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WOLOŽYN — 
WARSZAWA 

Niezapomniane dni wiedeńskie 
' III. 

Wiedeń, 15 września. 

Wieezór poniedziałkowy, dnia 11 wr 

był więc wstępem do Tiirkenbefreiu 
Płonęła światłem katedra św. Stefana, płonę- 

ły ws gmachy na R 

gach: Votivkirche i 

Burgtheater, parlament i opera, Justizpalas 
i obydwa muzea, których kolosalne 

fasady przyglądają się dwudziestometrowemu 

pomnikowi Marji - Teresy. Ten pomnik sie- 

dzącej cesarzowej, u której stóp tłoczą się jej 

wodzowie i statyści, niczem „orły'* Kata 

ny ii, mienił się równi: 
zem w blasku reflekto: z samo jaśniał 

konny: mónument Schwarzenberga. Za nim, na 
tle zielem parku, bije fontanna  Hochstrahl- 

brunnen, rozkwitająca szeroko wodą, strzeli- 
sta na 30 metrów. Wody fontanny są zazwy- 

czaj dziwnie białe. Ale teraz tryskała ona nie 

wodą, lecz strugami oślepiającego Światła. 

Wiedeń kąpał się w świetle: Festbeleuchtung 
doszła do zenitu. 

  

śnia, 

feier. 

  

    

  

cie monumentalne 
  

uniwersytet, ratusz 'i 

    

    

im bron- 
      

  

  

* * * 

Ringami ciągnął Fackelzug. Ciągnął ich 
lewą stroną (jak tam jest we zwyczaju) w 
kierunku Burgu. Środkowe aleje Ringów za- 
tłoczone. Na wszystkieh ławkach stoją ludzie. 
Matki trzymają małe dzieci na ramionach. 
Mężczyźni podsadzają kobiety. Chłopcy budu- 
ją piramidy ze swych ciał, włażąc kilkupiętro- 
we jeden drugięmu na barki. Najsilniejszy 

stoi na ziemi, rozkraczywszy mocno nogi, i 

dźwiga trzech — czterech na sobie. Drzewa 
Ringów uginają się od chłopaków. Policjan- 
ci, których jest tu bardzo dużo, uśmiechają 

się tylko, pilnując, aby zachowywano porzą- 

dek w przejściach i na skrzyżowaniach ulie. 

Górny balkon Opery zapchany nieprawdopo- 

dobnie. Na latarniach dokoła niej sterczą i 
wmłodzi i starzy. Wszyscy cheą zobaczyć, jak 

na ezele pochodu jedzie konno malutki kanc- 

    

Przed pomnikiem ks. Eugenjusza Sabaudzkiego : 
redi, Hlond, La Fontaine, prezydent „Miklas, 

* ród nas 

cu są dwa wielkie posągi konne: arcyksięcia 

Karola i księcia Eugenjusza Sabaudzkiego, 

bohatera wojen ture z lat 1683 — 1688. 

Z Burgringiem łą się płac przez klasycz 

bramę tryumfalną, z dwunastu kolumn złoż: 

ną. Brama ta przeznaczona była oczywiście 

dla dostojników. Publiezność wchodziła bocz- 

  

    
   

    

ną furtą, kontrolowana starannie przez poli- 

cjantów: ihre Karte, ihre Karte... 

Program festu był długi i skomplikowa- 
ny. Wyszykowały się świetnie umundur 

i wyćwiezone oddziały piechoty, artylerji i 

    

y dragonów. Przeszedł przed ich frontem prezy 

dent Wilhelm Miklas. Muzyka grała. Potem 

przybył legat papieski kardynał La Fontaine, 

w otoczeniu kleru. Wkroczył na plac od 

Schweizerhofu, i ten Einzug dokonał się pod- 

malowniczo przy dźwiękach Бутпа 

  

niośle i 

papieskiego. Legat zasiadł na tronie, a naprze 

ciwko niego spoczęli trzej kardynałowie: pry- 

Węgier, oraz arcybiskup Pary- 

> pontyfikalna msza 

nała Innitzera, a 

mas Polski i 

ża Verdier. Rozpoczęła 

celebrowana przez kardą 
biskupa wiedeńskiego; skolei nastąpiło k 

nie. A potem przemawiał prezydent Miklas. 

Czy mowa jego mogła mieć znaczenie politycz 

ne? Oto jej ustęp najbardziej znąmienny: 

     

  

    

  

— Z gorącem dziękczynieniem, składanem 

przez nas Wszechmoenemu, Który nas w mi- 
łosierdziu swojem uratował 250 lat temu, 

wznosimy w tej godzinie święta jedyną proś- 

bę do Boga, aby dał nam tyle sił, byśmy na- 
i nasze państwo mogli prowadzić 

w coraz lepszą przyszłość, i aby nie prze- 
stał Bóg osłaniać swą opieką naszego narodu 

i naszego kraju. 

Teraz nadchodzi moment składania w 

ca laurowego u podnóża pomnika księcia E 

genjusza. Na pomniku jest napis: „der edle 

Ritter'', i pod tym napisem spoczął wieniec, 

złożony ręką prezydenta wówczas, gdy waj- 

sko prezentowało broń, a nad placem roz- 

brzmiewał hymn austrjacki. I oto defilada, 

  

    

    

kardynałowie: Innitzer, Se- 
kardynał Verdier i kanclerz 

Dollfuss, oparty na lasce. 

lerz — Milimeternich jak go złośliwie mazy- 

wają w Berlinie, a obok niego na pięknym 
białym koniu książę Ernst Riidiger von Star- 
hemberg, potomek tamtego Sterhemberga z ar. 
1683, wygolony, postawny, rycerski. Obydwaj 
w mundurach. Za nimi niezliczone oddziały 
wojska i  Heimatschutzu, związki młodzieży, 
Jugend- i Sportverbandy, i owe grupy Ty- 
rolczyków w coraz to innobarwnych kurtach i 
inaczej ozdobionych _ kapeluszach. Szumią 

sztandary, syczą smolne pochodnie, i w ich 
czerwonym blasku migają twarze, barwy i 

mundury. Wiedeńczycy krzyczą niemilknące 

heil! Ringi dygocą od okrzyków i marszu ty 
sięcy nóg. 

Tylko starsze panie, skromne mieszczki ze 
staroświecka ubrane, nie krzyczą i nie ulega 
ja ogólnemu podnieceniu. Trudno ich starym 
nogom gramolić się na ławki, boją się stara- 

szki tłoku. Więc stają zdala, na wypukłym 
środku alei, i odwracają się tyłem do pocho- 
du. Wyjmują lusterka, większe i mniejsze, 

podnoszą je dogóry na wysokość wyciągniętej 
ręki, przechylają nieco wtył głowy. W luster- 
kach odbija się Fackelzug: jedzie maciupeń- 
ki kanelerz na malutkim koniku, przesuwają 

się drobniutkie płonące pochodnie. Staruszki 

widzą wszystko w zwierciadełkach, może bar- 
dziej niż w rzeczywistości pociągające, bo ta- 

jemnicze i znikome. I uśmiechają się rozrzew 

niona do tych obrazków. 

  

   

« * . 

We wtorek zrana, 12 września, po nabożeń 

stwie polskiem na Kahlenbergu nastąpił punkt 

szezytowy uroczystości — Staatliche Feier am 
Heldenplatz. Oficjalna, urzędowa parada. Naj 
mniej interesująca, bo przepisowo pompatycz- 
na, wymierzona, wyliczona, przewidziana do 
najdrobniejszego szczegółu. 

Heldenplatz — to wielki, wyżwirowany 
płac przed Burgiem, odgrodzony wysokiemi że 
laznemi sztachetami od Ringu. Poprzecinany 
jest alejami, a w środku ma dwa gazony. Z 
jednej jego strony wznosi się imponująca ba- 
rokowa fasada Nowego Hofburgu. Ozdobą pla 

defilada w dźwiękach n:arsza Deutschmeiste- 
rów. Generalicja austrjacka (ciekawe są na- 
zwiska tych austrjackieh generałów : Luschin- 
sky, Sehilhawsky, Adasiewie , generał pol- 

ski Wieniawa - Długoszowski, attaches woj- 
skowi i pułkownik Dschavid Bey, szlachetny 
gość turecki, który obecnością swoją manife- 
stuje przyjaźń, jaką dzisiejsza Turcja żywi 
do Austrji. 

Powietrze jest upalne. W alejach zmęczo- 

ne tłamy widzów. Jedni tylko przekupnie uli- 
czni, obładowani koszami, nie czują zmęcze- 
nia. W białych płóciennych kurtkach, spoceni 
lawirują akrobatycznie w tłumie, 

— Frisch* Wasser! Frisch* Wasser! 

—- Salzstang“... 

— Heisse Frankfurter! 
—Schokolade! Frichte! 

A pod koiumnadą Burgu grzmi i 

byunfąlny marsz Deutschmeisterów. 
.. . 

  

dzwoni 

Und die grossen Tage sind voriiber. 'Skoń- 

czyły się uroczystości wiedeńskie. We środę 
autobusy i tramwaje krążyły już bez chorą- 

giewek. Zdejmowano powoli chorągwie z pałe- 

ców i gmachów państwowych. Ale wieniec 

księcia Fugenjusza będzie * długo leżał. Wie- 

niec u stóp białego pomnika Starhemberga 

przed ratuszem, również; właściwie dwa wień- 

ее — jeden „ szarfami austrjackiemi, drugi o 
wstęgach biało-czerwonych. I wieńce przy ko- 

lumnie Liebenberga, sławetnego burmistrza 

miasta Wiednia z roku 1688, także.... 

  
  

Galaschmuck opada z Wiednia. Tylko wiel 
kie rz      sze podróżnych wypełniają go jeszcze. 

poświęcą resztę czasu na zabawy i 
„yJemnoścl. 

Spotkany turysta franeuski, z którym pro 

wadzę przypadkowo rozmowę, jest zgaszony i 

smutny. Trzeba wyjeżdżać. A Wiedeń tak 

piękny, tak czarujący. 

    

— l pan le mówi, który jest Pary/ani- 

-nem? 

— O, Par posiada cud, 

ch nigdzie ne świecie nie znaleźć. Ale po- 

  

ż niewątpliwie 

  

    
wietrze — atmestera jego denerwuje, rozstra- 

wyczerpuje. Wiedeń zaś otacza przyby- 

sza swoją łagodnością. Jest przytulny i za- 

ciszny, nie przestając być wielką stolicą. Bę- 

dę zawsze pod urokiem tego miasta. 

ja i 

  

I Francuz zaczyna nucić: 

— Wien, Wien, nur du allein sollst die 

  

Stadt meiner 'H"iumen sein. 
Nawet Francuz rozezulił się w Wiedniu, 

i stary wale w jego ustach nie brzmiał wca- 

le egzaltowanie. 
   

   
   

JE 

ahy pożegnał Wiedeń w 
dzie wieczorem do olbrzy 
się parę razy nad Wied- 

Poradziłem 11, 

Praterze. Niech w 
miego koła i okręc 
niem. Obejrzy wówezas Wiedeń zgóry i zdo- 

  

łu, kołysząc się, huśtrjąc nad nim.. Zaświeci 
Wiedeń w 

domów, wie 

kiemi swemi ogniami, dachami 
Utworzy się 

    

  

   
łów. 

wyobraźni ! 

błędny, jak -© z tym snem, w którym każ- 

dy fragment będzie miły i kochany, niech o- 

puści Wiedeń, nacąe jeszcze raz: 
— Wien, аиг ( allein.... 

    

Wysz. 

  

Legat papieski kardynał La Vontaine wkraeza na Heldenplatz. 

  

*Rokowania francusko - angielskie w Paryżu 
Oficjalna wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Polski 

PARYŻ PAT. — O dzisiejszych obradach 
delegacji francuskiej i angielskiej wydano 

komunikat oficjalny, według którego dzisiej- 
sze spotkanie, jakie miało miejsce między x0- 

dzinami 11 a 13 i pomiędzy godz. 15 a 16, 

„było poświęcone zbadaniu sytuacji, istnieją- 
cej przed rozpoczęciem prac konferencji roz- 

brojeniowej. Wymiana poglądów odbywała się 

w atmosferze wzajemnego zaufania. Reprezen 
tanci obu krajów przedstawili punkt widzenia 

swych rządów na różne zagadnienia, przy- 

czem starano się osiągnąć zbliżenie obydwu 
tez. Delegaci angielscy zdadzą swemu rządowi 
sprawę z rezultatów rozmów. Nowe rozmowy 
przewidziane są w najbliższym czasie''. 

Według informacyj ze źródeł miarodajnych 
obrady paryskie przeciągną się do środy. 

Interpelowany bezpośrednio po dzisiej- 

szych obradach, premjer Daladier oświadczył, 

że zę strony angielskiej widoczna była chęć 
zrozumienia sytuacji, która tym sposobem wy 

daje się jaśniejszą, aniżeli w czerwcu rb. Pra 

ce konferencji angielsko - francuskiej wzno- 

wione będą jutro z udziałem delegata amery- 
kańskiego Normana Davisa. 

Prasa podkreśla, że dzisiejsze rozmowy 

były logicznem następstwem akcji dyploma- 
tycznej angielsko - włoskiej i rokowań, pro- 

wadzonych przez te dwa państwa w ciągu u- 

biegłego tygodnia. 

„Intransigeant'* pisze, że podczas przy- 

gotowań do obecnej konferencji udało się wy 
jaśnić liczne różnice zdań w zasadniczych 
sprawach, tak, że obecne spotkanie, które na 
stąpiło w atmosferze szczerej serdeczności, 

bezwątpienia doprowadzi do usunięcia tych 
różnic. Nie należy przesądzać zresztą ostatecz 
nego rozwiązania istniejących zagadnień. — 
Jest rzeczą niewątpliwą, że wobec wypadków 

niemieckich tezy francuskie zyskają z wielu 
stron uznanie. 

Na dowód tego pismo przytacza zapowiedź 

oficjalnej wizyty polskiego ministra spraw za 
granicznych Becka w Paryżu. 

Jednocześnie w kołach politycznych krążą 

pogłoski, że Norman Davis, który przybywa 

do' Paryža, wiezie specjalne pismo prezyden- 
ta Roosevelta do premjera Daladier. W piś- 
snie tem prezydent Roosevelt deklaruje się ja 

ko zwolennik kontroli, wzywa jednak Francję 

do poczynienia ustępstw w kwestji przepro- 

wadzenia tej kontroli. Prezydent Stanów Zje- 

dnoczonych chciałby tą drogą ułatwić osobiś- 
cie porozumienie wszystkich państw, a w 

szczególności państw przeciwnych wprowadze- 
nin kontroli. 
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‚ WARSZAWA PAT. — Dowiadujemy 
Się, że rząd francuski zaprosił ministra 
Becka z małżonką do Paryża. Min. Beck 
wyjedzie z Warszawy 19 bm. w towa- 
rzystwie szefa gabinetu dyr. Dębickiego i 
sekretarza osobistego p. Fridricha. 

Wizyta min. Becka będzie miała cha- 
rakter oficjalny i będzie trwała dwa dni. 
Program pobytu przewiduje audjencję 0- 
ficjałną u Prezydenta Lebruna, przyjęcie 
u premjera Daladier'a oraz konierencję 
z ministrem spraw zagranicznych Paul - 
Boncourem, który wyda na cześć minist- 
ra Becka obiad. 

Z Paryża min. Beck uda się do Gene- 
wy, gdzie stanie na czele delegacji pol- 
skiej na sesję Rady i Zgromadzenia Li- 
gi Narodów. 

PARYŻ PAT. — Zapowiedź przybycia mi- 

POROZUMIENIE POLSKO-GDAŃ 

nistra spraw zagranicznych Polski Beczka z 
oficjalną wizytą do Paryża wywołała wielkie 
wrażenie we francuskich kołach politycznych. 

Agencja FHavasa wydała oficjalny komuni- 

kat stwierdzający, że miarodajne czynniki 

francuskie przywiązują wielką wagę do ofi- 
cjalnego przyjazdu: polskiego męża stanu. — 

Prasa popołudniowa wita przyjazd polskiego 
ministra, jako oznakę niezawodnej przyjaźni, 

łączącej oba kraje i jednogłośnie stwierdza, 

że pobyt min. Becka w Paryżu da możność 
omówienia wszystkich problemów politycz - 

nych doby obecnej, -w szczególności sprawy 

organiazcji ekonomicznej państw naddunaj- 

skich oraz kwestyj rozbrojeniowych, stanowią 
cych przedmiot toczących się narad  francu- 

sko - angielskich. Minister Beck konferować 
będzie z premjerem Daladier i ministrem 

spraw zagranicznych Francji Paul - Boncoa- 

rem. 
  

SKIE 
Podpisanie układu o mniejszości polskiej i porcie Gdańskim 

WARSZAWA. PAT. Dnia 18 września o 

godzinie 16-tej w Gdańsku prezydent Senatu w. 
m. Gdańska dr. Rauschning i komisarz  ge- 
neralny Rzeczypospolitej dr. Papee podpisali u- 
kład o wykonania art. 3 konwencji paryskiej z 
1920 r., zawierający postanowienia co do praw 
i przywilejów mniejszości polskiej i obywateli 
polskich na terenie wolnego miasta Gdańska. 

Układ ten zawarty zostaje na 2 łata, z automa- 
tycznem przedłużeńiem po ich upływie. Zawie- 
та оп bardzo szczegółowe postanowienia co 
do szkolnictwa polskiego, uprawnień polskich 
stowarzyszeń, uznania dyplomów i świadectw, 
polskich, , wykonywania zawodów i t. d. 
Układ ten reguluje stan prawny ludności pol- 
skiej Gdańska i może zapewnić dopływ do 
Gdańska polskiej inteligencji zawodowej. 

Tego samego dnia około godziny 14-tej w 
gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
podpisany został przez przedstawiciela  Se- 
natu radcę stanu Buettnera i radcę ekonomicz- 
nego Ministerstwa Spraw Zagranicznych p. 

Romana, protokół wykonawczy do umowy pol- 
sko - gdańskiej z dnia 5 sierpnia w sprawie wy 
korzystania portu. gdańskiego. Podpisanie tego 
protokółu zakończony długoletni spór między 
Połską i Gdańskiem i zastąpi dotychczasowe 

uciekanie się do procesów prawnych praktycz- 

nym układem, Opartym na poczuciu rzeczywi- 

stości, Umowa z 5 sierpnia i protokół wyko- 
nawczy wychodzą z założenia równouprawnie- 
nia portów polskiego obszaru celnego i uwzglę. 
dniając zasadę swobodnej konkurencji stwarza. 

ją pewien prowizoryczny plan wyzyskania portu 
gdańskiego oparty na istniejącym stanie Ob- 
rotów w tym porcie. Plan ten przewidziany 
jest na jeden rok, z możliwością rewizji — 
w zależności od konjunktury gospodarczej. Na- 

leży ten układ traktować jako próbę znalezie- 
nia lepszej, normałniejszej, zdrowszej współ- 
pracy między połskiem zapleczem a portem w 
Gdańsku. Życiową wartość w przyszłości tego 
układu zależeć będzie 0d rozwoju stosunków 
w Gdańsku, - 

KTO PODPALIŁ REICHSTAG? 
Zeznania komunistów przed komisją londyńską 

LONDYN PAT. — W dalszym ciągu roz- 

prawy przed międzynarodową komisją w 
sprawie podpalenia Reichstagu zeznawał sek- 

retarz frakcji komunistycznej Reichstagu Ot- 

to Kuehne. Oświadczył on, że niemożliwe jest, 
aby trzej oskarżeni Bułgarzy' zdołali dostać 
się do Torglera bez wiedzy sekretarjatu, zaś 
w dniu wybuchu pożaru Torgler nie przyjmo 

wał żadnych wizyt. Kuehne zapewnia, że Tor-. 
gler nie ukrywał się przed policją. Został on 

zbadany przez obecnego szefa tajnej policji 
pruskiej, poczem nakazano jego aresztowanie. 

Torgler wykazał swe alibi, wymieniając na- 
zwiska osób, z któremi miał spotkanie, oraz 
godziny. Kuehne zaznaczył, że jeżeli dostar- 

czono do Reichstagu większą ilość materja- 
łów palnych, to można było je tylko dostar- 
czyć przez podziemne przejście, prowadzące 
z mieszkania prezydenta Reichstagu wprost 

do wnętrza pomieszczenia parlamentu. 

Następnie odczytano zaprzysiężone oświad 
czenie, złożone przed rejentem w Paryżu, a 

dotyczące genezy t. zw. memorjału Oberfohre- 

na. Sekretarka nacjonalistycznego dziennika 

w Niemczech, która ze względu na swą rodzi 
nę, wyjawiła swe nazwisko jedynie 3-m człon 
kom komisji, oświadczyła, że przepisywała i- 

stotnie 12 stronicowy dokument, znany póź- 
niej jako „memorjał Oberfohrena'', który po 
tem rozesłała do znanych obywateli, posłów i 
polityków narodowych w Niemczech. 

Po odczytaniu powyższego oświadczenia 
przesłuchano siostrę uwięzionego Bułgara Dy 
mitrowa, która zeznała, że jej brat nigdy nie 

brał udziału w zamachu na katedrę w Sofji i 
że w Bułgarji nigdy tego zarzutu przeciwko 
niemu nie podnoszono. Po raz pierwszy dowie 

działa się o tym zarzucie dopiero z gazet nie- 
mieckich po pożarze Reichstagu. 

Zkolei zeznawał komunista kroacki Cvidicz, 
który od r. 1923 znał osobiście Dymitrowa, a 
później nawet był jego ścisłym współpracow- 
nikiem. Świadek ten dostarczył wiele szczegó- 
łów, stwierdzających alibi Dymitrowa w dniu 
pożaru Reichstagu. W dniu tym Dymitrow 
wogóle nie był obecny w Berlinie, Dymitrow 
mieszkał w owym czasie głównie w Wiedniu, 
13 lutego wyjechał do Berlina, gdzie pozosta- 
wał do 25 lutego, wyjeżdżając w tym dniu do 
Monachjum, gdzie zwołana była konferencja 
bałkańskich komunistów. W Monachjum pozo 
stawał przez dwa dni, a następnie wyjechał 

do Berlina nocnym pociągiem 27 lutego o go 
dzinie 8 wiecz., a więc na godzinę przed poża 

"m OTOK ROEE. DOZ RPA 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

: * W kajakiem žaglowym trzej m 
alejdoskop, zmieszany, zmącony 1- 

ч SLONIM — Ksiegarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE -— Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — М, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte 

Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maje * 
Any. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
— Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
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TELEGRAMY 
TRAGICZNY WYPADEK NA JEZIORZE 

POZNAŃ PAT. — W poniedziałek na je- 
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„ ziorze pod Rogoźnem wydarzył się tragiczny 
wypadek. Po południu wyjechali na jezioro 

i ieszkańcy Rogoź- 
na: Likowski, i dwaj bracia Pawęzows 
W pewnym momencie daleko od brz 
?ywrócił się a jadący wpadli do wody. Li 

umiejąc pływać. a i 
Pawęzowskich, który ął tonąć. Drugi Pa 
węzowski w ubraniu zaczął płynąć w kierun- 
ku brzegu, jednak w odległości 20 metrów cd 
brzegu pogrążył się w wodę i utonął. Pozo- 

stali zdołali się wyratować, Zwłok Pawęzow- 
skiego dotychezas nie odszukano. : 

STRASZLIWA ŚMIER6 DZIECKA 
; ZDUŃSKA WOLA PAT. — Wczoraj w 

mieszkaniu młodego małżeństwa Zagnerów wy 
darzył się tragiczny wypadek. Mianowicie po- 
zostawiona sama w mieszkaniu mała córecz- 
ka Zagnerów w czasie nieobecności w pokoju 
rodziców, obudziwszy się, chciała zejść z ko- 
łyski na podłogę. W owej chwili zaczepiła się 
łańcuszkiem od medalika tak nieszczęśliwie o 
brzeg kołyski, że udusiła się. Rodziee po po- 
wrocie do mieszkania zastali już trup swego 
dziecka. 
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LUDZIE W OBCĘGACH 

MOSKWA PAT. — Ukazał się nowy dek- 
ret rządu sowieckiego, wedle którego absol- 
wenći wyższych zakładów naukowych n 
przez 5 lat po ukończeniu zakładów prato- 

w miejscowościach i przedsiębiorstwach, 
wyznaczonych przez rząd. Samowolne angażo- 
wanie się na posady będzie karane sądown ©. 

OLBRZYMIA KRADZIEŻ U ANTY- : 
KWARJUSZA 

BERLIN PAT. — U jednego z antykwa- 

  

     

    

rju y W dzielnicy zachodniej Berlina wykry- 
to dziś olbrzymią kradzież. Łupem złodzici 
padło 38 obrazów sławnych mistrzów oraz 
cenne przedmioty, jak srebra, dywany itd.— 
Wartość skradzionych rzeczy ęga 100 tysię- 
cy mk. O kradzież podejrzany jest zatrudnio- 
ny od 40 lat służący, który od soboty znikł” 
wraz z rodziną bez śladu. Przypuszczają, że 
służący ten wraz z łupem zbiegł do Holandji. 

TILDEN POKONANY 

BERLIN PAT. — W Berlinie zakończone 
zostały tenisowe mistrzostwa świata dła zawo 
doweów. Finał gry pojedyńczej panów przy- 
niósł niespodziewanie zwycięstwo Nuessleino- 
wi, który pokonał Tildena w 4 setach: 1:6, 
6:4, 6:3. Tytuł mistrzowski w grze po- 
dwójnej panów zdobyła para amerykańska 
Tilden — Barnes, bijąc w finale parę Nuess- 

      

   

  

  

lein — Najuch 031, 6:2. 
-— — — 000 

fŃozwiązanie kartelu cemen- 
towego 

WARSZAWA, tel. wł.). Minister  Prze- 
mysłu i Handlu p. Zarzycki postanowił rozwią- 

zać kartel cementowy w związku z tem w 

myśl odnośnych przepisów ustawy kartelowej 
złożony zostanie odpowiedni wniosek do Sądu 
Kartelowego. 

Przebieg subskrypcji Pożyczki 
Narodowej w. Polsce 

WARSZAWA. PAT. Codziennie od wczes. 
nych godzin zgłaszają się do komisarza ge- 
neralnego pożyczki narodowej min. Starzyń- 
skiego delegacje instytucyj, organizacyj, a na- 
wet dzieci, pragnące nabyć pożyczkę naro- 
dową. 

W dniu 18 b. m. komisarz generalny przyjał 
m, in. delegację Rodziny Urzędniczej Koła przy 
Prezydjum Rady Ministrów, następnie delegację 
zarządu _ spółdzielni Szkoły  Powszech- 
nej nr. 120 przy ul. Stawki, a więc delegację 
jednej z najuboższych dzielnic miasta, w 050- 
bach 2 uczniów, którzy złożyli na ręce komisarza 

generalnego uchwałę walnego zebrania. 

Dowiadujemy się ponadto, że ks. biskup 
polowy Józef Gawlina wziął udział w sub- 
skrypcji pożyczki narodowej, deklarując  Su- 
mę odpowiadającą jednomiesięcznym poborom. 

Urzędnicy Ministerswa Komunikacji za- 
deklarowali subskrybowanie pożyczki narodo- 
wej w wysokości 75 proc. — 100 proc. mie. 

- sięcznego wynagrodzenia, a w wielu wypad- 

kach i wyżej, w łącznej sumie około 250 tys. 
zł. 

Bank _ Gospodarstwa Krajowego  roz- 
począł w dniu 18 b. m. przyjmowanie sub- 
skrypcji pożyczki narodowej. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W 10-ym dniu cią 

gnienia 5-ej klasy 27 Loterji Państwowej pa- 
dły następujące wygrane: 

zł. 50000 — nr. 128267. 
po 10000 — 13142, 51308, 57144. 

rem Reichstagu. Świadek zeznał, że alibi Dy- 
mitrowa może potwierdzić również dentysta 
monachijski, u którego Dymitrow leczył zęby 
w dniu podpalenia Reichstagu, oraz pewna A- 
merykanka, która spotkała się z Dymitrowem 
w Monachjum 27 lutego. 

Jako ostatni świadek, zeznawała żona 
zamordowanego posła komunistycznego Schue- 
tza, która potwierdziła tylko, że Torgler na 
zebraniach komunistycznych nawoływał do 
niestosowania żadnych aktów indywidualnego 

teroru. 
Na tem przesłuchanie wszystkich świad- 

ków ukończono. Wć, wtorek komisja będzie 
przygotowywała raport, który, zostanie opub- 
lkowany prawdopodobnie we środę. 
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- sposób zbyt gwałtowny. Czas, 

SŁOWU 

SILVA RERUM BOHATEROWIE Z POD WIEDNIA 
Kto ze sziachty litewskiej brał udział w odsieczy wiedeńskiej 

LUTOSŁAWSKI CONTRA BOY. 

Tytuł, którego użył Czas (208) do notat- 
ki o znanem wystąpieniu prof. Lutosławskie- 
10, jest niestety, Ścisły. 

Właśnie trwa zatarg pomiędzy znakomi- 
tym uczonym, a wybitnym pisarzem. Zatary 

ten niesłychanie nieprzyjemny, bo dotyczące 
osobistych stosunków, został przez prof. Luto 
slawskiego wywleczony na forum publiczne. 

Czas przypomina genezę zatargu. 

„6 sierpnia b.r. umieścił w „Wiadomo- 
ściach Literackich'* Boy-Żeleński artykuł pod 
tytułem „Uroczy -Znachor'', który to artykuł 
był właściwie recenzją z książki W. Lutosław 
skiego „Jeden łatwy żywot'', będącej pamięt 

*nikiem jej autora. Recenzja ta zaczynała się 

jak następuje: 

Przed paru tygodniami ozwał się w mo- 

im gabinecie dzwonek telefonu. Mówi, Win- 
centy Lutosławski; pyta, kiedy mógłby mnie 
odwiedzić. Umówiliśmy się na popołudnie; o- 
czekiwałem tej wizyty z zaciekawieniem. 3a- 

miego Lutosławskiego spotkałem tylko raz w 
życiu, przed trzydziestu laty; ale Kraków ów- 
czesny pełen był dymów jego działalności. 
Potem straciłem go z oczu. Myślałem, że jest 
starszy; kiedy wszedł do pokoju, zdziwiłem 

się czerstwości i żywotności tego siedemdzie- 
sięciolatka o smagłej twarzy okolonej siwą 
brodą, z bardzo czarnemi, bystremi, a mętne- 
mi oczkami. 

Po pierwszem spotkaniu, jak twierdzi Boy, 
nastąpiło drugie, podczas którego prof. Lu- 
tosławski prosił o recenzję. 

W trzy dni później odwiedził mnie zno- 
wu. Przez ten czas zdążyłem przeczytać jego 

wspomnienia: rozmowa bardzo się kleiła. Nie- 
spodzianką byt dla mnie duchowy „frankofi- 

lizm'* Lutosławskiego. Okazało się, że był ucz 
niem Gastona Paris, kolegą Josepha Bódier, 
że pisał za młodu po francusku pracę O „SzA- 

leństwie Tristana'' i że wyniósł z owych lat 
niewygasły podziw dla francuskiej jasności 

myśli i elegancji formy. "To nas zbliżyło. — 
O, naprzykład pan — rzekł Lutosławski 
pan jest szkodnik, ale pan jasno pisze. — 'fo- 
może gorzej? — rzekłem śmiejąc się. — O, 
nie, to lepiej, zawsze lepiej — odparł. — Ot, 

niech pan napisze o mojej książce, to bardzo 
jej pomoże. Może pan pisać o mnie absolnt- 
nie co się panu podoba, ja się o nic nie obra- 
żam. — Kto wie — rzekłem — może napiszę. 
Coby pan powiedział naprzykład na taki ty- 
tuł: „Uroczy znachor''? Zastanowił się. -— 
Owszem, może być i tak. Znachor, to szero- 

kie pojęcie... Znachor.... — czemu nie? — mrn 
knął jeszcze i wyszedł. 

A na publicznym odczycie prof. W. Ln- 
tosławski, twierdząc, że to Boy do niego się 
zwracał z prośbą o egzemplarz recenzyjny, o 

skarżał „Wiadomości Literackie'* i Boya w 
przedrukowu- 

jąc od nas fragmenty feljetonu 0 odczycie 
prof. Lutosławskiego, kończy uwagą: 

Sprawa ta wymaga wyjaśnień ze strony 
Boya i „Wiadomości'', a wówczas pokaże się, 
czy namiętne oskarżenia podniesione przez 
prof. Lutosławskiego posiadają jakąkolwiek 
podstawę. Obelżywe jego wyrażenia należy о- 
czywiście w każdym razie potępić. 

Gazeta Warszawska (284) ze szczególną 
przyjemnością powtarza wszystkie a. 0- 

kreślenia, użyte przeż prof. Lutosławskiego i 

akcentuje, że: 
Zapytany, co sądzi o „Wiad.  Liter''., 

prof. Lutosławski, raz jeszcze oświadczył, że 
pismo to jest „smutnym objawem rozpanoszo- 

nego žydowstwa“'. 

Boy jeszcze głosu nie zabrał. Natomiast 
Wiadomości Literackie (41)wyjaśniają sprawę 
przedruku fragmentów z książki prof. Luto- 
sławskiego. 

Przed ukazaniem się książki, księgarnia 
Hoesicka zwróciła się do „Wiadomości'' z proś 
bą o wydrukowanie fragmentu z książki ja- 
ko t. zw. „bonne feuille““, zapowiedź 
książki, mającej się ukazać w druku, — na 
co redakcja się zgodziła. Ewentualne preten- 
sje mógłby więc skierować prof. Lutosławski Па 

do księgarni F. Hoesicka, a nie do „Wiado- 
mości'* i to tylko w tym wypadku, jeżeli o 
druku fragmentów w „Wiadomościach'* nie 
był poinformowany, co nie wydaje się nam 
prawdopodobne. W każdym razie powinien 

był to uczynić natychmiast po ukazaniu się 
fragmentów, a nie w dwa miesiące potem. 
Dlatego ośmielamy się z całym spokojem za- 
ryzykować przypuszczenie, że prof. Lutosław 
ski bardzo był początkowo zadowolony z za- 
reklamowania w „żydowskich'* „Wiadomo- 
ściach'* jego książki wydanej przez „żydow- 
ska''* firmę i dopiero urażony recenzją Boy'a 
Żeleńskiego wyimaginował sobie „kradzież 
rękopisu'*. LECTOR 

  

  

W związku z obchodem roezniey zw, 

stwa pod Wiedniem, Sekcja Rodowa Komite- 
tu Obehodu 250-lecia odsieczy 

wydała broszurę p.t. „Rycerstwo polskie w 

wyprawie wiedeńskiej A. D. 1683**. Broszura 

  

ta, wydana pod protektoratem p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej, prof. I. Mościckiego, oraz 

Marszałka J. Piłsudskiego, — obu potomków 

bohaterów z pod Wiednia, zawiera kilkaset 
nazwisk uczestników wyprawy. Jest to, rzecz 

jasna, zaledwie garstka nazwisk dzielnych ry- 

cerzy, ale i ten niekompletny spis pozw ła 
zorjentować się w wielkim i zgodnym wysil- 

ku wszystkich ziem Rzeczypospolitej, zasła- 

swą piersią całą Europę w godzi: ię 

niebezpieczeństwa. Obecnie wyjmujemy z j 

broszury nazwiska szlachty Wielkiego Księst- 
wa Litewsk „ywająe jednocześnie po- 

tomków bohaterów 1 wszystkieh miłośników 
naszej przeszłości do nabywania tej publikn- 

eji. Dochód ze sprzedaży książki jest przezna- 

    

       

  

   

  

wiedeńskiej z 

a odbudowę Oleska, kolebki Jana Зо- 
Nazwiska wszystkich ofiarodawców 

S EORanA w następnym zeszycie 
„Ry cerstwa polskiego'*. 

Aleksandrowiez Benedykt, h. Kosy. 
Bałaban Aleksander, h. morczak, Bilie- 

wiez Teodor, h. Mogiła, Biszpink Teofil, h. 

Biszpink, Bobola Zygmunt, h. Leliwa, Bogusz 
Marcin, h. Półkozie, Borch Fabjan, h. Trzy 

kruki, Boim Paweł, h. ?, Borkowski Ludwik, 
h. Junosza, Boratyński Stanisław, h. Korezak, 
Bouffał Zygmunt, h. Kościesza, Bukar Wale- 

rjan, h. Bukar Butler Jan, h. Butler, Bujnie- 

ki Kazimierz, h. Łabędź, Bykowski Wiktoryn, 

h. Gryf. 
Charewiez Kazimierz h. Sas, Chetehow- 

ski Wojciech, h. Lubiez, Chodžko-Borejl:o 
Eljasz, h. IXościesza, Chomiński Stanisław, h. 

Pobóg, Chrapewicki Krzysztof, h. Gozdawa, 
Chreptowicz Michał, h. Odrowąż, Czapski | Jan 

Chryzostom h. Leliwa. 
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ODEZWA 
w Sprawie funduszów na odbudowę zamku w Slesku 

Komitet Obchodu 250-lecia Odsieczy Wie 

dnia mając za jedno ze swych zadań dźwig- 
nięcie z ruiny zamku w Olesku, w którym na 

świat przyszedł Król Jan Sobieski, utworzył 

specjalną sekcję celm zebrania funduszów 1a 
odnowienie Oleska. ' Ponieważ sekcja ta ape- 
luje o pomoc w pierwszym rzędzie do człon- 

ków rodów, których przodkowie walczyli pod 
Wiedniem, nadano jej nazwę „Sekcji Rodo- 
wej'', w skład której wchodzą niżej podpisa- 

ni. Sekcja Rodowa zwraca się przeto do ogó- 
łu społeczeństwa polskiego, a przedewszys:- 

kiem do członków rodów, w których żyje tra- 
Gycja współudziału przodków ich w odsieczy 
Wiednia, z usilną i gorącą prośbą © рглу- 

czynienie się do ratowania kolebki naszego 
bohaterskiego Króla przez wpłacenie choćhy 

skromnej ofiary na ten cel, pomnąc, iż przez 
złożenie datku na odnowienie Oleska, składa. 

my zarazem hołd pamięci Wielkiego Króla, a 
przytem uczcimy pamięć i naszych przodków, 

którzy pod jego dowództwem obronili Chrze- 

ścijaństwo i kulturę zachodu. 
Celem upamiętnienia zaś, iż do ratowania 

Oleska w tym jubileuszowym roku przyczy- 
niło się całe społeczeństwo, a z niem i potom- 

kowie tych walecznych rycerzy, wydana  ż0- 
stała przez Sekcję Rodową broszura pamiąt- 
kowa, obejmująca spis uczestników wyprawy 

wiedeńskiej, opracowany na fragmentach za- 
° ehowanych dokumentów, oraz łącznie, w czę- 

ści drugiej tej broszury, spis ofiarodawców, 

którzy w imię tradycji i poczucia obywatel- 

  

skiego pośpieszą z pomocą i ofiarą dla od- 
budowy Oleska. Każdy wpłacający w PKO na 
rachunek: „Komitetu Obchodu 250-lecia Od- 

sieczy Wiednia — Sekcja Rodowa'* w War- 
szawie, conto Nr. 27605, od 5 zł. — wzwyż, 
otrzyma w formie pokwitowania wyżej wspo- 

mnianą broszurę, a nazwisko jego umieszczo- 

ne zostanie w części drugiej tejże publikacji. 
Broszura ta zostanie rozesłana też do Woje- 
wódzkich Komitetów Obchodu 250-lecia Odsie 
czy Wiednia, dla miejscowej rozsprzedaży. 

Wszelkich informacyj w powyższej akcji u- 
dziela Sekretarjat Sekcji Rodowej Komitetu 

Obchodu 250-lecia Odsieczy Wiednia w War- 
szawie, ul. Zgoda Nr. 4 m. 19 (tel. 695 — 99 
od godz. 16 — 18). 

Sekcja Rodowa Komitetu 250-lecia odsie- 
czy Wiednia: 

Przewodniczący Zdzisław Lubomirski, za- 
stępca przewodniczącego Henryk Potocki, 
Skarbnik Jerzy Odrowąż-Pieniążek, sekretarz 
Zygmunt Kieszkowski. 

Członkowie sekcji: A. Branicki, J. Bawo- 
rowski, dr. B. Hutten Czapski, St. Czarnecxi, 
O. Czartoryski, J. Donimirski, R. Grocholski, 

prof. O. Halecki, A. Jundziłł, E. Krasiński, 
A. Lanckoroński, A. Lubomirski, Z. Lasoczi, 
St. Łoś, K. Morawski, Fr. Pułaski, R. Przeź- 
dziecki, J. Radziwiłł, R. Sanguszko, L. Sapie- 

ha, P. Sapieha, W. Sołtan, A. Tarnowski, Z. 
"Tarnowski, J. Twardowski, M. Zamoyski, P. 

Zółtowski. 

  

Pogrzeb Kpt. Lewoniewskiego 
WARSZAWA. PAT. Po nabożeństwie ża- 

łobnem w kościele garnizonowym, w którym 
na katafalku spoczywała trumna ze zwłokami 
Šš. p. kpt. Lewoniewskiego, trumnę wyniesiono 
z kościoła wśród bicia dzwonów i dźwięków 

marsza žalobnego i złożono ją na samolocie 
zaprzężonym w 6 karych koni, Kondukt otwiera 
orkiestra 36 p. p. L. A, dalej szła kompanja 
honorowa 1 pułku lotniczego , delegacje, or- 
kiestra 1 pułku szwoleżerów. Za trumną postę- 
powała rodzina bohaterskiego lotnika,  przed- 
stawicieie władz lotniczych, delegacje, Ponad- 
to w kondukcie szli przedstawiciele poselstwa 

sowieckiego: charge d'affaires Podolski, at- 

tache wojskowy Lepin, sekretarz poselstwa 
Mikołajew, prezes Torgpredstwa Brodzki. 

Na cmentarzu wojskowym na Powązkach 

pożegnał zmarłego w serdecznych słowach Ka- 

pelan 1 p. lotn, ks. Morawiński, W chwili о- 
puszcania trumny do mogiły orkiestra wojsko- 
wa odegrała pieśń „Śpij kolego". Na mogile 
złożono kilkadziesiąt wieńców, między innemi 
wieniec od p. Ministra a Wojskowych, p. 
Ministra Komunikacji, od poselstwa sowieckie 
go w Warszawie, orazź od OPR: czuwaskiej. 

Dolar znowu spada 
WARSZAWA PAT, Zniżka dolara, jaka ma 

miejsce od kiku dni, trwała i dzisiaj. Kurs wa- 
luty amerykańskiej uległ dalszemu znacznemu 
obniżeniu. Od soboty spadek ten wyraził się 

giełdzie warszawskiej różnicą 16 groszy na 
dołarze. Czek na Nowy York notowano tylko 
5.89, przekaz telegraficzny, 5,90. Na giełdzie w 
Zurychu dewiza Stanów Zjednoczonych spadła 
od soboty z 3,49 1 pół na 3,41, na giełdzie 
Paryskiej z 17,27 na 16,68. Giełda europejska 
wykazała dalszą zwyżkę wszystkich dewiz 
europejskich w stosunku do dolara, przyczem 
Paryż zwyżkował od soboty z 5,84 na 6.00, 
Szwajcarja z 28,83 na 29,75, a Londyn z 4,70 
3/4 na 4,79, 

"Równocześnie ze spadkiem dolara zach- 
wiał się 1 kurs funta szterlinga. Od soboty stra. 
ta na jednym funcie szterlingu według notowań 
giełdy warszawskiej, wynosi 30 — 32 grosze, 
przyczem dzisiejsze notowanie przekazu na 
Loudyn wynosiło 28,00 — 27,98 za jeden funt. 

PRZEDSZKOLA TEATRALNE 
Że teatr przeżywa kryzys, wiemy wszy- 

scy aż nadto dobrze. Że o kryzysie teatru wła- 
ściwie nie można mówić, — nie zdajemy sobie 
4 tego sprawy. 

Najwymowniejszym dowodem kryzysu są 

pustki w teatrach, — zaprzeczeniem kryzysu 
jest wyjątkowy głód wrażeń, który wykazują 
szerokie masy; teatr więc, jako źródło wra- 
żeń, w swej istocie nie zbankrutował. Tłumy 
bynajmniej nie uciekają od widowisk, — tył- 
ko szukają innych, niż daje współczesny te- 
atr. 

Dlaczego tak się dzieje? Kto zawinił, że 
teatr nie pociąga szerokich mas? Jakie mogą 
być znalezione środki, aby przywrócić dawny 
stan, i czy możliwy jest renesans teatru? Na 
temat ten pisało się wićle, — mówiło się i 

mówi jeszcze więcej. Zdaje się jednak, . że 
przyczyn złego szuka się nie tam, gdzie trze- 
ba. 

Teatr tworzą pisarze dramatyczni, akto- 
rzy i widzowie. Otóż pierwsza grupa, którą 
tak pochopnie się zwykle oskarża, mam wra- 
żenie, najmniej zawiniła w. małej popularno- 

ści teatru. Nie ulega wątpliwości, że obecnie 
nie mamy wielkich dramatopisarzy, ale czy 
każde pokolenie może wykazać się  Szekspi- 
rem lub Moljerem? Niewątpliwie współcześni 
pisarze sceniezni nie wiele mają do powiedze- 
nia i jakoś nie mogą zdobyć dla siebie pu- 
bliczności, ale znowuż nie zawsze 0 powodze- 

niu teatru decydowała najnowsza literatura 
dramatyczna. Teatr pod tym względem jest 
wyjatkowo konserwatywny : im lepszy jest 
utwór dramatyczny; tem dłużej musi się on 
wyleżeć, nim doczeka się właściwej interpre- 

tacji i doskonałego wykonania. Szekspir pa- 
rę wieków czekał na podbój świata; Miekie- 
wicz dopiero po stu latach znalazł Schillera. 
Repertuar więc mógłby się znaleźć, — ale kar- 
dynalnie zmieniła się publiczność. Nie dość 
że obecnie mamy zdecydowaną  przewacę 
„wzrokowcęów'* nad słuchaczami, ale zginął 

prawie kompletnie typ widza — czytelnika. 

Dawniej widz głębiej się zastanawiał nad u- 
tworem, a przyzwyczajony do książki, uzupeł- 
niał swe wrażenia zapomocą lektury; to też 
autor sztuki, która miała powodzenie, mógł 
śmiało wydawać książkę, licząc na rozchwyta- 
nie nakładu. Dziś drukowanych sztuk scenicz 
nych nikt, poza aktorami i uczniami w szko- 
łach, nie czyta. 

Zmienił się typ widza, cofając się wstecz 

nieraz o jakie sto lat; do przedwojennego mi- 

łośnika teatru nie prędko dojdziemy. Ale z 

tem teatry przeważnie się nie liezą.. 
Zmienił się również typ aktora. Jest ich 

przedewszystkiem stanowczo za dużo, — stąd 
ilość talentów proporejonalnie jest mniejsza, 
niż była dawniej. Zjawił się nowy typ akto- 
ra-urzędnika ; zwiększyły się w sposób przed- 
tem nieznany szeregi eks.-aktorów i niedo- 
szłych aktorów. Dawniej byli albo uciekinie- 

rzy z teatru, którzy o teatrze starali się i 

nie myśleć — albo weterani — manjacy, па- 
izekający na młode pokolenie aktorskie i 
wspominający wyimaginowane triumfy w roli 

Hamleta. Dziś jest olbrzymia ilość ludzi spo- 
ufałonych z teatrem, — a przedewszystkiem 
wykolejeńców teatralnych — niedoszłych akto 
rów, niefortunnych uezniów licznych szkół 
dramatycznych, Ludzie ci, odrywając się od 

Na giełdzie w Zurychu kurs dewizy angiel. 
skiej spadł od soboty z 16,34 na 16,24, a w 
Paryżu z 80,85 na 79,90. Tem samem na giet- 
dzie londyńskiej zaznaczyła się zwyżka dewiz 

obcych, np, szwajcarskiej z 16,29 i pół na 16,16 
a paryskiej z 80,62 na 79,96 za jeden iunt. Je- 
dynie dewiza nowojorska na giełdzie londyń- 
skiej zniżkowała z 4,69 3/4 na 4,70 3/4 za je- 

  

den funt, co jest łatwo zrozumiałe gdyż spa- 
dek dolara jest większy niż funta. 

Przedgiełda 
WARSZAWA PAT. — Dolary 5.96. Do- 

lary złote 9.04 — 9.05. 

Dołar w Wilnie 
WILNO. — Wczoraj w obrotach prywat- 

nych płacono za dolara już 5.97 zł. przy zna- 

cznem zaofiarowaniu. 

teatru, nim się z nim zżyło, stają się nieubła- 
ganymi krytykami teatru i wytwarzają do- 
koła siebie atmosferę niemal wrogą każdym 

poczynaniom teatralnym, — „tandetnym**, bo 
dokonywanym bez ich udziału. Dawniej in- 
trygi teatralne gnieździły się za kulisami, — 
dziś wyszły nietylko na widownię, ale i dale- 
ko poza gmachy teatrów. To daje się we 

znaki. 
„Stan jest nienormalny i szkodliwy, — 

niema dwóch zdań. Ale naprawianie sytuacji 

należy zaczynać od kształcenia i wychowy- 
wania widza i od doboru zespołów artystycz- 
nych; szkodliwi są aktorzy-urzędnicy, szkodli- 

wi też i „apostołowie'*, szczególnie, jeżeli im 
nie dopisuje talent. 

Widz przedwojenny nie wypełni sal tea- 
tralnych, — widz nowy pragnie widowisk 
barwnych, nieskomplikowanych pod względem 

akcji, zawierających zdecydowane akcenty bo- 
haterstwa lub komizmu. Gdzież szukać tego 
widza, który nie nadążył za postępem sztuki 
teatralnej? Ano — przedewszystkiem — na 
ławie szkolnej, — pozatem zaś — w salach 

kinowych. 
I świetnie stało, że właśnie wileńskie te- 

atry rozpoczęły poszukiwania nowego widza 
teatralnego, nie ograniczając się jednak do 

biernej roli sługi niewyrobionego widza, lecz 
starając się przygotować go do przyjmowania 

wrażeń, wymagających większego wysiłku my- 
ši i większej kultury. 

W Wilnie więć zorganizowały się dwa jakby 
przedszkola teatralne: jedno na wyższym po- 
ziomie, drugie na niższym. 

Tem przedszkolem wyższem jest Teatr 
Szkolny, zorganizowany w roku zeszłym. Po- 

mimo pewne usterki organizacyjne i reper- 
tuar nieco przypadkowy, Teatr Szkolny zwy- 

Dederko Antoni, h. Dederkały vel Ir 
lanti, Dmóchowski Jan, h. Pobóg, Domarad 
Aleksander, h. Gryf, Dubina Stanisław, h. Za- 
głoba, 

Iydziatowicz Stanisław, h. Łuk napięty, 
Fysymont Leon, h. Korab,  Felkersambowie 

Fryderyk i Otton, h. Felkersamb. 
Giedroyć Samuel, h. Hipocentaur-Poraj, 

Giżycki Jan, h. Gozdawa, Godebski Andrzej 

k. Godziemba, Gordon Jan, h. Gordon, Godlsw 
ski Jan, h. Gozdawa, Gorecki Tomasz, h. Ja- 

strzębiec, uosiewski Maciej, h. Ślepowron. 

Haraburda Michał, h. Abdank, Hołownta 
Aleksander, h. Hołownia, Horaim Jan, h. Srze 

niawa. 

Jarocki Władysław, h. Rawicz, Jeśman 
Damian, h. Korczak, Judyeki Antoni, h. Rad- 

wan, „undziłł Krzysztof;. Ъ. Łabędź, Jurata 
Piotr-Samuel, В. Kotwicz. 

Kalinowski Jakób, h. Kalina, Kamienie- 

e„. Michał, h. Pilawa, Karnicki Jan, h. Ko- 
ściesza, Kiełpsz Jerzy, h. Poraj, Kimbar Krzy- 

sztof, h. Siekierz, Kleszczyński Maciej, 5. 
Gryf, Kniaziewicz Piotr, h. Murdelio, Kociełł 
Michał-Bogusław, h. Pelikan, nołłątaj Piotr, 
h. Kotwica, Kołyszko Józef, h. Denis, Komar 

Michał, h. Komar, Komorowski Michał, h. Kor 
ezak, Kończa Mateusz, h. Ogończak, Kondrato 

wicz Kazimierz - Władysław, h. Syrokomla, 

Konopka Andrzej, h. Nowina, Kopeć 

Mikołaj, В. Trzy  Kroje, Korff_ Marcin 

h. Gozdawa, Korsak Jan, h. Kor Korycki 
Samuel Jan, h. Prus I (?), Kościałkowski 

Jerzy, В. S$yrokomla, Kościuszko  Fran- 

ek, h. Roch III, Koziełł Jan, h. Koziełł, Ku 

blieki Stefan, h. Księżyc i Miecz, Kulesza 

Aleksander, h. Ślepowron, 
Ledochowski Felicjan, В. Szaława  Len- 

kiewiez Marcin-Kazimierz, h. Pobóg, Leszczyń 

sey Rafał i. Waclaw, h. Wieniawa, Lipnieki 
Stanisław, h. Hołobóg. 

Mali: rski Michał, h. Godziemba, Mas- 
salski Jerzy, h. Massalski, Medeksza Dominik, 

Ъ. Lis, Mickiewicz Dawid, h. Nałęcz, Moraw- 
ski Stanisław, h. Nałęcz, Morykoni бсур] 
h. Miconi. Mostowski Bohdan, h. Dołęga, 

sey Marcin, Michał, Stanisław, h. Na- 
łęcz, Możejko Aleksander, h. Łabędź, Mro- 

czek Władysław, h. Sreniawa. 
Narbutt Franciszek, u. Trąby, Niedzinł- 

kowski Ignacy, h. Rawicz, Niesiołowski Każi- 
mierz, h. Korzbóg. 

vpuchowiez Michał, h. Obuchowicz, Ody- 

niec Kazimierz, h. Odyniec, vgiński Jan z 

Kozielca, h. Brama, Orda Samuel, В. Ostoja, 
Orzeszko Stanisław, h. Korab, Oskierka Piotr, 

h. Murdelio, Ostrowski Jan, h. Rawicz, Oziem- 
błowski Stanisław, h. Radwan, Pac Mikołaj, 

h. Gozdawa, Pakosz Jan, h. Prawdzie, Pasek 
Jan, Ъ. Doliv Ž Pisanka Szymon, h. Prus III, 
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Jan - Andrz h. Broel - Plater, 
Ludwik, h. wała Podoski Józef, В.  Juiie- 
Piłsudski Aleksander, В. Kościesza, Plater 

sza, Połubiński Konstanty, h. Jastrzębiec, Pro 
zor, Jan, h. Prozos, Przeździecki Krzysztof, 

h. Roch III, Puzyna Andrzej z Kozielca, b. 

  

Oginiec. 
Radziwiłł Stanisław, h. Trąby, Rahoza 

Dymitr, h. »niawa, Reyten Michał, h. Rey- 

  

ten, Rodziewicz Marcin, h. Łuk napięty, Ke- 
kosz Samnel, h. Ostoja, Romer OREW no” 

Seipio, Romer Samuel, h. Jelita, Ruszezj 
rzy- Roman, h. Bore), Rymsza Wincenty 
Gozdawa, 

Sauguszko Jan, h. Pogonia, Sapiehowie 
Franciszek i Mikołaj, h. Lis, Sielawa Paweł, 
h. Sielawa, Sierakowski Jan, h. Ogończyk, Sie 
sicki — Dowmont Michał, h. Bawola głowa, 
Skirmunt Walenty, h. Przyjaciel, Ślizień Ste- 

fan, h. Ślizień, Słuszka Józef Bogusław, h. 
Ostoja, Sołłohub Jan, h. Syrokomla, Sołtan 
Hieronim, h. oo Sopoćko Stanisław, 
h. Syrokomla, šwirski Jan, h. Szatawa, Syrkuč 
Krzysztof, h. Doliwa, Szadurski Jakób, h. Cio 

łek, Szczytt-Niemirowicz Krzysztof, h. Rad- 
wan, Szemioth Mikołaj Kazimierz. h. Łabędź, 
Szukszta Jan, h. Pobóg, Szumski Kazimierz, h. 
Jastrzębiec, Szujski Jerzy, h. Pogónia, Szysz- 
ko Jan, h. Dołęga, 

Tołoczko Andrzej, h. Pobóg, Tur Stani- 
sław, h. Kownia, Turkułł Bazyli, h. Ostoja, 
Tyszkiewiczowie Eustachy, Teodor, Włady- 

sław, h. Leliwa, Tyzenhauz Andrzej, h. Ba- 
woł, 

        

Uniechowski Bogusław, h. Przestrzał, 
Wereszęzaka Paweł, h. Lis, Wisłouch Fran 

ciszek, h. Odyniec, Wołodkowicz Teodor, h. 
Radwan, Wołodźko Mikołaj, h. Kościesza, 
Wołłowicz Wincenty, В. Bogorja, Wojniłło- 
wiez Florjan, «. Syrokomla, Woronicz An- 
drzej Konstanty, h. Pawęża, Zabiełło Samuel, 
Ъ. Topór. Zawisza Kazimierz, h. Łabędź, Ża- 
wisza Mikołaj,.h. Zadora, Żaba Antoni, h. Ko- 
ściesza. 

cięsko wyszedł z próby, bo zdobył doświad- 
czenie, a co najważniejsze — sympatję mło- 
dych widzów. W roku zeszłym zostały wyko- 
nane dla młodzieży następujące sztuki: 
bieski Ptak, Don Karlos, Przepióreczka, Zyg- 
munt August, Wróg ludu, Wesele. Odbyło 
się 41 przedstawień, na których było 33,753 
widzów! Szkoły polskie wykupiły 23771 'bi- 
letów, — żydowskie — 7458, litewskie —1108, 
białoruskie — 920, rosyjskie — 496. Klasy niż 
sze dały 9600 widzówź wyższe (V—VIII) — 
24.153. A 

Zorganizowana wśród uczniów ankieta 
wykazała, ze Teatr szkolny zdobył sympatje 
młodzieży, że w wielu wypadkach dzieci po 
raz pierwszy były w teatrze, że wreszcie szcze 
gólnem powodzeniem cieszyły się sztuki: 
Wróg ludu i Przepióreczka. Nie dziwnego: 
młodzież szuka siły (nietylko fizycznej), pra- 
gnie widoku bohaterskiej walki (nietylko oręż 
nej), chce mieć do czynienia z charakterami 
zdecydowanemi, z.,sytuacją wyrazistą. Nie po- 
dobał się Zygmunt August, który jednak 
(rzecz znamienna!) zaciekawił uczniów gimn. 
bia.oruskiego: podobały się stroje i dekoru- 
cje, będące dla młodzieży białoruskiej pewną 
rewelacją. Nie podobało się Wesele, dezor- 
jentujące nieprzygotowanych widzów, nie 

podobał się Niebieski Ptak — „bo to dla ma- 
łych dzieci'*, Wytykano wielkie usterki orga- 
nizacyjne i nie zawsze należyte przygotowa- 
nie artystów. 

Nie trzeba mówić, jakie znaczenie może 
mieć taki, teatr dla młodzieży szkolnej. Wy- 
stawiając sztuki, posiadające niewątpliwą war 

tość artystyczną i literacką, uwzględniając 
jednak upodobania młodych widzów, dające 
przedstawienia dobrze opfacowane, przyzwy- 

czai teatr młodzież do dobrej rozrywki, nau- 
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Proces © zabójstwo 
Chudzika : 

Buchalter, wywiadowca i komisarz po- 
licji na ławie oskarżonych 

SANOK PAT. — Dzisiaj o godz. 9 przed 
połuaniem rozpoczęła się przed Sądem Przy- 

sięgłych rozprawa o zabójstwo Ś. p. Jana Chu 
dzika i poranienie emerytowanego majora 

Władysława Owoca. 
Przed odczytaniem aktu oskarżenia obroń 

cy Stankiewicza i Drewińskiego wnoszą o 

uchylenie w stosunku do tych oskarżonych po 

wództwa cywilnego, zgłoszonego przez poszko 

dowanych. Po naradzie trybunał postanowił 
powództwo cywilne utrzymać. : 

Zabił z dubeltówki. 

Na ławie oskarżonych zasiedli: Roman Jaj 

ko, buchalter Komunalnej Kasy Oszczędnoś- 

ci w Brzozowej, Stefan Stankiewicz, wywia- 
dowca i Bolesław Drewiński, komisarz poli- 

cji Głównym oskarżonym jest Roman Jajko. 

Odpowiada on z art. 22 i 225 K. K. za to, 

że w Brzozowej w dniu 14 maja 1933 r.: a) 

w zamiarze zabicia Władysława Owoca strze- 
ił doń śrutem z dubeltówki i trafił w ple- 

cy, powodując ciężkie obrażenie ciała, a za- 

tem w zamiarze popełnienia przestępstwa, 
przedsięwziął działanie, skierowane bezpośred 
nio ku urzeczywistnieniu tego zamiaru, lecz 
zamierzonego przestępstwa nie dokonał, b) 

strzelając ło Władysława Owoca trafił śru- 
tem Jana Chudzika i nieumyślnie spowodo- 

wał tegoż śmierć. 
Osk. Stankiewiczowi akt oskarżenia zarzu 

ca podżeganie i pomoc przy zabójstwie, zaś 
osk. Bolesławowi Drewińskiemu podżeganie 

do zabójstwa. 

Czy siankiewicz namówił do zbrodni? 
Jak wynika z aktu oskarżenia, osk. Ro- 

man Jajko od dłuższego czasu nosił się z za- 

miarem zabójstwa Owoca, do którego z niezna 

nych bliżej powodów czuł złość i "nienawiść. 
Pogróżki swoje osk. Jajko wypowiadał niejed 

nokrotnie przy wódce wobec znajomych i 

przyjaciół Dużą rolę odgrywają tu stosunki 
oskarżonego Jajki z oskarżonym  Stankiewi- 

czem, z którym Jajko często przebywał w 
ap szynkach. Od osk. Stankiewicza miał się rze- 

komo dowiedzieć, że emerytowany mjr. Owoc 

jest zdrajcą ojczyzny i czynnikiem niepożą- 
danym w okolicy i wobec tego należałoby 

go usunąć. Zaopatrzywszy się w dubeltówkę 
osk. Jajko dokonał zamachu na majora Owo- 
ca w chwili, gdy ton wychodził wieczorem о- 
koło godz. 22.30 z mieszkania księdza Dut- 

kiewicza wraz ze 5.p. Janem Ohudzikiem, pos- 

jem Rymarem i not-rjuszem Gwoždzikiem. 
W wyniku skrvtobójczego morderstwa zgi 

nął na miejscn 5. p. Jan Chudzik, ugodzony 
dwoma ziarnami ś1utu, z których jedno uszko 
dziło kręgosłup, a drugie utkwiło w plecach. 

Tym samym strzałem major Owoc został r2- 
niony w plecy, o:czymiując postrzał przeszło 

  

Pocieję 20 śrutami. 
W czasie śledztwa pierwiastkowego osk. 

Jajko kilkakrotri? zmieniał zeznania, wskazu- 
jąc na coraz tc inne pobudki swego zbredai 
czego czynu. W ostatniej fazie swych zeznań 
osk. Jajko utrzymywał, że do dokonania za- 

machu został namówiony przez współoskarżo- 
nego Stankiewicza. 

Tajemnicze tło morderstwa. 

, Osk. Stankiewicz w zeznaniach swych чаг 

PREZYDENT MEKSYKU . 

  

Wdniu 16 b.m. republika meksykańska obcho- 
dziła swe Święto narodowe. Data ta jest ro- 

cznicą proklamacji niepodległości, ogłoszonej 
przed 123 laty przez QOjea Miguel Hidalgo, 
proboszeza wsi Dolores. Na zdjęciu obeeny 
prezydent republiki meksykańskiej Abalardo 

Rodrigez. 

  

Wyszła z druku i jest do nabycia 
we wszystkich księgarniach 

Wyprawa Wileńska 
r. 1919 

we wspomnieniach cywila 
przez ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 

Cena zł. 1. 

  

  

przecza, jakoby miał namawiać osk. Jajko do 

zabicia Owoca. Jajko według twierdzenia Stan 
kiewicza dokonał zamachu z własnej woli, 

chcąc pomścić swego brata Antoniego. Staa- 
kiewicz twierdził dalej, że rozmawiał z osk. 

Jajką tylko o unieszkodliwieniu w  jakikol- 
wiek sposób majora Owoca, przyczem zamiar 

unieszkodliwienia powstać miał u Stankiewi- 

cza po rozmowie z komisarzem Drewińskim, 
który unieszkodliwienia Owoca miał się wy- 
rażnie domagać. 

Komisarz Drewiński w dotychczasowych 

zeznaniach kategorycznie zaprzecza wszystkim 

twicrdzeniom Stankiewicza, dowodząc, że 
Stankiewicz obwinia go przez zemstę za stałe 
wytykanie jego niedbalstwa w służbie. Mimo 

to komisarz Drewiński zasiadł na ławie о- 
sks1żonych. 

"ocząca się rozprawa przyczyni się niewąt 

rliwie do wyświetlenia sprawy i określenia 
winy oskarżonych. 

P.zewodniczy rozprawie sędzia Golis; w 

skład kompletu sędziowskiego wchodzą sędzio 
wie: Petrowicz i Braun, oskarża prokurator 
Ansien. Powództwo cywilne wnoszą adwokaci 
Pictącki, Zieliński i Pietrakiewicz. Oskarżo- 

nego Jajkę broni adw. Spiegel, osk. Stankie- 
wicza — adw. Adolf Fell, wreszcie Drewiń- 
skiego — adw. Głuszkiewicz. Według przewi- 
Qywai proces potrwa około tygodnia. 

IL Al LSL LILO СОНа 

Lotnicy francuscy w Warszawie 

Rossi 

w drodze powietrznej do Moskwy zatrzymali 
się w Warszawie. Odbywają oni drogę na sa- 

molocie „Joseph Le Brix'', t.j. na tym samym 

Słynnni lotnicy franeuscy Codos i 

aparacie, na którym pobili ostatnio rekord 

długości lotu bez lądowania, przelatując z No 
wego Yorku do Bagdadu. 

Na zdjęciu z prawej strony Códos i 

czy pojmować sztuki teatralne, przygotuje za- 

stępy miłośników teatru, którzy w przyszłości 
staną się podporą teatru. 

W roku bieżącym nastąpią pewne zmiany 
charakteru, przedewszystkiem technicznego. 
Teatr nie będzie tak przepełniony, jak było 

w zeszłym roku, — na miejsca najdalsze wca- 
le nie będą wydawane bilety, — zniesione z0- 

staną nie zawsze szezęśliwe prelekcje przed 
przedstawieniami, —wreszcie wszystkie sztuki, 
przenaczone dla młodzieży, przejdą przez filtr 

premjery, aby młodież nie przypusźczała, że 
dla niej dają jakieś gorsze przedstawienia, 
lub próby generalne. Repertuar na bieżący 
rok już się opracowuje, — będzie on miał 

parę pierwszorzędnych pozycyj, — trzeba więc 

przypuszczać, że w tym roku młodzież nie bę- 

dzie miała powodu do narzekania i znajdzie 
jeszcze więcej sposobności do wyrażania ser- 
decznej wdzięczności, której wzruszających 
dowodów doznawali artyści, odtwarzający sym 

patyczne role w miłych młodzieży sztukach. 

Szukaniem widza  niezorganizowanego, 
nieznanego zajęła się inna placówka teatralna, 
a mianowicie Teatr „Rozmaitości'', związany 
z Teatrem Wielkim osobą dyr. M. Szpakie- 
wicza i stanowiący niezależną organizację 

pod kierownictwem p. B. Borskiego. 
Niewielki zespół dobrze nam znanych ar- 

tystów, jak p.p. Zielińska, Janowski, Bielee- 

ki i im., korzystający z występów pierwszo- 
rzędnej wodewilistki, p. Hanki Wańskiej, ar- 

tystki o szerokiej skali tałentu i dobrej śpie- 
waczki, znanej z występów w operetce, — ze 
spół ten wydzierżawia Salę Miejską i zdoby- 
wa dla teatru widzów kinowych. 

„Rozmaitości * łączą kino z teatrem. 

Dział kinowy jest traktowany całkiem poważ- 
nie. Dziś jeszcze nowe kino, które nie rozpo-   

si-po wylądowaniu na lotnisku w Okęciu pod 
zas rozmowy z ambasadorem Larochem przy- 

1 na ich powitanie. 
Na zdjęciu z lewej strony Rossi w towarzy 

stwie przybyłego również w dniu wczorajsz 

lotnika franeuskiego Verneila na przechadzce 
po Warszawie. 

   

  

  

częło właściwego sezonu, nie może popisać się 
rewełacyjnemi filmami, ale już bodaj następ- 
ny film i dalsze będą wyłącznie nowościami 
na gruncie wileńskim. Ukaże się np. jedyny 
muzyczny film z Patem i Patachonem, „Ka- 
tarzyna Wielka'* z Elżbietą Bergner, „Hen- 
ryk VIIE'* z Ch. Laughtonem, filmy z Dou- 
glasem Fairbanksem, z R. Colmanem i w. in. 
Jedno, co będzie łączyło te wszystkie film; : 

ich poziom artystyczny. 

Dodatkiem do filmu są jedno lub dwua- 

któwki, przeważnie z muzyką i špiewami. 
Sceniczne te drobiazgi są obliczone na jak- 
najszersze masy całkiem jeszcze niewyrobio- 

nych teatralnie widzów. Są one pełne naiwno- 
ści i prymitywizmu, — „trącą myszką'*, ale 

przypadają do gustu widzom, pragnącym rze- 

czy najprostszych. Dotychczas zostały wysta- 

wione: „Majster i czeladnik'*  Korzeniow- 
skiego, „Mały dobesz** i obecnie — „Zosia dru 
chna'*. W przygotowaniu są: „Teodolinda**, 
„Czuła struna'', „Szpital warjatów''. Dobre 
wykonanie, barwne stroje, śpiewy i muzyka 
(orkiestra pod kierownictwem p. Jerzego Świę 
tochowskiego), wszystko to ujmuje widzów. 

Niezwykle niskie ceny (od 25 gr. do 99 w 

pierwszych rzędach krzeseł, — dalsze 70), 

możność wchodzenia na salę w płaszczach i 

okazja oglądania wesołej sztuczki w wykona- 

niu poważnych artystów, a w przerwach po- 
słyszenia orkiestry, — wszystko to tworzy a- 

trakcję z nowego teatru-kina. 

A więc Wilno, ściślej — teatry wileńskie 

rozpoczęły walkę o nowego widza. Można mieć 
nadzieję, iż walka ta zakończy się zwycię- 

stwem i że pewne cofnięcie się wstecz w ce- 

lu pozyskania mniej wyrobionego widza, bę- 
dzie naturalnym ruchem, poprzedzającym 
śmiały skok wdal! W. Charkiewicz. 
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—_ wystaw pod psem, ani — zgrzytów 

a” 

NOTATKI MUZYCZNE 

LUBA LEWICKA 

Równo przed rokiem, wilnianka Luba Le- 

wieku, będąe jeszeze na studjach śpiewaczych 

u prof. Zierhammera w Wiedniu, wystąpiła 
z własnym koncertem, świadczącym bardzo po 

ehlebnie o pilnej pracy utalentowanej uczeni- 
kierownietwie jej mentora. 

  

   

   

cy i wybornem 
Wtedy już wyniki były tak poważne i G- 

biecująee, że koncert sobotni, z widocznem za 

interesewaniem oczekiwany, wypełnił salę Kon 

serwatorjum publicznością, radą usłyszeć po- 
nownie rodaczkę, występującą już w charakte 

rze wykwalifikowanej śpiewaczki. Do tego ją 
, amjzupełniej upoważnia duży postęp, jaki „ro 
biła na drodze do zupełnego rozwoju swego 
wybitnego talentu wykonawczego i pięknego 
niezbyt silnego, lecz bardzo dźwięcznego gło- 

su, miepospolicie łatwo zwyciężającego trudną 

kołoraturę. 
Wrodzone usposobienie młodej artystki do 

      

śpiewa lryczno - koloraturowego osiągnęło 
już stopień vw ałcenia, który — w miarę 
nabywania dojrzałości artystycznej — wróży 

piękną przyszłość. 
Bardzo obfity i urozmaieony program, w 

zakresie zryj operowych i licznych pieśni, za 

wierający dzieła nych epok, od staro - 

włoskieh do współczesnych, pośród tych bar- 
dzo udatna pieśń „Wieczór'* (w stylu Debus- 
sy*ego) młodego muzyka wileńskiego Stołowa 

pozwolił wielostronie ocenić niezawodną mu- 
zykalność, dobrą dykcję — bodajże w sześciu 

ykach — inteligentne frazowanie i cienio 
wanie dynamiczne i wdzięk naturalny wyko- 

nania Spiewaczki. * 
Przeważnie, słuchacze nie doceniają ważno 

šei odpowiedniego akompanjamentu, dla soli- 
sty. Pianista miejscowy Chones wybornie się 
wywiązał ze swego trudnego zadania, i rze- 

telnie się przyczynił do powodzenia artystki, 

entnzjastycznie oklaskiwanej po każdej sztu- 
te, programowej i kilku dodanych. 

Michał Józefowicz. 
— —0-О-о—— 

Zrėbmy początek! 
Otrzymujemy list następujący: 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W ostatnim (8—9) numerze miesięcznika 

kynologicznego „Mój pies'* znajdujemy arty- 
kuł wstępny pod nieco pompatycznym tytułem 
„SOS“... W artykule tym autor (p. „Old*'*) 
stwierdza, że istniejący w Warszawie „Zwią- 

zek hodowców psów rasowych'* nie spełnia 
głównego swego zadania, t. j. stworzenia raso- 
wego materjału psiego drogą zachęty hodow- 
eów. „Rozwój naszej kynologji — mówi z 4- 
ryezą p. Old — nietylko nie postępuje żół- 
wim krokiem, ale nawet się cofa'*. W. konklu- 
zji autor proponuje przeistoczenie warszaw- 
skiego Z.H.P.R. w związek lokalny i utwo- 

rzenie organizacji naczelnej (np. „T-wa zach?- 

ty hodowłi psów rasowych''), która w razie 
odpowiedniego obsadzenia Zarządu, wypełni 
tak dotkliwie odczuwaną przez hodowców 1 
miłośników psa lukę organizacyjną i „psią 
sprawę** rnszy z martwego punktu. 

Niedawno, z okazji niezbyt fortunnych 

psich wystaw wileńskich — „psia sprawa *, 
była powedem dość głosnych ech w „Słowie *. 
Obeenie alarmujący głos specjalisty na łamach 
jedynego w Polsee fachowego organu kynoło- 

gieznego rznea snop światła na tę sprawę — 

„pod psem''. Widzimy, że jest źle nietylko u- 
mas w Wilnie, lecz i w całej Polsce. Wiemy 

skądinąd, że źle jest z temi sprawami i w 
samej Warszawie, choć tam właśnie istni je 

Żwiązek hodowców psów rasowych. Jasnem 

jest, że źródło zła tkwi w nieistnieniu napraw- 
dę ezynnej i sprężystej organizacji, „któraby 
odpowiadała wymaganiom współczesnej Купо- 
logji. Miejmy tu w Wilnie, taką organizację, 
lab jej filję, a nie będziemy mieli ani psich 

na tem 

tle. W każdym razie będziemy mieli instyca- 
eję, która za braki i niedociągnięcia w tej 
dziedzinie będzie ponosiła formalną i faktycz 
ną odpowiedzialność. Niech Wilno, któremu 
ne brak energicznych i pełnych zapału mi- 

  

  

  

   

    

łośników psa, — że wspomnę tylko p.p. red. 
W. Charkiewicza, pułk. W. Błockiego, mec. 
W. Łuczyńskiego, mec. E. Falkowskiego — da 

  

przykład i założy lokalne towarzystwo zacaę 
ty hodowli psów rasowych. Miejscowe organi- 

cje łowieekie z Tow. Łow. Ziem Wsch. na 

  

czełe napewno je poprą. Nie wątpię również, 
że poparcia udzielą i czynniki urzędowe (wo- 
jewództwo, KOP, Policja Państwowa). Zrób- 

my początek! 

Wyrazy głębokiego poważania łączy 

Michał K. Pawlikowski. 

Komunikat ogrodniczy 
Bzy, — lilaki — to przepiękny i mile pachną- 

. cy krzew ozdobny. { 
Każdy zna ten kwiat, którego w czasie jego 

kwitnienia wszędzie pełno, coprawda 'najwięczj 

zwykłej jego odmiany lila lub białej, podczas 
gdy inne a szczególnie nowsze odmiany, posia- 
dające ołbrzymie wprost kwiatostany i duże 
kwiaty, są nieco rzedsze, 

Gdzie i jak zastosować można i trzeba bzy 
pachnące, które odróżniamy w dwuch formach, 

a mianowicie: krzaczaste i pienne, czyłi ko- 
ronowe. 

Bez krzaczasty pięknie wygląda sadzony po- 
jedyńczo na trawniku, gdzie równomiernie oś- 
wietlany rozrasta się regularnie, dając na tle 
swej zebranej zieleni przepiękne bukiety kwia- 
towe. 

Z takim samym powodzeniem może być sa- 
dzony w grupach, gdzie dobrany odpowied- 
mio kolorami, daje przepiękne kontrasty. 
Bzów pachnących krzaczastych używa się do 

podsadzania drzew ozdobnych, do sadzenia 
w. grupach wśród innych krzewów. 

Bzy pachnące pienne sadzimy pojedyńczo na 

trawnikach lub tworzymy małe aleje, sadząc po 
obydwu stronach drogi. 

Pod względem gleby nie są wybredne, wy- 
siłając się jednak silnem i obfitem kwitnieniem, 
wymagają dużo pożywienia. 

Wszeikie odmiany oraz wiele innych rów- 
nież pięknych, bo przeszło w 100 odmianach, 
będzie to najbogatszy w Polsce sortyment, — 
posiadają SZKÓŁKI PODZAMECKIE, Fran- 

giszka hr. Zamoyskiego, poczta MACIEJOWICE, 
woj. Lubelskie, które na żądanie wysyłają swe 

szczegółowe cenniki. 

Gfiary 
A. Z. dla rodziny zredukowanego urzęd- 

xika K. G. — zł 20. 
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astachjusza 

PRRSPSROTWYKNEZ 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: --9. 
Temperatura naj sza: +12. 

Temperatura najniższa: -4. 

Opad: 1,8 mm. 
Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Najpierw pochmurno, gdzieniegdzie drob- 

ny deszcz. Potem zachmurzenie zmienne z 

przelotnemi deszczami, Chłodno. Umiarkowa- 

ne wiatry zachodnie i północno - zachodnie. 

Wschód słeńca g. 4,'9 

Zachód ałeńcz g. 5,27 

  

URZĘDOWA 
— Starosta Grodzki podaje do wiadomo- 

ści, że do dnia 31 grudnia 1933 r. dozwolone 
jest na terenie wojew. Wileńskiego używanie 
sieci o ' wymiarach oczek nie mniejszych 15 m/m 
a 9 m/m w kutlu (matni) sieci ciągnionych 

Od dnia 1 stycznia 1934 r. używanie sieci 
o powyższych wymiarach jest wzbronione. — 
Wielkość oczek wszelkiego rodzaju sieci uży- 
wanych do połowu ryb na terenie woj. Wileń- 
skiego w stanie mokrym winna wynosić od po- 
łowy jednego węzła do połowy węzła najbliższe- 
go conajmniej 25 m/m w kutlu (matni) zaś sie- 
ci ciągnionych conajmniej 20 m/m. 

Winni nieprzestrzegania powyższego ule- 
gną karze grzywny do 1.000 zł. oraz aresztu 
do 2 miesięcy przy jednoczesnej konfiskacie 
narzędzi rybackich. 

— Czas ochronny dla połowu ryb. Sta- 
rosta Grodzki podaje do wiadomości, że na 
wodach otwartych zabronione jest dokonywa- 
nie jakiemikolwiek narzędziami połowu nastę- 
pujących gatunków ryb: 

) łososia w czasie od 1 października do 
31 grudnia, 2) sielawy od 15 października do 
31 grudnia, 3) sieji od 15 października do 31 
grudnia, pstrąga, pstrąga strumieniowego, 
pstrąga źródlanego w czasie od 15 października 
do 31 grudnia. 

Po upływie 5 dni od rozpoczęcia okresu ©- 
chrony wzbronione jest przewożenie,  przesy- 
łanie, przenoszenie, kupowanie i wystawianie 
na sprzedaż ryb wymienionych wyżej gatun- 
ków. 

Winni nieprzestrzegania powyższego ule- 
gną karze grzywny do 500 zł. lub aresztu do 
6 tygodni przy jednoczesnej konfiskacie narzę- 
dzi połowu i ryb. 
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КО М! КА 
SKARBOWA 

— Ograniczenie egzekucji podatku od ob- 

rotu. Władze skarbowe upoważniły urzędy 

skarbowe -do ograniczenia egzekucji podatku 

przemysłowego od obrotu za r. 32 do rozmia- 
rów zaproponowanych we wnioskach odwo- 
ławczych płatników, do czasu wydania ostate- 

cznej decyzji w tej sprawie. 

W podobny sposób będą załatwiane zaliczki 

na rok 33. 
Zarządzenie powyższe ma bardzo duże 

znaczenie dla sfer kupieckich. 

— Danina majątkowa. Rozsyłane są obe- 

cnie nakazy na daninę majątkową, Nakazy 

wręczone do dnia 15 b. m. płatne są w ciągu 

najbliższych dwóch tygodni. 

POCZTOWA 

— 10-groszowe karty pocztowe. — Jeszcze 

w bież, miesiącu wprowadzone zostaną 10 - 
groszowe karty pocztowe dla korespondencji 
miejscowej. 

— Poczta w święta. — Dotychczas w nie- 

dziele i w święta poczta była czynna dla 

przesyłek terminowych. 

Obecnie poczta projektuje rozszerzyć pra- 

cę w te dni w działach przesyłek i 

ży znaczków do godzin normalnego urzędowa- 

sprzeda- 

nia. 
SZKOLNA 

—Powrót kuratora szkół. о- 

kręgu Szkolnego p. Kazimierz Szelągowski po 

wrócił z Warszawy i objął urzędowanie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie Stow. Podoficerów Re- 
zerwy w st. spocz. W dniu 17 b. m, odbyło się 
w lokalu przy ul. Mickiewicza 13, Nadzwyczaj- 
ne Walne Zebranie członków, Wojewódzkiego 

Stowarzyszenia Podoficerów w stanie spoczyn- 
ku. Zebraniu przewodniczył prezes Stowarzy- 

szenia chor. Kostecki Ludwik. Do prezydjum 
powołano wiceprezesa — st. ogn. Tybur- 

skiego Stanisława i chor. Łysakowskiego Ed- 

warda, zaś sekretarzował sierż. Dziurzyński 
Rafał. Wyczerpujące sprawozdanie z półrocz- 
nego okresu pracy Zakładu złożył prezes Ko- 

stecki. > ! 

Obszerny memorjat ilustrujący dokładnie 

obecne położenie podoficerów w stanie spo- 
czynku po odczytaniu został jednogłośnie przy- 

jęty i podpisany przez zebranych. Zostanie on 

przedstawiony w odpisach Panu Prezydentowi 

R. P.. Panu Marszałkowi Polski, Panu Pre- 

zesowi Rady Ministrów , oraz Min. Skarbu. 

i Opieki Społecznej. 
Następnie zebrani dokonali uzupełniają 

cego wyboru do Rady Nadzorczej, w skład 

której weszli: Majewski Stanisław jako prze- 
wodniczący, st. wachm.  Łapczyński Józef. 
jako sekretarz, i st. wachm. Pogoński Stani- 

sław, st. sier. Kopijczuk Michał, sierż. Biesia- 
kirski Kazimierz, jako członkowie. Po wyczer- 
paniu porządku dziennego zebrania i krótkiej 

dyskusji, przewodniczący: dziękując członkom 

za liczne stawiennictwo, obrady zamknął 0 

godz. 18tej. 

— Kurator 

  

Służąca —poliglotka 
Zł dziejskie sprawki niebezpiecznej awanturnicy 

WILNO, Wczoraj nadeszła z Warszawy 

wiadomość, że aresztowano '' tam 22 letnią 

Annę Grygałową, podającą się za emigrantkę 
rosyjską, poszukiwaną przez kiłka wydziałów 

śledczych a m. in. i wileński, 
Grygałowa wykolejona inteligentka, an- 

gażowała się do zamożniejszych domów jako 

bona względnie w charakterze pokojówki w 

tym celu aby w odpowiednim momencie okraść 

swych chłebodawców. Dzięki znajomości ję- 
zyków i ujmującej prezencji wyszukanie po- 

sady nie przedstawiało dla niej wielkich trudno. 
sci Aresztowano ją przypadkowo na dworcu 
kolejowym podczas zajścia z: konduktorem. 

  

E 
CHAMPOON d-ra LUSTRA tak do'ustalenin 
koloru jasnych i ciemnych włosów, jak i ru- 

miankowy do pojaśnienia blond włosów, sta- 
nowią d jedyne preparaty higjeniczne do 

mycia łowy i włosów. Działają zapo- 

biegawezo przeciw łupieżowi, wypadaniu i 
marnieniu włosów. Zmiany łojotokowe bywają 
często wywoływane myciem głowy zapomocą 
mydła. 3 

   

  

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI W WILNIE. 3 ostat- 

nie przedstawienia w Teatrze Letnim, Dziś, 

wtorek 19 bm. o godz.-8,15 jedno z ostatnich 

przedstawień „Męża z loterji* w doskonałej 

przeróbce Mieczysława Węgrzyna, w premjero 

wej obsadzie, z p. M. Grelichowską na czele 
świetnego zespołu, która w tej sztuce pożeg- 

na Wilno, udając się do Warszawy. Ceny 

miejsc najniższe —— 50 proc. Są to ostatnie 

przedstawienia letniego sezonu. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. Występy 
Olgi Olginy. Ostatnie przedstawienia „Gejszy*, 
Zamknięcie sezonu. Dziś i jutro dwa ostatnie 

przedstawienia egzotycznej, ogólnie lubianej o- 

peretki Jonesa „Gejsza”, z udziałem znakomitej 

śpiewaczki opery warszawskiej Olgi Olginy, w 

otoczeniu najwybitniejszych sił artystycznych 

zespołu. Jutro odbędzie się uroczyste zamknię- 

cie sezonu Teatru Muzycznego „Lutnia“. Po- 

czątek o g. 8-mej wieczorem. Ceny miejsc od 
25 gr. 

Zespół Opery Warszawskiej w „Lutni*, — 
Znakomity zespół opery warszawskiej, składa- 

jący się z najwybitniejszych solistów polskich, 

łącznie z chórem i bałetem, przybywa do Wilna, 

celem wystawienia na scenie „Lutni* szeregu 

oper. Pierwsze przedstawienie op. „Halka* od- 
będzie się w czwartek 21 bm. Następnie w pią- 
tek „Poławiacze pereł", w sobotę Żydówka”, 

w niedzielę „Rigoletto”, w poniedziałek „Borys 

"Godunow*. Kierownictwo muzyczne objął ka- 

pelmistrz Walerjan Bierdiajew. Kasa teatru „Lu- 

tnia“ rozpoczęła sprzedaż biletów na wszystkie 

przedstawienia. 

— Sekretarjat Szkoły Dramatycznej przy 
Teatrze Miejskim na Pohulance — zawiadamia, 

iż zapisy na kurs l-szy oraz 2-gi już się roz- 
poczęły. ь 

Wykłady rozpoczną się w dniu 2-g0 paž- 
dzirika r. b. 

Informacyj udziela Sekretarjat Teatru Miej. 
skiego na Pohulance od 11-tej do 1-ej. Tel. 
9-45. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — 6 godzin życia. 
Helios — Turbina 50.000 — Wstriecznyj. 
PAN — Pocaiunek przed lustrem 

ROXY — Donovan. 
LUX — Czemp: 

RESTA 

Pod znakiem Pożyczki Narodowej 
Miejski Komitet Wileński Pożyczki Narodowej 

W poniedziałek dnia 18 bm. na godzinę +0 by przemysłowo - handlowej p. Ruciński, dyr. 
rano do sali posiedzeń Rady Miejskiej p. sta- 
rosta grodzki Wacław Kowalski zaprosił 
przedstawicieli kilkudziesięciu organizacyj za- 

równo gospodarczych, jak społecznych i za- 

wodowych na zebranie w celu ukonstytuowa- 
nia Miejskiego «Xomitetu Pożyczki Narodo - 
wej.. 

Po zagajeniu posiedzenia i powitaniu przy 
byłych licznie uczestników jego p. starosta 
Kowalski, złożywszy przewodnictwo w ręce 

p. prezydenta miasta dra Maleszewskiego, za 
brał ponownie głos, wygłaszając szczegółowy 
referat o zadaniach Miejskiego Komitetu Po- 
życzki Narodowej, który ma cel ściśle ozna- 
czony. Jak wiadomo, poszczególne centralne 

organizacje zawodowe Rzeczypospolitej ustali- 

ły już normy orjentacyjne dla całego państ- 

wa, według których członkowie tych organi- 
zacyj, jakoteż inne osoby lub przedsiębiorst- 
wa, należące do danych grup zawodowych, 

winny subskrybować pożyczkę narodową. O- 
tóż zadaniem Miejskiego Komitetu wileńskie- 
go, powołanego dziś do życia, będzie zastoso- 

wanie tych norm do terenu m. Wilna i ewen 
tualne ich uzupełnienie. Liczba osób, powoła- 

nych indywidualnie do spełnienia obywatel- 
skiego ols wiązku podpisania pożyczki narodo- 
wej wyniesie około 8000 osób. 

Biuro informacyjne z siedzibą w magist- 
racie m. Wilna (Dominikańska 2) udzielać bę 
dzie wszystkim tym zainteresowanym obywa- 

telom porady, a przedewszystkiem wszelkich 
informacyj co do tego, ile wyniesie przypada- 
jąca na danego obywatela normą subskrypcji 
odpowiadająca jego dochodom i możności. — 
Następnem zkolei zadaniem Komitetu będzie 
rozpoczęte już niebawem po posiedzenie roze 

słanie pocztą do wzmiankowanych 8000 osób 
odezwy, ażeby wzięły udział w subskrypcji po 
życzki narodowej w kwocie możliwie najwięk 
szej. Do odezw tych, podpisanych przez prze 
wodniczącego Miejskiego Komitetu p. prezy- 
denta Maleszewskiego i sckretarza general- 
nego Komitetu dyr. Tadeusza Nagurskiego, 
dołączone będą formularze deklaracji subskry 
pcyjnej, jakoteż adresy tych instytucyj finan- 
sowych, i urzędów skarbowych, które wyzna 
czone są do odbioru deklaracyj wraz z pierw- 
szą ratą subskrybowanej kwoty. 

Nowopowstały Komitet Pożyczki Narodo- 
wej będzie miał do spełnienia również bardzo 
donicsłą pracę, mianowicie obowiązek prze- 
prowadzenia kintroli spożecznej nad obywate- 
leni, zyjącymi nie x pracy najemnej, lecz z 
kapitału, wolnych zawodów, przemysłu, hand- 
lu, rolnictwa, rzemiosła itd. Kontrolę bowiem 
społeczną w odniesieniu do pracowników wy- 
konają komitety pracownicze. Wspomniana 
zontrola społeczna polegać będzie na dopiluo 
waniu, ażeby niki nie uchylił się od obowiaz- 
ku podpisania pożyczki narodowej. 

Nad reieratem p. starosty Kowalskieso 
rozwinęła się ożywiona szczegółowa dyskusja, 
w cząsie której kilkakrotnie zabierali głos 
prezydent miasta dr. Maleszewski, prezes iz- 

biura tej izby p. Eljasz Jutkiewicz, dr. Wy- 

godzki, dr. Hirszberg, starosta Kowalski, dy- 
rektor Banku Gospodarstwa Krajowego p. 
Szwykowski, prof. Hillerowa, p. Tomaszew- 
ska i wiele innych osób, przedkładając sza- 
reg wniosków. Kilkakrotnie przemawiał w Ry 

subskrypcji powyższej pożyczki w wysokości 
100 proc. jednomiesiecznych poborow. 

* + * 

Skarbowcy subskrybują Požyczkę Narodo- 
wą w pierwszym dniu. Zarząd Wileńskiego Ko- 
la S. U. S. na posiedzeniu w dniu 16 IX 1933 
r. powziął następującą uchwałę: 

Zarząd Wileńskiego Koła S. U. S. zwraca 
się do ogółu Kolegów Skarbowców, zamieszka- 

skusji prezes Izby Skarbowej p. Edward Ra- *łych na terenie miasta Wilna z gorącym ape- 
tyński, udzielając fachowych wyjaśnień co do 
technicznej strony przeprowadzenia subskryp 
cji, jakoteż wielu cennych wskazówek w 
przedmiocie prawidłowego i sprawiedliwego 
toku całej akcji subskrypcyjnej. 

Zebrani w rezultacie dyskusji jednomyśl- 
nie uchwalili propozycję starosty Kowalskie- 
go, zawarte w przytoczonym na wstępie refe 

racie wraz z uzupełnieniami prezydenta mia- 
sta i innych uczestników dyskusji. 

Godność przewodniczącego miejskiego ko- 
mitetu Pożyczki Narodowej powierzyli zebra- 
ni jednomyślnie p. prezydentowi. miasta dr. 
Wiktorowi Maleszewskiemu, powołując na za 
stępców przewodniczącego p. p. prezesa Izby 
Przemysłowo - Handlowej Rucińskiego, radcę 
tej Izby inż. Saula Trockiego i p. starostę 
grodzkiego Wacława Kowalskiego, zaś na sex 
retarza Komitetu p. Tadeusza Nagurskiego,. 
dyrektora miejskiego biura statystycznego. — 
Natychmiast po plenarnem posiedzeniu prezy 
djum Komitetu przystąpiło do obrad. 

  

KOŁO WILEŃSKIE ZRZESZENIA SĘ- 

DZIÓW I PROKURATORÓW A POŻYCZKA 

NARODOWA 

W dniu 18 bm. zarząd Wileńskiego Koła 
Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów na posie 
dzeniu swojem powziął następującą uchwałę: 

Zarząd Wileńskiego Koła Zrzeszenia Sę- 
dziów i Prokuratorów w poczuciu obowiązku 
względem państwa i wielkich korzyści dla 
normalnego funkcjonowania życia gospodar - 
czego Polski, wynikających z szybkiego po- 
krycia wewnętrznej pożyczki narodowej, g0- 
rąco: wzywa kolegów zarówno zrzeszonych, 
jak i nie zrzeszonych do wzięcia udziału w 

lem, aby już w pierwszym dniu gremjalnie sub- 

skrybowali Pożyczkę Narodową w normach u- 

stalonych przez Wojewódzki Komitet Pracow- 

niczy tj. do VII st. sł. włącnie zw wysokości 75 

procent i od VI st. sł. wzwyż w wysokości 100 
procent swego uposażenia miesięcznego. Pole- 

gając na wypróbowanem poczuciu obywatel- 

skiem Skarbowców, Zarząd wyraża pewność, 

że nikogo z nas nie zbraknie na liście subskryp- 

cyjnej Pożyczki Narodowej naszego Koła. 
. . » 

— Przedstawiciele gmin karaimskich — 2е- 
brani w dniu 17 b. m. w Wilnie z okazji obcho- 
du 10-lecia poświęcenia kienesy karaimskiej w 
Wilnie, po wysłuchaniu referatu, p. Jutkiewi- 

cza w sprawie Pożyczki Narodowej ną wniosek 
J. E. Hachana Szapszała uchwalili rezolucję, 

wzywającą całą ludność karaimską do subskry- 

bowania Pożyczki Narodowej. 
Pozatem przyjęli do wiadomości informa- 

cje J. E. Hachana o wydanem przezeń zarzą- 
dzeniu do podwładnego sobie duchowieństwa i 
prezesów gmin  karaimskich o zwołaniu ze- 
brań informacyjnych, na których ma być omó- 

wiony cel i ządania pożyczki oraz uchwałona 

subskrypcja. 
o RE. 

Uczniowie 4-letniej Szkoły Handlowej 
Stow. Kupców i Przemysłowców Chrześcijań 
skich w Wilnie na walnem zebraniu w dniu 
18 bm. po wysłuchaniu przemówień kol. Kol. 
Stankiewicza Marjana, Andrzejewskiego Al- 
freda i Mieczkowskiego Stefana o znaczeniu 
pożyczki narodowej dla państwa, uważając za 
swój obowiązek obywatelski wzięcie udziału 
w jej subskrypcji uchwalili jednogłośnie: za- 
kupić z funduszu Bratniej Pomocy obligacyj 
za sumę zł, 50, oraz z jednorazowych składex 
za sumę zł. 50, razem za sumę złotych 100. 

  

Gimnazjum im. kr. St. Batorego w Warszawie 
Przyjeżdża do Wiina na uroczystości Batorowe 

W piątek 22 bm. przyjeżdża do Wilna w 
celu wzięcia udziału w uroczystościach z oka- 
zji 400-nej rocznicy urodzin Stefana Batore- 
go gimnazjum warszawskie imienia króla Ste- 
fana Batorego. Łącznie z młodzieżą i ciałem 
pedagogicznem przyjeżdża komitet rodziciel- 
ski. Goście warszawscy  zabawią w Wilnie 
dwa dni i w tym czasie zwiedzą miasto oraz 
będą obecni na przedstawieniu fragmentu Sa- 
muela Zborowskiego na dziedzińcu uniwersy- 
teckim oraz pojadą nad Narocz. 

Uroczystości Batorowe zakończą się w 

Warszawie odsłonięciem pomnika króla Ste- 

fana Batorego, ufundowanego przez gimna- 

zjum jego imienia, na którą to uroczystość 
wyjadą delegacje młodzieży szkół wileńskich. 

W związku z przyjazdem gości warszaw- 
skich, w dniu wczorajszym odbyła się w Ku- 
ratorjum konferencja, na której ustalono 
szczegółowy program pobytu. 

Gimnazjum igienia króla Stefana Batore- 
go przyjeżdża do Wilna z Grodna, gdzie u- 
czestniczyło już w analogicznym obchodzie. 

POSŁUCHAJ DOBREJ RADY: 

CzyŚĆ ZĘB! PASTĄ PULSA! 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Defraudacja u Cook'a. W oddziale 
dworcowym tow. Wagons Lits Cook, jeden z 

pracowników  zdefraudował kilkaset złotych. 

Sprawą zainteresowała się policja. 

— Oblała męża witrjolejem. Janina Mo- 
rawska oblała witrjolejem swego męża Anto- 

niego (W. Pohulanka 18). Małżonkowie żyją 

w separacji i mimo to mają stale między sobą 

zatargi. Morawski wyszedł z wypadku z małemi 
obrażeniami. 

— Nieudane włamanie sklepowe. Nocy 
wczorajszej usiłowano ograbić księgarnię Ta- 

rasiewicza przy ul. Bazyljańskiej 1, 
Włamywacze zostali jednak spłoszeni i 

zbiegli pozostawiając narzędzia. 

— Tajne gorzelnictwo. Na terenie wo- 
jewództwa zlikwidowano w ub. miesiącu 18 
tajnych gorzelni oraz skonfiskowano 120 litrów 

samogonki. 
— Nieuważny dorożkarz. Dorożka konna 

(woźnica Subocz Stanisław, ze wsi Kropiwnica) 

najechał na ul. Rudnickiej na przechodzącą 

przez jeźdnię Michałowską Helenę (Nieświeska 
3), która doznała lekkich obrażeń ciała. 

— Podrzutki. Do 1 post. Policji Państwo- 
wej m. Wilna dostarczono podrzutka płci żeń- 
skiej w wieku około 6 tygodni i ulokowano 
go w przytułku Dzieciątka Jezus. Podrzutka 
przyniosła mieszkanka Głębokiego Michnato- 
wicz Helena, opowiadając, że na stacji kolejo- 
wej jakaś kobieta dała jej dziecko do potrzy- 
mania, poczem już się nie pokazała. 

— W klatce schodowej domu Nr. 8 przy 
ul. Sadowej znaleziono podrzutka płci męskiej 
w wieku około tygodnia, w klatce schodowej 
domu Nr. 27 przy ul. Stefańskiej również 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 3 tygodni. Obu podrzutków  umiesz- 
czono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— OKRADZIONE MIESZKANIE.  Zudelowi 
Michałowi (Uniwersytecka 9) nieznani spraw- 
cy skradli przez otwarte okno ubranie ! bie- 
liznę i różne drobne rzeczy, iącznej wartości 340 
zł. Okradziony został również p. Rzepecki Józef 
(Raduńska 16), do którego mieszkania dostali 

się, za pomocą dobranego kłucza, czy też wy- 
trycha, złodzieje wynieśli ubranie, bieliznę, 
e walizkowy i t. p. na łączną sumę 

zł. 
— ZŁODZIEJKA W PIWIARNI, W piwiar- 

ni przy zbiegu uł, Ostrobramskiej į Kolejowej 
skradziono z torebki Malwinie 
14 zł. 50 gr. Ustalono, że pieniądze te skradła 
pewna kobieta, imieniem Jadwiga, za którą 

wszczęto poszukiwania. 
я WILEJKA 

— POŻARY. We wsi Stara - Huta gm. 

ilskiej wybuchł pożar w stodole, należącej do 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, dzier- 
żawionej przez Lamprechta Henryka, mieszkań- 
ca foiw. Koledzicha, Pożar strawił stodołę wraz 
z słanem i narzędziami, Straty przekraczają 
tysiąc złotych, Przyczyny narazie nie ustałono, 

OSZMIANA 

— NAGŁY ZGON. W swojem mieszkaniu 
zmarł nagle Magidej Celel ze Smorgóń, lat 29, 
handiarz. Na temat przyczyny jego Śmierci 
krążą wśród ludności żydowskiej pogłoski, ja- 
koby został otruty. Wszczęto dochodzenie. 

< ŚWIĘCIANY 

‚ — — SAMOBÓJSTWO. 17-letnia Cebulonkó- 
wna Feodosja (zaść. Andruszyszki gin. komaj- 
skiej) powiesiła się w stodole. Stwierdzono, 

że przyczyną samobójstwa młodej dziewczyny 

było zajście w. ciążę i obawa przed następ- 
stwami, 

/KURS STENOGRAFJI 
w początku października r. b. zostanie ura- 
chomiony przy Rocznych Karsach Handlo- 
wych M. Przewłockiej w Wilnie obejmojący 
teorję i ćwiczenia w zakresie zapewniającym 
biegłość dla praktycznego zastosowania. — 
Zaptsy są przyjmowane codziennie w kan- 
celarji Kursów Handlowych przy ul. Mic- 

kiewicza 22—5 od 5—7 tel. 16 02. 

BR FILMOWEJ TAŚMIE 

„POCAŁUNEK PRZED LUSTREM“ — „PAN“ 

  

  

Film osiągnął już dzisiaj 
ści, że może nie oglądać się na wzory literac- 
kie lub teatralne. Dlatego minąć powinien 

bezpowrotnie okres przeróbek filmowych ze 

„Znanych“ sztuk lub powieści. 
Efektowną, acz nieco naciągniętą w sytu- 

acjach, sztukę Fodora o pocałunku przed lustrem 

grał w ubiegłym sezonie teatr na Pohulance. W 
roli adwokata wystąpił Daczyński, w roli jego 
żony Niedźwiedzka. 

Rzecz była zagrana wyśmienicie i pozosta- 
wiła wrażenie, choć nie zatarła sztuczności te- 
matowej sytuacji. 

Interpretacja filmowa ,,Pocałunku przed lu- 

strem“ z musu zahacza o teatr. Temsamem po- 
zbawia widza wrażeń filmowych dając teatrali- 
zację o tyle obcą, że nasiąkniętą niezrozumiałe- 

mi djalogami. Można się zgodzić nie bez dy- 
skusji że gra Nancy Caroll, i Paula Lucasa 0- 
siąga wyżyny maestrji aktorskiej, można pod- 
dać się wrażeniu samego tematu, ale trudno 
ze stanowiska kinowego przystać na transpo- 

nowanie najlepszej nawet sztuki teatralnej na e- 

kran. 3 
„Pocatunek przed lustrem“ jest sztuką Wy- 

bitnie djałogową, mało optyczną, raczej słu- 

chową i wrażeniową. 
Dlatego nie dawałbym jej na ekran, który 

chociaż gada, gra i Śpiewa, jednak zawsze 
pozostaje przedewszystkiem domeną efektów 

wzrokowych. Ё 

Jako rzecz istotnie filmową i z nerwem 
kinowym potraktowaną, zapowiada kino „Pan“ 

wielki obraz R. Bernarda, p. t. „Drewniane 

krzyże". jest to film wojenny, znakomicie syn- 

chronizowany (R. Bernard celuje w synchroni- 

zacji), a przedewszystkiem doskonale wyreży- 

serowany. 
Dodatki b. dobre. . Tad. C. 

tyle samodzielno- |; 

Nowe władze klubu 
społecznego 

W sobotę odbyło się w lokału Sekretarjatu 

Wojewódzkiego BBWR zebranie Klubu społe- 

cznego, na którem dokonane zostały wybory no- 

wego zarządu, a to wskutek zrzeczenia się god- 

ności prezesa Klubu przez przebywającego о- 

becnie stale w Warszawie Bohdana  Podos- 
kiego i niemożności pełnienia obowiązków — 

wiceprezesa przez chorego już od dłuższego 

czasu senatora prof. Bronisława  Rydzew- 

skiego. Nowy zarząd Klubu Społecznego u- 

konstytuował się jak następuje: Prezes — Dr. 
Wiktor Maleszewski, I wiceprezes — paseł Bo- 

hdan Podoski, Il wiceprezes — senator Prof. 
Bronisław Rydzewski, sekretarz — Poseł Sta- 
nisław Dobosz, skarbnik — płk. Władysław Fi- 

lipkowski. 

Przy okazji prostujemy błędną informację 

podaną w sprawozdaniach z „czarnej kawy”, 

gdzie nawiasem wspomniano о rzekomem zrze- 

czeniu się prezesury Kłubu Społecznego przez 

"posła  Brokowskiego z racji wyjazdu do 
Warszawy. Poseł Brokowski jest natomiast 
stałym członkiem Klubu i z Wilna nie ma za- 

miaru wyjechać. 

Z pobytu Generainego Sekre- 
tarza BBWR posła M. T. Osiń- 

skiego w Wilnie 
W sobotę 16 b. m. przybył do Wilna Ge- 

neralny Sekretarz BBWR poseł M. T. Osiński 

i jego zastępca dla spraw politycznych poseł 

Bohdan Podoski w towarzystwie red. Birnbau- 

ma z Sekretarjatu Generalnego i p. Pułaskiego z 

„Gazety Polskiej”. 

Wizyta ta miała na celu zapoznanie się 

na miejscu z zakresem _ działalności BBWR 

Posłowie Osiński i Podoski odbyli kiłka 

konferencyj, przyczem poseł Osiński „jako 

członek zarządu głównego. Zw. Legjonistów 

pozostawał w ciągu kilku godzin gościem о- 

kręgowego Zarządu Zw. Legjonistów. 
W sobotę wieczorem poseł Osiński wziął 

udział w „czarnej kawie” Klubu Społecznego, 

na której jak wiadomo z prasy, poseł Podoski 

wygłosił odczyt 0 nowym projekcie konstytu- 

cji, opracowanym przez prezydjam BBWR. 
Następny dzień pobytu pp. posłowie po- 

święcili zaznajomieniu się z zakresem działalno- 

ści Sekretarjatu, w godzinach wieczornych zaś 

wzięli udział w herbatce towarzyskiej Związku 

Legjonistów: 
Wieczorem o godz. 11-ej 

ski i Podoski opuścili Wilno, żegnani na dworefi 

kolejowym przez pośla  Srasisiawa  Doóbosza 
oraz przedstawicieli Federacji, Związku Le- 
gionistów i Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 

wojskowych z prezesami dr. Górą, mjr. Koz- 

łowskim i mjr. Žmigcodzkim na czele. 

Ggóine Zebranie Koła BBWR 
dzielnicy Ponary i Nowy Świat 

Przed paru dniami odbyły się ogólne ze- 
brania Kół BBWR Ponary i Nowy - Świat. Ze- 
brania te odbyły się przy udziałe zastępcy kie- 

rownika  Sekretarjatu Grodzkiego BBWR p. 
Al. Budrys - Budrewicza, który zarówno na 
jednem jak i na drugiem zebraniu wygłosił 
referat o zasadach organizacyjnych i zadaniach 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem 
oraz o zadaniach kół. dzielnicowych. 

Po sprawozdaniach zarządów i udzieleniu im 
absolutorjum, dokonano wyboru władz kół i 

tak: 

Prezesem Koła dzielnicy .Ponary został 
zamianowany przez prezesa Rady Grodzkiej 
p. inż. Henryka Jensza p. Kazimierz Grodzicki, 
na wiceprezesa został wybrany p. Karol Przega- 
liński, na sekretarza — p. Tadeusz Biński, na 

skarbnika — p. Aleksander  Pancerzyński, na 
członków zarządu p. inż. Wacław Moszczyński i 
p. Czesław Białecki, 

Prezesem Koła dzielnicy Nowy - Świat zo- 
stał zamianowany przez prezesa Rady Grodzkiej 
p. inż. Jensza, p. Władysław Bronakowski, na ° 
wiceprezesa został wybrany inż, Stanisław Iwa- 
szkiewicz, na sekretarza — p. Kazimierz Ziem- 

biński, na skarbnika — p. Tadeusz Gniewkow- 
ski, na czonków zarządu — p. Ludwik Kamiń- 

ski i p. Andrzej Kisiel. 

Robi się zimno 
Z dnia na dzień bliższe są chłody zimo- 

we. Dobrze trzeba otulać się w płaszcz, by 
nie dostać kataru. 

Zima zapowiada się dobra. Nie czas bę- 
dzie myśleć o futrze, gdy śnieg już wypad- 
nie. Lepiej powoli przygotować się zawczasu. 
Trzeba znaleźć wolną chwilę, by pójść do zna- 
nej wileńskiej firmy M. Złatkowiez (Niemiee- 
ka 33), gdzie można obejrzeć wielki wybór 
futer w. najlepszych i 
mianach. 

Cennik zastosowany jest do możliwości 
płatniezych. dzisiejszych czasów. 

Firma M. Złatkowiez znana jest również - 
i poza Wilnem. W Gdyni posiada własny 
skład konsygnacyjny. 

Futra należą do tego rodzaju towaru, któ- 

ry wymaga zaufania do firmy. Tylko firma 
sol i znana może dać gwarancję jakości 
towaru. Dlatego po zakup futer kierować się 
należy do Złatkowicza. 

TSGZERETARZKZONEE RARE 40 OTWAZPRATWERA 

FOSFATYNA 

( ДЕАНЕВА 
sA IDEALNY POKARM DZIECKA 

DA TWEMU DZIECKU: 
SIŁĘ i ZDROWIE 

WARSZAWA, GRZYBOWSKA 88 I 

bar 
— Sad doražny. — Sąd Okręgowy w No- 

wogródku na sesji wyjazdowej w Baranowi- 

    
   

  

  

  

czach jako doraźny, rozpatrywał sprawę nie- 
jakiego Kuneewicza lat 24, oskarżonego o 
szpiegostwo na rzecz państwa ościennego. 

Sąd przyjmując pod uwagę młodość oskar 
żonego skazał go na dożywotnie więzienie. 

i 

posłowie Osiń- 

najmodniejszych ©od- -



  

  

Turniej tenisowy 
Turniej tenisowy o puhar „Słowa'* zapo- 

wiedziany na ub. sobotę i niedzielę, nie od- 

był się z racji niepogody. 
Z uwagi na to, że w najbliższą sobotę i 

0 puhar „Słowa” 
niedzielę, odbywać się będzie turniej zamknię 
cia AZS'u, przenosimy nasz turniej na dnie 

30 bm. i 1 października. 

Gracze W.K.5. Śmigły mają głos 
Na dworcu tłum sportowców. To delega- 

ci wszystkich klubów Wilna i liczni kibice 
oczekują przyjazdu drużyny WKS - Śmigty. 

Wysiadają z wagona wukaesiacy roze- 

śmiani. Gratulacje, życzenia. Wszystko to 

trwa bardzo krouxo. Drużyna zmęczona podró 
żą i głodna pragnie jechać do koszar. 

Auto pułkowe zawozi ich do kasyna. ):- 
kiestra gra. Kolacja przygotowana. Korzysta- 

my z okazji, prosimy graczy o parę słów. — 

Przedewszystkiem kierownika por. Malca. 
— Pogoda zła, jaką zastaliśmy w Katowi- 

cach, nie dała należycie wypocząć chłopcom. 

Jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa. Pu 

blicznosć zdyscyplinowana. — Skarbnik »ek- 
cji sierż. Olechowski mówi: chcę jedynie za- 

znaczyć, że sędzia dr. Lustgarten był bardzo 

dobry. Daj Boże, aby w Wilnie znalazł się 

taki. 

Kapitan drużyny por. Drąg oświadcza:— 

graliśmy gorzej niż zwykle. Przyczyniły się 

do tego trema i obcy grunt. W Wilnie może 

pojdzie lepiej. 
Bohater meczu Naczulski zdobywca zwycię- 

nowogtódzka 
— Przyjęcia u p. wojewody, W dniu 18 b. 

m. pan wojewoda Stefan Świderski przyjął p. P. 

Janczukiewicza, Prezesa Koła Akademików 

oraz p. Polianowskiego z Gdańska. 

— Pierwszy Wojewódzki Zjazd  Gospo- 

darczy w Nowdoródi, W dniu 24 b. m. od- 

będzie się w Nowogródku pierwszy wojewódz- 

  

ki zjazd Gospodarczy z udziałem 300 delega- | 

tów z terenu województwa Nowogródzkiego. 

W zjeździe weźmie udział kilka wojewodów 

sąsiednich województw, wszyscy posłowie i se- 

natorowie Ziemi Nowogródzkiej i Wileńskiej ,; 

oraz cały szereg najwybitnejszych sił gospo- 

darczych, finansowo - bankowych i rolniczych 

ziem północno - wschodnich. 

Kierownictwo Zjazdu spoczywa w rękach 

senatora Konstantego Rdułtowskiego, preze- 

sa Wojewódzkiej Rady BBWR. Do prezydjum 

zostali zaproszeni pp. wojewoda Stefan Świ- 

derski, Rektor USB Witold Staniewicz prezes 

Izby przemysłowo - handlowej w Wilnie Ro- 

man Ruciński, poseł Stanisław Poźniak, poseł 

Bohdan Podoski, poseł Władysław Malski, po- 

se! Juljan Małynicz, Prezydent Izby Rzemie- 

ślniczęj w Nowogródku Stanisław Kleniewski, 

Czesław Krupski, inż. Abram Kłubok, senator 

Olgierd Jeleński, poset Jerzy Gorzkowski, Cze- 

sław Dębicki, delegat generalnego Sekr. BBWR 

poseł Franciszek Czernichowski. 

Sekretarjat Zjazdu stanowią: pp. poseł 

Juljan Małynicz, Stanisław Bubień, Romuald 

Kawalec, inż. Jan Majewski, i redaktor Tade- 

usz Jacek - Rolicki. 
Zjazd obradować będzie w komisjach: Rol- 

nej, Przemysłowo - handlowej i samorządo- 

wej. 
: — Koncert w Nowogródku. W związku ze 

Zjazdem Gospodarczym w Nowogródku orga- 

nizowanym przez Radę woj. BBWR odbędzie 

się w dniu pierwszym Zjazdu t. zn. 24 b. m. 

o godz. 20-tej w sali teatru miejskiego  kon- 

cert chóru BBWR z urozmaiconym programem 

przy udziale znanego skrzypka p. prof. Mro- 

szczyka. Niezależnie od tego odegrane zostaną 

cekawsze fragmenty szopki nowogródzkiej. 

— Gimnazjum Nowogródzkie w sprawie 

Pożyczki Narodowej. Zarząd Bratniej Pomocy 

państwowego gimnazjum im. Ad. Mickiewicza 

w Nowogródku uchwalił w dniu 16 b. m. na 

wniosek p. prof.” Majchrzyckiego, opiekuna 

Bratniej Pomocy — proskrybowanie pożyczki 

narodowej na sumę 100 zł. 
— Pracownicy Izby Rzemieślniczej w Nowo- 

gródku w sprawie Pożyczki Narodowej. 

Pracownicy biura Izby Rzemieślniczej w Nowo- 

gródku zadeklarowali 75 proc. swych poborów 

  

  

na rzecz pożyczki narodowej. Dyrektor lzby 

100 proc. poborów. 
beana s sb 

POPIERAJCIE L.0.P.P.j. 

M. ALBANESI 

skiego gola: strzelenie bramki zawdzięczam 

pracy całej drużyny. Strzeliła ją cała druży- 
na. 

Zbroja: — Mecz był ostry. Sędzia bardzo 

dobry. 

Rogow: — Broniłem jak mogłem. Żałuję 
Nastuli, (Naprzód), który: po meczu rwał wło 

sy. > 

SRowroński: — Było dużo roboty. Mecz 
wytrzymałem. 

Trener drużyny Truchan: — 

widziałem. Wynik mecza 

zapłatą za pracę moją. 

Chowaniec i Maniecki — warta świątyni: 

—roboty było dużo. Solidne wykonanie prze- 

dewszystkiem. Graliśmy po wojskowemu. Lie- 

piej śmierć niż poddanie się. 
Wysocki: — biegałem, odbierałem, poda- 

wałem i wogóle robiłem co mogłem. 

Cała drużyna prosi: proszę napisać, że 

graliśmy tak ambitnie dlatego, że p. por. Ma- 

lec nam powiedział: — o ile wygrście, to zro 

bicie najmilszy i najcenniejszy prezent p. 

ppłk. Wendzie. W. L. 

grodźięnzka 
— Wstrzymanie prac w fabrykach. — W 

dniu 16 bm. fabryka dykty wstrzymała pra- 
cę z powedu braku surowca drzewnego. We- 
dług oświadczenia dyrekcji fabryka będzie 
nieczynną przez cały tydzień. Robotnicy w - 
czbie 330 osób opuścili fabrykę. 

° + 

Meczu nie 

jest wystarczającą: 

  

  

* 

   + 2 powodu braku zamówień z Pań- 
wego Monopolu Spirytusowego wstrzyma- 

na została praca w hucie szklanej w Grod- 

nie. 
Vrace w hucie wstrzymane będą przez 3 
iące. Wobee wstrzymania huty 204 robot      

— Samobójstwo. — W dniu wezorajs 
popełniła samobójstwo przez powieszeni 

na ręczniku na drzwiach podczas nieobecnoś- 

ci domowników 40-letnia Estera Szmidt zam. 

przy ul. Podzamcze 8. 

Przyczyną samobójstwa był rozstrój ner- 
wowy. 

— Podrzucenie dziecka. — W korytarzn 
domu nr. 12 przy ul. Jagiellońskiej Uścibo 
Julja zam. tamże znalazła dziecko płci żeń- 
skiej w wieku około jednego tygodnia. 

Radje wileńskie 
WTOREK 19 WRZEŚNIA 

1.00 Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 

poranny, muzyka, chwilka gosp. dom.; 11.57 

Czas; 12.05 Muzyka, 12.25 Przegl.eprasy i 
kom. met,; 1 D. c. muzyki; 12.55 

nik połudh:; 14.30 Program dzienny ; 14.55 Na 

rody i pieśni; Giełda roln.; 15.35 Muzy 

ka impresjonisty: ; 16.00 Koncert; 17.00 

Ze świata radjowego — odczyt; 17,45 Kon- 

cert solistów; 18.15 Rzemiosło, jako czynnik 

równowagi społecznej i gospodarezej — od- 

czyt; .18.35 Recital śpiewaczy ; 19.05 Rozmai- 

tości; 19.10 Z -życia legjonu młodych w Wil- 

die — pogad.; 19.20 Pomorze w świetle fak- 
tów historyczny — odez. lit.; 19.35 Progr. na 

Środę 

   
    

  

  

  

  

      
  

    

   

  

  

      

ń; 20.30 Koneert; 20.50 Dziennik wiecz. 
21.00 Wiad. roln.; 21.10 D. e. koncertu; 22.04 
Muzyka tan.; 22.25 Wiad. sport.; 22.35 Ko- 
mum. met.; 22.40 Dalszy ciąg muzyki tanecz- 

  

  

BIURO POŚREDNICTWA PRACY PRZY 

WiLENSKO - NOWOGRÓDZKIEJ 12В:Б 

LEKARSKIEJ W WILNIE 

ogłasza konkurs na posadę lekarza gminnego 

w Miorach powiatu Brasławskiego. Bliż 

    

formacje oraz składanie podań do Kar 

Izby Lekarskiej (Wileńska 25) do dnia 3 
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INNA KOBIETA 
Rozłożył na krześle pyjamę i parę panto- 

fli. > 
— Przyniosłem to dla pana majora. Pro- 

sił o pożyczenie od Mr. Royec'a, madame, — 
tłumaczył, — i kazał powiedzieć pani, że 

wkrótee powróci. у 

— Dziękuję. 

Krew uderzyła jej do twarzy, a serce za- 

biło gwałtownie. Znienawidzone podejrzenia 
znów opanowały jej mózg. Przypomniała so- 

bie, że Pearl Brockden zaraz po obiedzie, ode 
szła, tłamacząe się tem, że zapomniała robót- 
kę'u Lady Causton i musi iść po nią. z 

„Edward oczywiście poszedł spotkać się z 
nią, i dlatego nie chciał zejść na obiad, że- 
by mėe łatwiej wymknąć się.'* — Takie były 
jej brzydkie myśli, które wbrew woli Olive 

opanowały jej myśli. 
Powrócia do siebie, zamykając mocno 

drzwi. Fakt, że mąz tłumaczył się przed nią 
tą drogą — przez lokaja — podniecał jej 

gniew. 
„On jest pozbawiony wstydu! — szeptala 

-— Nienawidzę go! Nienawidzę go!'*. 

Łzy napłynęły do jej ocza i długo cho- 
dziła po pokoju, prawie nieprzytomna z roz- 
paczy. Wreszcie usiadła przy oknie, a wiatr 

cehłodził jej zbolałe skronie. 

rai šiais LSPT LADIES TNA 

Wydawca Staniskaw Mackiewics. 

  

„Muszę położyć raz koniec tej hipokryzji. 
On musi wybrać, jedno, albo drugie! — mówi 
ła do siebie z gniewem. — Nie mogę żyć tak 
dłużej! To doprowadzi mnie do szaleństwa * 

Mis. Camberton nie mogłaby określić, jak 

długo tak siedziała, trawiona goryczą i bó- 
lem. Wpadła wreszcie w jakąś mglistą drzem 

kę. Kiedy już powzięła stanowczą decyzję bo 
lesne poczucie własnego nieszczęścia wpełzło 
do jej serca, paraliżująe myśli, pogrążając 

ją w rozpaczy 1-fł 

ją w rodzaj letargu. Nagle zerwała się na no- 

gi. 
Drzwi, łączące jej pokój z pokojem męża, 

otwarły się gwałtownie i ukazał się w nich 

major Camberton. 
Ciągnął za sobą czarnego pudla Amery- 

kanki. 

Żona zuważyła odrazu, że prawa jego rę- 
ka zwisała jakoś szezególnie bezsilnie. 

— Prędko, — rzekł — prędko, weź od nie 

go ten papier! 

Olive patrzyła na męża, jak obłąkana. 
— Nie przestraszaj się, kochana, gdyby 

mógł, ugryzłby ciebie, ale ja go unieszkodliwi 

łem. zy widzisz tę malutką rolkę w jego ko- 
kardzie? To jest liścik, wyjm go, proszę: 

Usłuchała go, drżąc z wrażenia i strachu: 

„5 19.40 Na widnokręgu; 20.00 Koncert . 

  

Giełda warszawska 
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 
DEWIZY I WALUTY 

Belgja 124.79 — 125.10 — 124.48. 
Gdańsk 173,65 — 174.08 — 173,22. 

Holandja 360.80 — 361,70 — 359.90. 
Londyn 28.00 — 27.98 — 28.15 — 27..85. 
Nowy York 5.89 — 5.93 — 5.85. 
Nowy York kabel 5.90 — 5.94 — 5.86. 

Paryż 35.01 — 35.10 — 34.92. 

raga 26.50 — 26.56 — 26.44. 
Szwajcarja 173,18 — 173,61 — 172,75. 
Włochy 47,10 — 47.33 — 46.87. 

Stokholm 145.00 — 145.75 — 144.25. 
Berlin 213,55. 

'Tend. niejednolita, Nowy York i 
słabsze. 

Dolar w obr. pryw. 5.96. 

Rubel złoty 4.74 — 4.75. 
Dillonowska 72. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. YORKU 
Stabilizacyjna 75.75. 
Warszawska 45.50. 

Śląska 47.50. 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 

przy ul. Miekiewicza Nr. 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyję- 
cia chorych ambulatoryjnych przez leka- 
rzy specjalistów w godzinach w dzień od 
9—2 i WIECZOREM 5—7. oraz obłoż- 
nie chorych o każdej porze dnia i nocy. 

    

Londyn 

  

  

  

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, — 

parytet Wilno. 
CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto II standart 657 g-1 14.50 
—15.20 

Pszenica zbierana 736 

g-1 

    

   
Mąka pszenna 0000 A. Luks. 
Mąka żytnia do 55 proc. 

Mąka żytnia do 65 proc. 

Mąka żytnia razowa 

Kasza gryczana 1-1 palona 42.00 

Kasza perłowa nr. 3 31.00 

CENY ORJENTAOYJNE: 
Żyto I standart 684 g-1 15.50 

„—16.40 
Jęczmień na kaszę zbierany 15, 

—15,51) 
Owies standartowy 454 g-1 15.00 
Mąka pszenna 4-0 A. Luks. 37,50 

—40. 
Mąka žytnia sitkowa 17,00 
Mąka żytnia razowa szatrowana | 18.25 

—19.00 
Otręby żytnie 8. 

—8.50 
Otręby jęczmienne 7.50 
Otręby pszenne cienkie 9.00 
Kasza gryczana 1-1 palona 38 
Kasza gryczana 1-2 palona 35. 
Kasza gryczana 1-1 biała 35. 
Kasza perłowa pęcak nr. 2 26. 

Kasza owsiana 49. 
Słoma 4.50 
Siano 5.50 
Siemię lniane 90 proc. 30. 
Zgodnie z uchwałą Rady Giełdowej z du. 

11 bm. od wtorku 19 września notowania na 
Giełdzie odbywać się będą również we wtor- 
ki i czwartki, a nie — jak dotychczas — iyl 
ko w poniedziałki, środy i piątki. 
  

Łodzianiu TAPICER-DEKORATOR 
WŁADYSŁĄ w SZCZEPAŃSKI otworzył w;- 
tsórnię mebli mięnich w Wilnie nl, Nie- 
miecka 2 sklep frontowy gdzie poleca wła- 
snego wyrobu najmodniejsze otomany, tap- 
czany, łóżka, fotele klubowe i kozetki oraz 
przyjmuje zamówienia w zskresie tapicer- 
stwa, a także przerabiam wszeikie miękie 
meble i wykonywam gustowne dekoracje. — 
Wykonanie solidae i puaktualne. Obsługa 

S fachowa. 
  

Do akt Nr. 541/1933 r. 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 6-go, W. Cichoń, zamieszk. w Wilnie, ul. 

Jezuicka 8 — 9, na zasadize art. 1030 UPC 
ogłasza, że w dniu 29 września 1933 r. od godz. 
-10 rano w Wilnie, przy ul. Miłosiernej 6 odbędzie 

się sprzedaż z przetargu publicznego rucho- 

mości, należących do Towarzystwa „SŁAD* i 
składających się z 2 motorów elektrycznych, 

maszyn do wyrabiania gilz, do zszywania dru- 

tem i innych, oraz urządzenia fabryki,  osza- 

cowanych na sumę zł. 3.623-— 
Wilno, 12 września 1933 roku. 

Komornik (—) W. Cichoń. 

— Przeczytaj. . 
Podeszła do lustra, nad którem paliła się 

lampka elektryczna. „ 4 

— To po niemiecku, — zauważy.ła zdzi- 

wiona. 

Mąż skinął głową: Ł 
— Tak, wiem o tem. Czy możesz przetłu- 

maczyč? 

Odeyfrowała słowa bardzo wolno i 

dem: 

„Wszystko gotowe — pamiętaj: trzecie ok 

no na lewo od drzwi wejściowych. Między 

pierwszą a drugą. Daj znak jak zwykle““. 

z tru- 

— Dobrze, — major był zadowolony, —- 
teraz rozwiąż kokardę, żeby końce zwisały 
nierówno. Teraz otwórz drzwi, — komendero 

wał. 

Gdy wykonała jego rozkazy, pies z jękiem 

uciekł z pokoju. 
— Со to znaczy? — zapytała Olive męża 

szeptem. 

Majer nie odpowiedział od!: 
ty o drzwi, przytrzymujące 

lewą ręką. 
— To oznacza niebezpieczeństwo, ukocha- 

na. Proszę cię, idź i znajdź George'a, a kie- 
dy wrócisz z nim, będę miał jeszcze inną proś 

bę do ciebie. 

Ale twarz Olive zbladła śmiertelnie : 
— Jesteś ranny? — zapytała niespokojnie 

— Wszystko dobrze, zrób to, co powiedzia 

łem. — 

Olive nie potrzebowała długo szukać. Mr. 

za. Stal opar- 

prawej ręki, 
   

  

RARE, 
OT: 35 R 

   ae   

  

Dziś premjera! Najnowszy film ze „Ziutej Seri“ Paramouniu proo, 1933-34 T. 

„ZGUBNY CZAR 
ze złotowłosą MIRIAM HOPKINS bohaterką filmu 

JACKIE LA RUE. — Poemat podwójnej duszy pięknej kobiety i zgubny czar jej zmysłów. „CI „Dr. Jekyll i Mr. Hyde“ oraz demonicznym. 

Nad program: Najaktualniejsze dodatki Foxa, Pata i inne. 

  

„ILU «Turbina 50.000 
Rewelacja sowieckiej prod. „Sojuzkino'* w Leningradzie. Genjalna gra potentatów ros. sceny i 

DZIŚ WIELKA PREMJ 

00 B. 
tytal „Wstriecznyj 

ekranu. Arcydzieło, które stanowi- epokę Film od początku do końca ŚPIEWANY i MÓWIONY PO 
ROSYJSKU. Nad program: Najnowsze atrakcje: Seanse: 4, 6, 8, i 10.20. W dn. św. od godz. 2-ej. 

„PAN 
Przetarg 

Zarządy Więzień Stefańskiego i Lukis- 
kiego w Wilnie, oraz Zakład Wychowawczo- 
Poprawczy w Wielucianach ogla ją prze- 
targ na dostawę loco więzienie Łukiskie oko- 

ło: 60.000 kg. żyta, 270.000 kg. ziemniaków 
„Woltmany** 10.000 kg. fasoli, 15.000 kg. gro 
chu, 10.000 kg. jęczmienia, 20 beczek śledzi 

birskich 2 gat., 3.000 kg. ka glanej, 1.500 
kg. kaszy gryczanej, 6.000 mą ytniej pytlo 

wej, 800 kg. kawy zbożowej, 1.500 kg. cebuli, 

6.000 kg. słoniny solonej, 1.000 kg. szmalen 

wieprzowego, 20 kg. pieprzu gorzkiego, 30 kg. 
esencji octowej — loco więzienie Stefańskie 
około: 45.000 kg” żyta, 150.000 kę. ziemnia- 
ków „Woltman. 

5.000 grochu, 5.000 fasoli kg., 15.000 kg. ka- 

pusty, 3.000 kg. kaszy perłowej, 1.600 kg. ka 

szy jaglanej, 3.000 kg. kaszy jęczmiennej, 500 

kg. cebuli, 10.000 buraków, 1.000 kg. słoniny 
solonej i 5 beczek śledzi II gat. — loco Ża- 
kład Wychowawczo - Poprawczy 
cianach około: 15 kg. herbaty, 52 kg. kakao, 
1.000 kg. słoniny solonej, 800 kg. soli białej, 
300 kg. enkru, 3 kg. pieprzu gorzkiego, 3 kg. 
pieprzu angielskiego, 3 kg. liści bobkowych, 
500 kg. kaszy mannej, 1.000 kg. fasoli, 500 
kg. grochu, 1.200 kg. makaronu (łom), 5 be 
czek śledzi birskich II gat., 300 kg. powidła, 
10 kg. esencji octowej \ 15 kg. kiełbasy kra 
kowskiej tygodniowo. 

ŻZaoferowane produkty winny być najlen- 
szej jakości. Oferty na dostawę wymienio- 
nych artykułów należy składać najpóźniej do 
godz. 12-ej dnia 25 września 1933 roku, na 
imię Zarządów Więzień Łukiskiego i Stefań 
skiego oraz Zakłada w Wielucianach w zapie 
czętowanej lakiem kopercie z napisem: „ofer- 

ta na dostawę produktów żywnościowych**. — 
z dołączeniem pokwitowania Kasy Skarbowej 
w Wilnie o wpłaceniu wadjum w wysokości 
5 proc. wartości oferowanych artykułów. О- 
twarcie ofert nastąpi w dniu 25 września rb. 
o godz. 12-ej w obecności oferentów w wię- 
zieniu Łukiskiem. Prawe wyboru oferenta i 
podziała dostawy zastrzega się. Szezegóło-- 
wych informacyj o warunkack przetargu i 

dostawy udzielają przewodniczący komisyj go 
spodarczych: Naczelnik więzienia Łukiskiego, 
Naczelnik więzienia Stefańskiego i Dyrektor 

Zakładu Wychowawezó - Poprawczego w g6- 
dzinach urzędowych. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
GOSPODARCZEJ 

 LĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

Šredka od odcisków 

Ilustruje najjaskrawiej: piekło życia poniżonego męża (czy wolno zabić wi. 
Najwspanialsze w tym sezonie konkursowe dodatki 

  

  

    

  

     

  

  

   

        

    
   

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewi 
ru 8-go, mający siedzibę urzędową w Wilnie, 

przy ul. Zygmuntowskiej Nr. 6 m. 3, na za- 

sadzie art. 602, 603 i 604 KPC. ogłasza, że 

w dniu 20 września 1933 roku od godz. 10 ra- 
no w Wilnie przy ul. Wielkiej Nr. 15 odhe- 

dzie się sprzedaż z licytacji publicznej rucho- 
mości, stanowiących własność firmy „Ch. Din 

ces'*, składających się z gramofonu szatkowe- 
3 bębnów, 1 kontrabasu, 5 barytonów i 

Diee oszacowanych łącznie na sumę 

  

      
  

5 sk 

930 — zł., które można oglądać w dnia licy- 
taeji na miejscu sprzedaży, w czasie wyżej 0- 

znaczonym. 
Wilno, dnia 4 września 1933 roku.. 

Komornik A. RUBOM. 

  

Royce wchodził właśnie na schody, pogwizdu- 

jąc. > 

— Jeszcez nie w łóżku? — zdziwił się. 

— "Ted prosi cię do siebie, — szepnęła ()- 

live, — chodź prędko. 

Zmaleźli majora stojącego w tej samej po 

zycji, w jakiej go żona ozstawiła. Zawołał żo 
  

  

nę i ucalowai ją bardzo gorąco. 

— Czy chcesz był odważną, dzielną. kobie- 
tą i dopomóc mi? — zapytał. — W takim 
razie idź na dół, Miss Brockden wróci pew- 
nie zaraz od Lady Causton. Musisz za wszel 

ką cenę utrzymać ja-w hallu, do naszego 
przyjścia. Wymyśl jakikolwiek sposób zatrzy- 
mania jej tam, koniecznie! 

Oczy Oli e zapłonęły. Łzy, które świeżo 
wylała i smutek uczyniły ją bardzo bladą, 
ale twarzyczka jej nabrała jeszcze wyrazu. 

Nie rozumiała jeszeze, co się stało, ale do - 

tknięcie ust męża w gorącym i pełnym miłoś 
ci pocałunku, zmiotło z-jej serea zimny głaz 

rozpaczy. 
Gdy dwaj mężezyźni pozostali sami, major 

roześmiał się krótko. 
— To eudaczne 

nurse, — Nie lubię go ba 

  

zwierzę! —  powiedziaia 

„0, zawsze ma ta- 

ką szpiegowską mirię! Myślę sobie, że Miss 
Brockden musi wydawać kupę pieniędzy na 
te wszystkie kolorowe kokardy, które on no 
si. Ona zmienia je ciągle. Chodź tu, wynoś 

niepotrzebny tu jesteś wcale! 
Pies zawrócił i wybiegł z pokoju; a kie- 

dy Mrs. Camberton wyszła na korytarz, zna- 

   

się... 

  

300 kg. kawy zbożowej, ZELDOWICZOWA 

м Wielu- | 

Honorowe i 

dzieło wielkiej wartości: 

Lekarze 
FSK TRAIN TNA 

Dr. Janina 

PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA cech 

Ordynator szpit. оъ 
Sawicz 19. 

Choroby skórn, — — — — — — — — 
weneryczne, kobiece == 

WILEŃSKA 34. | Poszukuje się 
Od 5 — 7 wiecz. MIESZKANIA 
mim 6 ŚJ 4 POROJOWEGO Z 

DOKTOR wygodsmi iosttaianie: 
daleko od sądów. Oferty* 
Sąd Okręgowy pokój 
Nr. 17 lub telefonicz- 
uie Nr. 510. 

MIESZKANIE 
6 - pokojowe, świeżo 
odremontowane, — ze 
wszelkiemi wygodami z 
owocowym ozrodem. -- 

        

niejs "u: 
i. * wtówa w sa 

  

kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
ой 12 — 2 1 od 4—0 
ul. Mickiewicza 24 — 

tel. 277. DO WYNAJĘCIA 
2 pckoje ze wszystkie: 

mi wygodami  Siera- 
kowskiego 21 m, 5 

Dr Ginsberc 
Choroby skėrne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

DO _ WYNAJĘCIA 
POKÓJ 

z utrzymaniem lab bez 
dla nczenicy— ul Gar- 
barska 1 m 27 godzina 
2—4 ppoł. 1 

  

1 SPRZEDSŹ 
YTYWYPYWYWYYGTTE"*> 

1 

MIESZKANIE 
5-cio pokojowe ns par- 
terze ze wszelkiemi wy. 
godemi ui, Zskretowa 
7 m. 17 — ogląiač od 
2ej do 5 ej 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 
z wygodami 2 duże ład: 
ne pokcjs i 3-ci mały 
z kuchnią Bez podztku 
Holendernia 5. 1 

Ładny, niedrogi 

lokal parterowy 
trontcwy na sklep lub 
biuro z mies kaniem 
do wynsjęcia od z2ra2; 
tamże mieszkanie 2 po- 
kojowe z kuchnią 
Królewska 7 — telefon 
8 94 1 

Pianina 
„T. BETTING“ 

i K. i A. FIBIGER * 
uznane za najlepsze w 
kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — 
Kijowska 4, H. Abelow 

Lokale 

MIESZKANIE 
5-POKOJOWE - 

DO WYNAJĘCIA 
z wygodami i og” 
diem. Zwierzyniec G 
dyminowska 16 — 2 

  

  

2 DUŻE POKOJE 
DO WYNAJĘCIA 

- Zygmuntowska 4 m. 5, 
od 5 do 6 p.p. 

  

    

  

Prow. A. PAKA. |DRZEWO© OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe 

oraz 

wegiel górnośląski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 
Dla P. P. Urzędników na rat 

lazła go czekającego przy schodach. Olive za 

trzymała się by go pogładzić, ale szybko col 

nęła rękę, bo Nero zabureżał ze złością, i 

wyszezerzył zęby.. 

Właśnie ukazała się we drzwiach Pearli 

Brockden i zwymyślała ostro swego ulubień- 

ca: g 

— Jak śmiesz! Wstętny psie! — zawoła- 

ła. — Mam nadzieję, że on pani nie ugryzł, 

Mrs. Camberton? On rzadko bywa w złym hn 

morze, ale dzisiaj jest wprost nieznośny. Mo- 

że męczy*go upał? 

— To nie nie szkodzi, nie mi się nie sta- 

ło, — odpowiedziała Olive. 
Zeszła na dół, a Amerykanka podążyła za 

nią z psem, który nie odstępował od jej nóg. 

Nieobecność majora Cambertona przy sto 

le wywołała żal, ale wszyscy przyznali, że na 

leżał mu się wypoczynek. 

Po obiedzie Mrs. Royce wymknęła się do 

pokoju brata, a po powrocie ucałowała gorąco 

Olive i szepnęła: 
— Ted zasnął, jakżebym chciała, żeby on 

mógł zostać tutaj kilka dni jeszcze! Powin- 

nas namówić go, żeby się rozebrał, bo teraz 

leży na łóżku w ubraniu. 
— Zaraz tam pójdę. 

Pozostała jednak czas jakiś ze wszystkimi 

w hallu. Drzwi na werandę były otwarte, bo 
noc była piękna i księżyce wypłynął z ponad 
drzew. Wkrótce Olive udała się na górę. Sta- 
ła chwilę niepewna przed drzwiami, wiodące 
mi do pokoju męża, ale wreszcie nabrała od- 

        

pr T r ZOE DOE a i 

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2, 

DZIŚ! PIERWSZY PRZEBÓJ W SEZONIE 
1933 — 34 r. Po wyjątkowo sukcesowej pre- 
mjerze na ekranach stolic świata wkracza tri 

umfalnie na ekran kina „PAN''* gigantyczne 

bezpł. bilety nieważne. 

POCAŁUNEG 

tusrREM 
Według głośnej sztuki Fodora. 

arołomną żonę?). Nad program: 

HEAT 

2 POKOJE NAUCZYCIELKA 
umeblowane słoneczne wykwalifikowana szkół 
z balkonem dla kulta. państw, przygotewaje 
ralnej csoby. Dąbrow- dzieci do szkół w pro- 
skiego 12 m. 3. O gramie ой 1 do IV oddz. 
——-—— włącznie. Specjalność 
POK6] polonistyka, "osa, 

Z sypialką umcbiowany rysunki, UJ. Tatarska 8 
do wynajęcia, wejście m 12-a 
nie k'ępujące. Tatarska 
7— 0, oglądać g. 1—5 
pp. i 7—8 wiecz. 30 zł. 

  

RZAAANADABAGAE 5 0 

POSZUKUJĄ 
  

miesięcznie 1 

> — PRACY 
PYWVYTTYYYFYWYCY PTY 

Posady — — — — — — —- 
[244454444444441344 _____ = Osoba 

Inteligentna 
(defszczanim samotna poszukuje mief 
POSZUKUJE sca gospodyni. Gospo- 

uczciwej, gospodarnej darstwo wiejski: i do- 
i miłej osoby do lat 40 imowe zna doskonale 
do prowadzeria gospo: Wilne, Witoldowa 55 
darstws. Zgłoszenia do M. B (0d godz. В do 16 
1-70 paźduiernika — Tano 1 ©d 7—8 wiecz.) 

Oranżeryjna nlics Ni. d, 
3 m. 9 od 9 do llej i 
po peł. od 3 do 4-ej 

Absoiwent 
Iustytniu Nauk Fisndl.- 

== Gospodarczych w Wil- 
nie poszukuje jakieį- 
kolwiek pracy źaskawe 
zgłoszenia Wilno przez 

ep Santokę ageucja Pan- 
ženy „Absoiwent“ © 

POSZUKUJE 
Gronps and single jak'ejkolwiek pracy — 

N. GAWROŃSKA 

  

  

znam się częściewa ne 
gospodarce wiejskiej, 

  
„University College : 

London o a ini 

Zawalua 22 m. 8 | zająć się domem u £=- 
2—4 i cd 6—8 | motnych, albe chorych. 

tel. 838 Wymagania skrom - 
———— ne, powažne šwiadeet- 
A ra S wo i refer. UL Baks 
WŁOSKIEGO, 4 I m.5. 
uczę najlepszą žudadė. a 

— Oferty do „Słowa'* = 

God B. Ri R Ochmistrzyni 
_______ wodowa szuka pracy. 

Wyrabia  masio me 
Przyjmę dziec| sprzedaż. Zna się me 

do kompletu prywat: kuchni. Uczciwa, pea- 
nego.— Wiek 7—8 lat, cowita, Nieświeske 16 
Program AEnElego, Od: m. 8. @ 

zialu. 3 
Mickiewicza 48 m, 6. 

Zgłoszenia do 12 rano 
i od 3—5 po poł. 

"Dobra kucharka 
gospodyni może wyje” 
chać Qobroczynny zau: 

MUPYKAN SEM A 
lekeyj udzielam  Kon- 
serwatorjum — Wene- 
cja. Ołałty:= do „Sio“ Różne 
wa'* pod 5. K. L 4 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkanie 
z całodziennem mutrzy- 
maniem 75 zł miec. — 
Opieka dobra — Plac 
Metropolitalny 3 m. £. 

RODZINA 
zredukowanego  urzę- 
dnika, pozostająca w 
ostatecznej nędzy, pra- 
ы © pomoe. z 
T-wo Św. Wineentego.. 
Ofiary przyjmuje Słe-. 
wo dla K. G. 

Przybłąkał się 
chart Trębacka 30 m. 5 
-- —^ 

      > 
AW A   

wagi i otworzyła je. 
Ale zamiast ujrzeć śpiącego męża, przeko- 

nała się, że pokój był pusty. W tejże chwiii 

zapukano do drzwi i lokaj stanął na proga. 
— (zujesz. się jak na niemieckiem 54- 

zaniu, drogi p elu? — rzekł. — Faktem 

siężkie i nieprzyjemne zadanie 

zy wieczór. Już kazałen pokojów- 
ce zatelefonować po policję, a prócz tege 

wziąłem przez ostrożność dwóch ludzi z wie- 
ski. Oni pilnują teraz kogoś, kto leży kałe 
stawu na trawniku, niezdolny do pornszan:a 

się. On trafił mnie niestety, po tem, jak ge 

przyłapałem, ale myślę, że to drobiazg — ze- 

wnętrzna rana. 

— W każdym razie mamy go, a to bardze 
dużo. A teraz musimy upewnić się, eo de 
jego partnera, — ciągnął dalej major. — My- 

ślę, że nasza droga miss Brockden jest prze- 

biegłym ptaszkiem! 

Miss Brockden ? Pearl Brocden! — powia 

rzał Mr. Royce, zmieszany. 

— Tak jest, Pearl Brockden, czy imaczeż 

niezależnie od tego, jakie imię zechce / przy- 

brać !.Spójrz na to, George, — dodał Cambes- 

ton zimno. — Musisz mi przewiązać moene 

ramię, jaką chustką, czy szalem, cokołwiek 
masz pod ręką. wkrótce dam się opatrzeć wa- 

szemu miejscowemu doktorowi, ale teraz nie 
mam czasu. Musimy tylko powstrzymać krwo- 

  

     

   

  

jest, że mamy 

na dzisiej 

      

tok. Nie, nie, człowieku! Na rękawie i šei 
śnij tak mocno, na ile ci sił starczy! 

(D. €. N.) 

% 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński, 

a


