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Paul Boncour przyjedzie do Polski 
WARSZAWA. (tel. wł.). Z Geńewy 

donoszą, że naczelny redaktor Aj. „Iskra* 
p. Ścieżyński miał możność odbycia roz 
mowy z ministrem Paul Boncourem. Na 
wstępie p. Paul Boncour dał wyraz swe- 
mu zadowoleniu z tego powodu, że pra 
sa połska i opinja publiczna na nowo 
stwierdziła istnienie węzłów przyjaźni 
miedzy obu krajami. P. Paul Boncour 
wspomniał również, że był szczęśliwy, 
mogąc nawiązać ponownie z min. Be- 
ckiemm węzły osobiste, które datują się z 
czasów podróży jego do Polski w roku 
1926. 

Na zapytanie red. Ścieżyńskiego, czy 
rezmtowy prowadzone w Paryżu z min. 
 Beckiem były potrzebne z powodu niepo 
rozumień utrudniających stosunki polsko 
trancuskie — p. Paul Boncour odpowie 
dział. 

* — Ależ żadne nieporozumienie nie 
mogły istnieć między Francją a Polską. 
W każdym wypadku, jeżeli jakiekolwiek 
nieporozumienia mogłyby być wytworzo 
ne przez taką lub inną kampanię praso- 
wą w jednym lub drugim kraju, wystar 
czy zupełnie dla ich rozchwiania osobi: 
sty kontakt dwuch ludzi już i tak zwiz- 
zanych wzajemną sympatją osobistą, zro 

dzoną w czasie podróży do Polski i wo 
bec tak wspaniałej żywotności pańskich 
rodaków. 

Na zapytanie red. Ścieżyńskiego, czy 
niechciałby p. Paul Boncour powtórzyć 
tej podróży obecrie, p. minister odpowie 
dział: 

— est to perspektywa, 
się bardzo uśmiecha. 
pozwoliłoby mi przekonać się o ewolucji 
jaką wasz kraj przebył Od roku 1926. 
Mądra polityka, którą prowadzicie, to po 

która mi 

lityka, która polepszyła kolejno wasze i 
stosunki z Niemcami, Gdańskiem i So- 
wietami, jest śledzona we Francji z naj- niac 
większem zainteresowaniem. Łączność jej 
z polityką Francji powinna być zabezpie 
czona przez osobistą wymianę zdań i to 
możliwie częstą między odpowiedzialny- 
mi kierownikami polityki zagranicznej 0- 
bu krajów. Niestety, kiedyż ta podróż 
będzie możliwa? Genewa nas tu trzyma 
bez przerwy, nie licząc moich obowiąz- 
ków i zajęć paryskich oraz życia parla- 
mentarnego, w którym biorę czynny @- 
dział. Uśmiecha mi się jednak bardzo ; 
móc pewnego dnia oddać memu koledze 
i przyjacielowi p. Beckowi wizytę, któ: 
та mi złożył. 

Francuske - angielskie porozumienie 
nad pomnikiem „R 101“ 

PARYŻ. Pat. — Prasa oniawia obszernie 
wczorajsze uroczystości w Beauvais odsłonię 

cia pomnika, poświęconego pamięci ofiar ka- 

tastrofy sterowca „R. 101''. Chociaż rozmo-. 

wy, jakie prowadzili ze sobą szefowie rządów 

angielskiego i francuskiego, nie posiadały cha 

rakteru oficjalnego, nastąpiła — jak pisze „Le 

Journal“ — wymiana poglądów, w szczególno 
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ści w sprawie rozbrojenia. Mac Donald 1 Da 

ladier wyrazili zadowolenie, że solidarność 

francusko-brytyjska w tak serdeczny sposób 

zaznaczyła się w Beauvais. 

Reasumując swoje wrażenia, 

Wielkiej Brytanji oświadczył: Pomiędzy Sze- 
fami obu rządów nastąpiła bardzo serdeczna i 

pożyteczna wymiana poglądów. 

k SA 

Zrealizowanie jej 5! 3 l 
która w grupie literatur słowiańskich zajmu- 

kate- 

ambasador : 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczatńiem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych mie zwraca. Administra- { 

cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. ! 

Nowy profesor siawistyki 

w Brukseli 
W r. 1926 staraniem naszego rządu zo- 

stała utworzona na Uniwersytecie w Bruk- 
seli katedra języków i literatur słowiańskich, 
na której są wykładane początki języka pol- 

skiego i rosyjskiego, oraz historja literatur 
słowiańskich. 

Katedra ta ma wyjątkowe znaczenie pod 

dem informowania społeczeństwa belgij- 
znaczeniu literatury polskiej       

je odrębne miejsce. Potrzeba takiej 

stała wymownie uzasadniona 
uchaczy, z których jeden, dr. Kl. 

st na tyle zaawansowany w bada- 

kresu slawistyki, iż prawdopodob- 

tce obejmie samodzielną katedrę. 

   

   

    
   
   

  

nie już wk: 

m kierownikiem 
awistycznych w Belgji był prof. 

tetu Jagiellońskiego, dr. Waelaw 

— jego następcą był obeeny profe- 

sor. Uniwersytetu Stefana Batorego, dr. Man 
fred Kridl. 

atorem i pierv 

      

W roku bieżącym rozpoczyna wykłady 

trzeci z kolei profesor, a mianowicie znany 
m czytelnikom współpracownik i przy- 

naszego czasopisma, wybitny krytyk i 

esscista Karol Wiktor Zawodziński. 

  

Nowemu profesorowi polskiemu w Bruk-- 

seli zasyłamy serdeczne gratulacje z powoda 

objęcia tak poważnej i odpowiedzialnej pla- 

cówki naukowej i, szezere życzenia owocnej 
i wdzięcznej pracy!.. 

   

   

86 rocznica urodzijłindenburga 
` 
BERLIN. PAT. Dziś obchodzony był uro- 

czyście dzień 86-tej rocznicy urodzin prezyden_ 

ta Hindenburga w Berlinie i na prowincji. W 
pałacu prezydenta złożyli deklaracje przedsta- 

wiciele władz i korpusu dyplomatycznego w 

Do Neudeck, gdzie przebywa stale prezy- 
dentHindenburg, udał się samołotem - kancierz 
Hitler, aby osobiście złożyć życzenie  prezy- 
dentowi Hindenburgowi. 

  

Proces o zabójstwo Tad. Hołówki 
SAMBOR. Pat. — Na poniedziałkowej roz 

prawie zeznawali dalsi świadkowie. Pierwszy 
zeznawał komisarz policji państwowej  Bile- 

wicz, dawny bezpośredni przełożony komisa- 

rza Czechowskiego oraz nadkomisarza Petrie- 
go, naczelnik Urzędu Śledczego. 

Świadek zeznaje, że zetknął się z Bara- 
nowskim w okresie t. zw. pacyfikacji. Infor- 
mację Baranowskiego badał świadek  wspó!- 
nie z komisarzem Ozechowskim. Świadek twier 
dzi, że naogół informacje Baranowskiego by- 
ły prawdziwe. Wedle informacyj świadka, O. 

U. N. po zabójstwie Hołówki zamach ten zaak 

ceptowała. Świadek zeznaje dalej, że po zabój 
stwie Czechowskiego, gdy rozmawiał z Bara 
nowskim, zapytał go, kto mógł zabić Czechow 
skiego, wedle świadka bowiem były dwie kon 
cepcje: albo O. U. N. zamordowała Czechow 

skiego, ponieważ był on niebezpieczny, albo 

©. U. N. zamordowała Czechowskiego, BO 
NIE SPEŁNIAŁ ROZKAZÓW ORGANIZA- 
CJI. 

Na zapytanie przewodniczącego, czy 

świadkowi znane są plotki, które krążyły o 
komisarzu Czechowskim już po jego śmierci, 
— że byt on na usługach O. U. N., świadek 
odpowiada twierdząco, 

Dalej świadek zeznaje, że w roku 1930 
Hołowiński, komendant O. U. N., oświadczył 
mu, że był omawiany plan zamordowania Cze 
chowskiego. Świadek nie mógł zrozumieć, ula 
czego właściwie Ukraińcy chcieli usunąć Cze- 
chowskiego, dlaczego się na nim zemścili. Na 

zapytanie przewodniczącego, czy świadek py- 
tał Czechowskiego, jakie względy skłoniły Ba 
ranowskiego na drogę kontaktu z policją, świa 
dek odpowiada, że Czechowski opowiadał mn. 

że było to ze względów ideowych. Baranow- 
ski miał zerwać z dotychczasową działalnoś- 
cią. Na dalsze pytanie przewodńiczącego, świa 
dek wyjaśnia, że odniósł wrażenie, iż Bara- 
nowski nie należał do O. U. N., — posiadał 

raczej kontakty z grupą opozycyjną. Przypu 

szczeń żadnych nie chce stawiać. 
Ną zapytanie sędziego Chrząszczewskiego 

"czy Czechowski mógł zataić wiadomość, któ- 
rą mu podał Baranowski o rewolwerze, mają 
cą na wzgledzie zatrzymanie dla siebie na- 
grody 10.000, przeznaczonej na wykrycie mor- 

derców, świadek po namyśle odpowiada, że 
to jest zupełnie możliwe. Sędzia Kuczera 

chce dowiedzieć się od świadka, w jaki spo- 

sób można wytłumaczyć rozbieżność opinji 
poszczególnych przedstawicieli władz na rolę 

Baranowskiego. Świadek określa to w ten spo 
sób, że radca ITwachow i sam świadek styka- 
li się z Baranowskim dłużej, inni zaś znali go 

krócej. W tem miejscu świadek prostuje ze- 

znania niektórych świadków, jak np. Radono- 
wicza i Dębickiego, którzy zeznali, że Bara- 

nowski dawał informacje bezwartościowe. 
Według świadka, wyżej wymienieni w tej spra 
wie nic nie mogli wiedzieć. Świadek zeznaje 
dalej stanowczo, że informacje Baranowskiego 

o zamachu na Targi Wschodnie były prawdzi . 

we i dobre. 
Następnie stawia zapytania obrońca Bu 

nija adw. Suchewycz: 

Pan prowadził dochodzenie w spza- 
wie zamachu na Targi Wschodnie? Przypomi 
nam panu, że w restauracji przy ul. Kochanow 
skiego schodzili się.spiskowcy Bida, Teresz- 
czuk, Wacyk i inni. Tereszczuk i Wacyk po 
wyjściu z restauracji spotkali się raz z ja- 
kimś osobnikiem, który wręczył im pakiecik, 

aby podłożyli go pod budynki Targów Wschod 
nich. Rysopis jednego z osobników, którzy do 
ręczali pakiecik, zgadza się z rysopisem Ba- 
ranowskiego. Czy pan to badał''? 

W tem miejscu oskarżony Baranowski, 
widocznie zdenerwowany, „wstaje i mówi: „To 
nie są dobre informacje''. 

Świadek oświadcza, że zdaje mu się rów 
nież, że to nie są dobre informacje. Stwier-     Wieniec na grobie towarzysza lotu 

Przybyły do Warszawy płk. Filipowicz szef departamentu lotnictwa cywilnego w 
Ministerstwie Komunikacji, złożył wieniec na grobie swego towarzysza lotu ś.p. kpt. Lewo- 
niewskiego. Na zdjęciu moment składania wieńca. Obok. dyr: Filipowieza kpt. Piątkow- 
ski (nachylony). Na lewo — żona dr. Filipo wieza. Na wieńcu wstęga z napisem: „Drozie 
mu Koledze — Filipowicz. 

: 

dza, że na przedstawionych Tereszczukowi i 

Wacykowi fotografjach znanych .bojowców 
nikogo nie poznali. 

Po zarządzonej przerwie, po zeznaniach 

kom. Bilewicza, zeznawał nadkomisarz Petri, 
który podaje znane szczegóły, dotyczące ak- 
tów terrorystycznych, aż po Gródek Jagiel- 
loński. Na zeznaniach nadkom. Petriego zam 

knięto przesłuchiwanie świadków,  poczem 
przewodniczący zarządził drugą przerwę. 

Po przerwie adw. Suchewycz zabiera głos 
i oświadcza w języku ukraińskim: „W tomie 
6-m aktu umieszczone są zeznania policyjne 
Romana Baranowskiego. Pewien ustęp w nich 
zawarty opublikowany został w prasie war- 
szawskiej, a mianowicie, że „zgłosić się do 

mnie mieli student Roman Suchewycz i inż. 
Pidhajny, oświadczając, że oni są faktyczne- 
mi sprawcami zabójstwa Śp. kuratora Sobiń- 
skiego i chcą się z tem zwrócić do władz. We 
dług zeznań, jakie poczynił Baranowski, mią 

łem im oświadczyć, żeby się nie zgłaszali'*. 
Tu głos obrońcy łamie się od widocznego wzru 

szenia. „Pod słowem honoru uczciwego czło- 
wieka — mówił dalej adw. Suchewycz — oś- 
wiadczam, że to nieprawda ''. Następnie adw. 
Suchewycz składa drugie oświadczenie, któ- 

re wywołuje na sali sądowej wielką sensacją: 

„W czasie rozprawy — ciągnie Suche- 
wycz — doszło do mojej wiadomości, że Ba 
ranowski powiedział swemu obrońcy adw. 

Kreuznauerowi, że o ile go będą ciągnąć za 
język, to opowie, że ja wraz ze swym kolegą 

adw. Starosolskim namawiałem go w więzieniu 

i dawałem mu rewolwer, aby dokonał zama- 
chu na sali sądowej'*. 

Przewodniczący w odpowiedzi deklaruje, 

że jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to nikt akt 
sprawy osobom postronnym nie wydawał. 

Oskarżony Baranowski zeznaje, że swe- 

go czasu Roman Suchewycz, bratanek adw. 

Suchewycza i inż. Pidhajny powiedzieli mu 
sami, że oni właśnie dokonali zabójstwa ku- 
ratora Sobińskiego. Oskarżony Baranowski za 
przecza jednak, jakoby mówił o tem, że mec. 
Suchewycz odradzał im złożyć pówyższe ośŚ- 
wiadczenie władzom. O ile chodzi o sprawę 
zamachu na sali sądowej. Baranowski zezna- 

je, że kiedy siedział swego czasu w więzieniu, 
to więźniowie otrzymali wówczas tajną drogą 
trzy pistolety. Mecenas nie wręczył mu co 
prawda rewolweru, lecz doręczył mu kompas, 
aby ułatwić ucieczkę. 

Obrońca Baranowskiego adw. Kreuznauer 
oświadcza, że w imię prawdy potwierdza, że 

Baranowski zakomunikował mu powyższe sło 
wa pod adresem mec. Suchewycza. 

- Mec. Suchewycz stawia wniosek o powo 
łanie jako świadków dr. Starosielskiego, Pa- 
lijewa, Zenona Kossaka, dr. Łużnickiego i sę 
dziego Korżyńskiego. Prokurator Mitraszew- 
ski zaznaczył, że zbada sprawę przedostania 
się wiadomości z aktów sprawy do prasy, a 
następnie wnosi o odrzucenie wniosków co do 
powołania nowych świadków. Trybunał udaje 
się na naradę, poczem przewodniczący oznaj 
mia, że wniosek obrony co do powołania no- 
wych świadków został odrzucony. 

Na tem rozprawa poniedziałkowa została 
zakończona. Dalszy ciąg we wtorek. 

  

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
*ORODZIEJ] — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KŁECK — Sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch% 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stranie 2-ej i 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach šwigiecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń | 
c» do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołałe, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. : 
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MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

OSZMIANA — 
"PODBRODZIE 

SŁONIM — 

WOŁOŻYN — 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — uŁ Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— «& Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

R ui. Mickiewicza 10. Księgarnia ]. Ryppa 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte Gy. 

Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja , 

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

"ASA TT7E AIA TSS | ь 

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

Lk a 1 

Subskrypcja Pożyczki osiągnęła TELEGRAMY 
253.032.700 złotych 

WARSZAWA. Pat. — WEDŁUG MELDUNKÓW, jAKIE OTRZYMAŁ DO 

GODZINY 22:ej KOMISARZ GENERALNY POŻYCZKI NARODOWEJ, NA TERE- 

NIE CAŁEGO PAŃSTWA SUBSKRYBOWANO POŻYCZKĘ NA OGÓLNĄ SUMĘ 

253.032.700 ZŁOTYCH. 

NOWE ROZPORZĄDZENIE w SPRAWIE POŻYCZKI 
WARSZAWA. Pat. Rozporzą- 

2 dzenie Ministra Skarbu z dnia 2 paždzier 
nika o uzupełnieniu $ 5 rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dn. 7 września 1933 
roku о wypuszczeniu 6 proc. pożyczki 
wewnętrznej. 

Na podstawie artykułów 13 i 14 roz 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospołi- 
tej z dnia 5 września 1933 r. © wypusz- 
czeniu pożyczki wewnętrznej (D. U. R. P. 
> 67, poz. 503) zarządzam co nastę- 

pie: 
$ 1! — Paragraf 5 rozporządzenia 

Ministra Skarbu z dnia 7 września 1933 
roku o wypuszczeniu 6 proc pożyczki 
wewnętrznej (D. U. R. P. Nr. 67, poz. 
507) uzupełnia się ustępami 3 i 4-em na 
stępującej treści: 

Po opłaceniu 1/6 należności tytu- 
iem pierwszej raty może być na żądanie 
subskrybenta pozostała część rozłożona 
na 10 równych rat miesięcznych, płat- 
nych najpóźniej 5-go dnia każdego mie- 
siąca. Subskrybentom, korzystającym: z 
niniejszego przepisu, nie przysługuje pra 
wo do bonifikaty, o której mowa w ustę 
pie poprzednim, zaś obligację będą im wy 
dane po uiszczeniu całej należności, bez 
pierwszego kuponu płatnego 1 lipca 1934 
roku. 

Tryb postępowania, związany z roz 
łożeniem należności na 10 rat, ustali Ko- 
misarz Generalny Pożyczki Narodowej. 

g:2. Rozporządzenie niniejsze 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Termin zamknięcia subskrypcji Pożyczki 
WARSZAWA, PAT. Termin zamknięcia 

subskrypcji pożyczki narodowej, ustalony pier- 
wotnie na dzień 7 października 1933 r. skraca 
się do 5 października 1933 r. Do dnia 7 paździer- 
nika 1933 r. subskrypcję przyjmować będą 
jedynie kasy Urzędów Skarbowych od osób 

pragnących nabyć obligacje 6 proc. pożyczki 
narodowej za należności od Skarbu Państwą, 
stosownie do obwieszczenia. Ministra Skarbu 
z dnia 16 września 1933 r. (Monitor Polski z dn. 
20 września 1933 r. Nr. 216.). 

Proces przywódców Centralewu 
: przed Sądem 

WARSZAWA (tei. wł.). Wczoraj na wo- 

kandzie Sądu Najwyższego znalazła się zno. 

wu sprawa przywódców Centrolewu. Przewod- 

_niczył prezes Rzymowski. Ława obrońców 

stawiła się w komplecie. Z oskarżonych przy-. 

był tylko p. Mastek, który zajął miejsce wśród 

nielicznej publiczności, 

Rozprawa rozpoczęła się od referatu sę- 
dziego Wiszniewskiego, który przewodniczył 

na poprzedniej rozprawie w Sądzie Najwyż- 

Szym. 

Głównym argumentem skargi kasacyjnej 

Najwyższym 
jest kwestjonowanie przez obronę przemocy 

jaką Centrolew miał stosować wobec rządu. 

Po referacie sędziego Wiszniewskiego prze 

mawiali obrońcy Berenson i Szurlej dowodząc 

słisznośći argumentów  przytoczońych w 
skardze kasacyjnej. Po tych przemówieniach 
przewodniczący odroczył rozprawę do dnia 

następnego. W dniu dzisiejszym będą mówić 

pozostali obrońcy i prokurator p. Piernikow- 

ski. Ogłoszenia wyroku» należy oczekiwać 

dziś wieczorem. 

Nowy dyrekter Depart. Ogólnego w Min. Skarbu 
WARSZAWA (tel. wł.). Dotychczasowy 

kierownik biura personalnego w Ministerstwie 

Skarbu p. Marjan Węgrzynowski mianowany 

został dyrektorem Departamentu Ogólnego w 
Min. Skarbu a jego dotychczasowe stanowi- 
sko objął mjr. Włodzimierz Zieliński. 

Polityczna podróż 
BIAŁOGRÓD. PAT. Prasa jugosłowiańska 

jednomyślnie podkreśla znaczenie podróży, 
jaką odbywa obecnie król Aleksander, stwierdza- 
jąc, że kończy Ona akcję, rozpoczętą podczas 
ostatniej konferencji Stałej Rady Małej Ententy 
w Sinaja. 4 

Dziennik „Vreme* sądzi, że inicjatywa mo- 

narchy jugosłowiańskiego wyda bardziej kon- 
kretne rezultaty o ile chodzi o stabilizację po- 

króla Aleksandra 
koju europejskiego, aniżeli różne 
zobowiązania. й ® 

„Politika“ zaznacza, że prasa 
przywiązuje do spotkania króla z 

Paszą wielkie znaczenie. Rozmowy 
odbędą się podczas tego spotkania, będą mia- 

ły wielką wagę dla rozwoju sytuacji politycz- 
nej na Bałkanach i nad brzegami morzą Śród- 
ziemnego, | 

formalne 

turecka 
Kemalem. 

Zmiana Konstytucji w Austrji 
WIEDEŃ. Pat. — O reformie konstytucji 

austrjackiej donoszą dzienniki, że prowizorycz 

na Rada .Krajów i Stanów składać się będzie 
z 18 przedstawicieli krajów i z odpowiedniej 
liczby przedstawicieli stanów. Ta prowizorycz 
na rada zajmie się opracowaniem definityw- 

nej konstytucji austrjackiej. Słychać, że bę- 

dzie utrzymany system dwuizbowy. Liczba 
posłów do Rady Narodowej będzie zmniejszo 
na ze 165 do 80. Wiek wyborczy podwyższe 
ny będzie do 30 lat. W pewnych określonych 
wypadkach wyborcy otrzymać mają po dwa 
głosy. 

Znewu rozruchy w Kubie 
HAWANA. Pat. — W dniu 2 bm. rano 

między zabarykadowanemi w hotelu Natio- 
nal a żołnierzami, pilnującymi hotelu, doszio 
do gwałtownych krwawych walk. Również w 
innych częściach miasta doszło do rozruchów. 
Przywódcy komunistyczni i agitatorzy wywo- 
łali w dniu wczorajszym zamieszki i ogłosili 
strajk protestacyjny z powodu .t. zw. „krwa- 

Trzęsienie ziemi 
LOS ANGELES. PAT. W dniu 2 b. m. 

o godz. 1.10 w Los Angeles dały się odczuć 
silne wstrząsy podziemne. * 

"Tysiące osób ogarnięte paniką wyległy na 
ulice miasta. Według dotychczasowych da- 

nych, strat w ludziach niema. Straty mater- 

wego piątku''. W czasie walk przed hotelem 
National zabitych zostało 3 oficerów i.5 żoł 
nierzy. ' х 

HAWANA. Pat. — Po 4-godzinnych wal 
kach oblężeni w hotelu National oficerowie 
odparli atakujących. 

W Santiago rozpoczął się strajk gene- 

w Kalifornii 
jalne są dość duże. 

LOS ANGELES. PAT. Wskutek  trzęsie- 

nia ziemi, jakie Odczuto tu w poniedziałek 
rano, jedna osoba została zabita, a dwie od- 
niosły rany. Kilka budynków uległo  znisz- 
czeniu, 

  

Banda Bachracha przed Sądem 
WARSZAWA, (tel, wł.) Wczoraj przed 

Sądem Okręgowym rozpoczął się proces osła- 

wionej bandy przemytniczej Bachracha. Po 
sprawdzeniu generalji oskarżonych, prokura- 
tor" Suski wystąpił z wnioskiem o skreślenie 
z listy świadków sędziego śledczego Gra- 
bowskiego, którego powołała obrona dla usta- 
lenia rzekomej niewiarogodności zeznań głów. 

nego świadka Kohna, który złożył w więzie- 
niu (aresztowany w innej sprawie) sensacyj- | 
ne zeznanie obciążające oskarżonych. 

Decyzję w sprawie wniosku prokuratora 

Sąd postanowił wydać po przesłuchaniu Koh. 

na. Na tem rozprawę przerwano. Potrwa ona 

kilka dni. 

jakie od-- 

  

ZA ZRYWANIE PLAKATÓW POŻYCZKI 
KATOWICE. Pat. — Dyrekcja policii 

w Katowieach w postępowaniu karno-adm 

jnem zała dziś Waltera Kubis 

21, na dwa tygodnie bezwzględnego ar 

tu, z natychmiastowem osadzeniem, za zrywa 
nie plakatów pożyczki narodowej. 

PRAWO PIERWSZEŃSTWA DLA INWA- 
LIDÓW WOJENNYCH. 

WARSZAWA. (tel. wł.) Na skutek inter- 

wencji przedstawicieli Zw. Inwalidów w zwią 
zku z zamierzoną reorganizacją sprzedaży wy 

robów monopolu tytuniowego odbyła się kon- 
ferencja, w której wziął udział prezes płk. Sła 

wek i vice-minister Jastrzębski. W konkluzji 
dyskusji płk. Sławek wyraził zdanie, że pra 

wo pierwszeństwa dla inwalidów wojenych i 

innych wojskowych osób dla państwa zasłn- 

żonych winno być zachowane i zastrzeżone w 

odpowiednim dekrecie. 

ŻYDZI DO PALESTYNY. 
WARSZAWA. Pat W dniu dzisiej- 

szym wyjechało z Warszawy do Palestyny 
via Triest 130 Żydów na stały pobyt. 

TRAGICZNY WYPADEK W HUCIE. 
KRÓLEWSKA HUTA. Pat. — Wezofaj - 

w waleowni huty Faiwa miał miejsce tragicz- 

ny wypadek.'Z nieustalonej przyczyny nastą- 

piło krótkie spięcie. Powstał pożay, a od bu- 
chających płomieni zajęło się ubranie na”mon 

terze Jerzym Korzekwie, zatrudnionego czy- 
szezeniem urządzeń elektrycznych. Monter do- 

znał tak ciężkich poparzeń, że w kilka godzin 
potem zmarł. Drugi monter Miller, stojący 

opodal, doznał bardzo silnych poparzeń i w 
stanie ciężkim odwieziony został do szpitata. 

WYBÓR NIESTAŁYCH CZŁONKÓW RADY 
(GENEWA. Pat. — Zgromadzenie Ligi 

Narodów dókonało dziś wyboru trzech niesta- 
łych członków Rady na miejsce Irlandji, Nor 
wegji i Gwatemali. Wybrano Danję 52 głosa 

mi, Argentynę — 49 i Australję — 47, х 

ZMIANA GABINETU W PERSJI. 
TEHERAN. Pat. — Nastąpiła nagła zmia 

na rządu perskiego. Powodem tej zmiany — 
według miarodajnych informacyj — była oso 
bista niechęć szacha do nowego premjera, kió- - 
ry uzurpował sobie zbyt dużo uprawnień w 
„stosunku do osoby. panującęgo. Nowy gabinet 
ma zwrócić baczną uwagę na sprawy higje- 
ny publicznej, co do której szach w ostatnich 
czasach wyraził swoje niezadowolenie, oraz 
sprawy komunikacyjne, w szezególnóści kole- 
jowe. Na czele nowego gabinetu stanął Fau- 
xoughi, były minister spraw zagranicznych. 
Sprawy zagraniczne objął Kazemi. 

USZKODZENIE „DĘBU HITLERA'' 
ESSEN. Pat. W Krefeld nieznani 

sprawcy uszkodzili t. zw. „dąb Hitlera''. Po 
lieja zarządziła, iż przez trzy dni nie będą 
wydawane obiady więźniom politycznym, po- 
chodzącym z Krefeld. 

NEURATH U HITLERA 
BERLIN. PAT. Biuro Wolffa komunikuje, 

że minister spraw zagranicznych -. Rzeszy von 

Neurath był przyjęty po powrocie z Genewy 
przez kanclerza Rzeszy, któremu złożył spra- 
wozdanie z odbywającej się obecnie sesji Li- 
gi Narodów i przeprowadzonych przez siebie 
rokowań. Kanclerz Hiber całkowicie zaa- 
probował stanowisko zajęte przez - ministra 

spraw zagraincznych. 

DZIE. E NIEMIECCY w BERLINIE 
„BERLIN. PAT. Wydaleni z Rosji So- | 

wieckiej dziennikarze niemieccy przybyli w dniu 
2 b. m. rano do Berlina. Jak donosi prasa, w 
rozmowach korespondenci podkreślali między 
innemi poprawne zachowanie się władz  so- 
wieckich, jednakże kontroła bagazowa na grani- 
cy polsko - sowieckiej była bardzo ostra. Ro. 

dziny dziennikarzy niemieckich pozostały w Mo- 
skwie. 

TAJEMNICZE MORDERSTWO. 
WIEDEŃ. Pat. — „Morgen““ donosi, że 

28. września wyłowiono z Dunaju, w pobliżu 
miejscowości Heinbach zwłoki mężczyzny od 
30 do 40 lat. Oględziny lekarskie stwierdzi- 
ły liezne obrażenia i rany, pochodzące niewąt * 
pliwie od torturowania. Istnieją poszlaki, że 
mężczyzna ów pochodził z Norymbergi i padł 
ofiarą wyrafinowanego morderstwa politycz- 
nego. 

.W POSZUKIWANIU PAROWOCA. 
TOKJO. Pat. — Przy poszukiwaniu ofiar 

katastrofy parowca wycieczkowego, który za 
tonął w pobliżu Kumamoto, wyłowiono zwło- 
ki 33 osób. 40 pasażerów zginęło bez wieści. 
Istnieje obawa, że wszysey oni zatonęli. 
n ńplniewątpliwie sb 

SPOTKANIE KRÓLEWSKIE. 
SOFJA. Pat. — W związku z zapowie 

dzianą wizytą pary królewskiej u królewskiej 

    

  

     

  

    

  

     

- pary bułgarskiej w Fuxynogradzie pod War- 
ną. Agencja Bułgarska donosi, że spotkanie to 
będzie miało charakter Ściśle prywatny i że 
ani członkowie świty, ani też ministrowie nie 
będą przytem obecni. 

  

Giełda warszawska 
Z dnia 2 października 1933 r. 

Belgia 124,60 — 124,91 —- 124,29. 
Gdańsk 173,60 174,03 — 173,17 . 
Holandja 360,15 — 360.10 — 361.00 

359,20. 
Londyn 27,65 — 27,80 — 27,50. 
Nowy York kabel 5,78 — 5,82, — 5,74. 

Paryż 34,95 — 35,01 — 34,86. 
Szwajcarja 173,05-— 173,48 — 173,62. 
Włochy 46,98 — 47,21 — 46,75. 
Berlin w obrotach prywatnych 212,80. — 
Tendencja dla pożyczek niejednolita  dlą 

listów przeważnie słabsza.



  

ILVA RERUM 
SPRAWY TEATRALNE 

W Warszawie wielkie zdarzenie: odbyła 

się premjera sztuki S. Przybyszewskiej „Spra 
wa Dantona'', która zainaugurowała otwar- 
cie sezonu w Teatrze Polskim. 

Kurjer Poranny (273) pisze: 
Przed rozpoczęciem przedstawienia, pre- 

zes Tow. Krzewienia Kultury Teatralnej p. 

wiceminister Korsak wygłosił przemówienie, 
w którem powiedział m. in: 

„Wieczór dzisiejszy jest zaiste wieczorem 
uroczystym przez dokonywującą się w nim 
manifestację sympatji i opieki dla teatrów 

ze strony Państwa. W tych warunkach 
chwila zgromadzenia tak znakomitego dostoj- 
nego grona w murach, które dźwignięto wy- 

< silkiem jednostek jeszcze w czasach niewoli, 

by“ w nich stworzyć placówkę teatralną, 

jaknajmniej od wpływów rządu zaborczego 
zależną, staje się w życiu teatru chwilą zai- 
ste osobliwą. " 

Wieczór ten zapoczątkuje dla Teatru Pol 
skiego nową erę. Po latach ciężkich zmagań, 
trudów i zawodów, wśród których nieraz 
zatracała się linja zasadnicza służenia  roz- 

wojowi dramaturgji polskiej, staje się on 

etapem zwrotnym, nawiązującym do najlep- 
szych tradycyj tej sceny. 

Tow. Krzewienia Kultury Teatralnej w 
Polsce, obejmując tę placówkę teatralną, pra- 
gnie dać w niej społeczeństwu teatr, któryby 
służył najwyższym wartościoma sztuki. Pre- 

mjera inauguracyjna staje się poniekąd tego 
programu wyrazem. 

Towarzystwo, a więc i jego teatry cie- 

szą się opieką Państwa. Daje to im pewność 
istnienia i siłę moralną, ale i nakłada du- 
że obowiązki. Mają one niejako stanowić te- 

atry użyteczności publicznej, mają być po- 
trzebne społeczeństwu i odgrywać dodatnią 

rolę w jego życiu duchowem. W myśl naj- 
szczytniejszych wskazań największego mi- 

strza Polskiego Teatru, przeznaczeniem Teatra 
było „pokazywać cnocie własne jej rysy, 

złości, żywy jej obraz a światu i duchowi 
wieku postać ich i pigtno““... 

Działalności Tow. Krzewienia Kultury 
"Teatralnej z RZ przygląda się 

cała Polska. 
Dziennik Poznański - (226) 

się wstecz na dość burzliwe przejścia tea- 
 trów poznańskich, których ofiarą przede- 

wszystkiem padali artyści, „zarywani** przez 

ogląda jąc 

dyrektorów i osławiony ZASP, —  uchyia 
rąbka tajemnicy krytyków. 

To wszystko razem, smutne i przykre 

wkładało na krytykę teatralną jeden: „impe- 

ratyw kategoryczny'* — nie odstraszać pu- 
bliczności, za wszelką cenę zachęcać i nakła- 

" niać do chodzenia do teatru, aby ten teatr już 
całkowicie nie upadł, aby „przetrwał'', byle 
„przetrwał! '.... 

Wobec takiego nakazu chwili, milkły 
wszelkie inne względy artystyczne, krytycz- 

"ne, zamykało się oczy nawet na t. zw. uczci- 

wość publicystyczną, żądającą informowania 
czytelników rzetelnie i prawdziwie. Prawdę 

ukrywało się między wierszami sprawozdań, 
w niedomówieniach i zamilczeniach. Stwarza 
ło się ad hoc pewien jakgdyby „szyfr'* poro- 
zumiewawczy pomiędzy krytykiem z jednej, 
a aktorami i najinteligentniejszą, najlepiej 

'.- orjentującą się częścią czytającej publiczno- 

        

   
   

            

- _ miepotrzebnie akcentowanych, 

ści z drugiej strony... Ogół najszerszy do- 
wiadywał się z krytyk teatralnych tylko 
dwóch rzeczy: że wszystko było Ślicznie i że 
trzeba koniecznie chodzić do teatru... | 

, "Wysiki szlachetnych krytyków, starają- 
cych się poprzeć życzliwem słowem bankrutn- 

_ jące teatry, nie na wiele się zdały: 
Krytycy chwalili i mówili swoje, a pu- 

bliczność robiła a raczej nie robiła swojego, 

poprostu stroniła od teatru i krytyk... 

"I to jest ta gorzka prawda, ktorą musi 
się skonstatować i z „którą trzeba się liczyć, 
liczyć w interesie zarówno teatru, jak kryty- 

° / К dzienikarstwa i nadewszystko publiczno- 
ści. 

Taki stan rzeczy wywołuje na łamach 
„dziennika stanowczą reakcję: jeżeli grzeczno- 

_ Ściowe recenzje nie odnoszą żadnego skutku, 
wówczas można (a nawet trzeba) pozwolić 

_ sobie na mówienie szezerej prawdy. 
w tej chwili hasło „brzmieć musi: 

damy dobrego teatru i 
popierać. 

/ Jest kryzys. Być może, że jest w momen- 
cie przesilenia się, ale jeszcze jest Bóg sam 
raczy wiedzieć, jak długo trwać bedzie?. 

Publiczność ma coraz mniej pieniędzy, 
staje się coraz ostrożniejsza, podejrzliwsza. 
"Na jednej z ostatnich premjer, pewien arty- 

- sta teatru opowieuział mi następujący fakt. 
— № krzesłach po ża nim siedziała jakaś para, 
może małżeństwo. Podczas antraktu lichej i 
licho granej sztuki, pani powiedziała do swe- 

„Žą- 
* tylko taki będziemy 

Rzemiosło pomorskie 

SŁOWU 

na Pożyczkę Narodową 

  

Pomorze, szlachetnie 

udział w subskrypcji Pożyczki 

wezwanie i 
sty, pocz 
   
   

  

     

w Grudzi 
    

   

  

  

    

współzawodnicząc z innemi województwami, wzięło g 

Narodowej. Rzemiosło pomorskie pośpieszyło na pie 
dzu wydrukowała we własiej drukarni odezwy, 

rozesłano do każdego warsztatu rzemieślnicze: 

   

      

     

na Pomo ekspedycj szych druków wzięły udzi 
ły rzemieśln które samowolnie za vą pracę dla osiągnięcia pełnego suk 
cesu Pożyczki Narodowej. Ilustracje nasze przedstawiają uczenice rzemieślnicze - przy 
pracy. 

      

Ce mów! matka o Violecie? 
Zeznania pani Noziers, matki młodocia- 

nej trucicielki, trwały długo: pięć godzin 
świadczyła ona u sędziego śledczego przeciw 

córce. Oto streszczenie: 

12 sierpnia skradła Violetta rodzicom 
400 franków, wyłamując drzwi szafy. Te307 

dnia trucicielka kupiła, jak wiadomo futro, 
płacąc za nie 600 fr. Twierdzi że pieniądze 

otrzymała od tajemniczego Emila. Nieprawda 

— 400 fr. to były pieniądze skradzione, a 
200 mogła otrzymać od przygodnych kochan- 
ków na bulwarach. 

Szczegóły otrucia pamięta pani Noziers 
z całą dokładnością. 

— Lekarstwo, które mi dała Violetta — 

opowiada — było tak gorzkie, że połowę wy 

lałam do złewu, resztę zaś rozcieńczyłam wo- 
dą. Tylko dlatego zostałam przy życiu. Vio- 

letta, aby złagodzić smak lekarstwa, podane 

go ojcu, włożyła do szklanki kawałek cukru. 

ULEWY NA POŁUDNIU FRANCJI 
Od kilku dni południe Francji nawiedza 

ją gwałtowne burze i ulewy, przyczyniając 

wielkie spustoszenia. Wszystkie drogi, wioda- 
ce do Montpellier, Saint-Gilles i Sommieres, 
znajdują się pod wodą i dojazd do tych miast 

jest uniemożliwiony. Tory kolejowe zalane są 
również, i pociągi z trudem dochodzą do sta- 
cyj, opóźniając się o kilka godzin. 

Onegdaj przeszła nad Biarritz nawałnica, 
powodując ogromne szkody. Piwnice i sute- 
reny domów zostały zalane; ulicami płyną ca 
łe potoki. 

: W miasteczku Saint-Mathien-de-Treviers 
huragan zniszczył kilka domów, zrywając 

dachy i ściany. W pobliżu Saint-Jean most 
na rzece poniosły wezbrane fale, 

Rzeka la Vidourle podniosła swój poziom 

o cztery metry; załewając okoliczne pola i łą 
ki. Są również ofiary w ludziach. 

Obecnie niepodobna obliczyć niezmiernych 
szkód. W każdym razie południowa Francja 
nie pamięta od roku 1858 straszliwszej powo 
dzi i burz. 

KTS IDE 

go towarzysza: „Znów na kilka miesięcy man 
dość teatru''. 

I jestem przekonany, że pani ta dotrzy- 

ma obietnicy. Zacznie się nowy sezon, przy- 

jadą nowi artyści, być może, że będą nowe 
sztuki dobre i dobrze grane. Ale ci ludzie, 
którzy stracili jeden wieczór i kilkanaście 
złotych, nie przyjdą; jak mówi przysłowie: 
„Sparzywszy się na gorącem, będą na zimne 
dmuchać ', 

I oto pełen skruchy krytyk, kreślący swe 
wyznanie, składa uroczyste przyrzeczenie, któ 

re wywoła panikę w szeregach aktorskich : 

-Na progu sezonu mówimy tym  wsz/:t- 
kim, których? to dotyczy, w których interesie 
piszemy te słowa twarde i przykre: „Koóń- 
czymy z systemem protekcyjnym, niech aikt 
mie liczy na poblažanie““, 

Będziemy uwzględniać miejscowe warunki, 
ale nic ponadto. Będziemy sprawiedliwi za- 
równo w pochwale, jak naganie. # 

„Kończymy z systemem protekcyjnym'*.. 
Czas największy !.. Lector. 

"TEATR WIELKI NA POHULANCE 
„MOST“ — SZTUKA W 3-0H AKTACH JERZEGO SZANIAWSKIEGO 

Przed paru miesiącami objazdowa grupa 
„Reduty wystawiła w Teatrze Letnim pierw- 

_ szą sztukę J. Szaniawskiego — „Murzynka““ ; 
— na otwarcie nowego sezonu Teatr na Po. 

_ hulance dał ostatnią sztukę Szaniawskiego, u 

że w swoim czasie Wilno poznało inne sztuki 
tegoż autora (Papierowy kochanek, Ptak, Że- 

glarz, Adwokat i róże), przeto można po. 

wiedzieć, że Wilno weale dobrze zna utalen- 
towanego, sympatycznego i ciekawego auto- 
"ra. 

Szaniawski ma swój odrębny styl literac- 
ki i sceniczny. Operuje on zwykle półtona- 
mi, posługuje się symbolami, lub zastanawia 
się nad zagadnieniami, dotyczącemi stosunku 

- jednostki do ogółu, opromienia swe utwory 
szlachetnym idealizmem, łagodnym humorem, 

„owiewa je zadumą, — kreśli sceny i poósta- 
tie pastelowo. 

Wszystkie jego sztuki mają na sobie 
swoiste piętno idealistycznej mgiełki, — róż- 

' nią się jednak tak pod względem treści, jak 
"1 kolorytu uczuciowego. 

Pogodny, uśmiechnięty „Murzynek““ jak- 
że jest niepodobny do beznadziejnego „Мо- 
stu'' 1... 

„Most'* (jeżeli sądzić z inscenizacji tea- 
tru na Pohulanee), nie należy do najlepszych 
sztuk Szaniawskiego, gdyż więcej jest w nim 
słów, niż akcji, więcej „nastroju'', niż kon- 
kretnych myśli, więcej symbolicznych posta- 
ci, niż żywych ludzi. Zbyt wielka ilość szcze- 
gółów, pełnych ukrytego znaczenia i wciąż 

I nieraz robi ze 

  

sztuki prawdziwy rebus i 
ne wrażenie. 

tem osłabia ogói- 

Bohaterem Sztuki jest 
most na rzece. Zbudowano ten most przed 
laty ku wielkiej wygodzie ludzi i tem jedno- 
cześnie nietylko pozbawiono zarobku  Prze- 

woźnika, ale niemal wyrzucono go poza na- 
wias życia, — odebrano mu rację istnienia i 
pracy. Przewoźnik czuje nienawiść 
stu, — nie rozumie jego potrzeby, gdyż prze- 
cież przez tyle setek lat ludzie jakoś 
bez mostu, posługując się promem i łódkami. 
Przewoźnik musi stoczyć decydującą walkę z 
mostem, — musi w tej walce albo zwyciężyć, 
albo paść. To jasne. 

A więc "most i Przewoźnik, — albo: 
most i prom, — Świat nowy i stary, — in- 

teres jednostki a interes ogółu. Zagadnienie 
wyraziste. 

słabia znaczenie mostu, jako symbolu. 

pi nie chcą kupować „żyletek** i wolą brzy- 
twy, gdyż ojcowie i dziadowie golili się 
brzytwą, a było lepiej: i 
większa, i podatki mniejsze... 
letki i brzytwy. 

Stary budynek zajazdu walczy z wdzie- 
iającą się do niego „duszą mostu'', a jedno- 
cześnie właśnie w jego ścianach urodził się i 
wyrósł jedyny syn Przewoźnika — Architekt, 
który opracował projekt wspaniałego gmachu 
Ligi Przyjaciół Człowieka... A więc: stary za- 
jazd i nowoczesny pałac... 

most, — zwykły 

do mo- 

żyli 

W sztuce jednak znajduje się je- 

szeze kilka podobnych przeciwstawień, co 0- 

Tak 
np. Gość, udający handlarza, narzeka, iż chło 

moralność była 

A więc — ży- 

W pogodziny po zażyciu lekarstwa, ojcie po 

czuł się niedobrze. Zaczęły się wymioty krwią, 

— On upadł na podłogę przy łóżku cót- 
ki. Prawie nieprzytomna podeszłam do niego, 
usiłując go podnieść, Violetta widziała, co się 

z nami dzieje, ale nie ruszyła się z łóżka. Na 
wet nie drgnęła. 

Szczegółowo również opowiada pani No- 
ziers o pierwszej próbie otrucia, dokonanej 
przez Violettę jeszcze w marcu. Wówczas to 

w mieszkaniu wybuchnął jednocześnie požax, 
który — zdaniem matki — nie mógł być 

łem przypadku. Firanki nie mogły zapalić się 
same. Uczyniłą to napewno Violetta. 

Młoda dziewczyna więc jest nietylko tra- 
ciciefką, ale i podpalaczką. EL. 

Umarł Jan Delmas 
Jan Delmas, znakomity bas Opery pa- 

ryskiej, sławny niegdyć na całą Europę, ū- 
marł w 72 roku życia. 

Przed pięciu laty ustąpił ze sceny, i 
tąd szybko o nim zapomniano. W swoim je- 
dnak czasie nie było większego odeń odtwór 
cy ról w dramatach muzycznych Wagnera. 
Rola Hansa Sachsa w „Meistersingerach'*, 
Wotana w „Złocie Renu'' i Hagena w „Zmie- 
rzchu bogów'* należały do najznakomit- 
szych. EL. 

  

ENUNCJACJA ROOSWELTA. 

LONDYN. Pat. — ORGAN CITY londyń 
skiej „Financial Times'* dowiaduje się z auto 
rytatywnego źródła amery kańskiego, że w 
ciągu bież. tygodnia nastąpi enuncjacja pre: 
zydenta. Rooswelta dotycząca dewaluacji i sta 
biilzaeji dolara. Enunejacja bedzie zawierała 
przyrzeczenie „ARTE powrotu do złotu 
go parytetu. 

WRĘCZENIE PUHARU GORDON-BENT- 
TA KPT. HYNKOWI i POR. BURZYŃSKIE- 

MU. 

CHICAGO. Pat. — Na terenie 
chicagowskiej odbyła się imponująca uroczy- 
stość wręczenia puharu Gordon-Beneta kapi- 
tanowi Hynkowi i porucznikowi Burzyńskie- 
mu. W uroczystości wzięli udział reprezentan 
ci wszystkich stowarzyszeń polskich w Sta- 
nach Zjednoczonych. Przyglądali jej tysiącz- 
ne tłumy. Przedewszystkiem odbyła się uxo- 
czystość o charakterze wojskowym, następnie 
cywilnym. Przemawiał burmistrz Chicago i 
konsul generalny RzeczypospóRtej Zbyszew- 
ski. 

ZWYCIĘSTWO TENISISTÓW POLSKICH 
W MERANIE. 

MERAN. Pat. — W Meranie odbywają 
się obecnie doroczne międzynarodowe zawody 
tenisowe przy udziale najlepszych rakiet wie- 
Państw europejskich. Z Polski startują: Ję- 
drzejowska, Tłoczyński, Hebda i Witman. 

W poerwszym dniu Polacy odnieśli sze- 
reg zwycięstw. Hebda wygrał z Włochem Fe 

'suro 5:7, 6:2, 6:2. 
Tłoczyński zwyciężył Niemca Mentzela 

Sk :1, 6:3. Witman pokonał Niemca Henza 8:4, 
ži 
Jedrzejowska grała dwukrotnie, bijąc Wło 

szkę Aogardo 6:0, 6:2 i 
10:8, 6:2. 

Prom — most, brzytwy — żylętki, zas 
„ jazd — pałac, ojcowie i dzieci... 

ezy i antytezy.... Syntezę musi stwo- 
rzyć widz... Autor jednak mimowoli utrudnia: 
widzowi to zadanie, skierowując jego uwagę 
na wielką ilość drobnych, a — jak sugeruje 
teatr — pełnych głębokiego znaczenia i ta- 
jemniezości przedmiotów i faktów. 

Na ścianie starego zajazdu jakiś niezna- 
ny podróżnik przed wielu laty, kiedy jeszcze 
nie było mostu, narysował karetę z czwórką 
koni... To coś znaczy... Opowiada się o hra- 
binie, która dotychczas nie uznaje mostu i 
przeprawia się przez rzekę tylko zapomocą 
promu, — na to trzeba zwrócić uwagę... Dru- 
ga żona Przewoźnika uciekła z inżynierem, 
budującym mosty, — to trzeba spamiętać. 
Przewoźnik reperuje sieć (sieć!), bierze wio- 
sło (wiosło!), odbywa w czółenku szaleńczą 
podróż przez wzburzoną rzekę (zwycięska 
walka z żywiołem w imię szczytnych hasełi) 
w ostatniej scenie cieszy się, oglądając kwiaż 
(kwiat w grudniu! — egoista uśmiecha się- 
ua widok kwiatka!), rodzina wówczas patrzy 
na zegar (zegar)! a syn Architekta opowia- 
da przyciszonym, tajemniczym głosem 0 ze- 
garach, które wybijają godziny szezęśliwości, 
wszystko to budzi czujność widza, pragnące- 
go nadążyć za każdą myślą autora i wsku- 

tek rozproszenia uwagi wpadającego w prze- 
sadę „zgłębiania'* sztuki. 7 

Do tego dochodzą pewne niekonsekwen- 
cje, które niepotrzebnie rzucają się w oczy, 

przeszkadzając przyjmowaniu zasadniczej tre 
ści. Tak mp. dziwnie wygląda kwitnący w 

grudniu kwiat, wzięty od ogrodnika (!) na 
pustkowiu, nawet nie na wsi, bo w jakiejś 
maleńkiej osadzie nad brzegiem rzeki.  Tm- 
ponująco, aczkolwiek całkiem  nieprawdopo- 

Zgromadzenie 
GENEWA. Pat. — Zgromadzenie Ligi Na- 

rodów zakończyło się w poniedziałek po połud 
niu debatą ogólną. Między innemi przemawiał 
francuski minister spraw zagranicznych Paul 

Boncour, który oświadczył na wstępie, że nie 

miał zamiaru zabierać głosu w tej debacie, 

gdyż wszystkie jego starania są obecnie skie 

rowane ku tej bliskiej dacie, która nie może 

ulec odroczeniu i w której okaże się, czy kon 
ferencja rozbrojeniowa da rezultaty, czy też 

nie i czy rozpocznie się prowadzący do woj- 

ny wyścig zbrojęń. Jednakże różnue słowa wy 

powiedziane w dyskusji wymagają odpowie- 
dzi Francji. 

Paul-Boncour omówił pakt 4-ch, zapew- 
niając, że Francja nie porzuciła i nie porzuci. 

polityki zaufania i współpracy. Mówca pod- 
kreślii konieczność przygotowania konwencji 

międzynarodowej, co ze swej strony wyma- 

ga porozumień regjonalnych i załatwienia 

spraw, wynikających z sąsiedztwa i wzajeia- 

nych stosunków politycznych. Delegat Francji 

uważa, że pakt 4-ch stanowi tego rodzaju uk 

ład regjonalny, narówni z paktem Małej Enten 

ty i z paktami o nieakresji i definicji napast 
nika, które dzięki mądrej polityce zawarte zo 
stały między Polską, Rumunją i państwami 
pogranicznemi z jednej strony a Rosją, oraz 

pomiędzy niemi wzajemnie. Zadaniem Ligi Na 

rodów — wywodził dalej Paul-Boncour 
winna być koordynacja wszystkich tych kom 
strukcyj regjonalnych. W dalszym ciągu prze 

mówienia Paul-Boncour dał wyraz swej soli- 

darności z kanclerzem Dolfussem co do ko- 
nieczności obrony niepodległości Austrji prze 

ciw wszelkiej akcji, zarówno wewnętrznej, 

jak i zewnętrznej. Mowę swą zakończył pod 

kreśleniem konieczności szybkiego zawarcia 
konwencji rozbrojeniowej, sprawiedliwej i moż 

liwej do przyjęcia dla wszystkich, której wy 

konanie byłoby zapewnione przez wzajemną 
równą i skuteczną kontrolą. 

GENEWA. PAT. VI Komisja Zgromadzenia 
przystąpiła w dniu 2 b. m. przed południem do 
dyskusji nad mandatami. Głównym przedmiotem 
obrad był mandat palestyński, a w szczegól. 

ności kwestja imigracji do Palestyny Żydów 
z Niemiec i z innych krajów. W dyskusji prze- 

mawiał między innemi delegat polski mini- 

ster Raczyński, który zaznaczył, że przema- 

wia jako reprezentant kraju, specjalnie zainte- 

reasowanego w kwestji mandatu palestyńskie. 

go, jako członek Rady, oraz ze względu na 
dużą cyfrę ludności żydowskiej w Polsce, 

W tym roku — mówił min. Raczyński — 
problem mandatu palestyńskiego wymaga spe- 
cjalnej uwagi komisji, gdyż posiada nowe mo: 
menty, interesujące szereg państw. Szereg Žy- 

dów opuściło Niemcy i szuka schronienia w 
różnych krajach Europy. Nie ulega wątpliwo- 
ści, że obecnym okresie kryzysu i bezrobocia 

kontynuowanie i wzmocnienie tego masowego 
uchodźtwa, które grozi przybraniem bardzo 
wielkich rozmiarów, wymaga @а zainstalowa- 
nia tych uchodźców wysiłków, które poważnie 
mogą ciążyć na maszynerjj gospodarczej i 

społecznej licznych krajów. Nic też dziwnego, 

— mówił dałej minister Raczyński — że wiel. 
ka liczba Żydólw, szukająca kraju, gdzie mo- 

głaby się osiedlić na stałe, zwraca się ku Pa- 
lestynie jako żydowskiej siedzibie narodowej. 
Z drugiej strony, dzięki poświęceniu narodu 
żydowskiego Palestyna osiągnęła duże postę- 

py. Niema tam kryzysu, ani bezrobocia, a bud- 
żet wykazuje dużą nadwyżkę dochodów. Zdol- 
ność absorbcyjna kraju znacznie się zwięk- 
szyła i według miarodajnych przewidywań, 

przybędzie w tym roku do Palestyny do 30 

tysięcy nowych emigrantów żydowskich. E- 
migranci żydowscy z Polski, którzy odegrali 

główną rolę w organizowaniu żydowskiej sie- 
dziby narodowej i przyczyniłi się do wybit- 
nie do obecnego stanu Palestyny, nie mogą 

znaleźć wrót swej Ziemi Obiecanej zamknię- 
tetmi, mają prawo oczekiwać, że ich roczne 

kontyngenty emigracyjne będą utrzymane. 

Należy się spodziewać, — zakończył minister 
Raczyński, — że Anglja jako mandatarjusz u- 

łatwi instalację Żydó ww Palestynie, prysto- 
sowując procedurę emigracyjną do nowych 
warunków zwiększonej liczby mandatów. Ży- 
dzi całego świata i państw  reprezentowa- 

nych w Genewie, jak również Stany Zjedno 
czone, niewątpliwie ułatwią jej to zadanie, 
a Liga Narodów wina udzielić tej akcji swej 
pomocy, 

Po tem przemówieniu delegat wielkiej Bry. 
tauji oświadczył, że kwestja emigracji żydów 
niemieckich do Palestyny będzie aa 

układu między władzami angielskiemi i nie- 
mieckiemi, Palestyna jest małym krajem 4 nie 
może zapewnić całkowitego rozwiązania te- 
go problemu. 

- Przed świętem kawalerji polskiej w Krakowie 
Cały dzień dzisiejszy przeciągały przez 

Kraków i powiat krakowski pułki kawalerji, 

które wezmą udział w rewji wojsk w dniń 6 
b.m. Wszystkie pułki znajdują się. w doskona 

łej formie, pomimo długich, forsownych mar- 

szów. W poszczególnych gminach powiatu 
krakowskiego na powitanie kawalerzystów do 

Krwawy napad na listonosza 
KRAKÓW. PAT. W dniu 2 października 

między godz, 8 a 9.tą niewykryci złoczyń- 
cy wkroczyli do mieszkania agenta handlowe- 

„go Michała Sueskinda przy ul. Pańskiej 11. 
"Bandyci wystrzałem z rewolweru zabili fistono- 

sza Walentego Przebindę, Śueskinda i jego 
żonę oraz ciężko zraniłi córkę Sueskindów. 

Listonosz Przebinda przybył do mieszka. 

na ukończeniu, 

dobnie wygląda działalność komisji, która/ u- 
stala, że zerwany przez rzekę most był przez 
kogoś podpilowany: ' Przecież szła kra i 
przeprawienie się przez rzekę starego Prze- 
woźnika było powszechnie uważane za istny 
cud, — w jakiż sposób komisja mogła ogią- 

dać słupy na środku rzeki, jak o tem opo- 
wiada Gość?... Nie jest uzasadniona zbyt dłu- 
ga obeeność u Przewoźnika jego syna i Sta- 
dentki, narzeczonej Architekta,  Architeky 
przyjechał do chorego ojca, ale ojciec się już 
poprawił, jednak tak asystent architektury, 
jak i jego narzeczona, Studentka siedzą bez- 
czynnie, choć przecież studja na politechni- 
ce trwają... 8 

Zarzuty te mają charakter  „czepiania 
się'', ale są: nieuniknione wskutek tego, że 
autor, pozbawiając sztukę żywszej akcji i 
zmuszając widza do wmyślania się i zasta- 

“4 

nawiania, sam skierowuje go na niebezpiecz- 
ną drogę surowej analizy całej - struktury 

sztuki. 
Walczy w sztuce świat nowy ze starym, 

ale Ściera się również interes jednostki z in- 
teresem zbiorowości. Przewoźnik, chcąc po 

konać swego triumfującego wroga, podpiło- 

wuje most, ale. tem samem nietylko godzi w 
interesy znacznej ilości ludzi, korzystających 
z dobrodziejstw mostu, ale niemal miażdży 

przyszłość własnego syna, który nie może w 

porę wysłać projektu pałacu na sąd konkur- 
sowy. (Musimy wierzyć, że właśnie ten Ar- 
chitekt zdobędzie pierwszą nagrodę!). 

Gdy Przewoźnik chce naprawić krzywdę, 
jaką wyrządza synowi, a pośrednio wszyst- 
kim tym, . którzy będą korzystać z wiedzy i 
talentu syna, — musi postawić na kartę wła- 

sne życie. 
osłonić 
* 

(Gdy Studentka chce później   

my przybrano festonami z zieleni i chorąg- 

wiami o barwach narodowych, wystawiano 
bramy trjumfalne przy których zgromadzo- 

na była ludność wiejska z orkiestrami i sztan 
dary.  Wznoszono entuzjastyczne okrzyki 

na cześć wojska i marszałka Piłsudskiego. 

  

nia Sueskindów celem dokonania wypłaty 10 
złotych. Sprawcy zrabowali torbę służbową 
listonosza z kwotą 18,000 zł. Ulica Pańska 

należy właściwie do okręgu listonosza Hartma- 
na, któremu w dniu wczorajszym przydzie- 

lono do pomocy listonosza Przebindę. Hartman 

miał przy sobie 50.000 zł. i podzielił swój 0k- 
tęg z zamordowanym listonoszem  Przebindą. 
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Nowa šwiątynia w Tokio 

doskonała Riroji Świątynia wpływowej sekty buddyjskiej Hon ganje w Tokio, Okazały ten budynek, będący 

stylu sjamskiego w architekturze 
TREK SI S OKI IKI ISO III RTZ DRZE TAI EDO IS 

japońskiej. 

Przewoźnika przed odpowiedzialnością sądo- 

wą za jego przestępstwo, staje wobec alter- 

natywy: spokój i szezęście Przewoźnika i 
krzywda niesłusznie posądzonych i już zaa- 
resztowanych młodzieńców, — albo klęska je- 
dnostki i uniewinnienie grupy ludzi. 

Walka życia nowego ze starem, — ście- 

ranie się jednostki, szukającej osobistego 

szeżęścia, — z ogółem, obojętnym na interes, 
jednostki; — nie dość tego: jest w sztućce i 
trzeci rodzaj walki: dwóch indywidualności. 

Człowiekiem silnym, upartym, skończenie 

egoistycznym, jest Przewoźnik, otoczony ludź- 

mi, o wiele słabszymi od niego. Przeciwsta- 

wia się mu Studentka, walcząca nietylko © 

własne szczęście, ale o szezęście swego na- 

rzeczonego, który (tak ona wierzy!) ma do 
spełnienia wielkie zadanie, jako człowiek wy- 
jątkowy. 

Studentka przezwycięża egoizm Przewoź 

nika, budzi jego sumienie, otwiera przed: nim 
szersze horyzonty, wywołuje na jego ustach 
uśmiech na widok kwiatka!.. Przewoźnik u- 
znaje się za zwyciężonego, — mówi o tem ze 

szczerą radością, — sam stwierdza, że uległ 

„Sile dobrej'**), Bądź co bądź ścierają.się dwa 

egoizmy — nie dwie idee. Jednem ze źró- 

deł siły studentki jest niezachwiana wiara w 
niezwykły talent Architekta. Kto wie, może 
ten Architekt rzeczywiście posiada głęboką 
wiedzę, ale, jako ezłowiek, jest przecież skoń 
czonym histerykiem, który wciąż czegoś nie 
może... Nie może zawczasu wykończyć pro- 

jektu i odkłada to na ostatnią chwilę, — nie 
może znieść atmosfery rodzinnego domu, bo 
się nią zatruwa, — nie może całkowicie zer- 
wać z domem, bo ma w sobie te pierwiastki, 
z których się składa ta niezdrowa atmosfera, 

— nie może przeciwwstawić się ojcu, bo o0j- 

„wyższa wilnian. 

W _WIRZE STOLICY 
ŚMIGŁY U WRÓT LIGI 

Mecz miał powodzenie. Ludzie lubią za- 
żartą walkę, energję na dwie drużyny, wy- 
stępujące po raz pierwszy w Warszawie przy 
było ze 2000 widzów. 

    

Bez łutu szczęścia nigdy się nie w 
mecza foot-balowego z równorzędnym  prze- 
ciwnikiem. Naprzód okazał się dużo lep- 
szym technicznie, niecb bszym, bardziej 

    

zgranym. Miał stałą przi gra toczyia 
się z reguły ua połowie wileńskiej. 

i ko; pnięta piłka 
skrzydło, "Pawlows ją dogania, 

asę, 

  

na praw: 
wspaniale      

  

centruje, Drag stopuje i płaskim strzałem 
z 15 mtr. ładuje go'a. W 3 minuty potem 

prawo s eląg nie, przepycha się przez 

trzech graczy, kiwa bramkarza i wjeżdza do 

  

pustej bramki, 15 minut i już 2:0! 

Ślązacy zrywają się jak iekli. Wszv- 

sey рга do SA lew. zydłowy Naprzodu 

sie centruje — pr у 
ut wolovem strzela w 

Rogow ani drgnął. 

Teraz widać, że Naprzód nie ma 
ścia za grosz. Sytuacja po sytuacji — m 
metr w bok, piorun nicuchronhy — w 

wiązanie sztangi, Chowaniec rozpaczliwie 

wybija Nastuli z pod nóg, Rogow końcami 
palców wybija murowaną piłkę na korner. 

Gwizdek kończy to oblężenie. 

zie przegrają: mówi vox populi 
Naprzód jest ieps 

› 

  

    

          

     

  

  

— Po 1 

o Šmigh 
„ musi Zwyciežyč. 

Ledwo zaczynają po pauzie — bramkarz 
Naprzodu wybiega do łatwej, górnej piłki; 
fatalnie ch. „ puszczą ją pod łokciem, Pa 
włowski ący spokojnie tej operaeji 
rzuca się jak lew i lekko wtrąca piłkę do 
pustej bramki 3:1. 

Dziki, lawinowy zryw Ślązaków, kopani- 
na pod bramką Śmigłego, becy nie umieją 
wybić, piłka kręci po karnem polu i wreszcie 
ostro wpada w dolny róg. 3:2! 

Teraz Wilnianie murują niedwuznaczni, 
zamiast pomocy jest 5 beków, Zbroja, Paw- 

łowski cofają się też, jeden Hajdul i Naczul- 
ski próbują przepojów — niegroźnych zresz- 
tą. Wyrównanie wisi w powietrzu. 

Piłka toczy się do bramkarza Naprzodu, 
goni ją zdaleka Naczulski, bramkarz wybie: 

i łapie, a w tymże momencie bek bez. 
wnie podstawia nogę i rozciąga Naczuls 

go. Karny. Zbroja bajecznie strzela. Po tym 

jednym karnym widać doskonałą technikę 
strzału. 4:2. Sędzia nadomiar usuwa brutal- 
nego beka Naprzodu. Mecz jego pewny. Na- 
przód w ostatniej pasji gra faul, sędzia zwa- 

la. jeszcze jednego gracza, Nastula udaje, że 
go kopnięto — znoszą go, drugi to samo i 

drużyna zdekompletowana. Siedmiu nie może 

grać, 5 minut przed końcem sędzia przerywa 
mecz. Głupi ten kawał nie nie pomoże Ślą- 
takom. 

Śmigły 
skuje dobrz 

      

   

      

   

    

    

    

jest mocniejszy fizycznie, wyzy- 

swą przewagę, wszyscy „welu- 

dzą** w graczy, becy są pod tym względem 
bez litości. Atak to 5 przebojowców — je- 
den, dwa passingi, to maximum, wspólnych 

akcyj niema, te pojedyńcze, na własną rękę 
przeboje są bardzo groźne. 

Obrona żelazna tylko zupełnie bez wy- 
kopu. Gdy nikt nie przeszkadza  rozmachać 
nogi — owszem, walą dobrze, ale w tłoku, w 

zwarciu mizernie. Rogow miał mało do robo- 

  

ty, co robił — robił bez zarzutu. 
Najsłabszą jest bezwzględnie pomoc. 

Trzech dodatkowych beków i tyle. Boczni 
kopią aby dalej, środkowy od czasu do czasu 
stara się podać. 

Naogół wszyscy typują, że Polonja sto- 
łeczna wygra bez trudu. Klasą istotnie prze- 

"Ale siłą, ambieją, moenemi 
kościami ustępuje wyraźnie. Nie dać sobie 
narzucić systemu Polonji: nie grać dołem, 
precyzyjnie — a rozklei się ich dobrze zmon- 
towaną drużynę. No i ostro wejść parę ra- 
zy w Łańkę i Szezepaniaka 
lonji. Nie, Śmigły ma duże szanse zwycię- 
stwa! Dobra drużyna. 

Naprzód z płaczem pojechał do domu. 

Paruset kibiców przybyłych specjalnie z Li- 
pin złorzeczyło sędziemu  Przeworskiemu 
(istotnie słaby), żal było tych zrozpaczonych 
spoconych, umęezonych chłopców. 

A. Śmigły uradowany. Oprócz kontuzjo- 

wanego poważnie Hajdula wszyscy się śmie- 
ją, dowcipkują, cieszą. "o jeden z tych pięk- 
nych, wesołych momentów w życiu piłkarza. 

а “Karol 
UKONCZENIE ROKOWAN POLSKO - 

„AUSTRJACKICH 
WIEDEŃ. PAT. Rokowania handlowe - 

polsko - austrjackie, które toczyły się w po- 

niedziałek przez cały dzień, zostały ukończone 
pomyślnie późnym wieczorem. We wszystkich 

punktach udało się osiągnąć porozumienie. 

Podpisanie traktatu nastąpi w dniach naj- 
bliższych. 

ciec go nie słucha, — nie może kochać Stu- 
dentki, bo pozwoliła ojeu narazić swe” życie 
dla niego, — nie może rozstać się z narze- 

ехопа, bo żyć bez niej nie może, — słowem, 
stale czegoś nie może... Czy taki człowiek 
mioże tworzyć?... Zaufanie, jakiem obdarza 

go studentka, wydaje się przesadnem... 

Skończonym neurastenikiem jest i Gość 
który w stopniu jeszcze większym, niż Archi- 

tekt, — „nie może''. Nie może kłamać, nie 

może mówić prawdy, nie może aresztować 
Przewoźnika, nie może dać mu spokoju, -— 
tylko jedno doskonale może: drżeć, wzdy- 
chać, załamywać ręce... 

Czy rzeczywiście takie typy były w inten- 
cji autora ?.. 

Sztuka Szaniawskiego jest przeładowan: 
symbolami, jest zamglona  niedomówieniami. 
Wydaje się, że w reżyserji należałoby wydo- 
być akcenty mocniejsze i nadać akcji nieco 
żywsze tempo. 'Na seenie jednak zastosowa- 
no wszystkie wypróbowane środki, służące do 
wywoływania „nastroju * — od szeptów, ję 
ków, rozpacznych, niemych póz, aż do powoli 

   

(„jak ślepe przeznaczenie'*)  zapadającej 
kurtyny. 

„Nastrėj““ byt, „nastroju““ było aż za du- 
ŻO... 

Wykonanwcami byli: Architekt — dyr. 
M. Szpakiewicz, który reżyserował sztukę, 

Studentka — p. Suchecka, — Przewoźnik 

p. L. Wołłejko, Robotnik — p. Martyka, 
— Dziewczyna — p. Sierska, — Gość — p. 
Woskowski, — Szofer — p. J. Hitlerski. 

W. Charkiewicz. 
  

*) Większą siłę studentki uznaje bez za- 
strzeżeń... 

Niestety widz ma zastrzeżenia, co do tej 

„dobrej siły'*. 
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Dekanainy Kon gres Marjański 
Unji Kół Żywego Różańca w Wasiliszkach 

Wszyscy komu leży na sercu rozwój i po- 
wodzenie Akcji Katolickiej u nas, szukają żywe- 
go materjału osobowęgo dla sprężystej pracy w 
tej najważniejszej komórce życia społeczno — re 
ligijnego, jaką jest parafja. 

Najlepszym niewątpliwie rezerwuarem osobo 

wym czujnych i wnikliwych katolików jest sto- 
warzyszenie, któremu dała początek przed stu 
laty w Belgji Paulina Jaricot, robotnica fab- 
ryczna. 

Dzieło je w ciągu stulecia tak się rozwinę- 
io i rozrosło wszędy, że dziś trudno sobie wyob- 
razić parafję bez „kół*, „wianków*, czy „róż" 

jak popularnie lud zwykł nazywać Unje Kół 
Żywego Różańca. 

Dziś dojrzał już czas, kiedy żywy Różaniec 

stać się powinien przedszkolem Akcji Katolic- 
kiej. Należy tylko zwekslować Żywy Różaniec 
z toru czysto dewocyjnego i wnikając w myśl 
doskonałej organizatorki, Pauliny Jaricot, skiero- 
wać na drogę pracy organizacyjnej religijno - 
społecznej do czego z natury rzeczy najbardziej 
się nadaje. 

Na podłożu takich rozważań duchowieństwo 
dekanatu Wasiliskiego na czele ze swym dzie- 
kanem ks. Ignacym Cyraskim zorganizowało w 
dn. 8 i 9 ub.m. Kongres Marjański Unji Kół Žy- 

wego Różańca. 

Powodzenie kongresu dowiodło, że trafne by 
ły wyćzucia potrzeby takiego Zjazdu. Kongres 
rozpoczęto w Święto Matki Boskiej Siewnej o 
godz. 4 po poł. nabożestwem „pod gołem nie- 
bem“ na placu ,/Targowisko* w Wasiliszkach, 

jedynym możliwie nadającym się na planowe 
rozmieszczenie uczęstników Kongresu, których 
liczba przekroczyła 15.000 osób na 40,000 o$ól- 
nej liczby katolików w dekanacie, 

O zainteresowaniu Kongresem  swiadcźyć 
może fakt, że Dziembrów odległy o 35 kilomet- 
rów dał 300 zrzeszonych w Różańcu, a Nowy- 

Dwór o trzy mile odległy z górą pół tysiąca sto- 
r=-warzyszonych. 

W parafji Lackiej. Ostryńskiej, Nowodwor- 
skiej, Sobakińskiej wioski na drodze pielgrzymek 
leżące wystawiały bramy triumfalne, obrazy, 
sypały drogi zielenią. Sąsiednie z Wasiliszkami 
parafje: Wawiórka, Stare- Wasiliszki - wiodły w 

procesjach z górą po trzy tysiące osób, przyczem 
w parafji Staro-Wasiliskiej uderzała mnoga cyf- 
ra mężczyzn różańcowychce, toż samo trzeba Do- 
wiedzieć o Zabłociu. 

Staraniem ks. dziekana Cyraskiego i wój- 
ta gminy p. Władysława Klikowicza stanął impo- 
nujący nawet na tak przestrzenym placu Ołtarz 
o trzynastu stopniach. W pobliżu ołtarza urządzo 
no wielkie (7 metrów na 4) podjum dla Komi- 
tetu, prezydjum i mówców Kongresu. Pomyśla- 
no też o budowie pomysłowego kiosku dla pism 
i broszur chętnie nabywanych. 

Cały plac — otoczony szpalerami 
drzew (brzozy, choinki) i girlandami w setki 
metrów wydłużonemi. 

Po obydwu stronach Ołtarza  dźwignięto 
dwa maszty 18-to metrowe spowite w zieleń 
dla papieskich i norodowych sztandarów. 

W Oltarzu na wysokości 12 metrów od po- 
ziomu zawisł obraz Matki Boskiej Różańcowej, 
a pod nim olbrzymi napis- program: „Przez 
Marję, Królowę Różańca Świętego do Jezusa 
Króła Eucharystycznego”. 

Budową zajęli się bezinteresownie majstrzy 
i pracownicy ceiesielscy z parafji. Oni też zbudo- 
wali trzy bramy triumfalne z materjałów dostar- 
czonych bezinteresownie przez ziemiankę Helenę 
Ałfredową Brzozowską z Górnofela. 

Dekoracją ołtarza i podjum zajęły się i ze 
znawstwem i smakiem dokonały siły nauczyciel 
skie, a mianowicie pp. Anastazja Milewska , Ste 
fanja Pitulanka i Marja Prokopowiczówna, Jan 
Szpyrko i Ignacy Pietruniewicz oraz  drogo- 
mistrz Gminy p. Józef Pławski. p 

Punktualnie o 4-ej zjechał do  Wasiliszek 
|-Е. Arcybiskup-metropolita ks. Romuald Jar- 
brzykowski w otoczeniu kanonika metropolital- 
nego ks. Adama Sawickiego, kanclerza Kurji 
i mi Moczulskiego, dziekana raduńskiego z Ejszy 
szek. 

U bramy triumfalnej z napisem: „Sercem 
witamy* witał Dostojnika Kościoła u nas ks. 
dziekan Cyraski, na czele -wszystkich księży 
dekanalnych i umyślnie przybyli ze Szczuczyna 

— 7 B. Starosta Powiatowy, p. Inspektor Szkolny oraz 

| 
+ + 

\ 

2 

miejscowy wójt. Przy osobnej bramie złożyli 
hołd Arybiskupowi Żydzi miejscowi, których imie 
niem przemawiał rabin Eljasz Ajzenbud po heb 
rajsku, oraz nauczyciel szkoły wyznaniowej: 
„Jabne* —]Jakób Sztejn - po polsku. . 

Wśród rozśpiewanych szpalerów tłumu J. E. 
Arcybiskup Jałbrzykowski i wkroczył pod balda- 
chimem na plac Kongresu, witany gromkiemi 
salwami wiwatów i pieśnią ku czci Maryji: 
„Gwiazda śliczna, wspaniała”. 

Od ołtarza powitał JE. nasz  Arcy- 
pasterz tysiączne tłumy, które pod hasłem: 
„przez Marję do Jezusa” przybyły ze wszystkich 
parafij Dekanatu i sąsiedztwa, aby radzić „nad 

x polepszeniem duszy”, według słynnego aforyzmu 
Mickiewicza. е 

Po przemówieniu ks. Arcybiskup  udzient 
tlumom, gościom i Komitetowi Kongresu swe- 
go arcypasterskiego błogosławieństwa, poczem 
żegnany przez uradowane widokiem swego Wo- 
dza duchowego rzesze odjechał па plebanję 
dziekańską gdzie w towarzystwie Władz rządo- 
wych i-samorządowych oraz duchowieństwa ra- 
czył przyjąć udział w podwieczorku. 

" Tegoż dnia 8 września o 7-ej wieczorem ks, 
kanonik Szkop wystawił Najświętszy Sakrament 
a tłumy wiernych z rozrzewniającą pobożnością 
wypełniły kościół i oblepiły formalnie mury zew 
nętrzne na cmentarzu kościelnym, aby spędzić w 
<ichości „Świętą Godzinę” adoracyjną, zakończo 
ną gorącem kazaniem Gospodarza Kongresu ks. 
Cyraskiego. 18 kapłanów-spowiedników jednało 
w ciszy nocy z Bogiem uczęstników Kongresu. 

Chór młodzieży z Psiarc, pod kierunkiem 
nauczyciela p. Stankiewicza na przemian z chó- 
rem kościelnym — wykonały wielogłosowe pieś 
ni Marjańskie. 

Gdy mowa o uroczystościach kościelnych, 
zaznączmy, że kazania głosili: ks. dr. Ildefons 
bicz, dziekan wiszniewski z Iwja, znany pisarz 

ielny, zwłaszcza z niwy  kaznodziejskiej, 
ks. kanonik Bolesław Sperski, niezapomniany w 

stronach jeszcze z czasów caratu ze swej 
apostolskiej pracy w Żołudku i Żyrmunach; 
Sekretarz generalny Związku S.M.P. ks. Bol. 

, a wreszcie i niezmordowany misjo- 
narz kresowy, ks. prałat Karol Lubianiec. 
< Adoracja, rėžaniec, uroczyste celebry Mszy 

w. i wreszcie Komunja Św. do której przystąpi- 
e 5102 osoby - to plon duchowy Kongresu, za 

óry wszyscy kapłani i lud wierny kornie dzię- 
Roma Eogi, gdy na zakończenie Kon 
p s Doa 2: śpiewał w „nabitym* kościele 

Na drugi dzień wobec olbrzymich tłumów, - odbyły się na placu obrady końcowe, po których 
zostały uchwalone następujące rezolucje: 
k Zebrani na Kongresie Marjańskim Unji 
6ł Żywego Różańca w dniu 9. IX. 1933 roku 

zdając sobie sprawę z wrogich kroków prze= 
<iwko Kościołowi Katolickiemu postanawiają: 

1 Wzmocnić i ożywić działalność stowarzy- 
szeń, religijnych, stwarzając z nich jednolity 

bili i w tym celu zwracają się do JE. Ar 
ppiskupa Metropolity, X. Romualda Jałbrzykow- 
skiego z prośbą o powołanie do życia Sekretar- L Generalnego wszystkich Bractw i Stowarzy- 
zeń Religijnych, a w pierwszym rzędzie Sto- 
warzyszenią Unji Kół żywego Różańca, 

2) Kongres wyraża : swe przywiązanie į Paz two Kościołowi Katolickiemu į uch- 
stać na straży świętości zasad katolic_i 

kich, zarówno w życiu prywatnem, jak i pu- 
blicznem. 

3) Przyłączając się do powszechnego 
głosu całego Narodu Polskiego, czczącego Świę- 
tość życia Królowej Jadwigi, żony Jagielłowei 
i Jej wielkie zasługi okajo zaprowadzenia Wia- 
ry chrześcijańskiej tu na ziemiach 
zwracamy się z prośbą pokorną do Najprze- 
wielebniejszego naszego Arcypasterza by ze- 
chciał być naszym Orędownikiem na Zjeździe 
Episkopatu Polskiego w Częstochowie, przed- 
kładając życzenia Kongresu wniesienia pro- 
śby przed Tron Papieski o wyniesienie Kró- 
lowej Jadwigi na ołtarze Świętych. 

4) Kongres wyraża pragnienie aby rok 
rocznie w najbliżsą' niedzielę po dniu 11 
sierpnia, Księża Dyrektorzy parafjalni  Žywe- 
go Różańca urządzali w swych parafjach so- 
lenne nabożeństwa ku czci św. Filomeny, 
wnej Patronki Unji Kół żywego Różańca. 

   
   

Po odczytaniu rezolucji i wiwatach na 
cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pana 
Prezydenta odśpiewano: „Jeszcze Polska nie 
zginęła”. 

Barwny widok przedstawiały ttriumfalne po- 
chody w obydwa dni Kongresu na plac na- 
bożeńst i obrad, Wszystkie Unje Kół Ży- 
wego Różańca szły z transparentami i god- 
lami, a każdą parafję poprzedzała tablica z na- * 
zwą parafji i hasłem Marjańskiem. 

Mężczyźni szli czwórkami, kobiety sió- 
demkami. Każda Unja kobiet miała na gło- 
wach odrębny kolor chusteczek, wiązanych po 
„krakowsku“. 

Wasiliszki w czasie Kongresu przeżyły na- 
prawdę wielkie dni bodajże, niebywałe do- 
tąd w historji tego miasta. 

Antoni Wydrzycki, 

Tablica ku czci 

Zofli Bouffatawe| 
W dniu 12 października r. b. na emen- 

tarzu Bernardyńskim, gdzie 27      27 września roku 

1918 złożone zostały zwłoki Zofji Bouffato- 
wej, zostanie poświęcona tablica ufundowana 

ku uczezeniu Jej pamięci. 

Przypominamy naszym czytelnikom, 
Zofja Bouffałowa, przez ostatnie ćwierćwie- 
cze, poprzedzające zmartwychwstanie Polski, 

była gorliwą, niezmordowaną  krzewicielką 

idei niepodległości w Wilnie. 

Przez jej to ręce przechodziła przeważna 

część tych wydawnietw nielegalnych, godzą- 
cych w carat, któremi polskie Wilno odžy- 

wiało swojego ducha. 

Wkrótce podamy o życiu i działa 
Zofji Bouffałowej nieco dłuższe wspomnienie. 

ORNAT LNIANY 
Mamy obrazowe przysłowie: „Nowe sitko 

— na kołku” W danym razie nowem sitkiem 

jest len i sprawa łniarska. „Iłl Targi Północne, 

opowiada „Przegląd Wileński", zostały w tym 
roku zorgantzowane pod hasłem samowystar- 

czałności w dziedzinie Iniarskiej. Ustawiono 
wprawdzie szereg innych pawiłonów z najroz- 

maitszych gałęzi przemysłu, nia zapomniano 
też o wystawie hodowlaneį. Wszystko to jed- 
nak poza inem nosi na sobie wyraźne piętno 
kryzysu, gdy tymczasem  pawiłony  Iniarskie 

przedstawiają się Świetnie, Zainteresowany mo- 

że tu przestudjować historję Inu, uprawę jego, 
gatunki, Iniarski przemysł i znaczenie Inu wo- 

góle. Wszystko tu jest cełowe i dobrze przemyś- 
lane". Ludzie najlepszej woli radziby Inem zap- 
chać wszystkie szczeliny, przez które sączą się 
*niedomagania naszego gospodarstwa społeczne- 
go naszej biedy ponurej. 

W Nr. 260 „Slowa“ z dnia 23 września, p. 

Ezupowicz, zachwycona ornatem lnianym, na- 
wołuje duchowieństwo i ogół społeczeństwa do 
stwierdzenia, "że lniane ornaty i kościelne przy- 

bory lniane chcemy mieć i oglądać w kościo- 

łach naszych”. W pewnych granicach chętnie 
przyznaję p. Janinie Ezupowicz słuszność: co 
do bielizny kościelnej — tak; co do ornatów — 
nie. 

Przepisy liturgiczne nakazują żeby bielizna, 
kościelna, a więc: korporały, puryfikataże, hu- 

merały, alby, palki, obrusy (wszystkie trzy) i 
komże — były płócienne. Natomiast ornaty ma- 
ja być — jedwabne. 

Istnieje zawiadomieńie S. Kongregacji Ob- 
rzędów tej treści: „Jakkolwiek S. K. O. więlo- 

krotnie oświadczyła, że nie wołno używać or- 

natów i innych aparatów św. robionych z ba- 
wełny, płótna lub wełny, to jednakowoż niektó- 
rzy fabrykanci tego rodzaju aparaty kościelne 
wystawiają na sprzedarz, twierdząc, że mają 

do tego upoważnienie od S.K.0. Aby zapobiec 

jakiejkolwiek fałszywej opinii w tak ważnej 
sprawie, zawiadamiamy _najprzewielebniejszyci 
Ordynarjuszów djecezjalnych, że dekreta wyda- 
ne w tej sprawie przez SKO. pozostają w zupełne 

mocy i że nie istnieje żadne inne rozporządzenie, 

któreby je w jakikołwiek sposób modyfikowa- 
ło". (Dom Boży. x. Montaułt, str. 244 i 256) 

Każdy, kto ma oczy ku patrzeniu, ze smut- 

kiem zauważyć musi, że w naszych świątyniach 
rozsiada się jakaś uparta brzydota. Jest to sku- 
tek lekceważenia i zaniedbania przepisów litur- 
gicznych, z natury swojej zawsze opartych o 
wskazania piękna. Wobec tego z wielką radoś- 
cią przeczytałem w „Tygodniku Połskim*, wy- 

chodzącym w Charbinie, że przeciw bezwar- 
tościowej tandecie w kościołach, Biskup Linzu, 
ks. dr. Gifoellner wydał w tych dniach rozpo- 
dzenie, zmierzające do usunięcia z kościołów 
wszelkich pseudo-wartości, Zakaz ten usuwa z 
kościołów figurki z wosku i gipsu, sztuczne kwia 
ty itp., bardzo dobitnie podkreślając, że przed- 
mioty kultu należy nabywać nie w miejscach 
masowej produkcji, lecz u artystów. W zakre- 
sie bieliżny kościelnej, len zyskuje stałego sprzy- 
mierzeńca w przepisach liturgicznych: jest Sit- 
kiem na kołku stałym i pewnym. 

X. Michał Rutkowski, 

że 

  

Cenny dla każdego 
kto pozusł bcgac= 
twa naszych ziem 
1 zwiedził Tsrgi 

Informator społeczno-gospodarczy 

LIENIE. PÓŁNOC - WSCHODNIE 
RZECDYPOŚPOLIIEJ 
Zawiera dane, dotyczące 
województw: Wileńskiego, 
Nowogródzkiego, Poleskie- 
Eo i Białostockiego oraz 

skorowidz około 

1000 winlajnyth mjstowsśa 
Ceva w Wilnie 1 zł, 50 gr. Z przesyłką pc- 
cztową 2 zł, Do os w Paca Ža i 
Kioskach. Korespondencję Kierować pod 
adresem: Józet Święcicki, Wilno, Sierskow. 
skiego 14 m. 2. Konto P. K. O. N 141323     
  

naszych, ŚW! 

głó- kle: 

  

"kawych cyfr, mego referatu wygłoszonego pod 

"*LOGW (ND 

W KOLORZE SŁOŃCA 
W dniach od 1 do 8 października przypa 

'у- Na pogranicze sowieckie przybył J. E. 
rz ks. biskup polowy Gawlina, 

Ks. biskup zwiedzi oddziały K. O. P. sta 

  

da doroczny apel polskich skrzydeł — 
dzień Lotniczo-Gazowy Ligi Obrony Powie 
nej i Przeciwgazowej. W powodzi świąt, ja- 
kie na obecny rok przypadają, długoletnia 
tradycja LOPP. nie może zaginąć i przejść 

społeczeństwo bez większego echa. Od 
hołd przeszłości nie możemy odwracać 

j uwagi od zagadnień chwili bieżącej. A 
jednem z takich najpoważniejszych zagadnień 
jest właśnie rozbudowa naszych skrzydeł. 

  

    

    
  — T-wo Browaru „Szopen'* subskrybowa- 

ło pożyczkę w następujących kwotach: przed- 

    

   siębiorstwo zł. 5.750, zarząd i pracownicy 5 

    

. Obehodziliśmy Święto Morza — to by- 
lo moralne odrobienie tego, cośmy w ciągu tysięcy 300 zł. 
wieków ubiegłych zaniedbali. Pouczeni tym * z * 

ykładem zignorowania polskiego morza, nie 
możemy zapomnieć 1. Bo 
ono może prędzej się zemścić, niż morze — 

     

  

— Do członków Chrześcijańskich Zwią- 

związku 

  

zków Zawodowych w Wilnie. W 
    
         

   
       

      

      

   

skrzydlate potwory nieprzyjaciela z większą ze zbliżaniem się terminu 
gą zmusić nas do milczenia i nia subskrypcji Pożyczki Narodowej 

zyniły w ciągu wieków o- cze raz tą drogą przypominamy wszystkim 
przednich wrogie okręty. Gdy walczymy o ezłonkom Chrz ich Związków Zawodo , 
morze, bc ono bramą naszą na świat, nie wych, ktorzy jeszcze nie podpisali deklaracyj, „ 
łudźmy się, że pozwolą nam bez przeszkód od że wszelkich informacyj w tej sprawie oraz 
dychać polskiem powietrzem, samoloty napa- druków udziela P. Władysław Ostrowski, se- 

ika gwie iste niebo zamienią w otchłań, kretarz Centrali w Wilnie przy ul. Metropoli 
      

   
iem nio 

zwolą napaw. 
talnej Nr. 1, pokój 4. 

Centrala Chrześcijańskich Zw. Zaw. 

y zabójcze nie po- 
ę kryształowem powietrzem 

ch pól i lasów. Zapewnić płucom powie 
, a polskiej myśli wolnej niezmącony lot 
zestworzach — to pilne zadanie chwili o 

anie, którego wykonanie rozkłada 
się na > lata im wcześniej zabrać się 
do roboty, tem jaśniejsze będą horyzonty na 
szego polskiego nieba. 

  

    

    

  

beene; 
    

A robota ta już zaczęta. Liga Obrony Po 
wietrznej i Przeciwgazowej po raz dzi 
robi doroczny przegląd naszego „powietr 
go'* dorobku i n. 1 „przestrzennych** ar 
biecyj. Po raz dziesiąty w tym roku — a 
więc roku jubileuszowym — LOPP rzuca w 
społeczeństwo hasło „Silne lotnictwo 

    

  

   
   sit: silna Polska** ipo raz dziesiąty nie można 

w to wątpić — społeczeństwo zgodnym wysił WTOREK 
kiem poprze zamierzenia Ligi( która dosta Dziś 3 Wschód słeńce g, 5,29 
tecznie już się wylegitymowała, że buduje Te 
rzeczywiście polską potęgę w powietrzu. Dia Zachód słańce g. 4,53 
gi szereg nazwisk naszych zdobywców i zwy- B Franciszka 
cięzeów może przyświadczyć, eo Liga data 
Polsee. Orliński... Żwirko... Wigura... 8 
żyński itd. itd. — to polskie Ikary, lecące w 
słońce sławy i bohaterstwa ze stygmatem LL 
O. P. P., bo przecież nikt inny tylko Liga da 
ła Polsce lotnika, hangary, zakłady badaw- 
cze, aparaty itp. — to wszystko na czem v 
rastają rekordy i czem się syci sława polskie 
go imienia po świecie. 

Dziesiąty Tydzień LOPP! 
Jubileusz naprawdę radosny, pełen dumy, 

rozmachu i jasności. Nie może on przejść bez 
widocznego znaku. Musimy swój ten j wid jasny 
jubileusz zademonstrować tak, aby па & 
cie też jasno się zrobiło. Musimy ubrać mia- -— Wyjazd p. Wojewody. Wojewoda Wi- 
sto w kolor słońca — kolor LOPP. Gdy na leński p. Władysław Jaszczolt wyjechał w 
każdej bramie, wierzyczeć i stropie załopoćze sprawach służbowych do Warszawy. Zastępuje 

| BARI YPYa 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Z dnia 2 października 

Ciśnienie średnie: 758. 
Temperatura średnia: + 13. 
Temperatura najwyższa: + 18. 

Temperatura najniższa: + 8. 

Opad: 7. 

Wiatr: połudn. - zach. 
Tendencja: spadek. 
Uwagi: Chmurno, po południu deszcz. 

  

   

    

żółta chorągiewka — powietrze i słońce za p. Wojewodę Naczelnik Wydziału  Włodzi- 
nuje w mieście, a odblask od tego pójdzie da mierz Hryhorowicz. 
leko w świat, przetwarzając się może w no- KOŚCIELNA 
wy jakiś wyczyn bohaterstwa. Więc wsz 
w kolorze słońca! Niech na Wielkiej 
(adres LOPP.) stoją kilometrowe kolejki, pra 
o = z PO w chorągiewki. Niech 
gdy nam lato tak słońca poskąpiło, rozjarzy e 
się miasto gorącym kolorem. s ów po OW SZA 
wiemy, że na Dziesiąty Apel społeczeństwo 55 dėlė iaGOłEGOWa: 
stanąło olbrzymią armją, dla której już nie bę as: wtorek 3 bm. uroczyste nieszpory 0 

   

  

października w kościele św. Michała przypada 
doroczna uroczystość Św. Francisza z Assyżu 

wystawieniem 

dą groźne warkoty skrzydlatych potworów, й 
La i SZ odz, 6-tej. 

chcących na polskie niebie z 6. ałońcg S9% j ; в 

wolności. > RAA, L R” We środę 4 b m. Prymarja o godz. T-ej. 
Suma o godz. 10.30. B 

Nieszpory. z kazaniem 0 godz. 6-tej. 
‚ 
MIEJSKA. 

— Opłaty w taksówkach, Wiadomo. że 
Rada Miejska powzięła przed tygodniem 

p Ž a uchwałę obniżenia taryfy za przejazd  do- 
a Dina sa „Wrzśnia rb. w „Słowie” i „Kur- rożkami samochodowemi w ten sposób, že 
jerze Nowogródzkim*w rubryce „Wolna trybu zniesiona zostanie taryfa nocna, a przejazd 
na gospodarcza pod tytułem: “Stan ekonomicz- taksówką w dzień i w nocy kosztować będzie 

ny rolnictwa w Nowogródczyźnie* ukazał się ar- pierwszy kilometr 80 grosczy, za każdy zaś 
tykuł stanowiący aczkolwiek dość obszerne, lecz następny 50 gr. 

R o BE zę Oininieviens ž0Czy = ; Powyższa uchwała wprowadzona zostanie 
wiście dla braku miejsca, nawet szeregu cie- jednak najprędzej za 6 miesięcy a to wobec 

potrzeby odpowiedniego przerobienia liczników 

w taksometrach. Na dokonanie tej czynności 
magistrat wyznaczy 6-cio miesięczny okres. 

O WIO IF 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze. 

  

powyższym tytułem na Zjeździe Gospodarczym 

w Nowogródku dn. 24 ub.m. Pomimo, że skrót 
powyższy w niczem nie skąża zasadniczej myś- 
li przewodniej mego przemówienia i że jego —Zmiany w przebiegu dwójki. Wobec 
umieszczenie w Pańskim poczytnem, zwłaszcza prac prowadzonych przez Magistrat miasta 
wsród zainteresowanych sfer rolniczych, piśmie, Wilna, na ulicy Kalwaryjskiej i zamknięcia z 
znakomicie rozszerza zakres spopularyzowania tego powodu z dniem 3 października 
tych myśli, za co na tem miejscu, zarówno inicja ulicy Kałwaryjskiej między Zielonym Mostem 
torom, jak i Szanownemu Panu Redaktorowi Oraz ul. Lwowską, ruch kołowy oraz autobuso- 
wyrażam podziękowanie — niemniej jednak up-, wy na linji Nr. 2.ma iść z miasta w stronę 
rzejmie proszę o łaskawe umieszczenie na właś- Rogatek przez Wiłkomierską, Bołtupską i Lwow 
ciwem miejscu tego krótkiego wyjaśnienia usta- ską na Kalwaryjską, zaś w kierunku miasta | 

lającego charakter powyżej wymienionego ar- przez Lwowską, Derewnicką i Rybaki. 
tykułu. — Klinkier „przybył. Magistrat rozpoczął 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i poważa- już roboty przygotowawcze do układania 

klinkieru na ul. św, Jańskiej. Właśnie wczoraj 
Czesław Krupski. dostarczono na miejsce robót pierwszy tran- 

ZEZRZZE TEZIE DZA BTO ZSEE ENA EOTIREERĄCWE YZ ZOP ZKE YO P OZROOWEDCZEK у : 
a : 4 

Złodziej z nożem w ręku. 
Ścigany opryszek wywołał panikę wśród przechodniów 
WILNO, Wczoraj wieczorem na zaułku do Placu Katedralnego gdzie wreszcie został 

Szwarcowym  funkcjonarjusze policji zauwa- ujęty. ; 
żyłi poszukiwanego od dawna  niebezpiecz- Piotrowski widząc że jest osaczony nie 
nego włamywacza Aleksandra Piotrowskiego. zrezygnował z zamiaru wydostania się z ©p- 

Na widok policji Piotrowski rzucił się do u- resji i wobec policjantów _ przybrał postawę, 
cieczki w stronę ulicy Gaona torując sobie jakgdyby chciał rzucić się na nich z nożem. 

drogę nożem a to wobec usiłowań ze strony Unieszkodliwiono go chwytem z tyłu i do- 

przechodniów zatrzymania go. : piero wówczas  rzezimieszka zakuto w kaj- 

Ścigany wciąż znożem w ręku dobiegł danki, 

Tragiczne wesele 
5 osób zatruło się samogonką 

Ro, We wsi Nowosiołki gm. ostrow. letni Fr. Kozłowski w drodze do szpiłala zmarł. 
podczas wesela uległo zatruciu samogo- Wśród zatrutych znajduje się i panna 

nem pięciu biesiadników. Jeden Zz nich 56 młoda Anna Andruczekówna х 

Wpadł do 30 mtr. studni 
WILNO. Wczoraj Wróblewski uległ bardzo ciężkim  usz- 

wpadł do studni głębokiej około 30 metrów kodzeniom głowy 

nia 

Wypadek zdarzył się przy uł,  Wiłkomier- kóba. 
skiej 173. 

Miłość powedem zabójstwa 
Poniatowski Antoni, b. urzędnik miejski popełnić samobójstwo. Postrzelonego Ponia- 

zam, w Nowo-Święcianach, lat 48, żonaty, wy towskiego umieszczono w szpitalu w "Święcia 
strzałem z rewolweru pozbawił życia Zofję nach. Przyczyną zabójstwa i usiłowania sa- 
Markunównę, lat 22, następnie sam usiłował mobójstwa — zawód miłosny. 

  

KRONI 

ra: 

Ks. biskup Gawlina na pograniczu 
cjonujące od -Rubieżewicz do Dzisny. 

W połowie października ks. biskup zwie 
dzi pogranicze łotewskie i litewskie. 

AKCJA NA RZECZ POŻYCZKI NARODOWEJ 
— Koło Miłośników przy Bratniej Pomocy 

uczni Szkoły Technicznej im. Marszałka Pił- 
sudskiego zadeklarowało 50 zł, na Pożyczkę 

Narodową.  Subskrybując za pośrednictwem 
Chrz. Banku Spółdz. na Antokolu . 

LIDA. 

— Spółdzielnie szkolne biorą udział w 

pożyczce. Zrozumienie obowiązku obywatel- 
skiego poparcia akcji pożyczki narodowej za- 
znaczyło się, poza starszem społeczeństwem,     

  

ród młodzieży szkolnej, zwłaszcza 
uczniowskich. nej w spółdzielniach 

w Lidzie i Żyrmunach, pr 
i do akcji subskrype,       

  

z„niowska „Jedność'* przy szkole powszecn- 

nej w Ejszyszkach i spółdzielnia uczniowska 
Rolnik'* w Berdówce, subskrybujae każda » › 3 d 

po 50 zł: 

który przybył do Wilna w 

ilości 6 wagonów. Reszta klinkieru około 
30.000 cegiełek ma nadejść w dniach najbliż- 

szych, zużytkowany on zostanie w miarę posu- 

wania się robót = 

— Opieszali poborowi. Ponieważ część 
poborowych roczn. 1915 nie wykonała obo- 

wiązku rejestracji, referat wojskowy magi- 
stratu przystąpił obecnie do sporządzania 

listy opieszałych, która odesłana zostanie do 

Starostwa Grodzkiego w celu pociągnięcia win- 
nych do odpowidzialności w drodze admini- 
stracyjnej. 

— Most na Belmoncie. W celu połącze- 
nia majątku Tupaciszki z dzielnicą Belmont, 

magistrat projektuje wybudować przez Wi. 

sport klinkieru, 

lenkę most żelazo - betonowy, zużytkowu- 
jąc do tego części rozebranego mostu przy 
ul. 1 Baterja. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Jutrzejsza środa literacka, pierwsza w no 

wym sezonie, poświęcona będzie opowiadaniu 
poety białoruskiego p. Franciszka Olechnowi- 
cza, o jego wieloletniej wędrówce po więzie- 
niach sowieckich, skąd powrócił niedawno, wy 
mieniony na b. posła Taraszkiewicza. Relacja ta 
obfituje w wstrząsające przeżycia, szczególnie 
z czasów pobytu na wyspach Sołowieckich. 

Ze względu na liczne zgłoszenia Związek 
Literatów wyjaśnia, że wstęp mają członkowie 
zwyczajni, członkowie-sympatycy i wprowadze 
ni goście. Początek 4 bm. o godz. 20.30 w lokalu 
Związku Literatów, Ostrobramska 9, w głębi 
dziedzińca, 

— Walne Zgromadzenie Elektromonterów 
Chrześcijan w sprawie projektu ustawy o rze- 
mieślniczych organizacjach przymusowych i 
umorzenia zaleległych składek członkowskich 
do I stycznia b. r. oraz innych bołączek zawo- 

dowych odbędzie się we środę 4-go paždzier- 
nika 1933 r. o godz, 6-tej wiecz. w lokalu 
Związku .przy ul, Metropolitalnej 1.  .. «./.. 

— Walne Zgromadzenie Rzeźników i Wę- 
dliniarzy w sprawie Subskrypcji pożyczki naro- - 
dowej, w sprawie nowego podatku od uboju, 
oraz innych spraw jak: uzdolnienie zawodowe, 
karty rzemieślnicze, komisje szacunkowe i od- 
woławcze, rozporządzenia o dozorze nad mię- 
sem i wędlinami — odbędzie się we czwartek 
5-go października b. r. о godz. 7-ej wiecz. 
w sali przy ul. Metropolitalnej 1. 

AKADEMICKA. 
— Zawodowy Związek Rolników z Wyż- 

szem W: w Wilnie oraz Koło Rol- 
ników Studentów U.S.B. podają do wiadomości, 
iż dnia 3, 4 i 7 bm. od godz. 17 - 19 w lokalu 
Koła Rolników Zakretowa 23 (Uniwersytet) od- 
będa się pogadanki informacyjno-rolnicze dla 
nowowstępujących na studja Rolnicze oraz sym- 
patyków Rolnictwa. Wstęp wolny, goście mile wi 
dziani. 

KOLEJOWA 
—Adjunkci kołejowi. Wczoraj w dyrekcji 

Kol. otwarty został kurs adjunktów ruchowo- 
handlowych dla podoficerów rezerwy posiada- 
jących średnie wykształcenie. Na kurs zapi- 

sało się 50 osób. 
Po nabożeństwie w kościele Serca Jezu- 

sowego, prezes Falkowski otworzył kurs 
wygłaszając przemówienie _do"zebranych. 

RÓŻNF 

W numerze piątkowym 
„Słowa”* w notatce informującej o wysokości 
sumy subskrybowanej pożyczki przez Zrze- 

szenie pracowników . Banku Rolnego wkradł 
się błąd a mianowicie  subskrybowana suma 
wynosi 31.300 zł. a nie 3.300 zł. co niniejszem 
prostujemy. 

— z. działalności A 
wych, gimn, św. Katarzyny w Petersburgu Ko- 
ło Wileńskie za czas od 1-go października 1931 
r. do 1-go lipca 1933 r. Wileńskie Koło Stowa- 
rzyszenia prowadziło akcję dożywiania najbied 
niejszych dzieci w szkołach powszechnych i w 
rodzinach bezrobotnych. Ogółem pomagało w 
15-tu szkołach. 

Stowarzyszenie wydało w roku szkolnym 
31-32-gim 25,205 a w roku 32-33-cim 22,355 
bezpłatnych śniadań. 

Część tych śniadań ofiarowała młodzież 
szkolna państw. gimn. im. Kr. Zygmunta Au- 
gusta, gimn. im. Lelewela, gimn SS. Naza- 
retanek, Liceum im. Filomatów, szkoła „Dziec- 
ko Polskie", szkoła p. Jankowskiej - Machce- 
wiczowej i osoby prywatne. Między innemi dr. 
Sumorok codziennie ofiarowywał 2 kg. chleba 

białego. ^ 
Osoby prywatne składały Śniadania w 

następujących punktach: w aptece p. Jundziłła, 
w apt. p. Chomiczewskiego, w apt. Miejskiej 
w cukierniach pp. Sztralla i Rudnickiego, w 
Bazarze ludowym i w sklepie p. Budzyńskie- 
go. 

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim za oka- 

zaną pomoc w akcji dożywiania  najbiedniej- 
szych dzieci 

— Zjazd wychowanków b. Szkoły Handto- 
wej w Łowiczu. Zjazd wychowanków b. 7-mio 
klasowej Szkoły Handlowej Polskiej w  Łowi- 
czu projektowany jest na dzień 12-go listopada 
rb. Wybrany został Komitet organizacyjny, na 
czele którego stanął p. Kamecki, naczelnik Urzę- 
du Pocztowo-Teiegraficznego w Łowiczu. 

Komitet dzieli się na trzy sekcje: Organi- 
zacyjno-adresową, propagandową i gospodarczo 
— finansową. ; 

Osoby, posiadające adresy założycieli, b. pro 
fesorów i wychowanków Szkoły Handlowej Pol- 

   

        

TO PEWNY 
SPRZYMIERZENIEC 
TROSKLIWEJ MATKI 

NIEODZOWNY POKARM 
NIEMOWLĘCIA OD 
7 MIESIĄCA ŻYCIA 

LAS 
WZMACNIA KONSTYTUCJĘ DZIECKA 
UŁATWIA ZĄBKOWANIE I WYBITNIE 

® Е WPŁYWA NA 

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ - 
KOŚĆCA I MIĘŚNI. 
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NA ŻĄDANIE WYSYŁAMY BEZPŁATNE BROSZURKĘ, 
0” CHASSA!NG DE BORREDON pf. „MATKA DZIECKO |     

  

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

M. WILNA 

podaje do wiadomości posiadaczy wkładów 
oszczędnościowych w Kasie, że w losowania 
odbytem 2 października 1933 roku, wygrane 
po zł 500 — (pięćset złotych), każda, padły 

pujące num 347, 1410, 1689, 1717, 

„3823, 4327 4398, 5296. 
eśnie podaje się do wiadomości 0- 

sób, pragnących brać udział w następnem io- 

sowaniu ania 1 kwietnia 1934 roku, że do te- 

  

  

     

  

go losowania będą dopuszczone również ksią- ° 
żeczki wydane przez Komunalną. Kasę Oszczęd 
ności m. Wilna do dnia 15 października 1933 . 

roku. 

BEOTI MUST ATS TBA 

skiej w Łowiczu, zamkniętej z rozporządzenia 
rządu rosyjskiego w dniu 1l-go listopada 1911 
roku, proszone są o podawanie takowych p. 
Leonowi Miecznikowskiemu lub p. Naczelnikowi 
Kameckiemu do wiadomości, 

— Grožba epidemji tyfusu. Na terene 
miasta wzmogła się ostatnio ilość zapadnięć 
na tyfus brzuszny. 

Władze miejskie czynią obecnie  jaknaj- 
dalej idące wysiłki w kierunku opanowania 
sytuacji. Wałka z durem jest jednak niezwv- 
kle utrudniona z powodu niestosowania się 

ludności do przepisów sanitarnych. Lekarze w 

pierwszym rzędzie zalecają 
najdalej idącej higjeny przy spożywaniu ku- 
powanych artykułów spożywczych, a przede- 
wszystkiem owoców, również bardzo niebez- 

piecznem jest używania do picia wody nie- 
przegotowanej. 

Władze sanitarne mimo wszystko liczą. 
że opanują sytuację, i że tyfus nie rozszerzy 

się. 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr muzyczny „Lutnia* — Ostatnie 

dni opery warszawskiej. Dziś nieśmiertelne 
dzieło Gounoda „Faust*. Opera ta daną bę- 

dzie jednocześnie z Nocą Walpurgji, Noc Wat. 
purgji wystawioną w Wilnie będzie 
pierwszy. W przedstawieniu tem biorą udział 
najlepsze siły z Plattówną,  Mossakowską 
Gołębiowskim na czele. Jutro po raz ostatni 
„Tosca* w doskonałej premjerowej obsadzie. 

W czwartek „Rigoletto“. 

„stępy opery. warszawskiej grane będą _ po 
cenach zniżonych. 

— Teatr miejski Pohułanka. Gra dziś we 
wtorek 3 b. m. o0 godz. 8-ej po raz trzeci 

najnowszą sztukę Jerzego - Szaniawskiego p. t. 
„Most”, w wykonaniu zespołu w osobach pp.: 

T. Sucheckiej, M . Sierskiej, ]. Woskowskiego, 
L. Wołłejki, S. Martyki, St. Skolimowskiego, 
i M. Szpakiewicza, jednocześnie rzeżysera 

sztuki. i 

Zaznaczyć należy, iż w obecnym sezonie 
kartek bezpłatnych Dyrekcja nie wydaje. 

— Zniżki do Teatru Miejskiego na Pohu- 
lance. Administracja Teatru Miejskiego na 
Pohulance wydaje codziennie o godz. 10 m. 
30 rano do 2-ej pop. legitymacie zniżkowe 
dla instytucyj państwowych, prywatnych i ko. 
munainych, stowarzyszeń, organizacyj i związ- 

ków zawodowych na listy zbiorowe, z wyszcze- 

gólnieniem nazwisk. Zniżki wobec zasadni- 
czego zniżenia cen biletów stosowane będą- w 
skali 25 proc. Cena legitymacji na okres pół- 
roczny 1 zł. 

— Sekretarjat Szkoły Dramatycznej zawia- 
damia, inż zapisy zostają przedłużóne do dnia 
7 b. m. po którym to terminie podań przyj- 
mować się niebędzie.. 

— Otwarcie sezonu koncertowego w Sali 
Konserwatorjum, — Światowej sławy  śpióćwa- 
czka najgenjalniejsza „Carmen“ świata, p, Wan- 
da Wermińska wystąpi tyłko jeden raz w 
swoim repertuarze: Carmen, Żydówka, Tosca, 
Halka, Madam Butterfly i inne. Pieśni ludowe 
odśpiewa w barwnych kostjumach. 2 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS „Martwy dom““. 
PAN — Dzieje grzechu, 
LUX — Mumja 
CASINO — Noc miłości 
ROXY — „Pod Twoją obronę. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Okradzeni. Korabelnikowi Ajzykowi 

(Portowa 3) nieznani sprawcy skradli z mie 
szkania różną garderobę męską oraz inne dro 
bne rzeczy, łącznej wartości 400 zł. 

Na szkodę Żukowskiego Józefa (Subocz 
37) skradziono z mieszkania z kufra, złotą 
obrączkę oraz inne drobne rzeczy, łącznej war 
tości 80 zł. 

Tatolowi Hipolitowi (Towarowa 6) pod- 
czas jego pobytu w piwiarni przy ul. Kole- 
jowej skradziono z kieszeni ubrania 20 zł. 

SPADŁ ZE SOHODÓW. Paszkowski Jul 
jan, lat 60, zam. przy ulicy Popławskiej Nr. 
30, stojąc na schodach domu Nr. 24 przy tej- 
że ulicy, wskutek załamania się poręczy, spadł 

na kamienną, doznając ogólnego po- 
tłuczenia ciała. Lekarz Pogotowia odwiózł po 
szwankowanego do szpitala Św. Jakóba w sta 
nie ciężkim. 

— Przywłaszczenie. Jurecki Władysław 
„(Moniuszki 14a) zameldował w polieji, iż Kor 
sakowa Nadzieja, zam. w tymże domu, przy- 
właszczyła jego garderobę, wartości 900 zł., 
którą on pozostawił u niej na przechowania. 

— Wywróciła się taksówka. Taksówka, 
prowadzona przez szofera Sienkiewicza Piot- 
ra (ul. Sołtaniska 10a), wskutek raptownego 
zahamowania, wywróciła się na uliey Legjono 
wej. W taksówce rozbite zostały szyby. Wy” 
padku z ludźmi nie było. 

po raz* 

utrzymywanie | 

Ostatnie te wy-_ 

— Podrzutek. W klatce sehodowej domu | 
Nr. 14 przy ulicy W. Pohulanka, znaleziono 
podrzutka, płei męskiej, w wieku około 1 ty- 
godnia. Dziecko zostało umieszezone w przy- 

tułku Dzieciątka Jezus. 
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grodfięhka 
— Stan Pożyczki Narodowej w Grodnie i 

powiecie. W ciągu drugiego dnia subskrypcji 
Pożyczki Narodowej pożyczkę tą subskrybowa- 
ło 384 osoby na 10300 zł. 

Do liczby tej nie wchodzą urzędnicy i wojsko 
którzy pożyczkę subskrybowali w pierwszym 
dniu. Ogólna suma subskrypcyjna zadeklarowa- 
na na terenie Grodna i powiatu po dwóch dniach 
wynosi — 337400 zł. z czego wpłacono już 
51138.64 złotych. 

— Stan Pożyczki Narodowej W dniu zn. 
bm. na terenie miasta i powiatu Poż. Nar. 
subskrybowało 126 osób na 13100 zł, co w 

łącznej sumie z dniami poprzedniemi wynosi 
449600 zł. 

Stosunkowo najmniejszą frekwencję sub- 

skrybeyjną na terenie miasta wykazuje prze- 

mysł. 

* Zjednoczenie Kolejowców Polski — 

      

  

о4- 
dział w Grodnie subskrybowało w dniu wez0 

rajszym Poż. Nar. na 200 zł., wpłacając załą 

sumę jednorazowo. 
— Harcerze wobec Pożyczki Narodowej. 
Komenda Hufca Harcerskiego i Rzemieślni- 

cze Koło Starszo- harcerskie zadeklarowało 
Pożyczkę Narodową na sumę 100 złotych. 

— Pracownicy P.F.T. wobec Pożyczki Na- 
rodowej. żywo komentowana jest tu wiadomość 
o wysokiem zadeklarowaniu Pożyczki Narodo- 
wej przez pracowników. Państwowej Fabryki 
Tytoniowej w Grodnie. Otóż pracownicy ci w 
liczbie 670 osób zadeklarowali pożyczkę na 
66300 złotych. 

— Pracownicy Zarządu Miejskiego — a 
Pożyczka Narodowa. Pracownicy Zarządu Miejs 
skiego i Przedsiębiorstw Miejskich m. Grodna 
„subskrybują pożyczkę na 33000 zł. 

Do podwyższenia tej sumy w niemałej 
mierze przyczynili się także emeryci i pracow- 
nicy pobierający do 100 zł. wynagrodzenia, któ- 
rzy dobrowolnie zgłosili swój udział w subskryp 
cji spełniając swój obowiązek obywatelsko- pań 
stwowy. и 

— Obrona przeciwiotnicza. W tych dniach 
spodziewany jest alarm obrony przeciwlotniczej 
zorganizowany przez Pow. Kom. L.O.P.P.i G. 

Wskazówki dotyczące samoobrony przez 
obywateli zapodane zostały do wiadomości za 
pomocą obwieszczeń Starosty powiatowego 
rozpłakatowanych po mieście i w Urzędach. 

— 25-lecie Związku Waiki Czynnej i Ty- 
dzień Propagandy Zw. Strzeleckiego. W dniach 

, od 1-go do 8 października odbędzie się w Grod- 
nie tydzeń propagandowy Zw. Strzeleckiego i 
uroczystość uczczenia 25-lecia Związku Walki 
Czynnej. 

Honorowe przewodnictwo Komitetu obcho- 
du objęli: gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski — 
Inspektor Armji, Marjan Zyndram - Kościałkow= 
ski — wojewoda białostocki, gen dyw. Dąb-Bier 
nacki — lnspektor Armji,gen. bryg. A. Litwi- 
nowicz — Dowódca O. K. III, Jaszczołt Władys 
ław — wojewoda wileński i Stefan Świderski 
— wojewoda nowogródzki. 

Program a ustalono jak następu- 
je: pierwszy dzień, 1-go października o godz. 
1-ej rano hejnał z wieży kościelnej, oraz prze- 
marsz orkiestr ulicami miasta. O godz. 8 m. 30 

„zbiórka oddziałów strzeleckich na placu Bato- 
"rego i raport. Godz. 9-ta nabożeństwo w koście 
le farnym poczem odbędzie się defilada. 

O godz.11 m. 45 otwarcie zawodów strzelec 
kich — „Cresovia“. O godz. 12 m. 30 bezpłat- 
ne akademje w tearze miejskim i żołnierskm. 

Q godz. 14-ej obiad żołnierski. Godz. 15-ta 
rozgrywki koszykówki i siatkówki w ogrodze 
gniejskim. O godz.. 20 m. 15 firoczyste przed- 
stawłeme w teatrze miejskim, 

Program, dni następnych 
my każdy dzień kołejno, 

у — Grodno zwycięża Białystok w sza no- 

żnej. W rozegranym międzymiastowym meczu 

w piłce nożnej o puhar B. O. Z. P. N. repre 

zentacja Grodna odniosła zwycięstwo nad re- 
prezentacją Białegostoku w stosunku +:2 

(3:). 
— Udachowski zwyciężcą biegu kolarskie 

go. W ub. niedzielę rozegrany tu został je- 
sienny doroczny bieg kolarski na trasie Grod 

> no—Hoża—Grodno. Dystans biegu wynosił 

38 klm. 
Pierwsze miejsce i puhar Okręgowego Ko 

mitetu W. F. P. W. zdobył kolarz W. K. S. 
Żandarmerji Udachowski w cza: 

m. dystansując dwukrotnego zwyc 
o kilkanaście dhigo: Dalsze mi 
Lubicz z Makkabi, Rosiński z Cresovii. 

( uzyskany przez Udachowicza 
lepszy od czasu zeszłorocznego, uzyskanego na 

tym dystansie. 
Nadmienić nałeży, iż młody klub Żan- 

darmerji zaczyna już poważnie konkurować 
z klubami miejscowemi, które e; egzystencję swo 
ją datują od kilkunastu łat, i nie wątpimy, że 
w. niedługim czasie klub ten swoją pracą о- 

siągnie wyniki -zaszczytne naszemu miastu. 

— Dwoje dzieci poniosło śmierć wskutek 
poparzenia. W dniu 29 nb. m. we wsi Słowi- 
cze,. gm. wiercieliskiej rozegrała się tragedja, 
która pociągnęła za sobą śmierć dwojga mało 
letnich dzieci. Otóż mieszkaniec tejże wsi 
Rój Antoni ze swą żoną udali się ha pole, 
pozostawiając w domu dwoje małoletnich dzie 
ci. W pewnej chwili dzieci bawiąc się spowo 

podawać będzie- 
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R. S. WARREN BELL. 

  

nouogiddzka 
9 — Urzędowa. W dniu 2 października p. 

wojewoda Świderski udał się w sprawach służ 
bowych do Warszawy. 

Powrót p. wojewody spodziewany jest we 

środę dnia 4 października. 
— Organizacja „Tygodnia Książki: *. 
We środę dnia 4 października w gabine- 

cie służbowym p. wice-wojewody Fr. Godiew 

skiego odbędzie się zebranie organizacyjne Ko 
mitetu „Tygodnia Książki** 

— Jeszcze przykład poczucia obywatel- 

skiego. Komitet obywatelski Pożyczki Naro- 
dowej,, proponując poszczególnym  obywate- 
lom subskrybowanie Pożyczki Narodowej, wie- 
lu z pośród biedniejszych obywateli zupełinie 

pominął w swej ake 
W dniu 1 października odbyło s 

woródku zebranie szewców  narodov 
dowskiej, którym Komitet Pożyczki 
wej nie proponował nabycia po: „ Zebra- 
ni uchwalili subskrybować wspólnie 200 zł. 

;ezki, przyczem na wniosek mistrza cechu 

szewców Abramowskiego, uchwalono zrzec się 

żnych procentów na rzecz Skarbu Рай- 
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— 0 kontrolę punktów świetlnych prosimy. 
W wielu miejscach na ulicach miasta są po- 

przepalane żarówki. Z tego powodu często 

nawet całe ulice brną w ciemnościach (n. p. 

Bulwary Ogińskiego;'0d strony miasta). Czyż 

by nie należało przeprowadzić gruntowną kon- 

trolę wszystkich punktów świetlnych w mie- 

ście i zepsute żarówki zastąpić nowemi? Mo- 

że zarząd elektrowni zajmie się tą sprawą 

serdecznie i usunie ciemności. 

— Od kiedy będziemy jeździć inaczej. 
W. związku z wprowadzeniem w życie nowego 

rozkładu jazdy pociągów osobowych (pośpie- 

szne pozostały niezmienione) w następaą S5- 

botę pociąg osobowy (nie mieszany jak do- 

tąd) odjedzie do Białegostoku i Warszawy 
o godzinie 22-ej m. 13. (10.13 wiecz.) nie zaś 

jak dotychczas o godz. 21 m. 03 (9 m. 3). 

Również pociąg wieczorowy z Białego- 
stoku przyjdzie do Słonima d niu 8. X. r. b. 

o godz 0. m. 35 (35 m. po północy) nie zaś 
jak dotychczas o godz. 23-ej min. 36. 

Od dnia 8. X. obowiązywać będzie nowy 
rozkład jazdy, który podaliśmy na tem miejscu 
przed kilku dniami. 

  

   

  

Radjs wileńskie 
WTOREK, DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 1933 r. 

7.00 — 7.55: Czas, gimnastyka, muzyka, 
dziennik por., muzyka, chwilka gospod. do- 

mowego. 11.30: Przegląd prasy, wiadomości 

   

   

  

   
   
  

    
    

    

   

o eksporcie, komun. op. Sp, ‹ muzyka, я Žž 

dziennik połudn., komun. meteor., muzyka. DZiŚ! Piękny Hiszpau, Świetny Śpiewak 3 z 

15.25: Program dzienny. 15.50: Giełda roln. J©$E ĄEOIIEA SĘ 

15,40: Muzyta taneczna. 16.25: Skrzynka P. 66 = a MDR aa: zus MONA MARIS „|og=< 

K. O. 16.10: Pogadanka radjotechniczna. z y SER 

1655: Recital fortep. 17,30: Piosenki w-w) NOG ELO CE“ 4 Ža 
konaniu Gruszczyńskiego ( 1). 17.45: „Gdy Re: 

w Ponarach złocą się brzozy** — pogad. Wi- LŽ] й s? c seice PE: a = > E 

> Ez a: Przewyższający o CAŁE NIEBO wszystkie dotychczasowe krescje! = rozsądek > Ž ® 
jako przedstawiciele klasycyz rom yż > у z. z 
SS e odczyt. 18.20: Muzyka lekka. 19.05: Nad progrsm: Rezordowe dodatki dźwiękowe, miikną...|= && 

„Dostęp Polski de morza w pojęciu niemiec- 
kiem — odczyt litewski. 19.20: Rozmaitości. laauguracyjna piemjers! Światowy sukces! 2 gi film „Złotej Serji* produkcji Sowieckiej RB" 

19.25: Feljeton aktualny. 19.40: Program na U óŚ = © 

środę. nnik i r. 20.00: p 
Kwazd. у a 6 

30: Koncert Ev ro] 
40: Wiad. sport. 
3,00:  Komun. 
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meteor. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„NOC MIŁOŚCI — „CASINO** 

Don Jose Mojica lubi śpiewać, a że ro- 

bi to dobrze — chętnie go wszyscy słuchają. 

  

Tym razem jest Jose Mojica obrońcą uciśnio 
nych i szlachetnym zbėjeą, który zdobyws 

serce pięknej baronówny (Mona Maris) 1 

bia satrapę, krzywdzącego lud. Histo-    
   

  

ich wiełe przewinęło się przez ekra- 

Tutaj wszakże jest ona upiekszona mu- 

ką i śpiewem. Ws: 
ci są bardzo śpiewne — ten 
odznacza się łagodnością melodyj. 
zastosowane są rytmiezne dj i 

DAE o haki DE: o 

        

   

  

   

    
     

  

znego zbójcę, zatanddi maż narzeczonego 
i pijaczynę barona. 

Akcja, rzęcz prosta, nie zysk 

pie przy ciągłych wstawkach % 
ale wcale o to nie idzie w tym filmie. 

W zapowiedziach interesujący debiut fil 
mowy znakomitego Śpiewaka Szalapina. Są- 

dząc z próbek reklamowych — będzie to za- 

równa pod względem głosowym jak i optycz 

nym — rzecz o nieprzeciętnej wartości. 
Tad.C. 

    

na tem      

  

ofiary 
Bezimiennie na Żłobek im. Maryi 5 zł. 
Na Dom Dzieciątka Jezus 5 zł. 
Dla K. G. zredukowanego AB 5 zł. 

Niezawodny jest los i ej klasy Loterji 

Państw,, kupiony w najszczęśliwszej 
Kolektarze 

I. Wolańska 
w Warszawie, centrala Nowy Świat 19. 

UWAGA: W naszej kolekturze między wielu inuemi dużemi wygra- 
nemi padło w ostatnim dnin ciągnienia 4 kl. nb. Lot. zł. 250.000 oraz 
w ostatarm ciągnienin dolzrówki 49.000 dol. 
łstwiamy odwiotną pocztą. 

PRAEAREZRIACZTZC OE LEE BEI, 

aowały podpalenie siennika, wskutek czego: zo 
stały silnie poparzone. 

W drodze do szpitala dzieci zmarły. 
— Wypadek motocyklowy. W dniu 1 bm. 

' na ulicy Lipowej zdarzył się wypadek zderze 
nia się motocyklu z dorożką. Jadący motocyk 

lem Filipow Wiktor,_ zam. w Suwałkach, 
wskutek nieprawidłowej jazdy  dorożkatza, 
który był pijany i jechał środkiem u 
wpadł na dorożkę, i jedynie tylko szczęśliwe 
mu zbiegowi okoliczności nie odniósł poważ- 

nego uszkodzenia cielesnego. Motocykl został 
uszkodzony. 

— Usilowanie zabójstwa. W dniu 1 bm. 
o godz. 19—20” mieszkaniec wsi Putryszki, 
gm. wiercieliskiej Sawko Antoni, na tle zem 

sty o narzeczoną usiłował pozbawić życia swe 

go konkurenta Siemieniarka Stanisława. Odda 
jac do niego strzał z rewolweru i raniąc go 
w lewą rękę. Poszkodowanego odwiezióno do 
szpitala, zaś Sawko zbiegł do lasu i ukrywa 

się. 

    

, W nocy na 28 ub, m. ро- 
pełnił samobójstwo przez powieszenie się w 

3 

Dwaj złodzieje 
Bates powrócił, szurgając nogami, z du- 

żym sznurem. 
— Tak będzie dobrze. Zwiąż go. Puze- 

suń sznur trzy razy dokoła jego ramion, raz 
przez kolana i przymocuj do oparcia krze- 
sła. Zapal światło: będziesz lepiej widział. 

Lokaj zapalił wszystkie światła i spoj- 

rzał nie bez ciekawości na więźnia. 
— Na Boga! — krzyknął, — ależ, jeżcii 

mnie oczy nie mylą, ten gentleman, to przy- 

jaciel naszej pani! 
Nieznajomy spojrzał na niego kamiennym 

wzrokiem. ' 
— Co ty mėwisz? — zapytai Wynyates. 

— Zdawało się mnie, że ja gdzieś wi- 

działem tego pana! — mruknął Bates, 10Z- 
wij: jąe pośpiesznie sznur. 

— Mówiłeś z. początku co innego? 
— Musiałem się omylić, — mamrotał Ba 

tes, posuwając krzesło. 

— Przyjaciel majora Armstronga, -- 

zauważył Wynyates, mógłby być znajomym na 

szej pani. Zaczekaj Bates. Znajomy naszej pa 
ni nie może być traktowany tak bezeeremo- 
njalnie. 

Spojrzał ostro na swego więźnia. 

0352-5554 LL is 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

— Czy jest coś z prawdy w tem oświad 
czeniu Bates'a? — zapytał. 

— Nie nie znam pańskiej żony — brzmia 
ła krótka odpowiedź. — Związujcież mnie 
prędzej i posyłajcie po policję, żeby już 

raz z tem skońc 

  

Wynyates skinął na służącego, by przy- 
wiązał do krzesła więźnia. 

— Muszę rzucić okiem na tamtego kole- 

gę, — zauważył Wynyates — zostań tutaj, 

Bates'ie. й 

Zniknął za parawanem i 

duaru. Pochylony nad skrępowanym złodzie- 
jem, uehwycił słabe mrugnięcie powiek i nie- 

przyjazne spojrzenie. 

   

— A, masz się lepiej, — mruknął do sie- 
"bie, sprawdzając węzeł szalu. Poczem  pod- 

szedł do biurka, odstawiając drobiazgi, które 

złodziej pozdejmował. Żawrócił ku wyjści 

gdy zauważył na dywanie list, zaadresowany 

do niego. Koperta musiała być zrzucoua Z 

biarya przez złodzieja w czasie poszukiwań w 

szufladach. Bezmyślnie prawie, Wynyates 
podniósł list i rozdarł kopertę. Ale przy 
pierwszych przeczytanych słowach, zmienił 

się gwałtownie,a a oczy jego przykute @0 о- 

  

ER as LS E NV VERSLO E уе 

  

wszedł do bu- 

Zamiejscowe zamówienia za- 
Konto P. K. O. Nr. 7192 

  

przybudówce domu 38-letni mieszkaniec, "wsi 
Kotra gm. skidelskiej Antoni Jurowski. 

Przyczyną samobójstwa było nieotrzyma- 
nie działki w miejscu które denat żądał w cza- 
sie przeprowadzanej komasacji. 

— Bójka na Rybnym rynku. W dniu 29 ub. 
m. w godz. prźedpołudniowych na rynek rybny 
w czasie targu przybył Rubinowicz Nisel (Loso- 
siańska) który powywracał balje z rybą nale- 
żące do Niemińskiego Abrama. Gdy poszkodo- 
«wany Niemiński zwrócił się do awanturnika z 
zapytaniem o przyczynę czynienia szkody — 
ten wyjął ukryty w rękawie nóż i zadał nim 
cios w brzuch powodując ciężkie uszkodzenie , 
cielesne wskutek czego Niemińskiego w stanie 
nieprzytomnym przewieziono do szpitala ży- 
dowskiego . 

Przyczyną tej krwawej awantury była zem- 
sta osobista Rubinowicza,który niegdyś posądzo- 
ny był o kradzież pieniędzy przez właścicielkę 
handlu rybnego, a nie otrzymał zato odszkodowa 
nia, którego żądał w wysokości 100 zł. 

Rubinowicza aresztowano. 
W związku z tą awanturą zatrzymano jesz- 

cze trzech osobników. 
Dochodzenia prowadzą władze policyjne. 

krągłego; dziewczęcego pisma, czytały eo na- 

stępuje: 

„Chatka nad morzem. Piątek. 
Mój drogi Arnoldzie, przykro mi, że mu- 

szę cię tak strasznie zmartwić, ale tak musi 
być. Odchodzę. Myślę, że nasze małżeństwo 

nie było udane; gdybyś chciał więcej dbać © 

częste przebywanie ze mną. Długo myślałam 
o tem i postanowiłam rozpocząć nowe życie. 
Nie mogę powiedzieć nie więcej — Muriel**. 

Na chwilę zapomniał o mężczyźnie, leżą- 
cym u jego nóg. On sam był w tej chwili. w 

stanie prostracji. 
Więc ona chciała odejść! Może już ode- 

szła? Spojrzał znów na list: „Gdybyś chciał 

więcej dbać o częste przebywanie ze mną!** 

Tak, tak — ona zrozumiała, że interesy 

miały dla niego pierwszorzędne znaczenie. 

Zrozumiał w tej chwiłi, że z jej punktu wi- 

dzenia nie powinno było tak być. Dojrzała 
kobieta zrozumiałaby to, ale nie taka dziew- 

czynka — żona. + 

„Głupiec ze mnie!'* — szepnął. 
— Ale, czy ona już odeszła, czy może, sko 

ro list nie był wysłany, przygotowywała się 

tylko do odejścia? Gdyby tak było, mógłby 
przecie wymazać swój błąd. Może dzisiejszej 

nocy miała uciec, ale z  kim?.. 
- I nagle rozjaśniło mu się w mózgu. lie- 

żący na dywanie łotrzyk wpatrywał się u- 
kradkiem w swego pogromcę, był zdziwiony, 

"spojrzał badawczo i 
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BIURO POŚREDNICTWA PRACY 

PRZY WILEŃSKO - NOWOGRÓDZKIEJ 
IZBIE LEKARSKIEJ 

konkurs na stanowisko lekarza 

nowego w Turgielach pow. Wileńsko-Trockie- 

Bliższe informacje, oraz składanie podań 

w Kancelarji Izby Lekarskiej (Wileńska 25) 

do dnia 13 października r.b. 

ogła rejo- 

   

go. 

  

  

Łodziania TAPICER-DEKORATOR 
WŁADYSŁĄ w SZCZEPAŃSKI ots orzył w;- 
twórnię mebli miękich w Wilnie ul. Nie- 
miecka 2 sklep frontowy gdzie poleca wła- 
snego wyrobn najmodniejsze otomany, tap- 
czany łó!ka, fotele klubowe i kozetki orsz 
przyjmuje zamówienia w zakresie tapicer- 
stwa, a także przerabiam wszeikie „miękie 
meble i wykonywam gustawne dekoracje. — 
Wykonanie solidne i puaktuslne. Obsługa 

fachowa. 
  

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 

i LNIARSKA W WILNIE 

Za 100 klg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 

Żyto 1 standart 15.90—16.15 
Żyto standart II 14.50—14.75 
Mąka pszenna 0000 A. Luks. 35,62 i pół 

Mąka żytnia do 55 proe. 

  

Mąka 3 do 65 po”     17.00. 

18,12 i pół 

—18,50 
Kasza gryczana 1-1 „palona 40,00—41,00 

  

Kaszą gryczana biała 37,00 

Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 21—25 
Kasza perłowa Nr. 3 31.00 
Kasza owsiana 47.00 
Siemię Iniane 90 proc. 

CENY ORJENTACYJNE: 

Pszenica zbierana 22,50 (tend. słabsza) 

Jęczmień na kaszę zbierany 15.00—15.50 
Owies standartowy 14,50—15,60 

Mąka żytnia sitkowa 

Otręby żytnie 

30,06—30,33 

  

Otręby pszenne cienkie 3.75 
Otręby jęczmienne 8.60 
Kasza gryczana 1-2 palona 38—39 

Siano 5.50 
Słoma 4.50 
Ogólny obr. 450 tonn w tem żyta 230, 

siemienia ln. 75. . 

eTrrrrwyrwę rr   

Do akt Nr. Km.652/33. 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
za. w Wilnie przy ul. Subocz 9 — 3, na za- 
sadzie art. 602 K. P. C. obwieszcza, że w 

dniu 5 października 1933 r. od godziny 8zej 
(nie później jednak, niż w dwie godziny) w maj. 
iKcrweliszk, gminy niemeńczyńskiej, odbę- 
dzie się licytacja publiczna ruchomości skła- 

dających „się z biurka, szafy do ubrania, 

Szafy bieližniarki, maszyny do szycia, kreden- 
‚ komody, stołu, kanapy miękkiej, lustra i 

2.ej szafy do ubrania, oszacowanych na łączną 

sumę zł 1040 gr. — na zaspokojenie wierzy- 

telności Banku Związku Spółek Zarobkowych 

w Wilnie. Powyższe ruchomości można oglą- 
dać w dniu licytacji, pod wyżej wskazanym 
adresem. 

„Wilno, 

   

X. 1833 r 
konik SA. Lenartowicz 

12. 

RAZA DZIADA cc Z 

gdy ten rzucił się gwałtownie ku drzwiora 
z wyrązem rozpaczliwej decyzji na twarzy. 
Zdumienie jego wzrosło jeszcze, gdy W. 
nyates stanął nagle, zamyślił się i wreszcin 

przeszywająco na swe- 

  

go więźnia. 

Nigdy, doprawdy złodziejaszek nie był 

tak zdumiony, jak w chwili, gdy Wynyates 

pochylił się nad nim i zaczął rozwią 
więzy na jego rękach. 

— Wypuszczę cię pod warnnkiem, że wym 

kniesz się bez tu! 
ae 

   
„y Witć 

  

— szepnął. 

zrępujący kolana i 

pan domu dopomógł złodziejowi wstać. 

— Możesz iść? 
— Myślę sobie! — złodziej podniósł rq- 

kę do pulsujących skrori. 
Wynyates czekał. Potem trzymając rękę 

na ramieniu rzezimieszka, podprowadził go 

do okna i pehnął lekko ramę. 

      

     

— Żebyś zniknął, jak cień i 
się nie pokazywał! 

więcej ri 

Drab przeskoczył przez okno i  rozpły- 
nął się w ciemnościach, Wynyates patrzył 

chwilę: zanim, potem zamknął okno i powró- 
cił do hallu. = 

Znalazł starego sługę, przyglądającego 

się badawczo drugiemu więźniowi, który zma- 
szony znosić tego rodzaju bezceremonjalne 
traktowanie, utkwił obojętny wzrok w prze- 
strzeń. 

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2. 

@ ЭЫОВ 4 

  

  

18,09 kraju. — Sprzedaż na 
8.0 Taty i 

MIESZKANIE 

  

o arcydziele 

DZIEJE GRZECH 
które odniosło niebywały sukces na wczorajszej premierze! 

potiskiem 

x 
GR 
= 
a 
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Osta'nie now 
MATUSZE *SKIE 

najtaniej tylko w firmić 

„ŻRÓDŁO NOWOŚCI" 
WiLNO, WIELKA 15 

   
Specjalucść: bielizna, trykotaże, pończochy, krawaty 

oraz wszelka galanterja. 
Uwaga! Za okazzniem niniejszego ogłoszenia udziela się 

Snerjsinago rabatu, 

    

brzezowe, sosnowe 
oži AZ 

poleca 

w Wilnie, ul. Tartaki 28, t 

  

Pokoje Z lub 3 
wszelkie wygody z uży: 
walnością kuchni do 

Kupno 
wynajęcia, Mickiewicza i SPRZEDAŻ 

RAFYYWYCYTWYYYYETY"PR 37 m, 5 —. Tamże 
— MIESZKANIE 

4 poroje wszelkie wy- 
gody. 

POKÓJ] 
"DO WYNAJĘCIA 
wszełste  tvgody 
Filipa 4—6. Tel. 9—12 

‚ 0 

ot m m4 WA CA 

  

P anina 
„T. BETTING“ 

i K. i-A. FIBIGER * 
uznane za najlepsze w 

POKÓój 
DO WYNAJĘCIA 

dla solidnej osoby — 
wynajęcie. jasny, duży z bsikonem* 

ze wszelkiemi wygoda Powaę + 1 Abelyw es A 

  

  

P" WOŚ IK CIA 

LGKSŚE jemy, duży, umeblo- 
nręysętrowyrywywye+ wany ze wszystkiemi 

  

dE wygodami : telefou — 
wanne. Portowa 26 m. 4 

2 posojowe z wygode- 

SERA 

mi Lissawe oterty do ma EKCEE 
administracji dla W. Ł. = 

MIESZKANIE 
3 - POKOJOWE 

z wygodsmi do wyna', 

jęcia. Zwierzyniec So- 
suowa 17. Stróż wskaże 

Potrzebne 

  

  

English 
Groups and single 
N. GAWROŃSKA 

- Uaiversity College 

  
London 

DO WYNAJĘCIA. - 
od zaraz naroźny BEE 4 

—4 i cd 6— 

La K A L tel. 838 frontowy ma sklep lab — 
biuro „S “MW ее 
ssiej 7 Przylmę dzieci 
as x ATS do kompletu prywat 
1 Iub 2 pokoje nego.— Wiek 7—8 Ist, 

słoneczne z bsikonem pfogram drugiego ed- 
na pierwszem piętrze działu. 

do wynajęci. Zakre- Mickiewicza 48 m. 6. 

towa 7/17 od 2 do 2 Zgłoszenis do 12 rana 
i od 3—5 po poł. 

  

— Obawiam się, że jestem tylko słabym 

amatorem w tych sprawach, — rzekł Wynyż- 

stająe przy krześle. — Musiałem nie 

do: moeno związać pańskiego przyjaciela, 

bo wymknął mi się. Obejrzyj „ wszystkie 0- 

kna Bates, nie możemy narażać się na pró- 

bę ratowania kolegi! 

Mrncząc z podniecenia, stary człowiek za- 

kusztykał po domu. 

— A więc tak się złożyło niefortunnie, źe 

pan będzie musiał samotnie dźwigać brzemię 

bezprawia, — zauważył  Wynyates, 

znacząco na pozosti awiony przeź 

tes, 

  

   

  

eja worek. 
— Glupstwo — towarzystwo jest mi zby- 
* / 

teczne! 

yates wziął papierosa ze stolika. Sły- 

  

chać było chodzenie Bates'a po domu. 

że mój służący, zdawało 

chrapii- 
To ciekawe, 

się poznał pana, — rzekł wreszcie. 

wym, suchym głosem. 

Wiczień mruknął coś  niezrozumiałego. 

Przepraszam? — 

tuż przy nim. 

tę Wynyates stanął 

, — Staremu głapcowi pomieszało się w 

głowie, wziął mnie za kogų   Ś innego. 

  

  

Albo on się pomylił, — rzekł Wynya- 

tes, albo czasy rycerstwa nie minęły jeszcze 

całkowicie. ы 

Pan ma na myšli starego sługę, czy 

ośCi sezenu jesienno-zimoweko fabryk 
GO, BECHERA, „PARA 

BDRZEWO GPAŁOWE, 

węgie! górnośląski 
SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 

Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 
'Dla P. P. Urzędników na raty. 

—— —— poważtte — ul. Wielka 

OSOBA 

  

5 к зпвусВ @сБг2ё с2па] опа 
р!е!ерпас а chorych? 

właścicieika znajdująca sięw bardzo: 
Zefja Jannowska cię:kich” warunkach ma 

trjalnych prosi © ja- 
kąkolwiek pra.ę, Legjo- 
nowa 4i m 5 Wiady: | 
sława ЭЛО ” 

Młoda 
panienka — łagodaego 
usposobienia poszukuje 
posady w charakterze 
pielęgniarki przy dzie- 
cisch lub starszych. — 
Chętnie na prowincji. 
Oterty pszysyłać Wilno 
Bikszt::2 pod „Pielęg- 
niarka“ 

Za utrzymanie 
i skromne wynsgrodze- 
nie wyjadę ds majątku 
na cały rok do nauki 
dzieci, Zgłoszenie do 
Redakcji pod „Student 
Politechoiki: Lwowsk.* 

POSZUKUJĘ 
pracy rybaka stawo- 
wego, mam dobre refe- 
rencje — Zeierzyniec 
Niedzwiediia 4 m. 4. 

i siszowe, 

el. 751. 

  

  

  

  

SŁUŻĄCA 
do wszystkiego 

posiadająca świadectwa 
poszaksje pracy. Ur- 

Na Kursy Kroju 
i szycia przyjmję u- 

czenice za dostępną о- 
nłatą. Nauka solidna. 

  

  

  

  

Królewska 5 —11. Szula Grochowska ml. 
—————— — Sapieżyńska 3 m. 14 
AAŻAAAAŻAAAAGAŃ e  — e 

: Posady Gesi 
sowy AKG NS 

BIRETZERERRE UWIRDÓC Zarząd Kasyna | — 
Oficerskiego 86 p. Ogrodnik 

| p. w Mołodacznie 
poszukuje dobrego 
kucharza od 1 XII 
1933 r. Stotujących 
się od 20 do60 (za- 
leżuie od pory roku) 
Oterty nadsyłać pod 

| wyżej wskazanym 
adresem w terminie 

"do 1. XI, 1933 roku 
ze  szczegółowem 
podaniem waranków 
Pierwszeństwo ka: 

z ukończoną szkołą ©- 
grodniczą i kilkoleinią 
praktyką, zakłada ogro- 
dy awocowe—ozdobne, 
oraz udziela porad fa- 
chowych. Wilno, ulice 
Żsirowa Góra 18—1 | 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkanie 
Z całodziennem etrzy- 
maniem 75 zł mies. — 

  

      

  

. Opiska dobra — Pic 

— z ===: Metcopolitatny 3 a. 

UO zAAAAŁAAC=- — Оризтскопа 
POSZUKUJĄ przez męża — cię:ze 

chora ua Basedows g. 
I zasjdaję się w opła- 
kanym siauie z córecz- 
ką 13 letnią zdołuą dzie- 
weczką juž w6-ym ed- 
dz ale szkoły będącej— 
Mieszkanie nie epłaco- 
ne, dłog ns chleb za- 
ciągnięty, w.ta prrete 
o pomoc w  madzłeń - 
otrzymania. takowej w 
„Stowie“ pod I terą I. 

PRACY 
| 4444444444444744 
-—————— 

MŁODA 
iatelfg. nauczycielka« 
wychowawczyni wyje: 
dzie do dzieci od lat ? 
do 10 z .prsygotowa- 
niem do I kl. gma. — 
wiadectwa i referencje 

  

ERPB 

Zguby 

z GUBION A 
znižtę koiejową żżcpi 
ną przez U. S. B. 
imię Stanisława Kulesze 
unieważnia się, 

27—3 о3 12—2. 

STUDENT 
znajdujący się w cięź- 
kich warunkach poszū 
kuje pracy w warszta 
tach mechanicznych teb 
innej Legjonowa 41—5 

    

  

złodziei? — zapytał nieznajomy z lekkim u- 
śmiechem, ? 

— Nie znam sług z tego okresu! 

— Ocėniam całkowicie pański  komple- 
ment 

Wynyates przeszedł się po hallu. Nie 
mógł popełnić 

dział 
wie- 

aitego ro- 

nie było wyklneze 

wśród zbłąkanych oryginałów znalaz! 

gentleman — włamywacz! 3 

Ale Wynyates ściskał w dłoni list, któr 
przeczytał przed chwilą. 

brała znów wyraz ponury i 

gdy 

] 

3 
3 

gdy podchodził do kominka i znėw przyei- — 
snął dzwonek. Bates zjawił się prawie bez 

tel. z 

— Obejrzałem wszystkie drzwi i okna, | 

wchodził na schody, W. 

: 

omyłki. 

aźnił się z rozu 
dzaju dziwnemi typami i 
ne, że 

Armstrong, 
   

e tem, 

się 

Twarz jego przy 

  

zacięty, podezas 

— Dobrze. 

żesz najspokojniej, poproś 

Teraz idź na górę i jak mo 

tu panią, żeby 

zła, bo chcę z nią mówić. 

  

przys 

— Tak, 

służący 

nyates przyglądał się, więźniowi. Ale ten; sie- 

dział z przymkniętemi oczyma, nie okazująe | 
najmniejszem drgnięciem powiek, lub ruchete | 

sir. 

Gdy 
    

  

mięśni twarzy, że wogóle słyszał wozkaz. 

= (D.C. Ń.) 
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