
JAK TO BĘDZIE Z GAZAMI? 

Poniedziałek, wtorek — deszcz bem przer- 

wy leje, PIM nieoficjalnie wykrztusił, że łać* 

będzie cały tydzień, to jedyna nadzieja, może 
zatem będzie pogoda i dojdą te gazy do skutku. 

Wszyscy obiecują sobie po nich wiele przy- 
jemności: Szkoły nieczynne, w biurach bałagan, 

na ulicy rejwach. 

— Nie możesz iść we środę Andziu de cu- 
kierni, bo Światło zgaśnie. 

— Będą przecie Świeczki. 

— To nieprzyzwoite! prawie ciemno... 

— Ojej, to nasze babki były strasznie nie- 
przyzwoite, całe życie przy świecach spędzały. 

Służąca oświadcza, że pranie trzeba odło- 
żyć. 

— Dlaczego? 

— A bo gdzież bieliznę rozwiesić? Na stry* 
chu te gazy ją pożrą, wypalą. 

Magda, kuchta z 3-go piętra, 

swego bezrobotnego męża na wieś. 
— Cóż to, wy się nie boicie, a on ucieka? 
— Bo mi mówiła w sekrecie ta Kazia z 1- 

szego, co to jej szwagierek jest strażakiem, co 
on powiedział, że nam to nic, ale bezrobotnych 
prawdziwemi gazami truć będą. 

W Bibljotece Narodowej, szklanym domu 
dosłownie, bo tam więcej okien niż ścian, u- 
rządzono schron. Dyrektor postanowił wypró- 
bować sprawność personelu, w sobotę poprosił 
na lotnisku, by warknięto jakąś syreną — niby 
gazy. 

Hu-u-u-m- 

Wszyscy w dyrdy na 3-cie piętro.* Woźni 
w maskach zatarasowali drzwi, pognał: do 
schronu również. Po kwadransie znowu z lotnis. 
ka: — huuum, koniec ataku. RZ 

— Nie, rzekł sapiąc dyrektor, to zbyt strasz- 
ne, drugiego takiego ataku ja nie przeżyję. 

— (o jest strasznego? 
— Ten pośpiech, sałe otwarte, szafy otwar- 

te, książki leżą, nikt ich nie pilnuje, wszyscy w 
schronie, a tam w salach może kto rabuje... 5 

— Przecie woźni zamknęli zaraz drzwi. 
— (Co to znaczy, w takim nieporządku... 

nie, we środę bibljoteka będzie nieczynna. 
Uradowani wszyscy, teraz się zastanawia- 

ja, czy dyrektor taki. matoł, czy taki sprytny. 
On przecie też lubi wakacje. 

Brydżyści rozgoryczeni — dzienny atak ow- 
szem, ale wieczór przecie zmarnowany! Inni do- 
pytują się: — a czy w schronach będą stoliki, 
napewno zejdzie się czwórka. 

Po kawiarniach ustały przysłowiowe glę- 
dzenia: w Polonii nie stękają, że dolar spada, 
akcje spadają, złoto spada, w Ipsie dano spokój 
akademii, u Lourse'a nawet aktorzy przestali 
„gadać o sobie — gazy, gazy! Nareszcie nowy, 
"oryginalny, aktualny temat. Karol. 

  

  

wyprawia 

    

Lewin z Wilna uratował 
Hindenburga 

Wszystkie amerykańskie gazety podają о- 
powiadanie niejakiego Rachmila Lewina, rodem 
z Wilna, zamieszkałego obecnie w Nowym Yor- 
ku o tem, jak on uratował życie Hindenburgowi, 

— Bylo t0 w roku 1915 — opowiada Le- 
win: — Niemcy zajęli Wilno i rozpoczęli dalszą 
ofenzywę. Rozeszła się wiadomość, że Hinden- 
burg wraz ze sztabem ma zwiedzać pozycje. 
Drogi były okropne, i samochody sztabu nie- 
mieckiego napewnoby pogrzęzły w błocie. Wo- 
bec tego, okoliczni chłopi otrzymali rozkaz; by | 
jak najśpieszniej naprawić drogę z Wilna do 
Oszmiany. Robotę należało zakończyć w ciągu 
jednego dnia. Dlatego też naprawiano drogę pro 
wizorycznie, moszcząc ją dylami i; deskami. Pra- 
cowałem z jakimś Rosjaninem, który zachowy- 
wał się podejrzanie, Przyniósł on ze sobą jakaś 
paczkę, którą ostrożnie złożył na stronie, w cią- 
gu zaś pracy usiłował cały czas pozostawać 
wtyle. Postępowanie jego zaniepokoiło mnie. 
Po długich rozmowach, odsłoni! mi swoją tajem- 
nicę. W Wilnie rozstrzelali Niemcy przed paru 
dniami jego brata. Wobec tego postanowił zemn- 

ścić się i podłożyć pod deski drogi maszynę pie- 
kielną, którą miał właśnie w paczce. Hindenburg 
wraz ze sztabem wyłecieliby w powietrze. 

Niema co mówić — odpowiada Lewin — 
jak przestraszyłem się zamachu. Gdyby udał się, 
czekała nas kara śmierci. Z drugiej jednak stro- 
ny nie chciałem donosić o zamiarach Rosjanina 
Niemc0m. Był przecie możm współrodakiem. -— 
Dołożyłem więc wszelkich starań, by go prze- 
konać, jak szalone było jego przedsięwzięcie; 
jak niegodny byłby podstępny zamach na życie 
jednego cziowieka; iakie represje ze strony 
Niemców pociągnąłby za sobą. Udało mi się, 
gdyż w Rosjaninie łatwo obudzić sumienie. Pie- 
kielną maszynę zakopaliśmy w ziemi, Nazajutrz 
Hindenburg przejechał pomyślnie do Oszmiany. 

Tak brzmi opowieść Lewina z Wilna. Ach, 
te Lewiny! EE 
PRD CID OD TRABE SBB ZŁ ROS ASO ZZA 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA 2 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

ESL ISI LA 
jen ze znakomitych pionierów kolonjalnych 
Francji gen. Laperrine. W roku 1920 pod je 
go dowództwem 5 samolotów typu  Bregni 
300 HP miało odbyć wyprawę z Paryża prze: 
Algier do Timbuktu i Dakaru. Właśnie 
drodze do Timbuku samołot gen.  Laperriue 
wpadł w burzę piaskową, stracił kierunek 
zmuszony do lądowania skapotował na pia- 

w 

szczystem  pograniezu Hoggaru i Sudanu. 
Gen. Laperrine miał złamane żebro i nogę. 
Drugi samolot pilotowany przez obecnego 
gen. Vuillemin dotarł pomyślnie do Timbu- 
ktu i stamtąd zorganizował ekspedycję ra- 
tunkową, która odnalazła bohaterskich lotni- 
ków zbyt późno. Gem. Laperrine po 6 dniach 
marszu wśród straszliwych męczarmi pragnie- 
nia i głodu, umarł na dzień przed odnalez:e- 
niem rozbitków przez ekspedycję ratunkowy. 
Przed śmiercią pożegnał swych towarzyszy 
pilota Bernarda i mechanika Vaselin'a mó- 
wiąe: 

— Moje dzieci, zdawało się, że znamy 
Saharę — nikt jej nie zma. Przebyłem ja 
wszerz i wzdłuż dziesięć razy, a za jedena- 
stym zabiła mnie. 

Gen. Vuillemin i jego trójkolorowa eska 
dra pomści śmierć Laperrina przebywając 

groźną i. tajemniczą jak Sfinks pustynię, 
ua 7



  

15-iacie Niepodieglošci 
u pocztowców 

Be świetlicy pocztowej w ubiegłą niedzielę 
płynęły masy ludzi, chcących być świadkami u- 
roczystej akademji zorganizowanej przez po- 
cztowców ku uczczeniu 15-letniej rocznicy Od- 
zyskania Niepodległości. 

Wśród  podniosłego 
udekorowanej sali Prezes Dyr. Poczt. 
inż. Karol Żuchowicz ;zagaił akademję 
pującemi słowy: 

„Nadzwyczajne wydarzenia dziejowe stano- 

nastroju w pięknie 
i Telegr. 

nastę- 
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wią nieraz epoki względnie punkty zwrotne w $CZwARTE* 

życiu zbiorowem poszczgólnych narodów. Dziś 16 Wschód stefica g, 6,56 

Postaciom wielkich wodzów i mężów sta- R 
nu, którzy losami takich wypadków kierowali, T Zachód słańce g 3,14 
przypada w udziale rola drogowskazów na szla- $ Grzegorza 

«kach rozwoju kultury i państwowej myśli po- Żęmmumsuzzz! 

*4itycznej. ra = 

Jak latarnia morska prowadzi okręt — KOMUNIKAT STACJI METEGROLO 

wśród ciemności i skał po wzburzonych falach 
ocenanów, tak duch i genjusz niezapomnia- 
nych postaci historycznych, promieniując bla- 
skieni minionej świetności,  našwietla  wła- 

„ściwą drogę, po której, w imię szczytnych tra- 

dycji kroczyć mają przyszłe pokolenia. 
Nic więc dziwnego, że wszystkie naro- 

dy cywilizowane, rocznicę wydarzeń  history- 
cznych otaczają szczególnym pietyzmem, pa- 

mięć zaś o wielkich wodzach przekazują z po- 

kołenia w pokolenie, jako źródło wychowania 

  

  cnót ob., z którego czerpią natchnienie nueci, wa 

larze, uczeni, kompozytorzy, historycy, jako 
źródło, które do duszy szerokich mas wlewa 
poczucie godności i dumy narodowej. 

Naród bez przeszłości, naród bez szczyt- 
nych tradycyj historycznych, bez wielkich wo- 
dzów i mężów stanu, nauki, literatury i sztuki, 
naród, który nie ma kogo czcić — nigdy nie 
będzie wielkim. į 

Naród atoli, który w dorobku historycznym 
posiadał i po dziś dzień przechować potrafił 
wielkomocarstwowe tradycje Piastów — 1 Jagiel- 
lonów, naród, którego biało - czerwone słu- 
py poprzez całą środkową Europę od morza 
do morzą biegły, znacząc granice Jego Pań- 
a Śl ry zrodził Kopernika, Ko- 
ściuszkę, Mickiewicza, Matejkę, Witta - Stwo- 
sza, Moniuszkę, Wyśpiańskiego i całą plejadę 

„ sławnych imion nauki literatury i sztuki, Naród 
$ który w okresie straszliwej niewoli zdobył sie 

na szereg powstań narodowych, Naród, którego 
synowie brawurowym atakiem na ziejące og- 
niem wąwozy Somosierry w zdumienie i podziw 

Napoleona, Boga wojny, oraz Świat cały wpra- 
wili. 

Naród, którego Król Stefan Batory pod 
Pskowem pychę Cara Iwana Groźnego złamał, 
bojarów moskiewskich przed Majestatem Jego 
Królewskiej Mości na klęczki postawił, a mag- 
natów i Sejm warcholski ówczesny posłusznym 
Swojej Woli Królewskiej uczynić potrafił. 

Naród, którego armja pod wodzą Króla 
Jana Sobieskiego nie tylko Wiedeń, ale cała 
chrześcijańską Europę od zagłady i tryumiu 
półksiężyca uratowała naród o tak świetnej prze- 

szłości i tradycjach historycznych nie mógł zgi- 
nąć. 

: Dnia 11 listopada 1918 roku na zgliszczach 
pożarów, w krwawych oparach i dymach wiel- 
kiej wojny, zabłysło nad znękaną ziemią pol- 
ską słońce  wołności, nie- 
woli... 

Tegoż dnia przed naszym Wodzem  Józe- 
| fem Piłsudskim rozwarty się bramy więzienia 

po długich latach 

Magdeburskiego. ; 
в Dziś obchodzimy 15-tą rocznicę tych nie- 
“| zapomnianych wielkich chwil. 

O znaczeniu wiekopomnych wydarzeń z 
dnia 1ł listopada 1918 roku szczegółowo mó- 
wić będzie zaraz Pan Poseł Stefan Brokowski. 
Nie będę zatem na ten temat głosu zabierał. 

Prož“ Państwa! 
Za czasów zaborczych, tak zwani „ludzie 

stateczni“, starali się wpoić w dorastające po- 
kolenie zasady: 

1) nie porywaj się z motyką na słońce, 

2) nie płyń nigdy przeciwko prądowi 
3) głową muru nie przebijaj. 

W chwili dla narodu polskiego przełomo- 
- wej i o losach jego bytu decydującej Opa- 
|. trzność zesłała nam Wodza, który od zarania 

swej młodości zasadom podobnym  hołdując, 
skupił w sobie zapał młodzieńczy, ofiarność i 
gorący patrjotyzm Kościuszki, Żelazną wolę 
Stefana Batorego, geniusz wojenny Batorego i 

Jana Ill--go. 

To też, jak Kościuszko, narazie z garstka 
ślepo oddanych mu „szaleńców* porwał sie 
brygadjer „z motyką na słońce" do czynu zbroj- 
nego. Przez długie lata płynął uparcie lecz 
nie mniej wytrwale przeciwko prądowi i pły- 
nął tak długo, aż wreszcie głową mury więzien 

ne niewoli rozwalił. 

Jak Batory pod Pskowem, tak Marszałek 
Józef Piłsudski, wspaniałem zwycięstwem nad 
Wieprzem i Niemnem pychę carów  czerwo- 
nych na Kremlu obecnie rządzących, skruszył, 
Jak Batory — przedmajowych suwerenów  sej- 
mowych poskromił, jak Jan III Sobieski dal- 
szy pochód gwiazdy czerwonej w niwecz ob- 
róciłł 'w ten sposób kulturę i cywilizację za- 
chodu przed zalewem barbarzynstwa wschod- 
niego ratując. 

Czynami temi Marszałek Józef Piłsudski 
nie tylko Polskę z grobu niewoli do życia no- 
wego powołał, ale wielkie tradycje wspania- 
łej przeszłości wskrzesił. 

A gdy w rocznicę odsieczy Wiedeńskiej 
Twórca Polski Odrodzonej w asyście gene- 
rałów - dowódców podległej Mu armji do pod- 
ziemi katedry Wawelskiej wkroczywszy, o do- 
konanych czynach raport Królowi Sobieskiemu 
złożył, na ten czas z piersi Wielkiego Zygmun- 
ta, w bronz i mosiądz zakutej, głos potężny 

z wieży wawelskiej się ozwał a na wsze stro- 

ny świata na falach eteru niesiony w te słowa 

przemówił: z: 9 A 
„Wiem, że nie zginęła i nigdy nie zginie, 

a ręką twą silną sprawnie sterowana ku potę- 
dze mocarstwowej kurs powzięty — dzierży”. 

Niechże głos ten z piersi Zygmunta Sta- 
rego, w imieniu wielkich  Cieniów Królew- 
skich płynący, w sercach naszych echem grom- 
kiego okrzyku się odbije: „Marszałek Józef 
Piłsudski niech żyje”. 

Okrzyk ten zebrani entuzjastycznie powtó- 

ь 

  

| rzyli, poczem orkiestra dęta odegrała hymn 

państwowy. 
® Po tem zagajeniu wystąpił na estradę 

poseł Dr. Stefan Brokowski, który wygłosił 

barwne i szczegółowo ujęte przemówienie oko- 
licznościowe. 

W dalszych częściach bogatego programu 
„wystąpiły poszczególne zespoły pocztowców 

orkiestra symfoniczna pod kier. R. Her- 

ina, orkiestra dęta pod kier F. Stachacza, 
chór męski pod batutą Wł. Szczepańskiego i 
w końcu chór revellersów pod dyr. Święto- 
chowiskiego. 

O wartościach artystycznych tych zespo- 
łów niejednokrotnie pisano, dodać tylko trze- 
ba, że zespoły te w swej dalszej pracy nabie- 

rają coraz bardziej zdecydowanego wyrazu 
a przez to pocztowcy utrwalają w życiu nasze- 

go miasta najlepszą opinię o sobie. 
Wypełnienie akademii z przeszło 2 godz. 

programem wyłącznie własnemi siłami jest 
najlepszem świadectwem tej opinii. 

     

  

"Targów Vutrzanych w Wilnie został 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
z dnia 15 listopada 193 r. 

Ciśnienie średnie: 755. 

Temperatura średnia: +1 

Temperatura najwyższa: 
Temperatura najniższa: O. 

Opad w mm.: 2. 

Wiatr: wschodni. 
Tendencja: spadek. 
Uwagi: śnieg. 

   

ŻAŁOBNA 
Wszystkim tym, któ- 

przy 
memu, 

a miano- 

— Podziękowanie. 

rzy okazali mi współczucie i pomoc 

oddaniu ostatniej posługi mężowi 

ś.p. Stanisławowi Pawłowskiemu, 

wic O. I. Ks. Korzenieckiemu za udzie- 

loną zmariemu pocichę religijną, ks. Maje 

skiemu, Dr. Alkninowi za troskliwą opiekę 
nad chorym, Kolegom z Kuratorjum, Zarządo- 

wi Stowarzyszenia Techników Polskich, — Za- 

rządowi Stowarzyszenia Urzędników Państwo- 

wych i wszystkim znajomym i przyjaciołom 

  

   

  

   

Zmarłego składam tą drogą serdeczne Bóg 

zapłać. Żona. 

SKARBOWA. 

— Dodatek do podatku obrotowego. Dzi 
mija ostatni termin płatności zaliczki podai 
ku obrotowego za październik. Zakłady prze- 
mysłowe do 5 kat. obowiązane są za paździer 
nik opłacić nowy, 10 proc.. dodatek do tez 

podatku. 
MIEJSKA. 

— Targi futrzane w Wilnie. Projekt z 
ganizowania w Wilnie stałych ogólnopolskich 

przy 
ty przez ogół kupców tej bran- 

Łodzi odbyło się w tej spr 
specjalne posiedzenie, na którem postani 
no już obeenie przystąpić do akeji zorgani 

a masowego udziału w Targach. Pierw 
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Taigi Fu 
Północnemi w lipeu roku 34, 

— Popłoch w jatkach. Wczoraj w dzień do 
jatek żydowskich przy ul. Jatkowej przyszło kil- 
ku sekwestratorów, w celu dokonania zajęcia 

towarów na poczet zaległości podatkowych. — 
Handlarze zoczywszy sekwestratorów, poczęii 
panicznie zamykać stragany, tak że sekwestr 
trzeba było odłożyć. W jednym tylko sklepie o- 
pisano wagi. 

ARTYSTYCZNA 

—Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych 
Ostrobramska 9 m. 4. W piątek 17 b. m. odbę- 
dzie się konferencja Jerzego Hoppena na te- 
mat polichromji zamku książęcego w  Tro- 

kach, ilustrowana przeźroczami. Pc o 

godz. 18-tej (6 ppoł.). 

Czytelnia RWZA czynna codziennie od 

18 — 20 (6 do 9 pop.). Wstęp jednorazowy 
20 gr. abonament miesięczny 1 zł. 

SZKOLNA 
— Zrzeszenie Absolwentów gimn. J. Le- 

lewela. Dnia 19 listopada 1933 r. w niedzielę 
o godz. 10 rano w sali gimnazjum Zygmunta 
Augusta odbędzie się walne zebranie, na któ- 
re zaprasza wszystkich absolwentów byłego 

gimn. J. Lelewela w Wilnie zarząd zrz 
Obecność wszystkich absolwentów | 

na ze względu na ważność obrad. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na którem p. Wanda 
Połczyńska wygłosi odczyt p.t. „Marrekes 
odbędzie się dziś o godz. 7-mej wieczorem w 

lokalu Związku (Jagiellońska Nr. 3/5 m. 3). 
Wstęp dla gości 30 gr., członkiniom Zw. 

bezpłatny. 
We czwartek o godz. 6-tej 

lokalu ZPOK (Jagiellońska N 
dzie się zebranie Koła Samoks 
Polityki Zagramieznej pod przewodnictwem p. 
dr. Jaminy Rostkowej, oraz Koła Zagadnień 

Wychowawczych pod przewodnietwem p. in- 

spektorki Dominikiewiczówny. 
— „Artylerja: charakterystyka, organi- 

zacja, ognia artylerji w czasie walki '. Pod 
powyższym tytułem w piątek dnia 17 b.m. w 
lokalu Koła Wileńskiego ZOR, odbędzie się 

wykład. — Początek o godz. 18-tej. Zarząd 
wzywa ystkich ezłonków do gremjalnego 

przybycia. 

— Z Polskiego T-wa Przyrodników im. Ko- 
pernika, We czwartek, dnia 16 bm. o g. 19,30 
w lokalu Wileńskiego T-wa Lekarskiego (Zam- 

kowa 24) odbędzie się naukowe posiedzenie od- 
działu wileńskiego Polskiego T-wa Przyrodników 
im. Kopernika, na którem prof. dr. T. Vetulani 

wygłosi odczyt „Pochodzenie krajowego konia 
ziem polskich (konika) i zróżnicowanie jego ty: 
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*" my, w związk 

ane odbędą się łącznie z Targami , 

odczycie prof. dr. Vetulaniego, dr. J. Kruszyński 

podzieli się wrażeniami z pobytu na Stacji Mor- 
skiej na Helu. Odczyt i pogadanka będą ilustro- 
wane przeźroczami. Wstęp wolny. 

— Z Chrześcijańskiego Uniwersytetu Ro- 
botniczego (Ch. U. R.). We czwartek dnia 16 
b. m. o godz. 7 wiecz. odbędzie się odczyt z 
dyskusją na temat „O powstaniu ziemi i życia 

na niej". Wygłosi referat p. Dyr. Ant. Wyszyń- 
ski. 

RÓŻNE 
— Odznaczenie. W związku z 15-leciem 

Niepodległości odznaczony został Złotym 
Krzyżem Zasługi za zasługi, położone na 
polu pracy społecznej, b. sędzia Sądu Okrę- 
gswego w Wilnie, a obecnie wiceprezes Są- 
du Okręgowego w Zamościu Leon Najman - 
Mirza - Kryczyński. 

— Wileński Grodzki Komitet Pożyczki Nar. 
komunikuje, że dnia 17 bm. o godz. 10-tej ra- 
no w sali posiedzeń Rady Miejskiej odbędzie się 
plenarne posiedzenie Komitetu Pożyczki Naro- 
dowej. 

== Zjazd talmudystow. Rozpoczął w Wil- 
nie swe obrady zjazd przedstawicieli uczelni tal. 

ych. W zjeździe bierze udział kilku- 

    

u znanych rabinów. 

— Związek Legjonistek Polskich wzywa 
kie swoje członkinie i b. legjo: istki 

iezapisane do zgła- 
i Związku przy ul. Że- 

awie odznaczeń. Zgłosze- 
L за przyjmowane codziennie w dniach od 

piątku 17 b.m. do piątku 24 m.b. włącznie w 
godzinach od 18 do 19-tej. ; 

— Koło Sióstr Pogotowia Sanitarnozo 
Polskiego Czerwonego Krzyża składa tą dro- 

owi 

    

    

   
     

  

   

  

gą podziękowanie p. inż. Henrykowi Jer 
łoszony w dniu 5 b.n. odc 
nie członków koła z funk 

tacji pomp. 

TYYYYYYYYYYYYYYYTYSYYTYYYYYYYTYTTYYVVYTYTYYYN 

KREM PRAŁATÓW — PERFECTION 
zmiszezone i zaniedbane ręce doprowadza 
lo należytego stanu. Nadaje im gładkość i 

delikatność, zapobiega odmrożeniom 

   

    

    

    

AAA 44 RAAAAA2SAAAAABA A AAA MA AAA Aaaa NAN OZK 

— Mimo obniżenia taryfy, ceny — мер 
rynkowe ulegną zwyżce. Jak się dowiaduje- 

z, obniżeniem taryfy przywo- 

R węg kopalnie uskuteezniły swój 
i odwołały rabaty, udzielane hurtow 

om na okres letni. Ponieważ jednak pod- 

yżkz jest znacznie większa niż obniże- 
nie taryly, eo może odbić się na konsumen 
cie, dla którego ceny staną się większe niż 
dotychczas mniej więcej o 3 — 4 proce. 

— Życie towarzyskie, 
Techników Polskich odbędzie się 

19 b. m. o godz. 7 wiecz. Herbatka 
żeńska dla członków Stowarzyszenia. 

  

      

    

   
   

    

W. Stowarzyszeniu 

w. dnitt 

Kołe- 

Nie każda biała tabletka. jest 
a naśladownictwa nie posiadają tego 

jak oryginalne tabletki Aspiriny. działani 

TEATR I MUZYKA 

— TEATR MIEJSKI POHUŁANKA. Ostat- 
nie przedstawienie „briuieią Doktor“ po ce- 

nach zniżonych. Dziś, czwartek 16 bm. o g. 8 
w. ostatnie przedstawienie sensacyjnej sztuki 

„Friulein Doktor" z H. Skrzydłowską w roli 

tytułowej. 

Teatr Objazdowy gra dziś 16 bm. w Woło- 

żynie, jutro 17 bm. w Niemnie arcywesołą ko- 

medję Stefana Kiedrzyńskiego pt. „Piorun z ja- 

snego nieba“. 

„Dziady“. Juž tylko kilka dni dzieli Wilno 

od wielkiej premjery „Dziadow“ w inscenizacji 

Leona Schillera, stwarzającego nową wizję sce- 
niczną arcydzieła Mickiewiczowskiego. „Dzia- 

dy”, ujęte w formę monumentalnego misterjum 

'w dekoracjach Ardrzeja Pronaszki i ze specjal- 

ną ilustracją muzyczną, staną się dla Wilna nie- 

wątpliwie wzniosłem, niezapomnianem przeży- 

ciem. 

— TEATR MUZYCZNY „LŁUTNIA*, „Czar 
walca" po cenach zniżonych. Czarowna operet- 
ka Oskara Strausa „Czar walca” — w głównych 

rolach: z M. Kaupe, E. Łasowską, K. Dembow- 

skim, M. Tatrzańskim, K. Wyrwicz-Wichrow- 

skim — grana będzie dziś po cenach zniżonych. 
Według opinji prasy i publicznośa, operetka ta 

osiągnęła wielki sukces artystyczny. 

Bajka dla dzieci w „Lutni”. W sobotę naj- 

szą o g. 4-tej pop. specjalnie dla dzieci i mło 

szkolnej, wystawiona będzie bajka W. 

Stanisławskiej „O sierotce Dorotce".. Ceny naj- 
nizsze. 

„Jasnowłosy cygan“ przedstawienie propa- 
gandowe. Jutro, w piątek o g. 8,15 w. dana bę- 
dzie po raz ostatni w sezonie mełodyjna i pełna 
humoru operetka Knopfa „Jasnowłosy cygan“ 
w premierowej obsadzie. Ceny propagandowe. 
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nic z bronią 
HELIOS — Sekret kobiety. 
CASINO — Kajdany namiętności. 
ROXY Pocałunek przed lustrem 

LUX — Człowick - małpa. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Zwłoki samobójczyni. Tożsamości zwłok 
kobiety, wydobytej onegdaj z Wilenki w ogro- 
dzie Bernardyńskim, dotychczas nie ustalono. 

Prowadzi się w tym kierunku odpowiednie wy- 
wiady. 

— Aresztowanie włamywacza. Przy ul. Ar- 
chanielskiej 3 ujęto na gorącym uczynku wła- 

mania do jednego z mieszkań znanego złodzieja 

Antoniego Jankuna. Miał on przy sobie wytry- 

chy oraz worek na rzeczy. 

— Zatrucie. Wśród nieustalonych bliżej o- 
koliczności zatruła się weronaiem współwłaś- 
cicielka kawiarni „Artystycznej” przy ul. Mic- 

kiewicza 11, Jadwiga Sturkowska. Przewieziono 
ja do szpitala Sawicz. 

- WILEJKA 

—MW kolonii Filpki gm. krzywickiej pod- 
czas suszenia Inu, spaliła się łaźnia, należąca 

do Jakubowicza Grzegorza oraz 32 kg. lnu i 10 
kg. konopi, ogólnej wartości około 200 zł. 

— We wsi Stajkach, gm. ilskiej również pod 
czas suszenia lnu spaliła się łaźnia Buchana An- 
toniego. 

  

ASPIRINĄ 

Żądając Aspiriny należy zwracać uwa 
na znak krzyżowy „BAYER' i CZACIE 
banderolę na opakowaniu. 

ASPIRINA istnieje tylko 
jedna! 

  

Do nabycia we wszystkich aptekach. 

lll 2 212115 i] 

— Baptyšci-pacylišci. Onegdaį zwolniono z 
więzienia dwóch byłych żołnierzy - baptystów, 

którzy odmówili w swoim czasie ćwiczeń z bro- 

nią. Sad wojskowy, jak to pisaliśmy w roku u- 

> biegłym, wymierzył im dość surowe kary, bo- 

wiem dopuścili się oni niesubordynacji już nie 

po raz pierwszy. 

Jeden z nich odsiedział karę całkowicie, * 
drugiego zaś zwolniono przedterminowo na sku- 

tek prośby o łaskę do Pana Prezydenta. 

— Rozłam w związku transportowców. — 

W socjalistycznym związku transportowców 

powstał rozłam. Większa część członków, prze- 
ważnie szoferów, zgłosiła swój akces do bezpar- 
tyjnego związku automobilistów przy ul. Wiel- , 
kiej. 

BALE I ZABAWY 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR podaje 
4» wiadomości, iż w dniu 18 b.m. w lokalu 
związkowym przy ul. Miekiewicza 22-a m. 4, 
odbędzie się druga z rzędu sobótka towarzy- 
ska ZOR, na którą zaprasza członków z vo- 

ami i wprowadzonych gości. 
proszenia w Sekretarjacie Koła. Wstęp 

członkom 1 zł. — zaproszeni 1 zł. 50 gr. 

— NIEZWYKŁE WRAŻENIE. Po natarciu 
się wodą toaletową 5 Fleurs - Forvil 

się naprawdę niezwykłego wrażenia. 
-czność jej i subtelność wzmacniają muskuły, 
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pów pod wpływem przysadki mózgowej”. Po a zapach jej orzeźwia. 

  

Z londyńskiej wystawy psów 

  
Cztery wspaniałe okazy chartów afgańskich, które zdobyły nagrodę na urządzonej obec- 

nie w Londynie wielkiej wystawie psów.. 

  

doznaje 

Balsami- 

BA FILMOWEJ TAŚMIE 
„POŻEGNANIE Z BRONIĄ* — „PAN* 

Jakie znaczenie w filmie ma forma, prze 

     

      
    

   

  

   
   

sonać się można na przykładzie „Pożegnania 
z bron Temat wielekroć wy wany i 

Wojna, młody amerykański ©- 
alczy w Kuropie. Poz 

czynę. Miłość, Wojna. Tragizm 
niee. Oto szkielet licznych  filmó CZĘSTO 
stwardniały w szablon. Nie oto jednak cho- 

и yser przedstawia, ale 
k Borzage pokazai, że r 

inotyw można przenieść n. 
w całkiem nowej interpreta 
nie uderzającego, nowatorskiego, spe- 

jalnie efektownego w tym filmie niema, Jost 
wie prostota i ekonomja powie 

nawet pewne ubóstwe środków. Ale r 
w tej prostocie leży naj za zaleta filmu. 
„Po: egnanie z bronią** wzruszy, bo jest praw 
dziwe jak życie, bez niepotrzebnych ozdób, 
bez zakłamanego happy-eudu. R cz ja że 
nawet tak zdolny reżyser jak Frank Borzage 
nie potratiłby stworzyć dobrego fiimu, gdyby 
nie miał do dyspozycji aktorów tej miary, co 
Gary Cooper i Helena Hayes. Są to artyści 
ponad wszelkie pochwały. 

G. Cooper jeszeze nie zawiódł w żadnym 
filmie, H. Hayes nie wie co to „robienie““ ro- 
li, Oboje żyją na filmie i każą widzowi wie- 

rzyć, iż ma przed sobą nie „dramatis  perso- 
nae'', lecz prawdziwych ludzi. 

Technika filmn bez zarzutu. Wyczucie 
objektywu wspaniałe. Jeden wjazd na wóz- 
ku szpitalnym do pałacu, wart jest złotego 
meaalu. 

Dodatki dobre. 

    

   
  

      

   

  

   

     
   

   

Tad. 0. 

P. 8. „Pożegnanie z bronią** reklamowa 
ne jest jako „film zabroniony we Włoszech 
przez Mussoliniego'*. Pomijając  niestosow- 

ność tej reklamy — wyjaśnić należy, iż zakaz 

nie dotyczy, słabej zresztą, tendencji pacyfi- 

stycznej, ani tem mniej jakichkolwiek innych 

motywów treściowych, lecz wstawki, przedsta 

wiającej klęskę Włochów bodaj, że pod Cu- 

poretto. W kopjach polskich wstawkę tę ob- 

cięto pozostawiając drobną część niepowiąza- 

nych ze sobą urywków. Według zdania kry- 

tyki zagranicznej, miała to być bardzo war- 

tościowa partja filmu. Szkoda, żeśmy jej aie 

widzieli. Na szezęście nie zmniejsza to ogól- 

nej wartości filmu. ТО 

  

    

  

  

IEKUANIEĆ 
Emeryt Gonera Brygady W. P., Prezes Gmicy Nasplmeńskiej w Wilaie, 

Po ciężkich cierpieniach zmarł w d iu 14 go listcp: da 1933 r. 
w wieku lat 62 

Wyprowadzenie zwłok z d mn żałoby przy ul. Sierakowskiego Nr. 21 
m. 4 odbęiz e się w dain ;6 XI r b. o godz. 10 reno. 

Pog zeb nastąpi w dnin 17 XI r. b na cmentarzu w grobach rodzin: 
nych w Nick aszrń ach pow. L dzkiego. 

O czem zawiadami:ją pogiążeni w smuiku 

Wyprowadzen'e zwłok z domn żałoby przy ul. Sierakowskiego Nr. 2! m.4 
do grobów r dzinaych w Niekrasznńcach pow. lidzkiego nastąpi w dniu 16 b. m. . 
o godzinie 10 rano, 

O czem powiadamia 

ALEKSANDER 
Członek Związnu « fiuerów w stanie 

Zarząd Zw'ązłu Oficerów w stan. spo:z 
Rzerzypospolit:j Polsnie] Roło Wileńskie 

  

ЦИ     

  

żon», syn, tórki i bret. 

  

ROMANOWICZ 
w Stanie spoczynku. 

Spoczyrku zmatł w dniu 14 listopada 
ieku lat 62. 

Rewizje w wileńskim „Orbisie” 
KOMU WYDAWANE BYŁY BILETY 

WILNO. Od kiiku dni dochodziły nas 
wieści, o ujawnieniu nadużyć w wileń- 
skim oddziale „Orbisu* i że wysokość 
sprzeniewierzeń jest dość znaczna. 

Z zupełnie pewnych źródeł dowiadu- 
jemy się, o szczegółach, dotyczących tej 
sprawy. Kwestje ewentualnych nadużyć 
wykaże śledztwo i wówczas można 
będzie określić wysokość strat. Narazie 
sytuacja przedstawia się jak następuje: 

Onegdaj przedstawiciel urzędu pro- 

DLE TRS TS AST UIOT SS RZAD 

„Dziady' Leona Schillera 
Leon Schiller mówił wczoraj na Środzie 

literackiej o tem, jak zamierza wystawić 
„Dziady'* na Pohulazce'*. Miał mówić o 
szem innem, mianowicie o teatrze monunen- 
talnym. Ale jest tak zapracowany, że ie 

zdołał przygotować się do tamtego tematu. 
Więc sumitował się przed publicznością: po- 
wie o tem, co go absorbuje teraz i pochła- 
nia. I opowiędział bardzo szczegółowo, sce- 
na za sceną, część za częścią, jak będą wy- 
glądały Dziady w jego inscenizacji. Opo- 
wieść Leona Schillera była tak dokładna i 

plastyczna, że słuchacz, obdarzony wyobraź 
nią, mógł oglądać oczami duszy poemat mie- 
kiewiezowski ma seenie. Możnaby również 
już teraz zgóry napisać recenzję z sobotniej 
premjery Dziadów; brakowałoby w niej tylko 
oceny gry aktorów. Ale i o grze, znające ze- 
spół Pohulanki, dałoby się również już teraz 
napisać. : 

Opowieść Leona Schiliera trwała przeszło 
godzinę, i to już dowodzi, jak wypełniona 
była treścią. Trudno więc w doraźnej recen- 
zji scharakteryzować ją; zbyt pochopnym за- 
dem można skrzywdzić inscenizatora. 

Jeśli chodzi o zasadnicze  „podejście** 
Leona Schillera do Dziadów, to — zdaje się 
— polega ono na tem, że: 1) inscenizator dą- 
ży do stworzenia z Dziadów widowiska mo- 
numentalnego; 2) przeciwstawia się insceni- 
zacji Wyspiańskiego; 3) pragnie skompono- 
wać całość widowiska na wzór dzisiejszego pi- 
sarza i reżysera filmowego, czyli dać swoi- 
sty montaż, nie parafrazując jednakże poety, 
przeciwnie — usiłując dotrzeć najgłębiej do 
niego i najwierniej oddać jego idee. 

Tak pojęta inseenizacja — z jednej stro 
ny nowoczesność kompozycji z drugiej zaś 
ścisłość i zachowanie prawdy ideowej dz 
ła — nastręcza oczywiście wiele trudności, 
zwłaszcza, że w samym tekście Dziadów jest 
sporo niejasności; że całkowity tekst (bez 
skrótów) nie da pomieścić się w ramach jed- 
nego wieczoru teatrałnego; że przy wystawia- 

niu Dziadów wytworzyła się oddawna  ruty- 
na i szablon, który zaważył na grze aktorów 

i zrodził przykry, obcy współezesnemu 

   

  

   

  

  

  

| dzowi, patos tej gry. 

Jak wybrnął Leon Schiller z tych trud- 
ności, zobaczymy w sobotę. j 
go i ch należy       
    WI dzenie akcji symaltaniezne, 

eliminowanie z akcji duchów, których obec 
ność zaznaczona będzie tylko odpowiednim 
uastrojem i gestem aktorów; i 3) potrakto 

wanie Gustawa nie jako upiora, lecz sobo- 
wtóra (coś z seansu spirytystycznego, zapow- 
ne pod wpływem Niemojewskiego). 

Tymezasem uczyniłbym Leonowi Schille- 
rowi jeden zarzut: opowiadał zbyt sugestyw- 
nie o tem, co ma dopiero nastąpić. Obawiam 
się, czy nie zahipnotyzował publiczność. j.w. 

AJ O i 

Pójnize ciągaienie 
2 klasy 

So Sears I 200 000 
2 po 50.000 zł. i wiele in. 
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1 dla posiadacza lesu 
k losu py poprzedniej 10 zł. 

dia nowonabywcy 20 zł. 
Kolektura Loterji Państwowej 

„„LICHMTLOS““ 
В аак 214 
Wielka 44. — Ad. Mickiewicza 10 

а озн sp AS 

ofiary 
Zamiast żałobnego nabożeństwa 19 b. m. 

za duszę Ś. p. Stefana Misiewicza i Ignacego 

Busza dla ]. А. wdowy z trojgiem dzieci 2 zł. 

Dla starca chorego na raka pod opieką 

T-wa Św. Wincentego N. — — — zł. 2. 

О1а nieuleczalnie chorej Zofji Ukrynów- 

ny zł. 2 składa M. B. 

че 

  

  

  

ZNIŽKOWE NA PRZEJAZD KOLEJAMI? 

kuratorskiego, wraz z delegowanymi spe 
cjałnie urzędnikami dyrekcji kołejowej, 
przeprowadził jaknajbardziej szczegóło- 
wą rewizję w biurach „Orbisu* przy uli- 
cy Jagielionskiej, interesując się specjal- 
nie rachunkami i księgowością, które 
też zostały zakwestjonowane. 

Chodziło o stwierdzenie komu wyda- 
wane były zniżkowe bilety kolejowe na 
przejazd do Warszawy w okresie uroczy 
stości z okazji rocznicy Niepodległości. 

Jak wiadomo, udający się na obchód 
do stolicy przedstawiciele organizacyj ko 
rzystali z 70 proc. zniżek przejazdowych, 
podczas, gdy według informacyj wiadz, 
bilety zniżkowe były wydane również 
osobom ku temu nieuprawnionym, natu- 
ralnie za odpowiednią opłatą. 

Dla zachowania pozorów nabywcy 
tych biletów byli zaopatrywani w legity- 
macje pewnej instytucji, do-której wcale 
nie należeli. - "© 

Śledztwo objęło również i wspomnia 
ną instytucję w celu stwierdzenia, jaką 
rolę odegrała w tej aferze. Należy nad- 
mienić, że dochodzenie prowadzone jest 
nietylko w Wilnie, tecz również w Was- 
szawie i innych miastach. Tam ponoć 

legitymacje uprawniające do zniżek były 

  

— Urzędowa. W dniu 15 bm. p. wojewoda 

Świderski przyjął p. Tajtelbauma ze Stołpców 

ip. Reznika z Baranowicz. 

— Zebranie Wojew. Koła Przyjaciół Orga- 
nizacji Młodzieży Pracującej. W dniu 16 bm. od 
będzie się w Nowogródku zebranie wojewódz- 
kiego Koła przyjaciół Organizacji Młodzieży Pra 
cującej, celem zapoznania się ze statutem, przy- 

jęcia programu i ustalenia wysokości składek. 

— Akcja oświatowa BBWR. W dniu 12 b. 
m. staraniem miejscowego koła BBWR w No- 
wojelni został wygłoszony przez prelegentkę 

wojew. sekretarjatu BBWR p. Bojarską Stefa- 
nię odczyt na temat oszczędności. 

Odczyt cieszył się liczną frekwencją. 

— Odprawa w O. M. P. W dniu 19 bm. od- 

będzie się w Nowogródku odprawa kierowników 

ognisk, delegatów  komisyj organizacyjnych i 

kół przyjaciół Organizacji Młodzieży Pracującej 
z terenu całego województwa. 

Po wyczerpaniu własnego programu zjazdu 

delegaci wezmą udział w wojewódzkiej konfe- 

rencji teatrów i chórów łudowych. 

— Konferencja wojew. zw. teatrów i chó- 
rów ludowych. W dniu 19 bm. odbędzie się w 
Nowogródku, przy udziale niemal całego zarzą- 

du Wileńskiego Zw. Teatrów i Chórów Ludo- 

wych, oraz delegatów ze wszystkich powiatów 

wojew. nowogródzkiego. 
Poza dyskusją na temat możliwości rozwo- 

ju teatrów i chórów ludowych na terenie woje- 

wództwa nowogródzkiego, odbędzie się szereg 

pokazów i inscenizacyj, wykonanych przez ze- 

społy ludowe. 
— „Wesoły świerszcz* w Nowogródku. Od 

kilku tygodni bawi w Nowogródku zespół rew- 

jowy artystów scen warszawskich w składzie 
pp. Lubicz - Korszówna, Lubicz, Stachowska, 
i Stachowski występujący p. n. rewji „Wesoły 

świerszcz" i ciesząca się wprost niebywałem po- 
wodzeniem. Od czasu odkąd wymieniony 
zespół występuje w kino - teatrze  mieiskim 
kino - teatr jest stale zapełniony publicznością. 

Program rewji zmienia się wraz ze zmia- 
ną obrazu wyświetlanego w kinie. Stąd więc 
żądna wrażeń publiczność — ma ciągle no- 
we widowiska. Z bogatego programu  rewj;, 
niektóre bardziej do gustu przypadające ske- 

cze lub piosenki, nieraz muszą artyści na 
żądanie publiczności powtarzać. Przytem, co 

jest charakterystyczne, to, że nowe programy 

rewji są coraz lepsze. Być może, że artyści 

poznali publiczność i dostosowują się do jej 
gustów, czy też ze względów zrozumiałych, 

bardziej efektowne popisy zachowali na póź. 

niej, aby przyciągać coraz lepszym — рго- 
gramem publiczność. ; 

Ostatni progr, zapocz. w dniu i3 b. m. (na 

ekranie Konrad Veidt w filmie p. t. „Świat bez 
kobiet") — był przyjęty. przez publiczność ży- 
wiołowemi oklaskami.  Wp.ost nie chciano 
dać artystom zejść ze sceny. 

Miejmy nadzieję, że ciesząc się takiem po- 
wodzeniem, artyści „Wesołego šwierszcza“ -— 

zabawią jeszcze kilka tygodni w Nowogród- 
ku.



  

    grodžię 
— Pobyt wojewody. W ubiegły wtorek ba- 

wit w Grodnie wojewoda białostocki Marjan 
Zyndram-Kościałkowski. Wojewoda w towarzy- 

stwie starosty powiatowego Drożańskiego i pre- 

zydenta miasta Sulistrowskiego zwiedził zamek, 

interesując się przygotowaniami w związku z 

przyjazdem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

do Grodna na uroczystości Batorowe. Następ- "Mt 

nie w zarządzie miejskim konferował z prezy- 

dentem miasta i starostą Drożańskim. 

— Nabożeństwo żałobne. Staraniem Poi- 
skiej Macierzy Szkolnej w Grodnie w dniu wczo 

rajszym w kościele Bernardyńskim odprawione 

zostało nabożeństwo żałobne za spokój duszy 

pierwszego założyciela Macierzy Szkolnych śp. 

Henryka Sienkiewicza. 

  

— Sekcje sportów motorowych. Przy tut. оо 
KS „Cresovia“ zorganizowane zostały sekcje 

sportów motorowych, a mianowicie: automobi- 

lowa i motocykiowa. 

— Boksetzy grodzieńscy wyjeżdżają do Bia 
iegostoku. W przyszłą sobotę reprezentacja Gro 
dna wyjeżdża na mecz bokserski do Białegoste- 

ku. Meczem tym w Białymstoku otwarty zosta- 

nie sezon bokserski. 

— Loterja T-wa „Przystań*. Towarzystwo 
Popierania Przemysłu Ludowego  „Przystań”, 

oddział w Grodnie, zorganizowało w ub. nie- 

dzieię loterję fantową. Dochód z loterji w wyso- 

kości 237 zł. przeznaczono na cele T-wa. 

— Wstrzymanie pracy w hucie szklanej— 

Wstrzymana na pewien czas praca w hucie szkła 

w Grodnie dotychczas nie została wznowiona. 

Jak się dowiadujemy, uruchomienie huty ma na- 

stąpić dopiero w miesiącu styczniu przyszłego 

roku. Robotnicy w dalszym ciągu pozostają bez 

pracy. 
— Kajakami na Czarne Morze. W przysz- 

tym sezonie letnim 5-ta drużyna harcerska, hufca 

grodzieńskiego projektuje zorganizować spław 

kajakami do Czarnego Morza. 

— Akcja dożywiania dzeci. W związku ze 
zbliżającą się zimą, na terenie miasta zorgani- 

zowana została akcja dożywiania dzieci. Akcję 

prowadzi T-wo „Przystań i Kom. Bezrobotn. 
Dzieci otrzymają w szkołach drugie Śniadania. 

— Zniżki kolejowe na uroczystości Bato- 

rowe. Ministerstwo komunikacji udzieliło zni- 
żek kolejowych udającym się na uroczystości 
Batorowe do Grodna. W miarę zwiększania 

się 6b zgrupowanych, udzielane będą 

większe zniżki. 

Grupa składzjąca się z 8 osób otazymuje 
zniżki w obie strony 33 i pół proc. Grupa 
50 osób — 50 proc, grupa 200 osób — 60 

. grupa 250 osób — 06 2/3 proc. 
= Nowy Zarząd I społecznego 

zjum. W tych dniach odbyło sie a 
"branie rodziców uezniów="l" społecznego 

mnazjum -koedukacy jnego, na któr 
dy został nowy zarząd tego gi \ 
składzie następującym: p.p. m Lobman, 
Salomen Wejeman, Garber, Abramowiczowa, 

Szwarcowa, Kapelman, Korjuski, Mechsnik, 

3 „ Efroimson i Jezierski. 
— Pantofelki, miód i spodnie. U. Sergiusza 

Żuka (Kanoniczna 7) niejaki józef Piwowarski 

z Wołkowyska dokonał kradzieży damskich pan 

tofli, spodni i litra miodu. 

— (zy usiłował kogo zastrzelić. W dniu 

13 bm. kierownik pociągu zdążającego w 
kierunku Wilno — Warszawa — nadkonduk 
tor Zalewski zameldował na P.P. st. kol. Grod 
no, że o godz. 15-tej w chwili wjazdu pocią- 
gu do Grodna nieznany osobnik oddał strzał 
w kierunku wagonu 1-ej klasy. Kula przebi- 
ła szybę i utkwiła w ścianie nie wyrządza- 
jąc innych strat. 

W eelu ustalenia, 

   

  

i 

gimna- 
A 

  

dą
 

  

    

czy nieznany osobnik 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 

  

Poczem obie weszły na schody, a 
Fenwick wypruwał mi nadal wnętrzno- 

ści. Nagle rozległo się krótkie stuknię 
cie z wnętrza domu, ale zwróciłem uwagi : 

myślałem, że to odgłosy 

że chwili wpadła do halln Mrs. Luce; pan wie, 

że jest to najspokojn. za kobieta na świec: 

To też jej wygląd uderzył mnie Była wyraźnie 

wzburzona. 

araz, zaraz, — wtrącił Duft, — Czy 

iał to pan komisarzowi policji ? 

Myślałem, że lepiej zrobię, gdy za 

chowam to dla pana. 

— Dobrzę. I cóż dalej? Mrs. Luce. była 

wzbitrzone.... 

— QOgromnie. Podbiegła do mnie „Mr. Ho 
nnywood powrócił?** — zapytała. Patrzałem 
na nią zdziwiony. „Co się stało, Mrs. Luce?** 

— krzyknąłem, — „Muszę zobaczyć Mr. Hon 

nywooda natychmiast! 0o mogło go tam zat- 

rzymać? — Wtedy nagle przypomniało mi 

się owe stuknięcie. Wybiegłem, a za mną Mrs. 
Luce. Ogród był pogrążony w ciemności, ci 
oszczędni francuzi nie zapalają wcześnie 

lamp. Na pół drogi do bramy wpadliśmy na 
Honnywooda. Leżał częściowo na ścieżce, a 
częściowo na ukwieconych rabatach. Kula 
przeszła mu przez serce. Rewołwex leżał obok 

niego, przy prawej ręce. 

-— Samobójstwo? — Duff patrzył bada- 

wezo na. doktora. 

— Tak sądzę. 

— Panby chciał tak sądzić! 
— Naturalnie. Byłoby lepiej. — Lofton 

urwał. Mrs. Luce stała za sofą. 

pstwo, samobójstwo! — zawołała 
ostro, — Dzień dobry inspektorze, czekamy 
tu pana z upragnieniem. To było znowu mor- 

derstwo. 

  

   
    

     

  

    

  

— Morderstwo? 
— Najpewniej, — obstawała przy swo- 

jem leciwa dama, — Zaraz wytłomaczę, dla- 
czego tak myślę. Nie ma pan co patrzeć na 
mnie z takiem oburzeniem, doktorze Loftonie. 
Może tak po kolei zostaniemy wszyscy poza- 

bijami, zanim objedziemy cały świat, niemata 
przed nami droga, wystarczy na wszystkich 

uezęstników pańskiej wycieczki. 

ROZDZIAŁ - VIII. 

Mgła nad Rivierą. 

Lofton wstał i zaczął nerwowo ehodzić 

wzdłuż małej ścieżki, którą zakreśliły promie 

nie na perskim dywanie. Gryzł wściekle końce 

  

    pūnwas Elamas Kalis 

   
     

mochodu. Ale w tej оу 

żował dokonać zabójstwa — władze poli- 
prowadzą dochodzenie. 

— Spotkała go przykrość. Onegdaj w 
smym rankiem na ulicy Jagiellońskiej wła 
policyjne zatrzymały pewnego osobnika, kt 
ry uginał się pod ciężarem moeno naładowa- 

nego wo: 

        

   

    

    

   

  

   
    

       

   
   

  

okazało, był to znany 
zef Rybacki, który ‹ 

wędlinę, 

   
8 

oninę i pochodzącą z kra 

kazano  władzoia 

   — : 
— Odznaczenia. Dekretem z dnia 10 b. m. 

czeni: p. Adolf Sarnecki Inspektor 

yrektorka Seminarjum — №ислу- 

kierownicza Szkoły Powszechnej 

Nr. i Siostra Monika Sopoćko. 
Złotymi Krzyżami Zasługi p. Stau:- 

sław Majewski Kierownik Szkoły Puwszecnnei 

Nr. 2, p. Bronisław Krawczenko Kierownik Szko- 
ty w Nowosiołkach, p. Paczóska Filomena Kie- 

rowniczka Szkoły w Żyrowicach, p. Antoni Re- 

szkiewicz Kierownik Szkoły w Milewiczach 

p. Mackiewiczówna Bronisława w Pławskich — 

Srebrnymi Krzyżami Zasługi; wszyscy za dzia- 

łalność na połu pracy pedagogicznej. 

Ponadto odznaczony został Złotym  Krzy- 

żem Zasługi adwokat Zygmunt Głąbski w Słoni- 

mie oraz Naczelnik Urzędu Akcyzowego D. 

Józef Mościcki Srebrnym Krzyżem Zaslugi. . 
— Nadanie honorowych OQdz::ak L. O. P. PF. 

Zarząd Główny L. O. P. P, w Warszawie przy- 

znał honorowe odznaki LOPP następującym ©- 
sobom: p. Edmundowi Koślaczowi Staroście — 
Złotą Odznakę, p. Mieczysławowi Piotrowskie- 

mu Notarjuszowi w Słonimie i p. Adolfowi Sar- 

neckiemu Inspektorowi Szkoinemu, Srebrne Od- 

  

znaki zaś pp. Albinowi Bondarowi, Basłykowi 

i Wojciukowi Bronzowe Odznaki. Wręczenie 

Odznak nastąpiło po uroczystem posiedzeniu 

Rady Miejskiej w Domu Ludowym w dniu 11 

b. m. 
— Kradzież z podkopem. W dniu 13 b. m. 

zgłosił się na Posterunek P. P. w Albertynie 

Talarczyk Konstanty miesz«*'tz: wsi Pietrale 

wicze i zameldował, że w tymże dniu nad ranem 

podczas jego nieobecności w domu _ nieznani 

sprawcy dostali się do siew za poniocą pod- 

kopu i po obezwiadnieniu żony jego Eugenji 
przez narzuczenie płachty na głowę zabrali z 

kufra 600 zł. w gotówce. 

W toku początkowego dochodzenia stwier- 
dzono, że mełdujący nocował u swego sąsiada, 

albowiem będąc w Słonimie zażył większą ilość 

alkoholu i obawiał się spotkania ze swą mał- 

żonką. z 
—-Usilowanie zabójstwa na tle nieporo- 

; zumień rodzinnych. W czasie sprzeczki między 

synem i ojcem Pytlami na tle nieporozumień ro- 

dzinnych syn uderzył ojca w głowę  widłami 
wskutek czego pękła u tego ostatniego czaszka. 

Od uderzenia ojciec padł na ziemię 1 nie dawał 

przez pewien czas oznak życia. Syn będąc 

przekonany że ojca zabił zbiegł z domu i zgło- 

sił się do Komisarjatu P. P. w Słonim*2 о$- 
wiadczając, że zabił ojca. Michała Pytla za- 
trzymano do dyspozycji władz sądowych. 

— Powrót Strzelców z koncentracji z Ha- 
ranowicz. Onegdaj wrócili z Baranowicz z kon ż 
centracji Podokręgu Z. S$. Nowogródek strzel- 3 ZĄDBAJC: : 

cy słoinmscy w ilości około 250 osób, którzy 2 Е 
jednocześnie brali udział w 15-tej rocznicy Od- 
zyskania Niepodległości w Baranowiczach. 

Swą postawą żołnierską i dyscypl'ią orga- 

nizacyjną zasłużyli na pochwałę od Inspektora 

Podokręgu Z. S. 

19) 

Zwyciezca 
wąsów, co było u niego oznaką silnego zdener 
wowania. Mrs. Luce drażniło to niezmiernie. 

Nie mogę w to uwierzyć! — krzyknął 

jest prawdopodobne! Mo- 
» jedno morderstwo w pa 

ale nie dwa!Chyba, że komuś zależy na 

      

   
    

* złamaniu mojej dobrej opińyi. 
— Jest bardziej prawdopodobnem, że 

jakieś porachunki wśród pańskich 

zów, -— zauważyła sucho Mrs. 

eh pan posłucha, co opowiein, a 

pan, że mam rację. — Usiadła 
na sofie. — Niech pan pedsunie sobie krzesio 

  

    

   

  

wycie 

Lmce. — 

przekona się 

    

rzestanie chodzić. Przypomina mi pan lwa 

którego widywałam w Zoo w Hamburgu. Ale 
nie o to chodzi. Inspektor Duff usiądzie prz; 

mnie. $ 

Obaj mężczyźni wykonali ściśle rozk: 

Nie była to bowiem kobieta, któraby mog 

powtarzać rozkazy dwa razy! 

— Mr. Honywood, Mrs, Pamela i ja po- 
jechaliśmy do Monte Carlo, — zaczęła Mrs. 
lmee, — pan wie o tem zapewne, inspektorze. 

Mr. Honywood był dosyć zamyślony i przy- 
gnębiony w cięgu całej podróży, ale wczoraj- 

sza wycieczka usposobiła go cudownie i był 
naprawdę czarujący. Przypuszczam, że był po 

raz pierwszy sobą. Jestem zupełnie przekona- 
na, że myśl o samobójstwie nie przychodziła 
mu nawet do głowy. Znałam człowieka w In- 
djach, który popełnił samobójstwo... byłam 
ostatnią osobą, która go widziała przy życiu... 
znam się na tem... 

— Mr. Honywood — opowiadała dalej sta 

ruszka, — był w doskonałem usposobieniu, pra 
wie wesoły. Wróciliśmy wszyscy we troje, za- 
dowoleni z przejażdżki. Już było ciemnawo.. 

Zostawiłyśmy go płacącego szoferowi i posz- 
łyśmy do swoich pokoi. 

— Widziałem panie, — przypomniał Lof 

ton. 

— Tak, naturalnie. Otóż, kiedy otworzy- 

łam drzwi zauważyłam, że coś jest nie w po- 
rządku. Było już tak raz w Australji, że ktoś 

dobrał się do mego pokoju — znam się na 
tem! Widziałam wyraźnie znaki czegoś ostre- 

go na zamku. Zapaliłam światło. Odrazu prze 
konałam się, że miałam rację. Mój pokój był 
w nieładzie, wszystko było przerzucone. Wszy 
stkie walizy pootwierane. Zrozumiałam, że sta 
ło się to, czego się obawiałam: zginął doku- 
ment, powierzony mej opiece. Ё 

— Cėž to za dokument ? — zaciekawił 
się Duff. 

  

   

  

  

   

  

   
„_ wiekiem 

" cie, Mr. Honywood?““ 

О В М ТЕ $ ZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wiina niniejszem podaje do wiadomości dłużników, wierzycieli i innych osób 

zainteresowanych: 

1) 

nie dojdzie do skutku, druga 15 stycznia 1934 roku. 

dłużnika, kosztów egzekucji, , obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, 

stwa (Wilno Jagiellońska 14), w godz. urzędowych (od 9-teį do 2-ej pp.) lub w odnośnych 
nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winne przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości 

że za-nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w iokalu Towarzystwa przy ul. Jagiellońskiej Nr. 14 w Wi 
obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje pubiiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza 29 grudnia 1933 roku, a jeśli pierwsza 

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

skarbowych i komunalnych, o których 
przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą należnemj od niej odsetk 
planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za łata: 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji, 

informacje będą otrzymane 

  

księgach hip. o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, 

wszystkich wydatków uskutecznionych 
przed dniem 

ni za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie z 
mogą przeglądać w biurze Towarzy- 

akta dotyczące 
wszystkich 

    
  

rachunek. 
licytacii. 

na 

zastawu 
zaległości (prócz 

rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926, i 1927), zaległych podatków oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma zaofiarowana na ficytacie 
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, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wyatawia- 
nych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: : A 

    

  

  

  

  

                
  

z a анн я о ан аоч ччонощеные OOOO OWC 

1 2 3 4 5 6 7 8 s 

457 966 Ass Mowsza Zamkowa Nr. 16 364,— 895 81 551,44 108: — 
59° 7730 Białowicki Owsiej Chełmska Nr. 5 731 25 3811 32 307,8 >. >» 

129/571 5373 | Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24/32 226 50 1602,59 282,82 7524 97 108,— 
235/607 8760 | Gurwicz Szloma Antokolska 149-a, obecnie Nr. 169 6852,— 3057 79 578,35 | 1437070 156,— 

167 15349 | Kagan Stera Popławska Nr. 27 1275,— 815.40 245,55 4784,62 318,— 
nieareg 3 

572 11363 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 9728,75 386 72 334,62 9900,— 
522 57144 | Matwiejewowa Marja, Szylcowa Barbara i Rut- 

kiewiczowa Elžbieta Witoldowa Nr. 55-b . 811.90 1913 65 371 80 11900,— 
610 39 Remz Hirsz Ostrobramska Nr. 22 z własn. 16156.20 2808,78 83100, — { — 

1419.60 
wiecz czyn. 

> > 1583.40 

613 12515 udź Michał Obozowa Nr. 80, 78 943,— 631.70 s: = 
557 355 | Sokołowska Aniela Kopanica Nr. 6 w/g akt 6015.14 743,60 22000; — — 

5 59 70 1 
w/g plan. 

5 5489 12 
555 10753 Wajnesowa Chaja Rakowa Nr. 3 с 1636.50 10082.08 1135,68 33700,— = 
529 9015 | Wiażewicz vel Jażewicz Józef Majowa Nr. 22 1950.— 2830 11 196 04 580 › — = 
406 269› | Zmaczyńska Marja. Jasna i Fabryczna Nr. 51. 1116 34 712 80 146,38 1609,26 HE 

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właścicieła nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Ob: ti ac 
zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego REAÓWAG M a Ž dolicza m niej - == 
mających pierwszeństwo, przed pożyczką Towarzystwa, zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz wydat- 
ków które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadjum, przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkam za zwłokę od niej, 8) Nieumorzona pozostałość 
pożyczki na dzień licytacji. 9) Rozterminowa-na część rat za lata 1925, 1926 i 1927. 

UWAGI: 
chomości. Kwoty, wskazane w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 

Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nada! na hipotece sprzedawanej nieru- 

    

  

  Dziś — Radje wileńskie 

” Ju 

Czwartek, dnia 16 listopada 

11.30 — Przegląd prasy i 

Ėė | 
į 

19.45 — Rozmait. Par 
19.47 — Dziennik wieczorny. 

11.50 — Muzyka z płyt. 

20.00 — „Mlada“ (Witolrauda) St. Moniu- 

  

12.35 — Poranek szkolny. 

15.30 — Muzyka lekka. 
16.10 -- Audycja dla dziec.. 
16.40 — Odczyt. 
16.55 — Koncert solistów 
17.50 — Codz. odcinek pow. 
18.00 — Odczyt. 
18.20 — Słuchowisko 
19.05 — Skrzynka poczt. 

19.25 — Odczyt aktualny. 

19.40 — Sport. 

Szki. 

21.00 — Skrzynka techniczna. 

21.30 — Godzina życzeń (płyty) . 

22.30 — Muzyka taneczna . 

23.00 — Kom. meteor. 
23.05 — Koncert. 

    

  

  

  
         

   

we wszystkich spieksch 

składach aptecznych ssene 

šredks ed adcisków 

A. Prew, A. PAK 

PRREINRIEENS 

— Musimy powrócić do Londynu i do 
okresu, po śmierci Mr. Drake'go. Dwa dni 
przed naszym wyjazdem z Londynu, Mr. Ho- 
nywood zapytał mnie telefonieznie, czy mógł 

by się ze mną zobaczyć w hallu Broom's Ho- 
telu. Byłam, naturalnie, ździw dzi 

     

ale zg 

  

   
     

       

         

  

   

    

— Mis. Tuce     

  

>| 

wś Wiem, że pani jest kobic 

wielkiem doświadczeniu i dyskretną. © 
więe nie mam żadnych, podstaw do t 

szę prosić panią o ł © — Wyj 
łą kopertę, — „Ch 1a obar 

kopertą. 2 

coś mi si 

   

  

stępów, liczbie wielu 

skuteczność 

  

  

i przeziębieniu. Tabletki Togal są 

   
stało w tej drodze, pro: 

i przeczytać ten list natychmia 

— I właśnie ten list został ukradziony? 
   

   

  

    Nie zabiegajmy naprzód w naszej 
storji, — odpowiedziała stara dama. — I 

GIEŁDA ZBOZOWO - TOWAROWA 
koper- I LNIARSKA W WILNIE 

.Z dnia 15 listopada 1933 r. 

„Nie, tyl- Za 100 kg. parytet Wilno. 
idybyiń CENY TRANZAKCYJNE: 

Inie bardzo zdumiona — bo pr   

„du mi 
dwuch s 

aieniliśmy z tym ezło- 
„Co w 

— zapytałam. 
Spojrzał na mnie bardzo dziwnie. —- 

ko instrukcje na wypadek, gdybym. 

   
       

    

już przestał być z wami!** — „Doktór Lofton Żyto I stand. 18.50 

byłby najodpowiedniejszą osobą do przecho- Żyto II stand. 15 

  

wywania tego““ —zauwažylam. — „O nie, — Owies stand. 1450 
zawołał, — Dr. Lofton jest zdecydowanie nie Mąka pszenna 0000 luks. 34,121 

odpowiednią do tego osobą!'* r. 381217 

— Dobrze. Zapytałam, co mu się może Mąka Wa Ra DROC > 200 
т 3 Mąka žytnia 65 proe. 20,50 — 21,50 

zdarzyć. Mamrotał coś o chorobie, zresztą, Maka żytmia citkowa ” 17 
„Czy ktoś może wiedzieć, kiedy przyjdzie czas ` > R kończył — оааа tk CENY ORJENTACYJNE: 
na niego'* — zakończył. Wyglądał na ta Pszenica zbierana 20 — 20,50 
zmęczonego i wyczerpanego, że żal mi go by- Jęczmień na kaszę zbier. 15 
ło. Wiedziałam, że Mr. Honywood przecho- Jęczmień na kaszę zbier. 

dził nerwowy rozstrój, pomyślałam, że może Owies zadeszczony 13 — 13.50 

to być źródłem jego ponurych przewidywań. Mąka żytnia razowa 1750 —18 
Szatrowana 

Gryka zbier. 
Siemię Iniane 90 proc. 

Zgodziłam się więc na tą drobną prośbę. Był 
zachwycony, dziękował długo. „Zachowałbym 
to na pani miejscu pod kluczem, — dodał, — 
Lopiej będzie, żeby nas tu razem nie widzia- 
no. Poczekam aż pani wyjdzie. * Odtąd na- 
dal trzymaliśmy się zdaleka. 

Było to wszystko bardzo zastanawia- 
jące, ale miałam zaproszenie od przyjaciół z 

Belgravji i byłam już spóźniona. W moim po Londyn 28.56 — 28.70 — 28.42 

koju spojrzałam na kopertę, był na niej па- Nowy York czek 5,36 i pół 5, 38 i 
pis: „Otworzyć w razie mej śmierci, Walter 532 j pół. a 

Honywood.'* Zamknęłam kopertę w walizie i Nowy York kabel 5,37 — 540, — 5,34. 

wyszłam. Paryż 34,87 — 34,96 — 34,78 
— Powinna była pani zakomunikować mi Praga 26,44 — 26,50 — 26.38. 

o tem natychmiast! — wymawiał Duff. Szwajcarja 172.45 — 172,88 — 172.02 

— Nie mogłam właśnie zdecydować się, Włochy 46.90. —= 47,08 -— 46,78 
co powinnam zrobić. Coprawda myślałam, że R > NOS ODP RA A Ra 

18.50 — 19 
19 — 20 

36.50 — 36,75 

Gietūs warszawsks 
Z dnia 15 listopada 1933 r. 

Gdańsk 173,30 — 173,73 — 172,87. 
Holandja 359,10 — 359,15 360.03, 358,25 

pół 

ten list, to jest produkt chorych nerwów i Dolar i rabel zł. w obr. pryw. 5.47 -- 

nie więcej. 5,45, oraz .4.71 — 4.72 przy bardzo małych 
(D. C. N.) tranzakejach. S 

  EEROOYNE OO SE TRO YZOSONEWENE 

Drukarnia „Słowa” Wilno Zamkowa 2, 

  

   

Nazewnątrz więc odróżnia się 
tabletka Togal tylko wytłoczo- 
nym znakiem ochronnym, pod 
względem natomiast 
chemicznego i działania leczni- 
czego przewyższają znacznie 
tabietki Togal inne preparaty. 
Przeszło 6000 lekarzy, w tei 

sorów potwierdziło z uznaniem 

q1abletki Togal działają szybko przy bólach reumaty- 
czuych, podagrze, bólach nerwowych i głowy, grypie 

wszystkich aptekach w opakowaniu po 14 i 42 iabl 

    

15 — 16 mm 

"LS RAT ST BIT SRS SOS ETRURINREKĖS VB 

„w Swej 

nzjnowszej 

i najgłośw. 

kreacji SEKRET KO 
śmiech! 

Dziś. Film, Ktory pamięta Się całe życie. 

Po     

  

  

Nadzwyczajny atrakcyjny program! Niezapomniana „KOBIETA Z BOCZNEJ ULIGY' — 

[roqa DUNN 
. Znakomity nadprogram: „BUSTER NAWARZYŁ PIWA'' 

komikiem BUSTEREM KEATONEM. Wzruszenie, emocja... i 

BIET 
, tryskająca humorem komedja z genjalnyni 

Początek seansów: 4, 6, 8, i 14.15. 

Pożegnanie z bronia 
Wiekopomna kreacja genialnego GARY COOPERA Udział 
i wytworny Adoiphe Menjou. Nad program: wyjątkowo śliczn 

o przybycie punktualnie 

przyjmują czarująca Helen Hayes 
e dodatki dźviękowe. Uprasza się 

tek seansów 4, 6, 8 i 10.15. 

  

  

    ) sflau, 
FORVIE 

skladu 

butelka: h 

OSTRZEŻENIE! 
Sttki łabrykantów naśladuje opakowanie 

i markę pud.u wszechświatoewej shwy 

5 FLEURS FORVIL-PARIS. 
Gatunek i zapach pudru nie dadzą się jed. 

uak naśladować 
Zwracajcie uw:gę r» opakowarie pudełka 

pudrn, na którem winien być napisz 

5 FLEURS FORVIL-PARIS. 
Puder ter jest wyrabiany jed w Paryżu. 

PERFUMY I WODY TOALETOWE 
5 FLEURS FORVIL.PARIS, 
odbywają prawdziwie tryamiala: 
pochód przez wszystkie wielkie 

miasta Europy i Ameryki. 

Ażeby unikrąć neśladewnictw, 
sprzedawane są tyko = orygin. 

a ngdy ra wasę. 
  

wybitnych profe- 

  

AALAAA AAA AAA 

kūrsy Meljorai 
działania Togalu. 

do nabycia we uruchomiło 

wWILAKAIE 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela   
TYYVYYYYVYYYYVYYVVYTYVYY! 

    

OGŁOSZENIE 
Państwowy Fundusz Drogowy ogłasza na я : 

dzień 7 grudnia r. b. o dz. 12 o B a EA > 
przetarg ofertowy na roboty na drogach pań- : > 
stwowych. 

Bliższe szczegóły podano w „Monitorze == 
Polskim* Nr. 260 z dnia 13 listopada 1933 r. 
można je otrzymać w Ministerstwie Komuni- 
kacji, Departament VII Dróg Kołowych. 

—° 

Pstrzebne 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

Sześciopokojowe 
z ws.rik:emi, + gedi 
ul Dąbrowskiego 7 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 
Lekcje 

OKAZYJNIE Na Kursy Kris 
DO SPRZEDANIA i szycia przyjmię t- 

garnitor m salono czenice za dostępną » 
„wych, obrazi, wyŻY- płątą. Nauka — воба» 
maczka, lamy etc. Ja: Królewska 5 —11. 

giellońska 7 m. 6 wej- PRMEMUNSEEWYS"E 
ście z dziedzińcz od g. 
3-5. 

Górnosi k Inos ask, one. 

w ĘGIEL „Progress“ 

poleca Re DEUEL 
Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

  

  

  

“Br. Janina 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

WILEŃSKA 34. 
Od 5 — 7 wiecz. 
Ad BAB GD di Ni 

    

LL 

MGENTORA FABNYSI 
RĘKAWICZEK     

  

  

> „. Ma większą sksię po- 
Kuras _______ szukiwana na zsgranicę. 

i £FRZ POTRZEB NE Specjalność: imitacja 
O świńskiej skóry, mapa 

i faniazyjne. Damskie 
i męskie, Qdpow. z ce- 
nami konsareucyjnemi: 
P-lsk Hemslójó, -Nor- 
rlsadsg. 30, Stockholm. 

ap ° ad I grudaia dwa pe- 
DO SPRZEDANIA  5oie łą zne w śródmie- 

bardzo iorzystny wy» ŚCiu z używalnością Ia 
robiony interes band- ziemżi Zgłoszenia w 
lowy lub przyjme spól Administracji „Słowa* 
а, Wiadomość: Po« pod J, K. 

łocka B m. 9 od 1-4.- — — — — — — DRE a> 0 

ppoł.    

  

glio-Aierniczo-Drogowe 
T-WO KURSÓW TECHNICZNYCH 

w godz. 17—19, (Wiluo, Hołendesnia 12). 

VYYYYYYYTYPYYYYTYYCYYYWTW 

   

LT 

kancelarja Karsów   

  

— 

Modystka 
Przyjmnie wstelką ra- 

* botę w zakres kageła- 
sznictws w 

wykcnure 
głncko. Wł 

    

Litości 
msstych czytelników 
poleczmy wdową ne 
urzędnika megisteeehim 
z trojgiem dnieci, Nę- 
dza oststeczna, boti + 
obdarci Łassawe odlwsy 
Ww prodasiach { вга 
nit przyjmuje Adwini- 
strasja „Siowa“ dia I, A, 

T-wo Św, Wincatoga 
woła © pomoc die 67 
Ietujego stercę małące- 
go raka, Syn miady 
gruzlik przy aim : ` 
czworga zasłemi dzień. 
mi najmłodsze cecrie, 
już gruzliczae — uę- 
dza u«rzycząca.  Brsk 
ubrań, chleba, miesz- 
kanie fatalne O maż 
drobniejsze ofisry pre- 
szę skłzdeć paź dtierg 
N. do Redzkcji „Słowe* 

Miłosierdziu 
czyteln ków polece się 
ebłożnie i niesteczzksh 
Ckors, nie mająca żań- 
nych środków da życie 
Zefjs Ukrynówne zam. 
Beraardyński zaciek 4 
m. 1 

      

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńsić. 

4


