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Bursa im. 
Wczoraj w Wilnie obradowała pad 

przewodnictwem posła Genadjusza Szy- 

manowskiego, Białorusina, grupa pol- 

sko - białoruska posłów i senatorów. 

Żydzi mają w samem Wilnie aż 10 giu- 

nazjów prywatnych, zupełnie stojących 

na poziomie, nie potrzebujących żadnych 

subsydjów. Białorusini mieli na całym 

terenie 4 gimnazja, a w zeszłym roku 

szkolnym tylko dwa. Zestawienie to jest 

dostatecznie wymowne, ale wymowniej- 

sze stanie się jeszcze, jeśli dodamy, że i 

te cztery gimnazja egzystowały wyłącznie 

dlatego, że miały subsydja rządowe, „že 

społeczeństwo białoruskie nie jest w sta- 

nie własnemi siłami utrzymać nawet jed- 

no gimnazjum, aż wreszcie dwa gim- 

nazja w Klecku i Radoszkowiczach 

trzeba było już w latach uprzednich za- 

mknąć, ponieważ ich poziom naukowy 

był tak słaby. Wszystko to świadczy, 
jak wielką brednią są gadania endencji, 

że kraj nasz „białorutenizuje* się, ale 

świadczy także, jak dalece białoruskość 

potrzebuje pomocy, jak dalece od tej po- 

mocy jest uzależniona. 

Poziom naukowy dwóch innych gim- 

nazjów w Nowogródku i Wilnie rów- 

nież wysoki nie jest. W tym roku mini- 

sterstwo, zamiast nadal subsydjować te 

szkoły, wolało je wziąć oficjalnie na 

swój koszt i przyłączyć je, jako kla- 

sy paralelne do rządowego gimnazjum 

im. Słowackiego w Wilnie i rządowego 

gimnazjum w Nowogródku. Stanowi sek- 

ret poliszynela, że wojewoda Kostek - 

Biernacki początkowo chciał wogóle za- 

mknąć gimnazjum w Nowogródku, a to 

z tego względu, że zaobserwował, iż 

pomiędzy uczni tego gimnazjum, a na- 

wet pomiędzy personel nauczycielski 

wciskają się wpływy bolszewickie. Jeste- 

śmy przy woj. Kostku - Biernackim: 

„Gazeta Warszawska”, a zaraz za nit 

„Naprzód* socjalistyczny zaatakowały 

nas za to, że w naszej kronice, pisząc o 

pożegnaniu woj. Kostka - Biernackiego 

z Nowogródkiem, napisaliśmy wyrazy: 

„Pan Wojewoda” przez duże „p* i du- 

že „w“. Chciałoby się naprawdę odpo- 

wiedzieć tym panom, że za to ich dosto- 

jeństwa przez inną dużą literę pisać 

będziemy. Mówiąc o woj. Kostku-Biei- 

nackim, musimy powtórzyć, że zwalczał 

on bolszewizm na naszym terenie nie- 

tylko konsekwentnie, ale, powiedzieliby- 

śmy, że z dużą odwagą cywilną. Byłoby 

tchórzostwem cywilnem z naszej strony 

gdybyśmy  wstydzili się to mu przy- 

znać i poczytać za zasługę. To 

też nad obawami jego, że szkolnictwo 

białoruskie Świadomie, czy podświado- 

mie staje się rozsadnikiem wpływów 

bolszewickich przejść z lekkiem  sercen: 

także nie można. 

Po załatwieniu sprawy dwóch gim- 

nazjów pozostaje jeszcze sprawa bursy 

dla młodzieży białoruskiej. Historja jej 

jest taka. Kilka osób ze społeczeństwa 

polskiego z ideową damą na czele, po- 

święciło bardzo uroczyście kamień wę- 

gielny pod tę bursę, ale nie miało pie- 

niędzy, aby ją wybudować. Pieniądze 

znów dał rząd w wysokości 70 tys. zł. 

Wśród miejscowego społeczeństwa po!- 

skiego komitet budowy zebrał kilka ty- 

sięcy, wśród Białorusinów kilkaset zło- 

tych. Tego wszystkiego okazało się je't- 

nak za mało. Dziś trzeba zaczęte dzieło 

dokończyć. Trzeba dobrym „ intencjom 

pomóc wystarczającemi środkami mate- 

rjalnemi. Niezależnie, czy Nowogródek 
ma pozostać miastem  wojewódzkiem, 

czy nie, taka bursa dla młodzieży wiej- 

skiej, włościańskiej bardzo jest potrzeb- 

na. Słyszeliśmy, że sprawa ta istotnie 

będzie ruszona z martwego miejsca i to 

pod najładniejszemi auspicjami. Oto bur- 

sa otrzyma nazwę „im. Tadeusza Ho- 

łówki*, będzie zbudowana znacznie 

większa, niż poprzednio zamierzano, i 

przyjmować będzie młodzież miejscową 

katolicką i prawosławną, białoruską i 

polską. W ten sposób realizować się bę- 

dzie ideologia ś. p. Hołówki o zbliżeniu 

społecznem i narodowościowem ludno- 

ści naszych ziem. Będzie to naprawdę 

      

  

Nołówki 
ładny pomnik, postawiony 

sercu i myślom. 

Ostatnia sprawa, to prasa białoruska. 

Obecnie znajduje się w bardzo złych rę- 

kach: „Krynica'* ma takie jakieś dziwne 

ustosunkowanie się do niektórych spraw, 

że ściąga na siebie podejrzenie, że ten, 

kto na nią daje pieniądze, niekoniecznie 

legitymuje się polskim paszportem; 

„Biełaruskij Zwon* jest to pismo o moc- 

no antypaństwowych  akcentach. Na 

szczęście według wiadomości zupełnie 

pewnych, dochodzących nas ze społe- 

czeństwa _ białoruskiego, _ „Biełaruskij 

Zwon* przestanie wychodzić. Pan Gen1- 

djusz Szymanowski pragnąłby zmobilizo- 

wać trochę inteligencji białoruskiej, aby 

wydawać tygodnik białoruski w Bara- 

nowiczach. Powstrzymujemy się oczywi- 

ście od wypowiedzenia sądu o nowopo- 

wstającej gazecie do chwili, aż będzienr: 

mieli przed oczyma jej szpalty. 

Pan Olgierd Jeleński, ziemianin z 

Nowogródczyzny, wkrótce po otrzyma- 

niu mandatu senatora, na łamach „,Sło- 

wa' ogłosił list, że uważa się za przed- 

stawiciela Nowogródczyzny tak polskiej, 

jak białoruskiej. Bardzo słuszne stano- 

wisko. Interesów  włościanina  białoru- 

skiego potrafi dobrze bronić ten, kto je 

dobrze zna. Tacy ludzie, jak p. Jeleński 

znają je dobrze, bo życie całe wśród te- 

go ludu spędzili, bo razem z nim prze- 

żywali iluzje, które brali za rzeczy real- 

ne, i fantazje, które potem okazały się 

rzeczywistością. W każdym razie, oma- 

wiając te sprawy, wychodzimy z nastę- 

pujących założeń: raz, nie pozwalam” 

ani sobie, ani nikomu innemu uważać 

Białorusina za obywatela drugiego rzę- 

du, a nie za pełnoprawnego obywatela 

polskiego; dwa, nie uważamy i uważać 

nie będziemy dotychczasowych  partyjek 

białoruskich za przedstawicieli interesów 

miejscowego ludu; trzy, zdajemy sobie 

sprawę, że zagadnienie białoruskie wy- 

maga przy jego załatwianiu zupełnie in- 

nych metod, niż problem ukraiński. Cat. 

jemu, jego 
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/ PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, PRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Laszuk, 
DĄBROWICA (Połesie) — Księgarnia K, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 

GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 

KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S$, Mateski, 

MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milienetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej t 3-6; gr, 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekiamowa milimetr 60 gr, 

„ Malinowskiego, 

: NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N,-SWIECIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PINSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 

„ Smarzyński, 

POSTAWY — Ksjęgarnia Połskiej Macjerzy Szkolnej, 
3TOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewina —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
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IRAK IROBOTY PUBLICZNE 
GENEWA PAT. — Rada Ligi Narot 

dów przyjęła dziś raport w sprawie wy 
gaśnięcia mandatu nad Irakiem. 

Raport stwierdza, że Irak podpisał 
zobowiązania, od których uzależnione zo 
stało wygaśnięcie mandatu i przyjęcie 
Iraku do Ligi Narodów. Przyjęcie to bę 
dzie wobec tego mogło nastąpić na roz 
roczynającem się w poniedziałek Zgro- 
madzeniu Ligi Narodów. 

Następnie Rada przyjęła raport i re- 
zołucję w sprawie robót publicznych. — 
Postanowiono przekazać wyniki prac 
komisji studjów nad robotami publicziie 
mi komisji ekspertów, powołanej dla 
przygotowania światowej konierencji go 
spedarczej, dla ewentuałnego włączenia 
tego zagadnienia do porządku dziennego 
konierencji. Pozatem raport został prze- 
kazany także Zgromadzeniu Ligi. 

W dyskusji nad tą sprawą minister 
Zaleski stwierdził, że wobec zakończe- 
nia prac komisji studjów nad robotami 
publicznemi i zalecenia przezeń szeregu 
projektów do międzynarodowego siinan- 

sowania, należy przejść do nowego eta- 
pu i zająć się możliwością praktycznej 
realizacji przyjętych projektów. Wielkie 
roboty publiczne — zdaniem rządu pol- 
skiego — winny stanowić jeden z naj 
ważniejszych czynników rekonstrukcji fi 
nansowej i gospodarczej Europy, a w 
szczególności Europy Środkowej i 
Wschodniej. 

DYSKUSJA NAD RAPORTEM 

LYTTONA ODROCZONĄ 

GENEWA PAT. — Rada Ligi Naro- 
dów po dłuższej dyskusji, w czasie któ- 
rej ostro atakował Japonję delegat chiń- 
ski, uwzględniła żądanie Japonji pozo- 
stawienia jej 4 tygodni na przestudjowa 
nie raportu Lyttona oraz 2 tygodni na 
przysłanie z japonji specjalnego delega- 
ta z instrukcjami. Jako datę końcową u- 
stalono 14 listopada rb. 

KTO BĘDZIE NASTĘPCĄ 
HR. GRAVINY? 

GENEWA PAT. — W genewskich 
kołach politycznych omawiana jest obec 
nie kwestja, kto będzie powołany przez 
Radę Ligi Narodów na stanowisko wy- 
sokiego komisarza Ligi w Gdańsku, о- 
prožnione wskutek śmierci hr. Graviny. 

w reku Ma 

jak się zdaje, umacnia się tendencja, 
powołania na stanowisko wysokiego ka- 
misarza osobisteści narodowości angie!- 
skiej, czego zresztą bardzo prągnie Wiel 
ka Brytanja, okazująca duże zaintereso- 
wanie dla spraw gdańskich. Jednakże 
kandydatury angielskie nie są chwilowo 
wysuwane. Jeżeli nie uda się znaleźć 
kandydata na to stanowisko, projektowa 
ne jest obsadzenie go czasowo na kiłka 
miesięcy. Kwestja ta rozpatrywana bę- 
dzie i rozstrzygnięta w początkach paź 
dziernika. 

POSIEDZENIE GABINETU 
FRANCUSKIEGO 

PARYŻ PAT. — Wczorajsze posiedzenie ga 
binetu ministrów poświęcone było przedewszy 

stkiem sprawom polityki zagranicznej. 
Premjer Herriot wygłosił expose o ostat- 

nich wypadkach międzynarodowych i zdał 
sprawozdanie z rozmów, jakie prowadził w 
Genewie, wyrażając się zwłaszcza z zadowo- 
leniem o rozmowie z sir Johnem Simonem. — 
Premjer przedstawił Radzie zasadnicze myśli, 
jakie ma rozwinąć wobec podwójnego zagad- 
nienia rozbrojenia i bezpieczeństwa. Członko- 
wie rządu jednogłośnie zaaprobowali stanowi- 
sko premjera. 

Posiedzenie było przerwane na 3 kwadran- 
se z powodu rozmowy telefonicznej z mini- 
strem obrony narodowej Francji, który donosił 
premjerowi 0 rokowaniach, prowadzonych 
wczoraj przezeń w Genewie. 

Minister zakomunikował między innemi pre 
mjerowi o dodatniem wrażeniu, jakie wywar- 
ły na nim deklaracje Johna Simona. Następnie 
ministrowie przystąpili do dyskusji nad sytua- 
cią firansową. 

Litwinow pośrednikiem w sprawie pówrotu 
Niemiec do Genewy 

BERLIN PAT. — Biuro Conti donosi 
że w czasie wczorajszej rozmowy mię- 
dzy ministrami Simonem i Neurathem 
omawiany był problem rozbrojenia z u- 
względnieniem niemieckich postulatów 
rówiiouprawnienia. Obie strony powstrzy 
mały się od konkretnych propozycyj. — 
Również nie omówiono terminu następ - 
nego spotkania. Taktyka ministra Neura- 
tha ogranicza się do oczekiwania. 

Minister oświadczył korespondentor1 

prasy niemieckiej, że rząd niemiecki po 

nieudałych próbach w Paryżu musi cze- 

kać, dopóki inne mocarstwa nie zwrócą 

się do niego. 

W związku z tem interesujący jest 
fakt, iż Niemcy wezmą udział w obra- 
dach, o ile prezydjum uchwali redukcję 
zbrojeń o jedną trzecią. W Berlinie mini 
ster Neurath konierował z Litwinoweri. 
Pszypuszczać należy, że Niemcy, zdając 
sobie sprawę ze swej izolacji, użyli Lit- 
winowa, jako pośrednika dla utorowania 
drogi do powrotu. 

Kuńgres polsko-łot 
RYGA. PAT. — W: sobotę o godzinie 

17 otwarty tu został kongres Towarzystwa 
Polsko - Łotewskiego Zbliżenia. Otwarcia 
klon gresu dokona! premjer Skujenieks, wy- 
rażając przekonanie, że nawiązanie osobii 

EGLE 

Donalda 

  

   

  

Porszumienie parjasów z przedstawicielami wyższych kast : 
POONA PAT. Porozumienie zawar- 

te pomiędzy przedstawicielami parjasów 
i hindusów wyższych kast przewiduje 
przyznanie 148 mandatów w  zgro- 
madzeniach prowincjonalnych parjasoni 
którzy dotychczas według projektu rzą- 
dowego, mieli otrzymać tylko 71 miejsc. 

W  centralnem przedstawicielstwie 

    

Regulowanie granicy Z Łe 
WILNO. — Wróciła z Rygi i drogą 

przez Wilno odjechała do Warszawy 

komisja powołana do pertraktacyj 

sprawie wytyczenia granicy łotewskiej. 

w 

Następne posiedzenie komisji ma się 

prawodawczem  patjasi mają otrzymać 
18 proc. wszystkich miejsc. 

Wybory będą pośrednie. Przedstawi- 
ciele parjasów będą wybierani przez ko 
legja wyborcze, przyczem na jeden man 
dat będzie wypadało 4 członków kole- 
gium wyborczego, wybranych w wybo- 
rach bezpośrednich. System ten ma ulec 
zmianie po upływie 10 lat. Parjasi mają 
mieć pozatem zapewniony udział w ad- 
ministracji państwowej. 

W depeszach wysłanych do Mac Do- 
nałda, przywódcy obu stron podkreślają, 

że wszelka zwłoka ze strony rządu an- 
gielskiego narazi na niebezpieczeūstwo 
życie Gandhiego i będzie miało bardzo 
ujemny wpływ na stan umysłów w In- 
djach. 

POONA PAT. — Warunki układu po 
między wyższemi kastami hindusów a 

parjasami będą  przetelegrafowane Mac 

Donaldowi ponieważ Ghandi zaprzestać 
ma głodówki dopiero po zatwierdzeniu 

rzez Mac Donalda wspomnianego ukła- 
du. 

Zawody lekkoatlei. Polska -- Czechosłowacja 
PRAGA PAT. — W sobotę rozpoczęły s 

w Pradze czeskiej mię peasawcać al 
lekkoatletyczne Polska — Czechosłowacja 0 
puhar przechodni, ufundowany przez ministra 
spraw zagranicznych Czechosłowacji Benesza. 

Pogoda dopisała, natomiast kiepska bieżnia 
przyczyniła się do pogorszenia wyników w 
biegach. 

Pierwszy dzień zakończył się dla nas niepo 
myślnie. Prowadzi po sobotnich rozgrywkach 
Czechosłowacja, która zdobyła 37 i dwie - 
trzecie punkt. podczas gdy Polska uzyskała 
jedynie 35 i jedną trzecią punkta. Na to na- 
sze niepowodzenie złożyło się wiele przyczyn. 
Zawiedli przedewszystkiem  sprinterzy, zwła- 
szcza Trojanowski Il, który zajął aż trzecie 
miejsce na 100 metrów, nie bacząc na to, że 
zwycięzca miał bardzo słaby czas 11,2. Mimo 
to Polska miała przewagę kilku punktów nad 
Czechosłowacją, ale w ostatniej konkurencji 
w sztafecie 4 na 100 m. Polska, która uzyska 
ła lepszy czas od ształety czeskiej, została 
zdyskwaliiikowana., tracąc przez to 6 punktów 
na rzecz Czechosłowacji. Bardzo dobrze dopi- 
sali Kuźmicki w biegu na 800 m. oraz Hartlik 
w biegu na 5000 m. Naturalnie, że nie zawiódł 

    

odbyć w Warszawie, lecz terminu jej nie 

ustalono. 

Wobec tego, o jakichkołwiek pra- 

cach regulacyjnych na pograniczu z Łot 

wą nie możemy jeszcze podać żadnych 

wiadomości. 

również i Kusociński. Ten ostatni jednak nie 
mógł uzyskać lepszego czasu z powodu fatal- 
nej bieżni. W rzucie kulą bez konkurencji о- 
kazał się Douda, który ustanowił nowy rekord 
światowy z wynikiem 16.20 m. Zawody wy- 
wołały duże zainteresowanie. Publiczności prze 
szło 6 tysięcy. 

techniczne wyniki są następujące: 
„110 m. przez płotki — pierwszy Nowosiel 

ski (Polska), 15.7 s., drugi Jandera (Czecho- 
słowacja), trzeci Trojanowski I (Polska). 

Bieg na 100 m. — pierwszy Hejduk (Czel 
chosłowacja) w czasie 11,2 s. drugi Engel 
zs trzeci Trojanowski II (Pol- 

ska). 
Rzut kulą — pierwszy Douda (Czechosło- 

wacja) 16.20, (Nowy rekord światowy), drugi 
Heljasz 15.55 m:, trzecie dr. Chmelik (Czecho 
słowacja) 17,78. Drugi polski zawodnik Kluk 
wycofał się, 

5 tysięcy metrów — pierwszy Kusociński 
15 m. 12 sek., drugi Hartlik (Polska), 15.33 s. 
trzeci Kościak (Czechosłowacja). 

400 metrów — pierwszy Fiszer (Czechosło 
wacja) 49,9 s., tdrugi. Biniakowski (Polska) 
51,6 s., trzeci Novotny (Czechosłowacja) . 

Skoki wzwyż — pierwszy Pławczyk (Pol- 
ska) 185 cm. drugie, trzecie i czwarte miej- 
sca zostały podzielone między Kratkim (Czecho 
słowacja) Niemcem (Polska) i Lamiszem 
(Czechosłowacja). 

Bieg na 800 metów — pierwszy Kužmicki 
(Polska) 1 m. 59.85 s., drugi Maszewski (Pol 
ska), 1 m. 59.9 s., trzeci Drozda (Czechosło- 
wacja). 

Sztaleta 4 razy po 100 metów. — Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna Czechosłowacji w cza- 
sie 49.9 sek. Sztateta polska w składzie Nowak, 
Trojanowski II, Biniakowski i Czyż została 
zdyskwalifikowana. Uzyskała ona czas 43,8 s. 

GENEWA PAT. — W ciągu soboty 
po południu nie było żadnych posiedzeń 
i spotkańia polityczne były nieliczne. 
Większe zainteresowanie wzbudziła wi- 
zyta niemieckiego ministra spraw zagra- 
nicznych v. Neuratha u przewodniczące- 
go konierencji Hendersona. W kołach 
niemieckich zapewniają, że wizyta miała 
charakter kurtuazyjny . Niemiecki mini- 
ster pragnął poiniormować Hendersona, 
dlaczego rząd niemiecki nie odpowie- 
dział i nie odpowie na jego listy. Posie- 
dzenie prezydjum konferencji odbędzie 

się w poniedziałek. 

Jak słychać przewodniczący Hender- 
son zrezygnował z zamierzenia przedsta 
wienia memorandum w sprawach polity- 
cznych, któreby miało na celu wywoła- 
nie dyskusji o żądaniach niemieckich i 
wogóle zrezygnował z prywatnej akcji 
osóbistej na rzecz umożliwienia Nient- 
com powrotu na konferencję rozbrojenia 
wą. Można więc przewidywać, że prace 
toczyć się będą normalnie i że żądania 
niemieckie nie będą dyskutowane. 

ewskiego zbliżenia 
tych stosunków między przedstawicielami 
społeczeństwa polskiego i łotewskiego przy 

czyni się do zbliżenia obu narodów i usu- 
nięcia dotychczasowych trudności we wza- 
jemnych stosunkach. 

Zkolei powitał uczestników kongresu 
minister Arciszewski, witając w. serdecz- 

nych słowach zjazd i podkreślając jego 
doniosłe znaczenie. Tylko wy — mówił mi- 

mister — możecie i musicie obydwa nasze 
narody zbliżyć, by się poznały i zrozumia- 
ły.wzajemnie, by wyczuły, że ich przezna- 
czenie jest identyczne, by zechciały we 

wspólnym, solidarnym wysiłku ikroczyć tą 

drogą, którą szły dotychczas każdy z 0so- 
bma. — Zakiończył minister zapewnieniem, 
że cała Polska, jak długa i szeroka, życzy 

Łotwie dalszego, wispaniałego rozwłoju. 

W imieniu delegacji polskiej przemówił 
prof. Kamieniecki, dziękując za! doznaną 
gościnność. Następnie zjazd wysłuchał kil-- 
ku referatów otreści giospodarczej i kultu- 
ralnej. M. in. 0 stosunkach handlowych 
między Polską a Łotwą mówił prof. Trze- 
ciakowski, proponując w celu ożywienia 
tych stosunków, powiołanie specjalnego iko- 
mitetu, któryby zajął się opracowaniem 
klauzuli uzupełniającej do traktatu han- 
dlowego polsko - łotewskiego. Projekt ten 
spotkał się z gowącem uznaniem obecnych 
па zjeździe przedstawicieli społeczeństwa 
łotewskiegio. ч 

Tajemicze zaginięcie 
Hikmet Beya 

PARYŻ PAT. — Były oficer marynarki tu- 
reckiej Hikmet - Bey, Ożeniony niedawno z 
wdową po marszałku dworu ostatniego sułtana 
przybył w zeszłym roku na wiosnę z Konstan 
tynopola do Paryża, celem objęcia w posiadanie 
wielkiego spadku. 19 maja rb. opuścił on ho- 
tel, w którym zamieszkiwał, oznajmiając, iż u- 
daje się on na kilka dni do Lozanny, wezwa- 
ny przez jednego ze swych bliskich krewnycii. 

s byłego ambasadora Turcji w Berhnie, kuzyna 
króla egipskiego Fuada, dla przedyskutowania 
sprawy spadkowej. 

Następnego dnia widziano  Hikmet -Beya 
w Laroche, gdzie zatrzymał się w jednym z 

hoteli, Poczynając jednak od 20 maja ginie po 

nim wszelki ślad. W kitka dni później waliza 

jego została odesłana do hotelu w Paryżup— 

Hikmet - Bey miał przy sobie znaczną sumę 
pieniędzy. Nie wiadomo, czy stał się on oiia- 
rą złoczyńców, którzy pragnęli zagarnąć posia 
daną przezeń gotówkę, czy też osób, które mia 
ły w tem interes, by go zgładzić ze świata. 

W każdym bądź razie niema mowy —we- 
dług komunikatu policjj — o samobójstwie.. 
Bliscy krewni zaginionego w ciągu kilku mie 
sięcy nie donosili o tajemniczem zaginęciu. — 
Dopiero w ostatnich dniach  konsułat turecki 
zwrócił się do policji berlińskiej z prośbą © 
wszczęcie poszukiwań. 

(i A 
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MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ 
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TELEGRAMY 
„ISKRA“ W CASABLANCE 

CASABLANCA“. PAT. — 8-dniowy po 

byt „Iskry“ mw. Casablanca zaznaczył się 

całym szeregiem przyjęć i uroczystości. 

Oficenowie i podchorążowie marynarki pol 

skiej podejmowani byli bardzo serdecznie. 
Prasa miejscowa podawała na maczelnem 
miejscu obszerne artykuły o flocie polskiej, 

© dostępie Polski do morza, o Pomorzu 

pelskiem, oraz o amerykańskiem tempie 

rozwoju Gdyni. Dowódca „Iskry koman- 

dor de Walden odznaczony został w czasie 

pobytu w Marokku komandorją orderu 
sultańskiego Ouissam Alaont. 

KONKURENCJA DLA ZAWALNEJ * 

BUENOS IATRES. PAT. — Izba przy- 
jęła projekt ustawy o rozwiodach. 

ZAWODY BALONÓW WOLNYCH * 

BERN. PAT. — Wszystkie balony, bio- 

rące udział w zawodach o puhar Gordon- 

Bennetta, przybyły do Bazylei. Odlot ba- 
lonów nastąpi nie w sobotę, lecz w niędzie- 

lę po poludniu. — Pierwszy wystartuje z 

Bazylei „Deutschland“, drūgi „Aventure”, 
trzeci „„Polonia''. 

OFIARY WYNALAZKU 

BUDAPESZT. PAT. — W sobotę ramos 

na peryferjach miasta, na dawnym placu 
ćwiczeń wojskowych, 2 inżynierów doko- 

nywato prób, czynionych od kilku dni, z 

samochodem, zaopatrzonym w śmigło, u- 

możliwiające podnoszenie się samochodu 

w górę przy przeszkodach pewnej wysokoś 

ci. W czasie prób nastąpił wybuch, który 

spowodował śmierć obu inżynierów. 

ODWOŁANIE STRAJKU AUTOBUSÓW 

W LONDYNIE 

LONDYN. PAT. — 'Delegaci personelu 
autobusów londyńskich 39 głosami prze- 
ciwko 32 przyjęli warunki, zaproponowane 
przez dyrekcję, wobec czego został odwo- 
łany strajk autobusów, zapowiedziany ua 
dzień dzisiejszy. Warunki, przyjęte przez 
pracowników autobusów, . nie przewidują 
żadnych redukcyj płac. Dotyczą one wyłą- 
cznie pewnych zmian w warunkach pracy, 

mających na celu przyśpieszenie komuni- 

kacji. 

ZNIŻKA POBORÓW URZĘDNICZYCH 

W RUMUNII 

BUKARESZT. PAT. — Senat przyjął 
dziś wniosek, upoważniający rząd do wpro- 
wadzenia zniżek poborów urzędniczych, 
mając ma uwadze utrzymanie równowagi 

budżetowej. 

Nowe ceny na wyroby Państ- 

wewego Monop. Spirytusowego 
WARSZAWA. PAT. — W „Dzienniku 

Ustaw* Nr. 79 z dnia 24 bm. ogłoszone zo- 
stało rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 

28 września br. o ustaleniu kosztów włas- 

nych, opłaty monopolowej oraz ceny sprze- 
dażnej spirytusu ma cele konsumcyjne о- 
raz wyrobów Państwowego Monopolu Spi- 

rytusowego. 

Cenę sprzedażną, łącznie z opłatą mo- 

nopolową, za: jeden litr oczyszczonego spi- 
rytusu 100-procentowego, wydanego do na 
czyń odbiorcy w. składzie, wyznaczonym 
przez Państwowy Monopol Spirytusowy, 
rozporządzenie ustala na zł. 9, a opłatę 
monopolową w obrocie z zagranicą zł. 7 gr. 
10. Za spirytus podwójnie oczyszezony do- 
licza się 20 gr., za luksusowy 35 gr. od 1 
litra spirytusu 100-procentowego. 

Detaliiczna cena sprzedażna wyrobów 
monopolowych, łącznie z butelką, została 

ustalona jak następuje: 
Wódka czysta zwylkta mocy 35 procent 

1 litr 4 zł, pół litra 2 zł, gr. 5, ćwierć li- 
tra 1,05 wł., jedna dziesiąta litra 45 gr.; 

wódka czysta zwykła mocy 40 procent 
1 litr 4 zł. 55 gr., pół litra 2 @й 35 gr. 
ćwierć litra 1 zł. 20 gr., jedna dziesiąta li- 
tra 50 gr.; 

wódka czysta zwykiła 45 procent 1 litr 
5 zł. 10 gr. pół litra 2 zł. 60 gr., ćwierć 
litra 1 zł. 35 gr., jedna dziesiąta litra 55ет. 

wódka. wyborowa mocy 40 proc. 1 litr 
5 zł. 30 gr., pół litra 2 zł. 70 gr., ćwierć li- 
tra 1 zł. 40 gr.; 

wódka wybonowa mocy 45 proc. 1 litr 
6 zł., tnzy czwarte litra 4 zł. 50 gr., pół li- 

tra 3 zł. 5 gr., ćwierć litra 1 zł, 55 gr.; 

„wódka luksusowa mocy 45 proc. 1 litr 
7 zł. 50 gr., trzy czwarte litra 5 zł. 65 gr., 
pół litra 3 zł. 80 gr. 

Cena spirytusu na се1е domowo-leczni- 

cze: spirytus mocy 90 proc. 1 litr 10 zł. 20 
gr, pół litra 5 zł. 15 gr., jedna dziesiąta 
litra 1 zł. 10 gr.; spirytus mocy 95 ргос. 

1 litr 10 zł. 80 gr. pół litra 5 zł. 40 gr. 
ćwierć litra 2 zł. 75 gw. i jedma dziesiąta 
litra — 1 żł. 15 gr. 

Powyżej wymienione wyroby monopo- 
lowe, znajdujące się w miejscach detalicz- 
nej -sprzedažy, mogą być w ciągu 3 dmi od 
daty wejścia w życie niniejszego rozporżą- 
dzenia sprzedawane po cenach obecnie о- 
bowiązujących oraz wymienione w ciągu 
10 dni od tej daty w: hurtowniach Państwo 
wego Monopolu Spirytusowego na odpo- 
wiednią ich równowartości ilość wyrobów, 
oznaczonych zmiżoną ceną, względnie ze 
skasowanem oznaczeniem ceny. Po upły-. 

wie powyższego terminu nierozsprzedane, 

względnie niewymienione wyroby powinny 
być sprzedawane po cenach, ustalonych ni- 
niejszem nozporządzeniem.
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SILVA RERUM 
Pod interesującym tytułem „„Czaro- 

dziej“ grecko-katolicki przed sądem. — 
Powódź fikcyjnych śłubów i rozwodów 
— ukazała się w Kurjerze Porannym 
(266) notatka o działalności ks. Peli- 
penki, bynajmniej nie księdza grecko-ka 
tolickiego, lecz duchownego obrządku 
wschodniego. 

Oto jak wygląda 
na ks. Pelipenki: 

  

działalność misyj- 

Przed sądem apelacyjnym w Warszawie 
odbyła się sprawa przeciwko księdzu grecko- 
katolickiemu, 40 1. Aleksemu Pelipenko, pro- 
boszczowi paraiji Cechowo (pow. horodecki), 
skazanego w I instancji na 3 lata więzienia z 
pozbawieniem prawa za udzielanie w swej pa- 
raiji ślubów i rozwodów na podstawie siał- 
szowanych dokumentów. 

Za te czynności Pelipenko kazał sobie 
płacić po 500, 1000, 2000 zł. i więcej, wpro- 
wadzając taki mentlik, że cały szereg jego 
„klijentow“ nie zdaje sobie dzisiaj sprawy z 
przynależności wyznaniowej. Ks.  Pelipenko, 
jak za dotknięciem  dóżdżki | czarodziejskiej, 
zmieniał katolika, lub ewangelika w greko-ka- 
tolika, unieważnia małżeństwa, a rozwiedzio- 
nym w ten sposób małżeństwom udzielał Ślu- 
bów z innemi osobami. Powstała wieża Ba- 
bel, o którą czcigodny ks. Pelipenko potknął 
się i z całym swym majestatem stanął w obli- 
czu sprawiedliwości. 

Występną działalność ks. Pelipenko zaini- 
cjował ogłoszeniem tej treści: „Sprawy ' roz- 
wodowe przeprowadzam w ciągu dwóch mie- 
sięcy”. Adres podany był: Leszno 99 i Twar- 
da 63, gdzie zgłaszających się przyjmowała 
niejaką Julja Olidowska. 

Aiera ujawniona zostala w ten sposób, iż 
jeden z klijentów Pelipenki — p. Weroczy, 
nie dowierzając, wydanym mu przez oskaržo- 
nego, dokumentom, zwrócił się do rektora ko- 
ścioła grecko-katolickiego w Warszawie, ks. 
Stefana Reszetyłło, który w porozumieniu z 
zarządem djecezjj ww  Uszogrodzie (Czecho- 
Słowacja) — stwierdził fałsz. Po nitce do kłęb- 
ka wyłowiono inne sprawy Pelipenki, który do 
wszystkich tych przestępstw przyznał się. Z 
tego też powodu sąd nie badał świadków i 
skazał Pelipenkę na 3 lata więzienia. 

Sąd Apelacyjny rozważywszy tę sprawę, 
mając na uwadze stan zdrowia oskarżonego 
(gruźlik) — złagodził mu karę do dwóch lat 
więzienia. 

Z prawdziwym bólem stwierdzić je- 
dnak należy, iż ks. Pelipenko nie jest by- 
najmniej odosobniony w swej niezwykłej 
działalności. > 

Za przykładem zaś „nawróconych'* 
prawosławnych kapłanów idą ich pomoc 
nicy, jak świadczy pewna przykra przy- 
goda „djaczka“ w Synkowiczach, o czem 
opowiadał p. jeśman w swej odpowie- 
dzi na broszurę ks. Piątkiewicza. 

Niezmiernie to jest smutne i bolesae! 

: Lector. 

Dr. GRZEGORZ GORDON 
Akuszerja i choroby kbiece powrócił 

i przyjmuje chore 4—5 p.p. 
Jskóba Jasińskiego 24. 
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ULUBIONA PASTA DO OBUWIA 

@ 
Art-Fot grał 

Antcni SKURJAT Sniadackich 4 
Przyjmowane są również roboty ama- 

" torskie. Dla micdziežy specjalay rabat, 

  

    

Dr. med. E. CHOLEM 
urolog 

Choroby nerek, pęcherza i dróg  moczo- 
wych przyjm. 12 — 2 i 5—7, — Jagieloūska 8, 

tel, 10-53 
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Roboty publiczne w Polsce pod egidą Ligi Narodów 
Wywiad z delegatem polskim de Komitetu Robót Publicznych Ligi 

Narodów inż. Alfredem Konopką 
Wobec zakończenia prac komitetu ro- 

bót publicznych Ligi Narodów  przyję- 
ciem rezolucyj aprobujących projekty 
kilku poważnych robót iawestycyjnych 
w Polsce i polecających je uwadze Ra- 
dy Ligi Narodów, — Ajencja „iskra“ 
zwróciła się do reprezentującego Polskę 
w tym komitecie naczelnika wydziału w 
ministerstwie komunikacji inż. Alfreda 
Konopki z prośbą o udzielenie iniorma- 
cyj na temat prac komitetu genewskiego 
i znaczenia, jakie mieć one miogą dla 
przeciwdziałania klęsce kryzysu i bezro- 
bocia w Polsce. 

Jaki memorjał przediożyła delc-- 
gacja polska, komitetowi robót pubiicz 
nych Ligi Narodów? — brzmiało pierw-- 
sze pytanie. 

— Polska przesłała materjał swćj 
częściami od stycznia do lipca r.b, a 19 
dlatego, że projekty trzeba było odpe- 
wiednio przerobić i przeredagować opi- 
sy w ten sposób, aby odpowiadały tezom 
ogólnym, ustalonym przez Ligę Narouc:v. 
Wysłaliśmy do Genewy projekty kolejo- 
we, drogowe, wodne, elektryfikacyjne, 
projekt rozbudowy sieci kabli teleicnicz- 
nych na wielkie odległości, kilka proje- 
któw wodociągowo-kanalizacy;nych, pro 
jekt rozbudowy rurociągów zazowych na 
górnym Śląsku, projekt słąskich in'westy- 
cyj komunalnych i wreszcie wiclki pro- 
ickl z dziedziny budownictwa r'ivszka- 
niowego. Chodziło przeważnie o roboty, 
które z braku funduszów, bądż  ;cszcze 
wogóle nie mogły być rozpoczęte, Bądź 
też bardzo powoli posuwa:. się naprzód. 

— Co można sądzić o wa:tości ju0- 
jektów polskich, zwłaszcza w porówna- 
niu z projektanii, zgłoszonemi przez in- 
ne państwa. — O ile wolno sądzi: z 
krótkich wiadomości prasy, — proi.ktv 
polskie spotkały się z dobrem przyję- 
ciem w Genewie — prawda? 

— Mój sąd o projektach polskich, 
nie może być bezstronny — odpowiada 
inż. Konopha. Bo przecież w grę wcho- 
dzi pew 1 sertyment i dlatego wolę po- 
wtórzyc opimię przewodniczącego komi- 
tetu, gt: us'go dyrektora koni Rzeszy 
Niemieckiej, dr. inż. Dorpnui'l:ra, który 
mając przed sobą projekt rozbudowy sie 

ci kabli telefonicznych, oraz  piojekt 
rozszerzenia wodociągów i sieci kanali- 
zacyjnej Warszawy, odezwał się mniej 
więcej w te słowa: „moi panowie, riamy 
tu ponownie sposobność przekonania się 
o wysokiej wartości projektów polskich, 
które obejmują tematy dokładnie zbada- 
ne i przemyślane, a są opracowane nie- 
zwykle rzeczowo, wyróżniając się tem 
korzystnie na tle projektów innych kra- 
jów. 

  

  

— A rezolucje końcowe? 
— Na poprzedniem posiedzeniu, od- 

bytem w końcu marca r.b. komitet ro- 
bót publicznych Ligi Narodów  przyjał 
kilka polskich projektów kolejowych i 
wodnych na ogólną sumę kosztorysową 
288 miljonów franków szwajc. Na sesii 
obecnej, odbywanej od dnia 7 do dnia 
10 września przyjął komitet projekt sie- 
ci kablowej (75 milj. fr. szwajc.), pro- 
jekt kanalizacyjno-wodociągowy warsza- 
wski (31 milj. fr. szwajc.), część proje- 
ktu gazyfikacyjnego górnośląskiego, da- 
lej program drogowy zmniejszony z 3179 
klm. do 2000 klm., oraz zaakceptował w 
zasadzie projekt elektryfikacji, żądając 
pewnych dodatkowych wyjaśnień do nie- 
go, jak i zresztą do projektu budowy ko- 
lei Słąsk — Wołyń. 

Postanówienia te będą przedłożone 
Radzie Ligi Narodów do zatwierdzenia, 
poczem Rada wespół ze Zgromadzeniem 
Ligi Narodów zadecyduje o dalszych lo- 
sach projektów, przekazując komiteto- 
wi finansowemu, lub ekonomicznemu Li- 
gi Narodów decyzję o sposobie sfinanso- 
wania robót. 

Muszę zaznaczyć, że kosztorysy pro- 
jektów polskich przekraczają sumę 500 
miljonów fr. szwajc. — Następnie idą 
projekty jugosłowiańskie z kwotą ponad 
250 milj. fr. szwajc. i z drobniejszemi 
stosunkowo kwotami Austrja, Węgry, 
Grecja, Łotwa, Estonja i Litwa tak, że 
udział Polski przekracza połowę ogólnej 
sumy kosztorysów. 

— Jakie są — Panie inżynierze — 
możliwości realizacji przyjętych projek- 
tów? Ciekawe byłyby głosy na temat 
możliwości realizacji, jakie niewątpliwie 
padały w rozmowach nieoficjalnych pod- 
czas obrad genewskich... 

— Jak powiedziałem — nad możli- 
wością sfinansowania robót zastanowić 
się mają komitety fachowe Ligi Narodów 
— finansowy i ekonomiczny. Oczywi- 
ście, że podczas sesji komitetu omawia- 
no poza posiedzeniami, różne możliwo- 
ści. Zwracano uwagę, że inicjatywa osła 
bienia skutków kryzysu gospodarczego 
przez uruchomienie wielkich robót pu- 
blicznych i związanie z tem zamówienia 
w przemyśle, wyszła właśnie od organi 
zacyj finansowo-gospodarczych, które, 
widocznie uważają pomoc Ligi Narodów 
za możliwą i prawdopodobnie leżącą w 
interesie tych kół. Zwracano jednak uwa- 
gę, że najwięcej widoków na realizację 
mają roboty rentujące się bezpośrednio, 
jak przedewszystkiem kable telefoniczne, 
wodociągi i t. p. 

— Ktoby w Polsce przeprowadził гу= 
alizację projektowanych robót inwesty- 

  

Wybory w Szwecji 
W każdym kraju wybory do izb ustawo- 

dawczych odbywają się dziś pod przemożnym 
wpływem kryzysu, bezrobocia, barjer celnych. 
W Szwecji dodać jeszcze należy głośną spra- 
wę lvara iśreugera, w której zamieszani byli 
niektórzy członkowie poprzedniego gabinetu z 
b. premjerem, ludowcem Eckmanem na czele. 

To też wynik niedzielnego głosowania, 
acz poważnie zmienił ustosunkowanie się licz- 
bowe stronnictw parlamentarnych, był ponie- 
kąd do przewidzenia. Skompromitowani kreu- 
gerowską aferą ludowcy stracili 8 mandatów 
i reprezentowani dziś będą w Riksdagu przez 
awidziestu posłów. Konserwatyści ze swym 

u wybitnym protekcjonizmem, liczyć mogli tylko 
na popracie sier mieszczańskich, w większych 
miastach, wieś bowiem wolała głosować na 
partję agrarjuszy. Takież mniej więcej prze- 
sunięcie nastąpiło w ostatniem głosowaniu: kon 
serwatyści, którym przewodzi sędziwy admi- 
rał Lindman, zdobyli zaledwie 58 mandatów, 
tracąc 15. Z tej liczby agrarjusze zyskałi 9 no- 
wych miejsc w parlamencie, zwiększając swą 
frakcję do 36. 

Największe zwycięstwo odnieśli socjalni 
dermokraci. Zamiast poprzednich 90, piasto- 

26) 

KLUCZ DO ZAGADKI 
— Jarro, Jarro?.. — Pagan pokiwał 

przecząco biatošniežną głową. — Nie 
znam takiego... Dlaczego pan mnie o to 
pyta? 

— W przedpokoju wisi kapelusz, 
który nie jest dosyć elegancki dla pana! 

— To dowcipne.. — mruknął z u- 
śmieshem. — Ale panowie nie widzieli 
tego kapelusza, gdy zadzwo.ili do bra- 
my” 

-— Miałem przeczucie, że pan będzie 
mw gł dać nam pewne inforntac;=. 

— Przeczucie? Nie znoszę słów bez- 
myślnych i bez znaczenia! Bardzo żału- 
ję, że nie mogę panom dopomóc. Kape- 
lusz, który panowie widzieli, należy do 
gościa, z którym rozmawiałem, gdyście 
przyszli. 

Piękna twarz Pagana spochmurniała 
na chwilę, ale wyszedł w milczeniu i w:6 
cił za chwilę z człowiekiem, którego 
przedstawił jako Mr. Hokinsa. 

— (i panowie interesują się antro- 
pologją, Hokinsie, — zażartował złośli- 
wie. — Chcieliby zobaczyć kształt pań- 
skiej czaszki! 

Milliken zamienił kilka nieznaczących 
słów z przybyłym i Hokins odszedł. 

— Czy pan jest zadowolony? — za- 
pytał Pagan. 

Miiliken nie mógł pozbyć się wątpli- 
wości, ale przeprosił za najście i razem 
z Donaldem, zabrał się do odejścia, Pat- 
si Hell już się nie pokazała. 

— To podejrzane... — mruczał dete- 

ktyw, gdy się znaleźli na ulicy, — chciał 
bym wiedzieć, czyj to kapelusz! 

— Naturalnie, Hokinsa! - 
— Nie jestem tego pewien... A słu- 

żąca nie wydała się panu dziwną? 
— Rzeczywiście, — odpowiedział 0- 

strożnie Donald, — wygląda jakby, ze- 
szłą ze starego obrazka! 

— I mnie się tak zdaje! Założyłbyim 
się, że pod tą siwą peruczką kryją się 
złote loki.. : 

Donald uśmiechnął się, ale przezwy- 
ciężył w sobie chęć poinformowania de- 
tektywa, że Patsi Hell miała krucze wło- 
sy. 

— Pan ciągle jeszcze przypuszcza, 
że Pagan i Stegton, to jedna osoba? -— 
zapytał Milliken, krocząc dalej. 

— Głos jest ten sam — mogę przy- 
siąc! 

— Niech « pan nie przysięga, głosom 
nigdy nie należy ufać... 

— Oto on! Oto nasz dom! — przer- 
wał mu gwałtownie Donald. 

Właśnie skręcili w boczną uliczkę i 
Donald ujrzał czteropiętrowy dom z zie- 
lonemi okienicami i skrzynkami, pełne- 
mi geranium. Z bijącem sercem przeszli 
na drugą stronę i zeszli po stopniach, 
wiodących do piwnicy. 

Drzwi nie były zaniknięte. Przeszii 
przez korytarz do ciemnego pokoju. Mil- 
liken zapalił zapałkę. 

— Oto pokój, w którym byłem uwię- 
ziony! —'krzyknął wzruszony Donald. 

  

wać będą obecnie 104 mandaty, powracając 
pod względem swej liczebności do stanu z 
czasów socjalistycznego gabinetu Brantinga. 
Jest to jedyne stronictwo, które ani wprost, 
ani pośrednio nie było wplątane w aierę Kreu- 
gera, z drugiej zaś strony program wyborczy 
socjalistów zapowiadał rozpoczęcie szeregu ro- 
bot publicznych dla bezrobotnych. Było to dla 
nich znakomitą przynętą. 

Wybory nie przesądzają jednak składu przy 
szłego rządu. Stanowiąc największe w Riksda- 
gu stronnictwo, nie posiadają socjaliści na 
ogółną liczbę 230 posłów bezwzględnej więk- 
szości. Utworzenie rządu o stałej większości 
parlamentarnej opiera się zatem na dwóch kon 
cepcjach: albo koalicja wszystkich stronnictw 
mieszczańskich wraz z niewielką grupką czte- 
rech liberałów, albo też gabinet  socjalistycz- 
ny przy cichem poparciu liberałów i ludow- 
ców. Wobec wielkiej rozbieżności poglądów 
konserwatystów, agrarjuszy i ludowców na 
sprawy celne i pomocy bezrobotnym, oczeki- 
wać należy, że raczej zwycięży druga konce- 
pcja iże na czele rządu Szwecji, staną znów 
socjalni demokraci. ` 

— Oto kanapa, na której spałem! stół, 
szullada, do której położyłem nóż! Wszy 
stko, tak jak było! 

— Dziwna rzecz, mieszkańcy wyszli, 
nie zamykając drzwi. To dziwne... 

W domu panowała grobowa cisza. 
Pozornie był zupełnie pusty. 

Detetyw drugą zapałkę podniósł do 
gazowej lampki. Pochylony nad stołem, 
obejrzał uważnie cały blat. Potem po- 
wtórzył ten sam manewr przy pomocy 
szkła powiększającego. Donald zrozumiał 
że chodzi mu o daktyloskopję. Jeśli się 
znajdą owe ślady palców, będzie to do- 
wód bytności Donalda w tym pokoju! 

Wreszcie Milliken wyprostował się, 
wsunął szkło powiększające do bocznej 
kieszonki i mruknął: 

— Żadnych śladów... To nadzwyczaj 
ne! 

Donald ujrzał ruinę swych nadziei i 
był bliski rozpaczy, ale Milliken  roze- 
śmiał się. 
|  — To niczego nie dowodzi! Dotąd 
jeszcze nie wiem, czy pan skłamał, czy 
powiedział prawdę! Zbrodniarze, chcąc 
uniemożliwić panu dowiedzenie swego 
alibi, mogli zetrzeć umyślnie ślady pa!- 
ców ze stołu. 

— To djablo chytrzy ludzie. 
— O co do tego, niema wątpliwości, 

że są bardzo chytrzy! Chodźmy obejrzeć 
dom. 

Przeszli przedpokój i kuchnię, w pral 
ni Donald pokazał kocioł. Rzecz jasna, 
że kocioł był teraz pusty. Marka Jaro 
musieli wypuścić wspólnicy, albo sam 
zdołał się uwolnić. 

Milliken podniósł pokrywę 
do środka. 

— No chodźmy dalej! 

KZ 
i zajrzał 

  

cyjnych — oczywiście, gdyby znalazty 
się środki ich stinansowania? 

— Roboty przeprowadzać będzie ich 
„wlašciciel“, a więc rząd, samorząd, 
związki komunalne i t.p. — Rzecz pro- 
sta, że Liga Narodów nie będzie pertra- 
ktowała z każdym „właścicielem osob-- 
no, a tylko z rządem, lub jedną upełno- 
mocnioną organizacją, będącą w šcistcm 
porozumieniu z odpowiednią instytucją 
kredytową. 

— Realizowanie tych przyszłych ro- 
bót przy pomocy finansowej Ligi Naro- 
dów — niezależnie od tego, czy będą 
to roboty rządowe, samorządowe, czy róż 
nych związków — powinno być wpro- 
wadzone — mojeim zdaniem jednolicie 
i traktowane, jako jedno zagadnienie 
skupione w osobnej jednostce organiza- 
cyjnej. Instytucja ta winna z natury rze- 
czy regulować rynek pracy i rynek ma- 
terjałów, oraz być w kontakcie z rynkiem 
kredytowym. Sądzę, że dobrzeby było 
zastanowić się nad tem już teraz — koń- 
czy swe interesujące wyjaśnienia inż. 
Konopka. 

  

Cukier na eksport 
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liustracja nasza przedstawia przeładunek 
cukru z barek wiślanych do magazynu — „Сич 
kroportu* w Gdyni na Nadbrzeżu Polskiem. 
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Litewskie siły zbrojne 
Wychodzący w Berlinie organ emi- 

grantów litewskich, socjal - demokratów 
„Kova* zamieszcza artykuł o litewskich 
siłach i możliwościach zbrojnych. Nale- 
ży zaznaczyć, iż. „Kova* odnosi się 
wrogo do obecnie panującego na Litwie 
regime'u i zwalcza państwowe tenden- 
cje Republiki Litewskiej. — Z artykułu 
tego podajemy niektóre ciekawsze uwa- 

gi:. — 

Mała Litwa wciśnięta jest pomiędzy 
wielkie panstwa. Z zachodu Niemcy z 
wojującym nacjonalizmem, z południa 
Polska, ,ze wschodu wreszcie ogromna 
Rosja sowiecka. Różne są możliwości 
międzynarodowej wojny. W wielu z tych 
możliwości Litwa jest pomostem, które- 
go obejść niepodobna i przez który mu 
siałyby maszerować, prowadzone przez 
imperjalistów armie. 

Litwa ma spór terytorjalny o Wilno. 
Nienormalnie przedstawiają się rów- 

nież stosunki Litwy z Kłajpedą. Na tere- 
nie Kłajpedy może się znaleźć iskra, któ 
ra spowoduje olbrzymi w swych skut- 
kach wybuch. Litwa mogłaby odegrać 
przeto rolę, którą latem 1914 r. odegrała 
Serbja. - 

Nacjonalizm litewski, płynący bądź 
ze strony narodowców, bądź chrz. dema 
kracji, bądź wreszcie ludowców, wysuwa 
wciąż hasła: „My bez Wilna się nie u- 
spokoimy'*, „Wkrótce armja litewska 
wejdzie do Wilna“ itd. 

Logika życia świadczy, że tego rodza 
ju polityka nie rozwiązuje kwestji wileń- 
skiej, a tylko pod każdym względem 
szkodzi interesom Litwy. Nawet wśród 
tautininków znajdują się ludzie, którzy 
zmierzarą do rewizji tej polityki. —— Ze 
względu na to jednak, że przez tyle lat 
rywalizowali ze sobą tantininkowie, 
chrz. demokraci i ludowcy pod wzglę- 
dem patrjotyzmu i nienawiści do Pola- 
ków, dziś nie odwazają się już wyrazić 
innego zdania lub szukaję, dróg ogól- 

nych. Sprawa zaś sił zbrojnych zamkuię 
ta jest na siedem zamków. 

Litwa, jako małe państewko, mie mo 
głaby z nikim samodzielnie wojować — 
W początkach wojn' małe państwo speł 
nia rolę inicjatora wojny. W czasie walk 
małe państwo jest nieszczęcrem narzę- 

dziem strategji. 

jakie są możliwosoa uitvy w razie 
wojny? Litewski pr'envsł wojenny — 
to warsztaty wojskc we, które naprawia- 
ją stare karabiny, czę,» karabinów ma- 
szynowych itp., Przy takich możliwoś- 

Donald z uśmiechem wskazywał dro- 
gę. Cieszył się, że jednak opowiadanie 
jego sprawdzało się chociaż częściowo. 

We wszystkich pokojach pierwszego 
piętra widniały ślady pośpiechu, z jakim 
mieszkańcy opuszczali ten dom. Milliken 
kiwał głową ponuro. 

— To wygląda na ucieczkę! — rzekł 
wreszcie. — Siądźmy i zapalmy papie- 
rosa! 

Znajdowali się właśnie w salonie. 
Umeblowanie było bardzo ubogie, jak i 
w innych pokojach. Detektyw usiadł na 
chwiejącem się krześle, wyciągnął no- 
gi i wyjął z kieszeni fajkę. 

— Zamiast papierosa, wypalę fajkę. 
Czasu mamy dosyć, — mówił przyrządza 
jąc fajkę i nie spuszczając z Donalda 
zamglonego wzroku. — Karty na stół, 
mój panie! Zabił pan stryja, czy nie? 

Donald stłumił westchnienie. Miał już 
nadzieję, że Milliken jest przekonany 
co do jego niewinności. 

— Jak pan myśli, Milliken, czy wygią 
dami na mordercę? 

— Naturalnie, że wygląda pan. Każ- 

dy morderca ma niewinny wygląd. Przy- 
najmniej jeśli chodzi o tych, których zda- 

rzyło mi się spotykać! Jestem przekona- 

ny, że w tym domu działy się jakieś nie- 
czyste sprawki i prawie pewny jestem, 

że jego mieszkańcy chcieli zrzucić na 

pana odpowiedzialność. Ale nie wiem, 

czy oni popełnili zbrodnię, czy pan prze 

szedł ich oczekiwania, mordując stryja? 

Pan rozumie, co przemawia głównie prze 

ciw panu? Jeśli to wszystko, co pan mo- 

wi jest prawdą, trzeba dowieść w jaki 

sposób zbrodniarz dostać się do zam- 

kniętego pokoju! 3 

Donald roztožyt ręce bezradnie. 

ciach Litwa nie może być powazrym u- 
„zestnikiem współc.c>nc; wojny. 

Utrzymani: armji pocia.” '» corocznie 
0,2 — 0,18 bu iżetu paustwa litewskiego 
W ub. roku asygnowa» na minister- 
stwo obrony kraju 563) tp. litow. W r. 
b. nieco mniej, bo 50949 tys. litów. Jest 
to suma ogromna w porównaniu z budże 
tem (282 milj. lit.). 

Litewski Sztab Generalny wychodzi z 
założenia, że najważniejszym środkiem 
walki współczesnej jest awjacja. Z roku 
na rok też skupuje po parę samolotów. 
Awjacja litewska uważana jest za najsil 
niejszą nad Bałtykiem. 

Litwa nie posiada i nie może posia- 
dać przemysłu chemicznego, któryby wy 
twarzał śmiercionośne gazy, bakterje i t. 
d. Nie posiada też Litwa masek przeciw 
gazowych. Zaopatrzenie armji w tego ro 
dzaju maski pochłonęłoby kilkadziesiąt 
miljonów litów, jeżeli uwzględni się róż- 
ne rodzaje masek. 

jeżeli chodzi o artylerję, to jest ona 
tak kosztowna, że Litwa również nie 
może sobie pozwolić na kupowanie więk 
szej liczby nowoczesnych dział. To samo 
można powiedzieć o czołgach. 

W WIRZE STOLICY 
TU DOPIERO OBCIĘTO PENSJE! 

Nauczyciel, _ to człowiek, który ima za 

mało rozumu, żeby robić coś sensownego -— 

więc uczy dzieci. Jeśli przez tyle wieków po- 

gardzano belirami, to dlatego, iż pojriowano, 

że człowiek, co wbija gamoniom abecadło w 

głowę, nie ma snać żadnej inicjatywy życio- 

wej, polotu, aspiracji do wielkich czynów. Za- 

dawać się z dziećmi — to ci towarzystwo, le- 

dwie sam trochę wiedzy hapnął, już ją rozsie- 

wa za miedziaki. Nauczyciel, to nie jest chłu 

bna karjera! 

Dziś sądzimy o tem inaczej. Ale wogóle 

dziś wszystkie pojęcia są odwrócone. Adwo- 

katów nie mamy za chytrych ludzi, co tylko 

podjudzają do pieni, trzykrotna  rozwódka 

jest więcej pożądana, jak zatwardziała, stupro- 

centowa i stuletnia dziewica, w poetach nie 

widzimy natchnionych pėlbogėw, ale ciamajdv, 

których nie stać ani na solidną grę w  f004- 

baal ani na dobrą stumetrówkę. 

Fatalnie się obecnie powodzi  nauczycie- 

lom. W wielu szkołach prywatnych 8-mio kla- 
sowych, handlowych, specjalnych, dyrektor 

oświadczył na radzie pedagogicznej: mamy 
dwie alternatywy — zamknąć szkołę, lub pra 
cować za ćwierć darmo. 

   Uczni nie brak, klasy nabite, ale nikt nie 

płaci. Jeśli zastosować starą zasadę, że kto za- 
lega z wpisem, niech idzie do domu, to szkoła 
opustoszeje w mig. Z czego mają piacić bie- 
dni rodzice? Przy naszem zamiłowaniu do licz 
nego potomstwa, rzadkością są jedynaki, czy 

nawet dwojaki. No a za troje, czworo, to jakieś 
240, 320 zł. miesięcznie, to nie sposób płacić. 

  

Nauczyciele się zgadzają na redukcję pen- 

sji. Redukcjan nieraz radykalna — zamiast da- 

wnych 350 zł. obecnie 100 zł. 5 godzin dzien- 

nie, 30 tygodniowo za 25 zł., to nie wypada 

nawet po ziotówce za godzinę. W jednej żeń- 

skiej szkole handlowej są na IIl-cim kursie 4 

uczenice płacące wpisowe, a uczenic jest 25! 

nauczycielom zredukowano pensje o 70 pro- 

cent i jeszcze deficyt jest obliczony na 6000 

zł w końcu roku. Przełożona zgadza się no- 

kryć ten deficyt z własnej kieszeni, byle nie 

zamykać od dawna istniejącej szkoły. Mimo- 

woli nauczycielowie solidaryzują się z Gandnim 

— głodują. Karol. 
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SPRZEDAŽ FIBRY 

Składnica Mundurowa Warszawa sprze- 
daje loco mogazyn (bez opakowania) tibrę 
amerykańską i szwedzką w arkuszach o 
grub. 1,2 mm. przy wymiarach 1,36 x 2 mtr. 
io grub, 1,3 mm, przy wymiarach 1.20 x 
25 mtr. po cenie zł, 3 gr. 20 za 1 kg. w 

YA ilościach nie mniejszych jak 
100 kg 
Zamówienia kierować pod adresem Skła- 

dnicy Munduiowej Warszawa, ul. Jagie £ 
lońska Nr. 54 

Zarządca Składnicy 
(—) Matauszek kapitan 
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OSTATNIE NOWOŚCI 
welnach sukniowych i okryciowych, 

welwetach i flanelach szlafrokowych, 
okryciach. jesiennych i zimowych, 

kapeluszach i beretach damskich, 
swetrach i pułoverach damskich i męskich, 

bieliźnie dźiennej i nocnej, 
galanterji uamskiej i męskiej, 

szalach wełnianych i jedwabnych i t. p, 

Po niskich cenach i w dużym wyborze 
W FiRMIE 

BRACIA JABLKOWSCY Sp. Akt. 
WILNO — MICKIEWICZA 18. 

NASZE REKLAMOWE ARTYKUŁY: 
dla Pani piękna suknia wełniana wizytowa Zi. 34.— 

„ Pana garnitur wizytowy i 
palto jesienne ’ э 
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— „Ślusarz twierdzi, że nikt nie mógł 

wejść do pokoju, — ciągnął dalej Milli- 

ken. — A i ja sam nie bardzo mógłbym 

sobie wyobrazić, żeby człowiek: mógł 

się przedostać poprzez grube ściany i 

zamknięte drzwi! To zupełnie niepraw- 

dopodobne! 
Donald musiał przyznać rację dete- 

ktywowi, Myśli jego wracały ciągle do 

tego pytania, ale nie było nań żadnej od- 

powiedzi. 
— Milliken w milczeniu dopalał taj- 

kę. 
° — Panie! — zawołał nagle, jakby 0- 

ślepiony nową myślą. — Czy pan jest 

pewien tego, że nie widział mordercy? 

Donald dałby dużo, żeby wiedzieć, 

co ma na myśli jego interlokutor. 
— jakże mogłem go widzieć, skoro 

nie było go w pokoju? . Przeszukaliśmy 
ze stryjem wszystkie kąty! 

— Myślałem... 8 
— Nie; nie widziatem nikogo. W bi- 

bljotece nie było nikogo, prócz mnie i 

stryja, jestem tego pewien. 
Miał ochotę dodać, że obaj z Teodo- 

rem czuli czyjąś obecność, że kilka razy 
wydało mu się, że jakiś cień przesunął 

się koło niego... Ale on sam nie wiedział, 

gdzie się kończy wyobraźnia, a zaczyna 

rzeczywistość. Przypomniał sobie olbrzy- 

mie zasuwy, mocne kraty, wzruszył ra- 
mionami i nie powiedział tego, co miał 

już na końcu języka. 
Milliken roześmiał się: 

— Pan sam zaciąga pętlę na swej szyi! 
To wszystko, co pan opowiada o wypad 
kach w bibljotece dowodzi, że nikt in- 
nyjak pan nie mógł zabić pańskiego 
stryja! 

— Ja wiem... Ale mani nadzieję, że 

` "a   

się znajdzie jakieš thtumaczenie. Pan: zna- 
lazł już prawdziwe pochodzenie odci- 
sków moich palców na nożu?.... 

— Tak, to bardzo podejrzane.. 
— A Pagan mówił, że mordercę nale- 

ży szukać wśród członków klubu. 
— Tak, ale mnie się zdaje, że Pa- 

gan drwi sobie z nas. Pan mówi, że Pa- 
gan — to Stegton, a jednocześnie Steg- 
tona uważa pan za mordercę. Więc jego 
słowa nie mogą mieć żadnego znaczenia. 

— Tak... nie mają znaczenia. Tracę 
zupełnie głowę! Piterkin miał rację, — 
trzeba się do mnie odnosić z dobrocią i 
cierpliwością! 

— A, pan zna Piterkina? Właśnie 
zdawało mi się, że pan miał dziwny wy- 
raz twarzy, gdy on wszedł. 

— Wszyscy wyglądaliśmy dziwnie! 
I pan teraz dziwnie wygląda, jakby pan 
nadsłuchiwał... Co to jest? 

Detektyw położył palec na ustach 
skradając się podszedł do drzwi i nad- 
słuchiwał. Nagle wyjął z kieszeni rewot- 
wer i otworzył gwałtownie drzwi: 

— Proszę, niech pani wejdzie! 

ROZDZAŁ XVIII 

NIEOCZEKIWANE SPOTKANIE 

Olbrzymi rewolwer Millikena  skie- 
rowany był ku szczupłej młodej pannie, 
w skromnej granatowej sukience i ja- 
skrawo żółtej czapeczce na jasnych ю- 
kach. Czując śmieszność sytuacji, Mili 
ken schował broń do kieszeni. 

Dziewczyna zmieszała się, ale szyb- 
ko odzyskała panowanie nad sobą, po- 
trząsnęła głową i weszła do pokoju. 

Milliken zamknął za nią drzwi. 
— Glorja! — krzyknął Donald. 

(D. C. N.) į
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 752. 

Temperatura średnia: - 15. 

"Temperatura najwyższa: + 18. 

Temperatura najniższa: + 10. 

Opad: 1.0 mm. 

Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja: spadek, następnie wzrost. 

Uwagi: pochmurno — deszcz. 

PROGNOZA POGODY 
Zachmurzenie zmienne ze skłonnością do 

burz i przelotnych opadów. Lekkie ochiodze- 
nie. Umiarkowane, w ciągu dnia słabnące wia 
try zachodnie. 

” 
Wzcnód stenca g. 550 

Zachód słońca g 18 09 

   

— QSOBISTE. Prof. St. Władyczko po- 
wróci! i rozpoczął wszystkie swe prace. 

MIEJSKA 
— (o zrobić z dużemi mieszkaniami? 

-Dowiadujemy się, że Komitet Rozbudo- 
wy m. Wiłna opracował obszerny melno 
sjał w sprawie sytuacji mieszkaniowej 
w Wilnie, w celu przedłożenia go odnoś 
nym czynnikom w Warszawie. 

Komitet biorąc pod uwagę, że Wilno 
edczuwa brak małych mieszkań, pod- 
czas, gdy duże stoją puste, proponuje 
przyznanie właścicielom domów o więk- 
szych mieszkaniach, pożyczek na odpo- 
wiednie remonty i rozbicie dużych loka 
ti na 2—3-pokojowe, na które popyt jest 
znaczny. 

— Pożyczki na domki drewniane. — Z po 

zostalošci pożyczki na budownictwo drewniane 

udzieloną przez B. G. K. Komitet Rozbudowy 
przyznał dalszych 7 pożyczek, po 4 tys. zi. 

każda. 

W ten sposób zakończono podział otrzyma 

mych na ten cel 150 tys. Akcja budownictwa 

drewnianego dała w Wilnie dobre rezultaty wo 
bez czego Komitet Rozbudowy już obecnie po 

stanowił wszcząć starania o przyznanie nowej 

pożyczki, większej niż poprzednia na budowę 

domków w przyszłym sezonie budowlanym. 

— Projekt likwidacji sekcji rzeźni i 
rynków. — W związku z pracami nad 
reorganizacją administracji miejskiej po- 
wstał projekt zlikwidowania sekcji rzeź- 
ni i rynków w ten sposób, że rzeźnia 
przeszłaby pod kierownictwo szela sek- 
cji nieruchomości miejskich. 

Tak samo stacja kontroli mięsa włą 
czonaby była do rzeźni, 

— Roboty klinkierowe. — Magistrat już za 
opatrzył się w odpowiednią suszarkę do klin- 

kieru, wobec czego spajanie cegiełek, jeśli *yl 

ko pogoda dopisze, rozpocznie się w pierw- 

szych dniach przyszłego tygodnia. 

— Q autobusy do stacji towarowej. —- 
Pracownicy stacji towarowej i składów mo- 
nopołowych zwrócili się do magistratu z proś- 
bą o niekasowanie trasy autobusowej na ul. 
Ponarskiej. Sprawę tę rozpatrzy komisja miej- 
ska na posiedzeniu we wtorek. 

— Walka z tyfusem. — W związku z nasi 

łeniem tyfusu brzusznego w mieście magistrat 

wydał cały szereg zarządzeń natury sanitar- 

mej mającycn na celu zapobieżenie rozszerza- 

miu się epidemii. 

AKADEMICKA 

— Sodalicja Marjańska Akademiczek U.S.B. 
podaje do wiadomości ogółu nowowstępują- 
cych na U.S.B. koleżanek, że z dniem 26 wrze- 
śnia r.b. czynne będzie Ognisko sodalicyjne od 
godz. 18 do 20-ej codziennie. 

Ognisko sodalicyjne mieści się przy ul. 
Uniwersyteckiej 9 — 9 (wejście z bramy). 

— URUCHOMIENIE „MENSY* — Z 
dn. 26 września rb. zostaje uruchomiona 
Mensa. Akademicka. (Wydawanie obiadów 
smacznych, pożywnych i obfitych odby- 
wa się w godzinach 12.30 do 16 codzien- 
nie. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 

— Z Pol. T-wa Eugenicznego (walki ze 
zwyrodnieniem rasy). Na wzór zeszłych lat, w 
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) bę- 
dzie wygłoszony cykl jesienny odczytów 0 
popularnej treści dla szerszej publiczności. 

29 września, Marja Szapiro (doradca za- 
wodowy) wygłosi odczyt na temat: „Na pro- 
gu szkoły wyższej (Powołanie a wybór wy- 
działu 

Pocztek o 5.30 wiecz. Wstęp wolny. 

— ODCZYTY ŻYDOWSKIE W RADJO, 
Żydowskie tow. „TOZ* (T-wo ochrony 
zdrowia) zwróciło się z prośbą do Roz- 
głośni wileńskiej o przyznanie 2 odczytów 
w miesiącu w. języku żydowskim na tema- 
dy Ściśle związane ze zdrowotnością & рэ- 
trzebą utrzymania higjeny Wspomniane 
odczyty wyglaszaliby wyłącznie lekarze, 
pracujący w „TOZ-ie). 

RÓŻNE 
— Konierencja Pań Miłosierdzia Tow. św. Wincentego a Paulo w Wilnie (akademiczek) 

składa serdeczne podziękowanie ziemiaństwu 
kresowemu: P.P. Aramowiczom, Dziewanow- 
skim, Józefowiczom, Mikulskim, E. i H. We- 
neławowiczom, Z. Wencławowiczom, Ullmerom, 
Żegoilom i ks. probossczowi Żejdisowi za la“ 
skawe udzielenie gościny podczas  tegorocz- 
mych wakacyj letnich ll-gu biednych dzie- 
<iom. 

— W herbaciarni dla bezrobotnej inteli- 
gencji zaułek Dobroczynay Nr. 2-a jest jeszcze 
kilka dyżurów nie w zupełności wypełnionych; 
panie które mogłyby poświęcić kilka godzin w 
tygodniu tejże pracy, łaskawie zgłoszą się w 
Herbaciarni między godz. 9-tą a 12-tą lub 5-tą 
a 8-mą godziną. W herbaciarni można nabyć 
błoczki 3 zł. na 30 porcyj — i ofiarować ko- 
muś ze znanych sobie bezrobotnych (umysło- 
wo pracujących) inteligentów. Zwracamy się 
teżłeż z gorącą prośbą do ludzi, którym nie- 
dola inteligencji bezrobotnej nie jest obojętną 
© ofiary w produktach, lub pieniężne. 

— DEFICYT GMINY ŻYDOWSKIEJ. 
Wskutek nieregularnego wpłacania skła 
dek członkowskich deficyt gminy żydow- 
skiej sięga 80 tys. zł. — 

Na onegdajszem posiedzeniu zarządu 

sprawa ta była szeroko omawiana i w 

rezultacie zdecydowano wszcząć wielką ak 
cję przymusowego ściągania należności. 

— SEZON W DOMU NOCLEGOWYM. 
Ostatnie chłody spowodowały znaczne 
zwiększenie liczby pensjonanjuszy mw do- 
mu moclegowym przy ul. Połockiej, tak, 
że brak miejsca daje się bardzo we znaki. 
Względy oszczędnościowe nie pozwala- 

ją jednak miastu ma rozszerzenie 
schmoniska. Większość lokatorów domu 
przy ul. Połockiej rekrutuje się z różnych 
mętów, spolecznych. Rodziny pozbawione 
mieszkań, są lokowane gdzieindziej. 

— SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH 
Aktualną sprawę lokowania bezdomnych 

pod dachem, opieka społeczna magistratu 
załatwiła w ten sposób, że bezdomni o sła- 
bem zdrowiu będą umieszczani w domach 

miejskich, natomiast wszyscy inni otnzy- 
mywać będą odpowiednie środki na miesz- 
kanie. 

SHELLEY'S INSTITUTE 
Dyrekcja podaje do wiadomości, że z powo- 
du ogromnego przeptłnienia iisty zgłoszeń 
na wszystkie kurst: niemieckiego, francuskie: 
go, Oraz angielskiego (intermediate) ‹ @ dziś 

zamknięta 
Od dnia 1 g> października — na żądanie pu- 
bliczności zostaną uruchcmiore jeszcze 2 
kursa elementarne angiełskiege, jako kurs 
KRYZYSOWY (po 6 zł. miesięcznie) zgło: 
szenia przyjmować będzie kzncelarja WY- 
ŁĄCZNIE dnia 25 września (w niedzielę) cd 
10-ej do 2-ej i dnia 26 go września od 11 ej 

do 1ej i od 6 do 7:ej wiecz. 

TEATR I MUZYKA 

— Sala Konserwatorjum. W niedzielę 25 
b.m. Koncert laureatki Międzynarodowego Kon- 
kursu Śpiewaczego w Wiedniu Luby  Lewic- 
kiej. 

Bilety do nabycia w biurze Orbis (Mickie- 
wicza 11). 

— Chór sykstyński przed mikrofonem. 
W niedzielę dnia 25 bm. od godz. 19.30 do 
20.45 czeka radjosłuchaczów wyjątkowa ucz- 
ta artystyczna w postaci transmisji z Poznania 
nieporównanych produkcyj, słynnego na świat 
cały chóru sykstyńskiego pod dyrekcją mae- 
stro Casimiri. Chór ten, którego występy w 
stolicy oraz innych miastach Polski budziły oi- 
brzymi entuzjazm wypełnionych po brzegi wi- 
downi, wykona najprzedniejsze arcydzieła swe- 
go bogatego repertuaru. 

— Teatry Miejskie Pohulanka i Lutnia. W 
obu teatrach od kilku dni rozpoczęły się już 
prace przygotowawcze do następnego sezonu 
Teatr Miejski Pohulanka rozpoczął już próby 
z_ pierwszych utworów:  Rostworowskiego 
„Przeprowadzka” i „Dzika pszczoła" Morstina 
— w których zaprezentują się nowe siły. 

Otwarcie sezonu 1 pażdziernika „Przepro- 
wadzką” — jako II części granej „Niespodzian- 
ki“. 8 października premjera „Dzikiej pszczo- 
ly“ — Morstina. 

Teatr muzyczny Lutnia rozpocznie sezon 
30 września jednym z najbardziej bojowycu 
utworów muzycznych z udziałem nowo pozy- 
skanych sił. 

— Najsłynniejszy balet w Wilnie. 17 i 20 
pażdziernika r.b. w Teatrze Wielkim w War- 
szawie odbędą się dwa gościnne występy słyn 
nego baletu Clotyldy i Aleksandra Saccharo- 
wych skąd udają się na dalsze występy do 
Rygi i innych miast Państw Skandynawskich. 
Dyrekcji Teatrów ZASP w Wilnie, udało się 
zaangażować tych nadzwyczajnych artystów 
tylko na jeden występ, odbyć się mający w 
Teatrze na Pohulance. Wieść ta, bezwzgłędnie 
wywoła zadowolenie wśród naszej publiczno- 
ści wileńskiej i zwolenników sztuki choreogra- 
ficznej. 

— Teatr objazdowy. Kierownictwo Tea- 
trów Miejskich ZASP, w Wilnie, z dniem 1 
października realizuje stałe objazdy teatru w 
Województwie wileńskiem. Czyn ten odegra 
niewątpliwie ważną rolę kulturalną w życiu 
naszych Kresów i przyjęty będzie przez społe- 
czeństwo miejscowe z uznaniem i poparciem. 

Objazdy te odbywać się będą co miesiąc, 
obsługując 20 — 25 miast Województwa, z 
jedną sztuką. Pierwszym utworem wileńskie- 
go Teatru Objazdowego będzie świetna ko- 
medja współczesna St. Kiedrzyńskiego p.t. 
„Szczęście od jutra”, ciesząca się na scenach 
polskich rekordowem powodzeniem. Obsada 
„Szczęścia od jutra* dobrana jest z sił pierw- 
szorzędnych, które mogą zaspokoić najwy- 
bredniejsze gusta, a przytem publiczność pro- 
wincjonalną spotka nielada atrakcja w osobie“ 
reżysera i aktora teatrów warszawskich Jana 
Boneckiego, który grać będzie w objeździe swą 
kapitalną postać męża, którą kreował w tea- 
trze Małym w Warszawie przez 80 wieczorów. 
łnne role grać będą p.p. M. Szpakiewiczowa, 
1. Jasińska-Detkowska, A. Pawłowska, I. Brau- 
nówna, M. Bielecki, ]. Budzyński, R. Wasie- 
lewski i W. Pośpiełowski, Dekoracje i meble 
pracownie teatralne przygotowują specjalnie 
dla scen prowincjonalnych. 

Teatry Miejskie ZASP. w Wilnie odwiedzą 
w październiku następujące miasta: | paździer 
nika — Nowoświęciany, 2 — Święciany, 3 — 
Druja, 4 Brasław, 5 — Królewszczyzna, 9 Sta- 
rowilejka, 10 — Mołodeczno, 11 — Lida, 12— 
Nowogródek, 18 — Pińsk, 19 — Słonim, 20 — 
Wołkowysk. 

Ceny miejsc od 50 groszy do 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HEL]OS — DEMON MIŁOŚCI 

HOLLYWOOD — LILJOM 
CASINO — Liljanka chce się rozwieść. 
PAN — żar krwi. 

ŚWIATOWID — Idjota i Z dnia na dzień. 
STYLOWY — Bracia Karamazowy 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— ZATRZYMANIE ZŁODZIEL — w zwią 
zku z dokonaną kradzieżą garderoby. damskiej 
w dniu 12 bm. a pozatem bielizny stołowej o- 
raz inych rzeczy łącznej wartości 2000 zł. na 
szkodę Lipowskiej Stanisławy (Sosnowa 7)— 
dochodzenie ustaliło, iż kradzieży tej dokonali 
Cybowski Mikołaj i Wiszniewski Franciszek 
bez stałego miejsca zamieszkania, u. których 
znaleziono 2 sznury korali oraz podręczną ka- 
iż Odnalezione rzeczy oddano poszkodowa 
nej. 

— OBŁAWA. — Wczoraj nad ranem w 
całym szeregu melin złodziejskich policja prze 
prowadziła obławę poszukując rzeczy z ostat 
nio okradzionych mieszkań w mieście. 

Obławą kierowali oficerowie policji i dała 
ona pewae rezultaty. 

3 zł 

  

SLOWO 

Z SĄDÓW Otwarcie lokalu władz wojewódzkich BBWR 
TRZY MORDERSTWA PRZED SĄDEM 

APELACY JNYM 

UNIEWINNIENI CYGANIE 

Na posiedzeniu w. dniu 24 bm. Sąd A- 
pelacyjny w Wilnie rozpatrywał aż trzy 
sprawy, związane z mniej lub więcej wy- 
rafinowanem morderstwem. 

Pierwsza sprawa dotyczyła dwóch cy- 
ganów: Antoniego Wąsowicza i Antoniego 

Rutkowskiego, którym akt oskarżenia za- 
rzucał, że w październiku ub. r. dopuścili 
się morderstwa na osobie niejakiego Mar- 
cinkiewicza, również cygana, z którym 
mieli jakieś porachunki ma tle podziału łu- 
pu, uzyskanego ze sprzedaży skradzionych 
koni. 

Zwłoki Marcinkiewicza, z mnóstwem 
ran na głowie i piersiach, znaleziono w ie- 

sie, w poblżu majątku Pohorodmo w pow. 
lidzkim Wszczęte dochodzenie policyjne 
natrafiło z początku na rozmaite przesz- 
kody i dopiero na skutek wiadomości po- 
ufnych zdołano ustalić, że Marcinkiewicz 
padł w bójce, jaka wynikła pomiędzy nim 
a Wąsowiczem i Rutikowskim. To właśnie, 
jak również zeznania świadków, było pod- 
stawą, ma której Sąd Okręgowy oparł swój 
wyrok, skazując zarówno Wąsowicza jak i 
Rutkowskiego na 8 lat więzienia każdego. 
Na wczorajszej rozprawie w. Sądzie iApela- 
cyjnym obrońca oskarżonych usiłował udo 
wodnić, że poszlaki zebrane przeciwko je- 
go kiijentom są zbyt kruche, ażeby oprzeć 
na nich wymok skazujący i prosił o unie- 
winnienie obu oskarżonych. 

Po rozpatrzeniu całokształtu sprawy 
Sąd przychylił się tym razem do wywodów. 
obrony i wydał wyrok uniewinniający. 

MŁODOCIANY ZABÓJCĄ 
W drugiej sprawie odpowiadał przed 

Sądem młody, bo zaledwie 18 lat: liczący, 
mieszkaniec majątku Mirza, pow. stołpec- 
kiego, Aleksander Kuciera. Kuciera będąc 
furmanem w istniejącej w. wymienionym 
majątku rektyfikacji, dopuścił się kradzie 
ży spirytusu, za co został wydalony z pra- 
cy przez kierownika rektyfikacji Konarzew 
skiego. 

'Pałając zemstą, chłopiec przypilnowa! 
Ronaczewskiego w rejonie fabnylki i tam 
zadał mu znienacka sprężyną silny cios w 
głowę. 

Przestraszony jednak swym czynem, 
zaciągnął nieprzytomnego Konarzewskie- 
go pomiędzy próżne beczki od spirytusu i 
tam pozostawił. Na drugi dzień znaleziono 
już tylko zimne zwłoki ofiary. Ekspertyza 
lekarska wykazała, że gdyby udzielono 
ramnemu natychmiastowej pomocy lekar- 

skiej, udałoby się go jeszcze utrzymać przy 
życiu. 

W wyniku ukończonego dochodzenia 
młodociany zabójca stanął przed Sądem 
Okręgowym, który wymierzył mu wówczas 
karę 4 lat ciężkiego więzienia. Kara ta 

została mu ma wczorajszej rozprawie w. 
Sądzie Apelacyjnym obniżona do 2 lat wię- 
zienia zwykłego. 

ZBRODNICZA TRÓJKA 
Zgola inaczej przedstawiało się mor- 

derstwo, jakiego dopuścili się z premedy- 
taeją mieszkańcy chutora Zaprozie pow. 

i i iego: Józef i Marja Klepasowi- 
czowie oraz Dymitr Oszurkiewicz na 0s0- 
bie ojca pienwszego, starym Klepasowiczu. 

Pomiędzy Józefem Klepasowiczem a je 
go ojcem istniały częste nieporozumienia 
na tle podziału gruntu. Nieporozumienia 
te niejednokrotnie doprowadzały do kmwa- 
wych bójek, w których z zasady po stronie 
syna stawała jego żona, Marja Klepasowi- 
czowa. Stan 'talki trwał przez dłuższy czas, 
aż wneszcie któregoś dnia okoliczni miesz- 
kańcy zaalarmowani zostali wiadomością, 
że w pobliskim lesie znaleziono martwe 
ciało starego Klepasowicza. Pierwsze już 
oględziny wykazały, że ma się tu do czy- 
nienia z morderstwem. Nia głowie zmarłe- 
go znaleziono kilka ran od uderzenia sie- 
kierą, samo zaś ciało było mapół zwęglone, 
co wskazywało, że morderca usiłował, ce- 
lem zatarcia śladów, spalić je w ognisku. 

„_ Podczas Śledztwa, badani w tej sprawie 
Józef Klepasowicz i jego żona zezmali, że stary Klepasowicz udał się do lasu na moc. celem przypilnowania pasących się tam koni, nie jednak nie wiedzą, co mogłoby być przyczyną  straszliwego morderstwa. Pnzyparci jednak do muru przyznali się do morderstwa, 4 jako głównego sprawcę, iktó- Ds spiącemu obok ogniska starcu śmiertelny cios siekierą, wymienili | i- tna Oszurkiewicza. Mał on OE na prośby Klepasowiczowej, z którą utrzy- mywał za wiedzą męża bliższe stosunki. — Ww Sądzie Okręgowym w. Pińsku, gdzie zbrodnicza trójka stanęła poraz pierwszy skazano: Józefa Klepasowicza uma 19 lat, Oszurkiewicza na 12 lat, a Mamję Klepa- sowiczową na 15 lat ciężkiego więzienia, Wczoraj Sąd Apelacyjny obniżył tę karę emu z nich do 8 lat więzienia. Pp. w. 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom niom w żołądku i kiszkach, zastoinie row. trobie i śledzionie, bólom krzyża, zaleca się pi- cie nafuralnej wody gorzkiej „Franciszka. Józe ia" kilka razy dziennie. Żądać w aptekach 

— Policja ujaw- 
monet 50 gr. i 1 

domu Ignacego Łusi 
gm. piotrowskiej.— 

а., 
na, mieszkańca wsi Pućki 
Falsyfikaty RE w obieg na terenie 

czyzny leńszczyzny prze: a 
cjalnych kolporterów. 2 3% 

W związku z tem aresztowano Józefa Fim- ca, Adama Łosiana, Abrahama Kuznera i I. 
Łusina wraz z jego synem Stanisławem. 
Podczas przeprowadzonej rewizji znaleziono 

przyrządy służące do podrabiania, 

— UJĘCIE ZABÓJCY. — Na granic - 
wieckiej w pobliżu wsi Derewno kolo Kozdro 
wicz zatrzymano w czasie nielegalnego usiło- 

wania przekroczenia granicy do Rosji Tomasza 
Rzypninowa, oskarżonego o zabójstwo. 

Akk AAAA AAA AAAA AAAA AAA AAAA A AAAA AAA AAA ŁA 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 
TYYFYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYT 

W sobotęi wieczorem o godzinie 7 
odbyło się uroczyste otwarcie lokalu 
władz wojewódzkich BBWR przy ul. 
Św. Anny. W uroczystości wzięli udział 
prawie wszyscy posłowie i  senatoro- 
wie z tutejszego terenu, tudzież przed- 
stawiciele władz Bloku oraz  przeszio 
200 osób, reprezentujących organizacje 
społeczne, gospodarcze i zawodowe.— 
Do gości przemówił prezes Rady Woje- 
wódzkiej BBWR sen. Witold Abramo- 

wicz, ujmując w  treściwym referacie 
przebieg wydarzeń politycznych na prze- 
strzeni ostatnich kilkunastu lat. Sen. A- 
bramowicz podkreślił w swem przemó- 
wieniu znaczenie idei skonsolidowania 
się społeczeństwa na gruncie pracy pań 
stwowej. 

W części koncertowej wystąpił znany 
artysta p. Karol - Wyrwicz - Wichrow- 
ski oraz chór rewellersów pocztowych. 

Cudzoziemcy z Sowietów 
WILNO. — Do Stołpców wciąż napływa- 

ja turyści, którzy ostatnio bawili w Sowietach 
i przymusowo zostali wysiedleni do Polski — 

Wśród tych, którzy w piątek wrócili z Bol 
szewji, znajduje się 5 publicystów angielskich 
i francuskich. 

Mieczysławów podpalone 
WILNO. — Enegiczne dochodzenie 

w celu ustalenia przyczyn onegdajszego 
pożaru w majątku Mieczysławów, w gmi 
nie hruzdowskiej, ustaliło, że zaszedł tu 
wypadek podpalenia. : й 

Po stwierdzeniu tej okoliczności poli 

cji udało się zatrzymać 2 osobników z 
okolicy, co do których istnieje podejrze- 
nie, że byli sprawcami podpałenia kie- 
rując się zemstą. 

Dalszem śledztwem kieruje podproku 
rator w Głębokiem. 

Odezwa do młodzieży 
Wysiłek rozumu i woli, uwieńczony 

zwycięstwem w Berlinie, rozsławiiły imio- 

ma por. Źwirki i inż, Wigury w całym świe- 
cie; wkrótce potem ich śmierć tragiczna 
wstrząsnęła sencami rodaków, budząc 
wspólezucie u innych narodów. 

Obaj byli młodzi, a ziarno ich pracy i 
zasługi zakiełkowało w ich duszach nie- 
wątpliwie we wczesnej młodości. . 

Słusznem jest przeto, aby młodzież prze 
dewszystkiem uczciła w godny sposób ich 

Najodpowiedniejszem  uezezeniem pa- 
mięci zgasłych przedwcześnie bohaterów - 
lotników. będzie ufundowanie ze składek 
młodzieży awjonetki im. śp. Fr. Źwimki i 
St. Wigury, któraby mogła wziąć udział 
w międzynarodowych zawodach samolotów 
turystycznych 1934 r. 

W tym celu szkoły na terenie Kurator- 
jum O. 8. Wileńskiego zorganizują w cią- 
gu bieżącego roku szkolnego zbieranie skia 
dek i prześlą zebrane kwoty za pośrednic- 
twem Kuratorjum, konto PKO. Nr. 30.466 
do Komitetu Fundacji ku czci Śp. por. 
Źwinki i śp. Wiguny w Wilnie. 
Kurator Okręgu Szkiolnego K. Szelągowski 

  

— ZEBRANIE KOMITETU UCZCZE- 
NIA SP. POR. ŽWIRKI I WIGURY. Dziś 
o godzinie 19-tej w lokalu Wojew. Sekre- 
tamjatu BBWR. przy ul. 3-go Maja Nr. 1 
odbędzie się z inicjatywy sekcji kult.-ośw. 
zebranie komitetu uczczenia bohaterskich 
lotników śp. por. Żwirki i Wigury. 
—WYJAZD PANA WOJEWODY ŚWi- 

DERSKIEGO NA INSPEKCJĘ. W sobotę 
dnia 24 bm. p. wojewoda Świderski w to- 

warzystwie p. nacz. K. Rolewicza wyjechał 
ma inspekcję, która obejmie częściowo te- 
reny powiatów stołpeckiego i baranowie- 
kiego. 

— STAROSTA POWIATOWY W NIE- 
ŚWIEŻU MIANOWANY STAROSTĄ 
POW. W ŁUNIŃCU. Dowiadujemy się, 
że p. Eugenjusz Cedzyński, starosta powia- 
towy w Nieświeżu, został mianowany sta- 
rostą powiatowym w Łunińcu, woj. poles- 
kiego. 

Na miejsce p. E. Cedzyńskiego,.do Nie- 
świeża na staniowiskio starosty przeniesio- 
ny został p. Czechowski, dotychczasowy 
starosta powiatowy w. Łunińcu. 

— Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ 
KOL. PRZYSP. WOJSK. W NOWOJELNI. 
W dniu 17 bm. w lokalu Ogmiska w No- 
wojeini, staraniem miejscowego Oddziału 
Przysp. wojsk. kolejarzy w Nowojelni, wy- 
stawiono sztukę sceniczną  pt.: „Czary“, 
poczem odbyła się zabawa taneczna. Do- 
chód z imprezy przeznaczono na rzecz 
Koła. 

— WZROST POTAJEMNEGO GO- 
RZELNIOTWA. Po dokonaniu tegorocz- 
nych zbiorów, ponownie wzrasta uprawia- 
mie potajemnego gonzelnictwa, zwłaszcza 
w powiecie wołożyńskim. W dniu 14 bm. 
ma terenie tegoż powiatu ujawniono 4 po- 
tajemne gorzelnie, w tem jeden wypadek 
odkażania spirytusu skażonego, Winnych 
pociągnięto do odpowiedzialmościi. 

— NIEUDANA WYPRAWA PO GAR- 
DEROBĘ. W nocy na 22 bm. do mieszka- 
mia: właściciela składu aptecznego w No- 
wojelmi, p. Jakóba Pogorzelskiego zakra- 

dli się złodzieje, którzy skradli 12 par gar- 
deroby, wartości ogólnej 1500 zł. Natych- 
miastowem dochodzeniem ustalono, że kra 
dzieży dokonali trzej mieszkańcy wsi Tol- 
kuny gm. dworzeckiej, karani za kradzież: 
Włodzimierz Hrycuk, Abłażej Bronisław i 
Amuszkiewicz Adam, którym łup odebrano, 
(Wszysey trzej oczywiście znialeźli się po- 
mownie za kratkami. 

barańólicka 
— KONFERENCJA  NAUCZYCIEL- 

SKA W MOŁCZADZI. W dniu 17 września 
br. w. szkole powszechnej odbyła się kon- 
ferencja oświatowa nauczycieli szkół pow- 
szechnych. Na konferencji oprócz nauczy- 
cieli byli obecni: przedstawiciele wszystkich 
organizacyj społecznych, znajdujących się 
na terenie gminy. 

Celem konferencji było ustalenie pro- 
gramu pracy oświiatowej na terenie gminy 
w moku szkolnym 1932-33. 

Po zreferowaniu programu i wytycz- 
nych władz szkolnych przez instruktora 0- 
światy pozaszkiolnej p. Pikulskiego, wywią 
zała się dyskusja, w której zabierali głos 
prawie wszyscy nauczyciele, 

Program uchwalono, przyczem każdy z 
nauczycieli złożył pisemne zobowiązanić 
brania udziału w pewnym dziale pracy 0- 

światy ' szkolnej na rok szkolny 1932-33 
* AGISTRAT SZUKA ASENIZA- 

TORÓW. Magistrat m. Baranowicz ogło- 
sił przetarg na roboty asenizacyjne. 

Przetarg odbędzie się w! dniu 4 paździer 
mika br. Oferty można składać do dnia 30 
wwześnia. 

— ZNÓW: KRADZIEŻ NA RYNKU. — 
Amna Bobko poskarżyła się policji, że w 
dmiu 22 bm. na nynku 3 Maja skradziono 
jej całe bogactwo — 59 zł. Rzeczywiście 
dla biednej wieśniaczki 59 zł. to cały ma- 
jątek. 
Rona. przyjął zameldowanie i chce 

szczerze dopomóc biednej kobiecie, przez 
zmalezienie sprawcy. 

Aolbėcka 
— POKAZY HODOWLANE W PO- 

WIECIE STOŁPECKIM. Ostatnio odbyły 
się 4 pokazy bydła hodowli czerwono-poi- 
skiej w tutejszym powiecie, na które do- 
pnowadzono 202 sztuki z przychówkiem, w 
czem 56 buhai. Nagród wydano na sumę 
788 zł. 

— ZAKOŃCZENIE KURSÓW ROLNI- 
CZYCH, W dniu 21 października br. odbę- 
lzie się wystawa powiatowego przysposo- 

bienia rolniczego młodzieży i dorosłych, a 
w dniu 20 października zebranie powiato- 
wej komisji przysposobienia rolniczego. 

— POŚWIĘCENIE NOWOWYBUDO- 
WANEGO ŚPICHRZA DLA SKUPU I 
WYMIANY NASION SIEWNYCH W 
STOŁPCACH. W tym tygodniu dokonał 
poświęcenia śpichrza Spółdzielni Handlo- 
włio-Rol. w Stołpcach ks. Duda-Dziewierz. 
Na poświęcenie przybyli członkiowie Spół- 
dzielni oraz goście z p. p. o. starostą po- 
wiatowym H. Kuroczyckim i dyr. Zw. Re- 
wizyjnego Spółdzielni Rolniczych p. Koko- 
cińskim na czele. O znaczeniu nowowybu- 
dowanej placówiki powiedział w swem prze 
mówieniu ks. Duda-Dziewierz, następnie 
scharakteryzował historję powstania špich 
rza p. dyr. Nowacki. Na zakończenie za- 
brał głos p. Kokociński, życząc nowopow- 
stałej placówce rozwoju. 

MIESZKAŃCY WSI SIENIAW- 
SKIEJ SŁOBODY I MAŁEJ OBRYNY 
ZA DZIAŁALNOŚĆ ANTYPANSTWOWA 
SKAZAINI NA CIĘŻKIE WIĘZIENIE. — 
Wyrokiem sądu okręgowiego w; Nowogródku 
na sesji wyjazdowej w Baranowiczach, z0- 
stali skazani za działalność antypaństwo- 
wą mieszkańcy wsi Sieniawskiej Słobody, 
gm. derewnieńskiej Wasilewski Borys na 6 
lat: ciężkiego więzienia, zaś Bałabanowicz, 
Porecki, Tarasiewicz po 4lata, 'Pieszko Alek 
sander i Pohodzienko Aleksy — mieszkań- 
cy wsi Mała Obryna, gm. turzeckiej na 6 
lat e. w., Caba Aleks. ze wsi Ladki tamt, 
gm. na 6 lat więzienia, Buśko z Ladek i 
Caba z Pogorelki ma 4 lata więzienia. Na 
5 lat ciężkiego więzienia zostali skazani 
mieszkańcy wsi Czyżewo, gm. turzeckiej: 
Swryt, Kiergiet Jan, Michał i Włodzimierz, 
Gałecki Jan i Włodzimierz i Smolanko: Mi 
kołaj oraz Buj Piotr ze wsi Dołginowo. — 
Wszyscy wymienieni prócz tego zostali 
pozbawieni praw, 

grodźięhyka | 
— PRZYJAZD IPOSLA B. PIMONO- 

'WA DO GRODNA. W dniu dzisiejszym 
przyjeżdża do Grodna poseł z Bezpartyjne 
go Bloku p. Borys Pimonow, który weźmie 
udział w posiedzeniu komitetu Zjednocze- 
nia polsko-rosyjskiego. 2 

Zebranie odbędzie się w lokalu zam- 
kniętym przy ul. Gramdziekiej 1. Że. 

NASZ OGRÓD ZOOLOGICZNY 
POWIĘKSZA SIĘ, W dniu przedwczoraj- 
szym ogród zoologiczny w Grodnie powięk 
szył się o jedną małpkę, sprowadzoną z 
Hamburga. 

Małpka nazywa się Koikus. 
— TYDZIEŃ ZWIĄZKU STRZELEC- 

KIEGO. Tydzień Związku Strzeleckiego, 
który miał się rozpocząć w dniu wczoraj- 
szym, został odłożony ma tydzień i voz- 
pocznie się uroczystym capstrzykiem w 
pwzyszłą sobotę. 

— MAGISTRATOWI POD ROZWAGĘ 
— WIĘCEJ ŚWIATŁA! Z kół naszych 
Czytelników dochodzą nas skargi na skan- 
daliczne oświetlenie w porze поспе) шс вОа 

Początsk seansów 

UWAGA; kasa czynna od godz. 5.30 

| „MASSADA” _ 
Co to jest Massada? Libretto informuje: 

— „Młassada, twierdza palestyńska, opro- 

mieniona aureolą bohaterskiej przeszłości, jest 

symbolem heroizmu w walce za niepodległość 

ojczyzny, narodu i ofiarnego dążenia do wo!- 

ności. Symbolem tym stała się od czasu, gdy 

jej obrońcy woleli w liczbie około 1000 osób 

własną ręką zadać sobie Śmierć, niż dostać się 

do niewoli Rzymian'*. 

Tę Massadę wziął za temat poematu mio- 

dy palestyński poeta I. Lamdan, poemat zaś 

dramatyczny Lamdana postanowili zademon- 

strować w inscenizacji młodzi miłośnicy szru- 

ki, zgrupowani w- Hebrajskiem Studjum Dra- 

matycznem w Wilnie. 

Poemat zainscenizował i wspaniale wyre- 

żyserował p. Wacław Radulski, konstrukcją 

sceniczną zaopiekował się p. H. Kowarski, ilu- 

strację muzyczną dał p. E. Tejtelbaum. 

Trudno, nie znając języka hebrajskiego, 

wydawać sąd o inscenizacji i wykonaniu nie- 

przeciętnego w pomyśle poematu  dramatycz- 

nego, jedno jednak uderzało przedewszys 

kiem: ogromny wysiłek utalentowanego reży- 

sera, który (nie znając hebrajskiego!) po 

trafił wnikliwie i z wielkim polotem pokiero- 

wać młodymi adeptami sztuki i nadać poema- 

towi niezmiernie ciekawą oprawę sceniczną. 

     

Ale właśnie ta -wspaniała i wyjątkowo 

„śmiała inscenizacja rodzi pytanie: kto właści- 

wie jest autorem  „Massady*, wystawionej 

przez Hebrajskie Studjum Dramatyczne w Lu- 

tni w dn. 23 b.m.? — Lamdan, czy Radulski? 
Mam wrażenie, iż Radulski znacznie po- 

głębił poemat, wydobywając z niego wspa- 

niałe tony tragedji greckiej, poruszającej wie- 

czyste zagadnienia. U Lamdana, sądząc z [i- 

bretta, Massada, jest to Palestyna, a cały po- 

emat porusza aktualne zagadnienia stosunku 

społeczeństwa żydowskiego do własnego pań- 

stwa, — u Radulskiego Massada staje się sym 

bolem ponadnarodowym i niezależnym od cza- 

su, — krainą ideału, do której zawsze dążyli 

i dążyć będą ludzie młodzi, odważni i szla- 

chetni... 4 

Niesposób, nie znając tekstu w oryginale, 

osądzić stosunku reżysera do autora, ale io 

tylko można stwierdzić, że wybitna indywidu- 

alność reżysera, zbliżyła do widza Polaka tak 
postać poety — jakiegoś hebrajskiego Kon- 

rada z „Wyzwolenia“, tak i cały tłum — czy 

to pełen nadziei, czy załamujący się pod cie- 

żarem niewiary i rozpaczy, czy też stojący w 

obliczu radosnego wyzwolenia. ; 

„Massada“ jest juž trzecim publicznym 

występem istniejącego od czterech lat Studjum. 

Stosunek członków zespołu (anonimowego, 
wzorem Reduty) do sztuki odznacza się wiel- 
ką rzetelnością i jest całkowicie pozbawiony 

cech efekciarstwa. Pracując nad kierunkiem i 

opiek polskich artystów (Z. Chmielewski, J. 

Osterwa, 1. Gall, M. Szpakiewicz, W. Radu!- 
ski) inteligentni miłośnicy hebrajszczyzny wy- 

dobywają dostojną przeszłość, przystrajając ;ą 

w „nowe formy. Dają rzeczy bardzo ciekawe, 
właśnie wskutek łączenia pewnego egzotyzmu 

hebrajszczyzny z nowoczesnym sposobem 
wypowiadania się scenicznego. 

„Massada“ spotkala się z żywem uznaniem 

publiczności, szczelnie wypełniającej salę. Za- 

służyła na to. Jako widowisko, pomimo braku 
akcji, jest „Massada”* bardzo ciekawa. O wa:- 

tościach literackich poematu mogą sądzić. ci, 

co znają język hebrajski; ci zaś, którzy tego 

języka nie znają, mogą tylko zaznaczyć, iż 

język hebrajski, który rozlegał się ze sceny 

Lutni, rodził dokuczliwe pytanie: jak mogą lu- 
dzie, posiadający w swej przeszłości tak pię- 

kny język, posługiwać się takiem brzydactwem, 

jakiem jest żargon žydowski?... „MW. Ch. 

LLTI LLLLL L 

Grandzickiej, Mickiewicza, Słowiańskiej i 
innych w tej dzielnicy. 

ZI zapadnięciem zmroku ponura ciem- 
mość ogarnia całą dzielnicę, przypominając 
swoim wyglądem zapadłą wieś. — Czy Ma- 
gistrat nie wziąłby tego pod rozwagę i w 

imteresie mieszkańców, którzy w równej 
mierze z innymi szczęśliwszymi obywatela 
mi miasta, poncszą wszystkie ciężary, nie 
zwiększył ilości lamp wi tej zapomnianej 
przez ojców miasta: dzielnicy ? 

    

  

   RINA P. T K. TEL 714 

Seal, O g. 6, В 1 19,15. 

Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 

„BEZIMIENNI 
BOHATEROWIE" 

z M. Bogdo. A. Brodziszem, Zulą, 
Pogorzelską i St. Jaraczem 

w 100 proc. dźwiękowcu polskim 

wstęp ©d 80 gr. 

   

  

        

    
        

       

  

Dźwiękowice 
Kino „Ą PGL LO" 

Dominik. 26. { 
ERY film w polskiej wersji 

dźwiękowej p. t. 

AFRYKA MÓWI 
Rzecz dzieje się na obszarach „czar- 
nego lądn* od stlantyku do indyj. 

skiego осеапи. 

wstęp od 70 gr. 

       

     
       

          

  

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 13. 

Największe ssy ekranu 

160 SYM 
w wielkim filmie p. t. 

„SPELUNKA" 
wstęp od 45 groszy, 

     
    
      

  

    

    

   

  

Wstęp od 70 gr. 
  

KINO o g. 6,15, — 8, — 10, 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 
Rekord humoru, 

GRODNO, Brygidzka 2. 

lantastycznošci tematu, potężnej wystawy 
i gry aktorów osiągnął bez wątpienia film według satyry 

Na dworze króla Artura 
W roli głównej COILL ROGERS I MYRNA LOY 

     

    

Marka Tweina p. t.



  

  

  

Po- Przegląd Współczesny — wrzesień. 
ważny i ciekawy miesięcznik krakowski daje 
w ostatnim zeszycie sporo szczególnie cieka- 
wych artykułów. T. Sinko w art. „Udział Po- 
laków w bojach i pracach Hellady" kreśli syl- 
wetki Polaków, których wysiłek zaznaczył się 
w dziele odrodzenia Grecji. A. G. U. Pozzy d 
Besta, prof. „Comparative Law Shool oi CI 
na* w Szanghaju zastanawia się nad probie 
mami Dalekiego Wschodu. St. Pigoń rozpo- 
czyna dociekania na temat życia i działalno- 

ści A. Towiańskiego na Litwie. L. Levaux mó- 

wi o roli literatury w  ksztaiceniu intelektu. 

A. Krzyżanowski daje art. p.t. „Złoto Banku 

Polskiego“. M. Biegańska otwiera rubrykę 

„nasza młodzież” niezmiernie ciekawą paralelą 

pomiędzy młodzieżą dawną a obecną, stwier- 

dzającą, że.... różnic niema wcale!.. 

Artykuły: L. Dattnera — Eto o samostai- 

czalnošci“, I. Dabskiej — „Kolo Wiedenskie“, 

A. Chorowiczowej — „Lozanna jeszcze 

raz", R. Pollaka — Polonica włoskie w r. 1931* 

oraz Bóla Kossanyiego — „Ludwik  Kossuth 

wobec powstania listopadowego Polaków* — 

uzupełniają bogatą treść numeru. 

Przegląd Powszechny — wrzesień. Ze- 

szyt zawiera następującą treść: A. A. Koby- 

lecki — „Logika a logika tradycyjna i logi- 

ka matematyczna”, L. Kurdybacka — se 

Albertraudi, jako pedagog", T. Grabowski — 

„Ramon Fernandez, jako przedstawiciel nowej 

krytyki literackiej we Francji", A. Zahorska — 

„Sygryda Undset na tle literatury Norwegii”, 

J. Bandrowski — „Sylwetki słowiańskie we 

współczesnej powieści amerykańskiej". L. Ła- 

komy — „Udział duchowieństwa katolickiego 

w rozwoju nauk matematyczno-przyrodni- 

czych w Polsce", M. Łubieńska — „Stan ba- 

dań nad architekturą w Polsce w epoce roko- 

kowej”, J. Urban — „Sprawy Kościoła”, S. 

Podoleński — „Fermenty w Zw. Naucz. Pol.*, 

T. Gr. — „Nowe przyczynki do historji dra- 

matu jezuickiego w Polsce". , 

Nasza przyszłość — wrzesień. Na treść 

ostatniego numeru wolnej trybuny zachowaw- 

czej myśli państwowej składają się artykuły 

]. Bobrzyńskiego —  „Środkowo-Wschodnia 
Europa“, A. Kliszewicza — „Ustroje stabilizo- 

wane naszych czasow“. S. M. Godlewskiego — 
„Droga 40 dobrobytu“ = Stanczyka 
„Do artykułu „Zgorszenie* M. hr. Za- 

biełłowej — „„Rozwój stosunków agrarnych 

w Anglji". Pozatem są ciekawe „Głosy czytel- 

nikow“ na temat trosk i kłopotów wakacyj- 

nych. 
— „PRZEGLĄD ORGANIZACJI" Nr. 9 

Treść: E. Lamdauer — Naukowa organi- 

zacja od Kongresu 'Paryskiego (1929) do 
Kongresu Amsterdamskiego (1932). Inż. 
B. Nawrocki. — Wzorowa metoda ustala- 
mia ikosztów własnych na tle referatów i 
rozpraw V Międzynarodowego  Kongresu 
Naukowej Organizacji. W. Milewski —Go- 
spodarka socjalistyczna, związana i libe- 
ralma. Inż. M. Bomstein — Teorje i syste- 
my płac na tle ankiety sekcji chemicznej 

I N. O. o płacach w przemyśle chemicz- 
nym. C. Łagiewski — Stosunek buchalte- 

rji do innych wydziałów. J. Żółtaszek — 
Uwagi ogólne # zarys projektu organizacji 
policji. — Z działalności Instytutu Nauko- 

wej Organizacji. — Kronika, — Wydaw- 
nictwa. Organizacja biura: F. Jaźwiński 
— Przykład usprawnienia działu maszym 

adiresujących. J. B. Marszałek — Znacze- 
mie obiegu dokumentów w'organizacji pra- 
ey biurowej. — Kronika. 

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 25 WRZEŚNIA 1932 R. 

10.05: Transm. nabożeństwa. 11.35: Od- 
czyt misyjny. 11.58: sygnał czasu. 12.05: Kom. 
meteor. 12,15: Poranek muzyczny z Warsza- 
wy. W przerwie odczyt z Warszawy „O roii 
inspektorów pracy“. 14.00: „O wšciekliznie“ — 
odczyt. 14.15: Koncert Łowickiej Kapeli Lu- 
dowej. 14.80: „Co należy czynić z chwilą po- 

  

  

wrotu krów z pastwiska” — odczyt.. 14,55: 
Dalszy ciąg koncertu. 15.05: „Jak zabezpieczyć 
sobie paszę soczystą na cały rok* —- odczyt. 
15.25; Dalszy ciąg koncertu. 15.40: Audycja 
dla dzięci. 16.05 Audycja żołniersko-strzelecka. 

16,45: Pogad. z cyklu „Kobieta ma głos”, „Co 
może dać stacja opieki nad dzieckiem". 17.00: 
Recitał fortepianowy K. Engla. 18.00: „Foto- 
graf-amator po wakacjach* — odczyt. 18.20: 
Muzyka lekka. 19.10: Program na poniedzia- 
łek. 19.15: Audycja literacka litewska. 19.30: 
Rozmaitości. 19.35: Skrzynka pocztowa techn. 
19.50: Rozmaitości. 20.00: Koncert. W  przer- 
wie kwadr. literacki 21.30: Komun. sport. 21.38 
Wil. kom. sportowy. 22,00: Muzyka taneczna. 
W przerwie komunikaty. 

Uwaga: W godzinach między 16-tą i 18-tą 
Polskie Radjo transmitować będzie z Pragi Cze 
skiej mecz lekkoatletyczny  Polska-Czechosto- 
wacja z udziałem Olimpijczyków. 

| NGA Z AS SRKA CD TTT UT I) 

Do magszynu kapeluszy w śródmieściu B 

i przyjmę zdolną krawcową B 
d dla założenia pracowni sukien B 

Wiadomość: msg. Wołodkowicza 
i Zamkowa 12 B 

Bau 8? KD WU (9 UA PŁ CI S ES S TOK BS 

TANIE piękne i ciepłe kołdry watowe 

oraz prześcieradła,  podpinki, 

ręczniki, serwety, obrusy, kapy, uarzntki, 

kupić można najtaniej w sklepie bławat. 

nym „Tkaniny Tanie" 
S$. Ciszewski, Wiino, Wileńska 31. 

 OORIORECTDCZEZZROWEWLTNESZOW 

Hurtowa i detaliczna 
sprzedaż 

WĘGLA I DRZEWA 
opałowego 

„Centrospał" 
Wilno, Zamkowa 18, tel. 17-30 
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OBWIESZCZENIE 
Lo akt Nr. 767 1932. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru IV-go zamieszkały w Wilnie przy ul. Pil- 
sudskiego 6, na zasadzie art. 1030 UPC. ogła- 
sza, że w dniu 26 września 1932 r. od godziny 
10 rano w Wilnie przy  zauł. 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego 
ruchomości należących do Samuela Kaca, skła 
dających się z umeblowania mieszkania, osza 
cowanego na sumę zł. 5.000. 

Komornik (—) A. MACIEJOWSKI. 
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BACZNOŚĆ p. p. KONSUMENCI! !! 
Biorąc pod uwagę obecny ciężki stan ekonomiczny, pragniemy 
dać Sz. pp. Konsumentom możność nabycia materjałów 

sukiennych po cenach fabrycznych. 
W tym celu firma nasza hurtowa 

). Szczybuk, Syn i £. Indrupski 
WILNO, NIEMIECKA 28, Il-gie piętro 

uruchomiła z dmem 1 września b. r. 

Detaliczną sprzedaż cena hurtowych 
otrzymanych Świeżo najnowszych materjałów kargarnowych 
i sztrajchgarnowych fabryk bielskich, tomaszowskich, zgierskich 
i łódzkich. Posiadamy nadto wielki wybór malerjałów jednoko- 

lorowych, deseniowych na ubrania, palta i pokrycia fute:; tudzież 
specjalny dział materjałów damskich, 

Urzędnikom Państwowym i komunalnym — extra rabat. 
Ceny fabryczne. 
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Lekarze 
    

  

    

  

  

Dzwiękowe 

Kino 

Ostatnie 2 dni! Spieszcie ujrzeć! Super przebój europejskiej produkcji 1932-33 

Arcydzieło które, poruszyło publiczność całego świata, — Największa gwiazda ekranów europejskich,- zmysłowa kusiciefska 

BRYGI DA NHELĄ, najsłynniejszy reżyser Świata 6. PABST i najgłośniejszy pósscz 
doby obecnej P. BENOIT. 

-BDEMON MIŁOŚCI 
Film ten cieszył się niebywałym sukcesem na całym świecie. Nad progr.: Pogrzeb $. p. por. Żwirki I inż. Wigury 

Marszałek Piłsudski na święcie 1 P. P Leg. w Wilnie i t. d. Najnowsze tygodniki „Paramonntu“ i „Pata“ 
Początek o g. 4,56, 8 i 10.15 — Na 1-szy seans ceny zniżone, 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS   

W tych dniach sukces sezonu! Najnowszy artystyczny przebój aźwiękowy wytw. „SOWKINO* w Moskwie 

AIŁOŚĆ DOŃ$SKIEGO© KOCZAKA 
w g powieści 0. Szoloachowa „Cichy Don“ reż Olgi Preobrażeńskiej i Iwana Pronowa z udziałem najwybićniej- 

szych artystów testrów moskiewskich. Orygiczine pieśni i tańce w wykosaniu deńskich kozaków. 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

Dziś ostatni dzień sensacyjno- 
salonowego dramatu Žž A e. 6 R w š z udzisłem Gabriel Gabrie. 

Od godz. 12 do 2 PORANEK $ŚBIEWAK NEEZE AE po cenach niskich: Bał- 

superszleg. Śpiewno-dźwiękow. kon 30 gr. Parter 40 gr. 

Jutro wielka premier»! Najnowszy przebój produkcji „Paramounta* 1932 48.— Urccza bohaterka „Wielkomiejskich Ulie“ 

SYLVJA SIDNEY oraz bonater „Szarego Domu*, męski CHESTER MORRIS w potężn. 100 proc. f.lmie wielkiej miłości 

CU DOTWÓRCA (Wiara czyni rada) 
  

  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

Dziśl Najnowszy przebój sezcnu! Z udzisłem niezrównanej bohaterki flmów „Precz z mi- 

łością", „Z rozkazu księżniczki”, „Droga do raju* i „Korgres tańczy” 

LILJAN MARVES 5 HENRU GARATA jej partnera 

oraz z gwiazdorem humoru francuskiego L U ci E N E M B A R 0 U X E M. 

  

  

  

  

  
  

  

Komendanckin 

  

  

  

  

  

  

B Gd Zeldowicz C Tytuł tego arcyfiimu 

B š chor.skórne, wenerycz - so 2 ® p 41) 

ne, narządów  moczo- | GÓRNOŚLĄSKI B5JUULII" „ny, — НЫ 0НБ 
B Zjednocz. Kop. Górnost. „PROGRESS* S letnia gwarancja) zł. 
B a: KO Hr. Liura, PRA, DOKTOR 1,200. Kijowska 4. H 89 

k erze! E Żal Roomędy ug a A Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe: 1) Tygodnik „Foxa“, 2) Komedja dźwięk.- 

JB Wegonowo i od jednej tonny w szczelnie |] narządów . moczowych OKAZYJNIE rysunkowa. — Ceny od 25 gr. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie św ąto g. 2ej. 

B zamkniętych i EN: wozach g od 12 — 2i od 4—6 bardzo tanio do sprze- 
ostarcza fekiewicza 12. łodwatnitir e = = 

B i ul. R 2 ee iR sa Dźwiękowe kino Dziś ostatni dzień dtwiękowego filmu ŁILIOM* z udz. CHARLES FARREL— Jstro gigantyczne Arcydzieła 

B M. DEULL WILNO, E -- —— -- Gimnazjalna 4 m. i " HOLLYWOOD E =: + ы 1 ści 

STUJE 1 ' ZE „— -- Mickiewicza 22 6. w. PABSTA Aš ź c€Y (Front zachodni 1918 roku). Film ten osnuty na tie powieści 

e SE Teleki LTL Bi Dr. wolfsen оя tel. 15-28, S R : BŁ й wojennej Ernesta Johannsena Cow: pikcharos й wstrząsa 

Składy: Kijowska 8 Tel. 999. weneryczne,  MOCZO - Lokale swemi prawdziwemi obrazami z czasów wojny. Ludzie ze słabemi nerwami są proszeni nie przychodzić, — Nad programu: 

* płciowe, skórne. Ul. Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnle świąteczne o godz. 2-ej. 

| GZ PR BD SG. FDA SZA ERA SR Wileńska 7, tel. 10-67. "TY"YYvYvYYVYvWYv"vy A 

1 Aj od 9 — | i 4 —8. O ——— -- Dzis! Zupełnie nowe rewelacyjne dźwiękowe śrcydzieło w-g powieści Bostojewskiego 

OGŁOSZENIE O "= Ja BRACIA KARAĄRAZOWY r т о© 8 С . ie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- Biumowicz 15 Rodi ». Portowa „STYLOWY f L . е 

wiru V-go Juljan Mościcki, zamieszkały w Wil choroby weneryczne — == io Wielka 36 EpiEtny Gramas 12 AK = arystokracji rosyjskiej w rol. 8. FRITZ KORTNER, ARNA STEN OZEE 
nie przy ul. Wileńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie skórne 1 moczoplciowe 2 POKOJE Wersja francuska. Śpicwy cygańskich romansów bo rosyjsku wykona chór syberyjsnhich włóczęgów Nad program: 

z art. 1030 —UPC podaje do wiadomości pu- WIELKA 21, tel. 921 do wynajęcia. Mostowa Najnowsze dźwiękowe aktualności Świata: „Czy to nie dziwnie” i rysbukowa komedja Flejschers p. t, „Podwójne życie 

blicznej, że w dniu 4 października 1932 r. od од 9 — 113 — 8" 5m 8. : 

godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Kijowskiej W.Z.P. 23. -- — — — — —  Dwiękowy Dziś wielki podwójny program. i) Wstiząsający dramai w rolach głównych: mistrz maskė 
Ńr. 4 odbędzie się sprzedaż z licytacji, należą -- NE POKÓJ Kino-Teatr z życia rosyjskiego P g powieści Dostojewskiego p. t. ABĘOTĄ Lecn Chaney, Ricardo Cortex 

cego e firmy „Kresowa drukarnia w Wilnie* DOCENT UNIW. 5. В. umeblowany do wyna- 
i Barbara Bedford. 

majątku ruchomego, składającego się z ma- Dr. med. jęcia dla kulturalnej o- „ŚWIATOWID Ą] W rolach głównych: Adam Brodzisz, Marja 
szyny drukarskiej i amerykanki, oszacowane- Marjam Mignichi suby. Dąbrowskiego :2 э МісКіетсп'З 2) oraz epokowy film polski p. t. Z DNIA NA DZIEŃ Gorczyńsk. W!. Walter I inni ® 

go na sumę zł. 750 — na zaspokojenie preten- | : m. 3 ё Początek sesnsėw o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

sji Włodzimierza Grymaszewskiego i innych PO powrocie тертхергое LZ SRC = E 
w sumie zł. 700 — z procentami i kosztami.  wadzeniu się wznowił POKÓJ = - 8 -—————————— BRIT A6RRES AI SSRS 

z Komornik Sądowy J. Mościcki. i przyjęcia chorych н umeblowany dla jednej "7 SKOK 6T 7 > 
skórno - wenerycznych jąb dwu osób bi „K 

i AU EA E JU A ME k Wileńska 31 m. wejście, PRIES: 5 i do wynajęcia dobrze 

O od 4-7 po pol. wynajecia. Artyleryj - umeblowany ze wszy. ER RAZ da SkA AM, BE stkiemi wygodami na 2 

a SSkAkKkKAkkGAŃLĄ ke 2 ннна s AB 1 OBODĘ (UŻYWANIE 
POKÓ łazienki, salonu) | Na Drzewka i krzewy KUPNO аы jady „wiet zeza, dobre owady, 

2 I SPRZEDAŹ waniem lub bez w do- IUD całkowite utrzyma- 
BWOCCWE ее ry punkcie miasta: "ie. Objazdowa 6 — 7 

SPRZED AM do wynajęcia. Zamko- "„oxuotrs 5 7 
doborn odmian ziemi Wi'eńskiej, o trwa- niedrogo w Górach An- wą 3 — 3. Dowiady- POKOJE 2 
łych odporzych na mrozy podkładkach tokolskich dom z pla wać się w godzinach 7 meblami lub bez do 

poleca cem 6000 шёг 2 Do- piurowych. odnajęcia. 
WILEŃSKI SP wiedzieć się ul. Zawal __ __ Śniadeckich 3 m. 18. 
® Ą пг 4 w. 4 ae i tetrtiĄ T > —- >.> -- — 

. = L OK AE POKÓJ ` 
89'…9%“” по…ісгч Ww TROKACH;45 i 6 pokoi ze °50бпу @! 2 й stu- 

po cenach znacznie obniżonych. 

Do 10 sztuk drzewek owocowych do- 
dzsjemy gratisowo byliny, 

Poszukujemy TOKARKI PRECYZYJNEJ 1% 
metrowej z napędem elektrycznym lub bez. 
Prąd zmienny, 380 — 220, wysokość kłów 
najmniej 350, z wyciskiem do toczenia tarcz 
do 600 mm. T-wo Miejskiej i Międzymiasto- 

wej Komunikacji Autobusowej w Wilnie 
ul. Jagiellońska 8, 

Farbiarnia I Pralnia ea 
Chemiczna = Ę c 4 A 

ul. Mickiewicza 9 (wejście z ul, Sniadeckich) 
fsrbuje i czyści najnowszym sposobem 

solidnie, fachowo po censch En Peas ii 

FABRYKA rskiap MEBLI 
W. HILENKIN | $-ka 

Spółka z ogr. odp, 

Wlino, ul. Tatarska 20, 
dom własny, Istnieje od 1843. 
Jsdalnie, sypialnie, salon; 

gabinety, łóżka niklowane ši 
angielskie, kredensy, stoły, 
szafy, biurka, krzesła dębowe 

| i t.p. Ceny znacznie zniżone. 

Šilai fortepianów, Planin, Fisbarmonji 

= K. Dąbrowska 

  

       

       
  

(F-ma istnieje od r, 1874) 

Wilno, Niemiecka 8, m. 11 

AOR OTS KOR RCA NERO RE REN 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach | 

składach aptecznych znanega 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

GABINET 
Racjonsinej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
płający (panie). Natryski „Hormona* według 
oroi. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 

   
  

dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki га- 
cjonalnej. 

Codziennie od g. 10-—8. 
W. Z. P. 

         
  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

la 

dentek, ciepły, światły, 
umebłowany, 
maniem 
drogo 

uź. Mo- 
12-po= | že 

c MIESZKANIA 
* ОВТЕРТАМ а do wynajęcie od Zara: 

krótki w dobrym sta- „, Nadające Się 3, 4,'516 pokojowe RER. ada dąb" biuro mieszkanie, z wygodami. Ofisrna 2 
nie do wynajęcia lub 4 posojowy- lokal w Dozorca. 
kupžona „„„ Šr6dmiešciu "do wyna: ma — -- 
Wiadomość w „admini- jęcia Zamkowa 20m.2.pE NSJONAT 
strzcji „Słowa* u C.-- ———— =; Cywińskiej poleca' 

> 6, 4, * panai pokoje z utrzymaniem 
————— -- Z Wygodami do wyna- od 7 Zl, wydaje obia- 

„DO SPRZEDANIA  jęcia ni, Jakóba Jasiń- dy EE OSA ant i 
niedrogo  otomana, lu- skiego 7. na miasto. Wilno, Be- 
stro - tremo mahonio- -- ————-—-. -- niedyktyiska 2 — tel. 
we, .etażerka, krzesła. W OGRÓD KU 703. 

sprzedaje się ziemia — wszelkiemi wygodami 
powierzchni około 690 Nadają się na mieszka- 
sążni kw. Dowiedzieć nie lub biura żę 

się: Wilno, Wiwulskie- 4“ * tefana: a 
go 12 m. 11 od godz. żę być jednen 
4 do 8 wieczór. kojowy lokal. 

z utrzy- 
lub bez nie- 

ul. Jigiellonska 

wieszadła, lampy do'5-cio - pok. domek 2 ш„ —. 
ва:спи, sypialni. Oglą- werandą i wygodami # 
‹іабаж‘/\іёк‘ііешіёиа 22-17. do wynajęcia. do ka i 

od 12 do 6. Jasna 15  (Zwierzy- i EEG): 213 pokojowe z wy 
Grupę BYDŁA SĘ Poda RCYKA. 51. 

CZERWONO-MIESZKANIE A 
POLSKIEGO:z23i 4 pokoi ze 
(buhaj, 3 krowy, jało- wszelkiemi wygodami . ==POSady 

m SA. 

  

wica) z powodu reduk- (łazienka, water) do 

cji obory S P R Z E- wynajęcia. Piac Metro- 
L JĘ AE sni: RE 3, obok ogro 
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KAROLA PECIO 
w folw. Starojelni, poczta Szczuczyn k-Lidy 

st. kol. Różanka n-Niemnem, 
Nagrodzone Wielkim Medalem Srebrnym na II Targach Półaocn. 

w Wilnie w 1980 r. 2 

Materjai pierwszorzędny. — Ceny kryzysowo niskie, — Čenniki 

na żądanie wysyłamy bezpłatnie. 
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12.000 samochodów „Praga — 

Piccolo zastało w cstai- 

nich czasach wypredu- 

kowanych i sprzedanych. Liczba ta lest naj- 

lepszym dowodem wysokiego 

zawodności tych wszów. 

gatunku | mie- 

Oświecim — Praga — Auto 
Fabryka: „Sświęcim * Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów 

Spółka Akcyjna, Oświęcim Il. ' 

—Biuro sprzedažy: WILNO, OSTROBRAMSKA 5.—=— 
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EEE skromnych wymagań 
poszukuje ' pracy przy 
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m. 14. 

  

Inteligentna 
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wem domowem u S£- 
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STUDENTKA 
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kroju i szycia, robót 

, ręcznych i modelowa- 
nia. S. Stefanowiczów- 
ny. Wielka 56 m. 3 - 

ulice DOBRA Ś4tj Zapisy uczenie codzien 
Din 1| nie oprócz świąt. KOPIOWANIE | 15 NL 

| Kto dopomoże ucz- 
/8| niewi Szkoły Techn. 

do ukończenia nauk, 
Warunki zmuszają go 
do szukania jskiegokol- 
wiek zarobku w godzi- 

-- nach wolnych. — More 
udzielić korepetycji lub 
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"NA KURSY KROJU 
I SZYCIA 

  

  

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 
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6) po remoncie i wprowadzenin miękkiej wody miejskiej z duiem 
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s6 MOSTOWA 

Nr 13 
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go a Paulo rodzina w. 
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ców (ojca be” pracy). 
8 - ga dziatek- de- 
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dzą: najmłodsze 4 - re 
miesięczne bobo de - 

tąd niechrzczone dla brz 

ku bielizenki i kołdes- 

ki. — Wołamy o po- 

moc dla małeństwa te 

go — Starzyzna vardze 

pożądana — Naiskzom 
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