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ŁOWO 
WILNO, Niedziela 22 października 1933 r. 

Radakcja 1 Administracja: Wiłao, Zamkowa 2. Gtwarta od godz. 8 do 4. Telefony: Kedakcji-17-82, Administracji—228. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego -—- A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach”. 
HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
KLECK — Skiep „Jedność*. 
LIDA — ul, Suwałska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarni 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia 1-wa „kach 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z 

grzesyłką pocztową 4 zł. zagraułcę 7 zł. Konto czekowe PKO 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. 

MORD POLITYCJ 
LWÓW. PAT. Dzisiaj około godziny 11-tej 

zgłosił się na audjencję do konsulatu sowieckie- 
go jakiś osobnik który po 15-minutowem Ocze- 
kiwaniu wezwany został z poczekalni do poko 
ju w którym urzędował naczelnik kancelarji kon 

sułatu Aleksander Majłow. 

Petenta wprowadził do kancelarji 
konsulatu. 

W momencie, gdy Majłow zapytał owego 
osobnika o powód żądanej audjencji u konsuia, 

nieznajomy wyjął rewotwer i dał do Majłowa 
dwa strzały, zabijając go na miejscu. 

Na odgłos strzałów z sąsiedniego pokoju 
wybiegł drugi funkcjonarjusz konsulatu Iwan 

Dżugaj, do którego zamachowiec również strze- 
lił raniąc go w Obie ręce. Rany Dżugaja są sto- 
sunkowo lekkie, tak, że opatrzony przez lekarza 
pozostał w domu. 

Na odgłos strzałów z hallu, nadbiegł o- 
dźwiermy Gabrjel Mandziej, do którego zama- 
chowiec również strzelił nie trafiając jednak, 

Kula wybiła szybę. Mandziej podniósł ałarm, 
chroniąc się równocześnie do piwnicy. 

Bawiący w tym czasie na górze w swym 
ie wicekonsul sowiecki, otworzywszy 

okno, wezwał pomocy pełniącego na ulicy służ- 

kurjer 

Strzały w konsulacie sowieckim w: 
Lwowie są jedną ze scen „walki o du- 
szę', jaka się rozegrywa pomiędzy, kie- 
rownictwem, „górą* Organizacji Ukraiń- 
skich Nacjonalistów, a _ bolszewikani.. 
Strzały te należy zamieścić w tej samej 
rubryce wydarzeń, co morderstwo Ta- 
deusza Hołówki. Rubryka ta nazywa się: 
rywalizacja Kominternu z niemiecką or- 
jentacją na gruncie O.U.N. Posła ziemi 
Nowogródzkiej i leadera Klubu BB. za- 
bija G.P.U., zabija ukraińskiemi rękami, 

zabija, aby zabić ugodę polsko - ukraiń- 

ską w osobie jego żywego  przedstawi- 

ciela, ale także dlatego, aby zabić wiarz 

członków -O:U.N. w poimoc mocarstw za- 

chodnich, w pomoc Niemiec, aby wska- 

zać miesubordynację wobec Konowalca 

„dołów* O.U.N., a wreszcie dlatego, aby 
zabić Tadeusza Hołówkę. 

Organizacja .Ukraińskich /Nacjonali- 
stów jest to organizacja terorystyczna, 
rewolucyjna, ale nie bolszewicka, przeci- 

wnie, skrajnie nacjonalistyczna, antyse- 

mioka, raczej powiedzielibyśmy nawet, 
hitlerowska, niż bolszewicka. Ten, kio 

zna bolszewików, ten wie, jak im! zale- 

ży na tem, aby ikażda organizacja rewo- 

lucyjna była kierowana  bolszewickieni 

rękami. Ile sił i energji włożyli bolsze- 

wicy w to, aby opanować Kuo-Min- 

Tang, który się im wreszcie wymknął. 

Analogje pomiędzy Kuo-Min-Tangiem, a 

O.U.N. są ogromne. I tu i tu mamy do 
czynienia z terytorjum sąsiadującem z 

SSSR., i tu i tu organizacja nacjonali- 

styczna, i tu i tu wreszcie z organiza- 
cją głoszącą, hasła walki z „obcą prze- 
mocą". Bolszewicy szli na wszelkie kom- 
promisy, aby opanować Kuo-Min-Tang. 
Nie udało im się. 

Na terenie O.U.N. bolszewicy stosu- 

ją ulubioną metodę podburzania „do- 

HI WE LWOWIE 
bę posterunkowego policji państwowej, który 

jednak nie mógł dostać się do budynku konsu- 
latu, ponieważ drzwi były od wewnątrz zam. 

knięte, a okna na parterze są zakratowane, 
Zaalarmowana jednocześnie policja, przyby- 

ia na miejsce i wówczas na wezwanie konsuła, 
wszedł przez okno 1 piętra aspirant poftcji Bartu 

zel wraz z posterunkowym Trzemalskim, po- 

czem obydwaj weszli do haiłu i rozbroiti spraw 

cę zamachu, wołając doń: „Policja, ręce do gó- 
ry“. Zamachowiec podniósł ręce i oddał broń. 
Zapytany o nazwisko, podał je, dodając, że jest 

członkiem U.O.N. i zamach wykonał z rozka- 
zu tej organizacji. Bezpośrednio po wypadku 
odwiezione sprawcę do Wydziału Śledczego, 
gdzie rozpoczęto przesłuchiwanie. 

Do konsulatu przybyli starosta grodzki dr. 
Klimow, przedstawiciel urzędu wojewódzkiego 
Wagner, którzy wyrazili konsulowi ubolewanie 
z powodu tragicznego zajścia. Niebawem przy- 
byli również zawiadomieni o wypadku  przed- 
stawiciele prokuratury i sędzia śledczy. 

WOŹNY (zapewne do specjalnych poruczeń) 

LWÓW. PAT. — jak się okazuje, zamordo. 
wany Aleksander Majłow był woźnym konsu- 
latu sowieckiego we Lwowie, a nie urzędnikiem. 

. 

łów" przeciwko „górze”. „Niech żyje 
bojowy sojusz dołów O.U.N. z komuniz- 
mem'', czytaliśmy na odezwach, wyłożo- 
nych przed ławą przysięgłych podczas 
procesu Samborskiego. Bolszewicy pro- 
wadzą robotę rozkładającą w O.U.N., 
dążącą do wzbudzania niesubordynacji, 
do rozkładu, do przeciągnięcia stronni- 
ków O.U.N. na swoją stronę. Takiem 

iwłaśnie posunięciem było ze strony 
G.P.U. zamordowanie rękami „dołów*, 
bo członków „piątki*, bo rękami Biłasa 
i Danyłyszyna na rozkaz prowokatora 
Baranowskiego ś. p. Tadeusza Hołówki. 

Należy przypuszczać, że morderstwo 

dzisiejsze wynikło z jakichś rozrachun- 
ków, powstałych w tej samej dziedzinie, 
jest jakąś zemstą „góry* O.U.N. za ja- 

kieś posunięcie G.P.U., czy konsulatu 
sowieckiego. 

Represje naszych wiadz nie ograni- 
czyły się do schwytania samego spraw- 

cy, ale także do represji wobec O.U.N. 

Zamknięto im "pisma: „Nasz Kłycz'- i 

„Nasz - Front*,  „Borot'ba“, „Hart“, 

„lustrowana  Gazeta*. Nie  będzie- 

"my oczywiście , nad * losem tych 
pism ubolewać. Były to organy 
organizacji rewolucyjnej i | terory- 
stycznej, zamknięcie dawno im się na- 

leżało. Kiedy na naszem  terytorjum 

zwalczają się zapomocą morderstw dwie 

strony, oczywiście, iż władza polska po- 

winna rozbrajać strony obie, tembar- 

dziej, że obie przedewszystkiem ten swój 

teror przeciwiko nam zwracają. Ale jed- 

nak szkoda, że za morderstwo Ś. p. Ta- 

deusza Hołówki, jednego z najzacniej- 

szych obywateli nowej Polski, nie odpo- 
kutowała żadna organizacja, że nie moż- 

na było zamknąć jaczejki komunistycznej 
tak, jak dziś zamknęło się „Nasz Kłycz* 
i „Nasz Front". Cat. 

Powrót do Ojczyzny 

  

Grupa wydanych przez Sowiety, w drodzewymiany, więźniów politycznych polskich na 
stacji kolejowej w  Dyneburgu, w drodze doPolski. Pośrodku (1) ks. biskup Teofil Matusiak. 

  

Pewrót księży litewskich z Sowietów 
RYGA KAP. — Wczoraj na granicy 

Łotwy nastąpiła między Litwą a sowiec- 
ką Rosją wymiana więźniów, w wynika 
której na Litwę powróciło 11 księży. — 
Aktu wymiany dokonano w dwóch punk 
tach: w Ahelach sowiecka komisja przy 
jęła aresztowanych w Litwie komunistów 
— zaś w Bigusowie delegacja litewska 
przyjęła księży zwolnionych z więzień 
sowieckich. Obie delegacje z wymienio- 
nymi więźniami przejechały przez teryto 

rjum Łotwy. 
Na graniczną łotewską stację Indra 

przybył ks. biskup Rancan, by w imie- 
niu arcybiskupa ryskiego powitać przyby 
wających kapłanów. Nazwiska ich: Bu- 
gienis Michał, Wieliczko Kazimierz, Dej 
nis Wincenty, ligin Wincenty, Ladyga 
Jan, Matulonis Teofil, Pawłowicz jan, 
Paszkiewicz Witold, Pronckietis Augu- 
styn, Czegis Władysław, Jurszan Kazi- 
mierz. 

Opłata pocztowa uiszczońa ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administra- 

cia mie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

Błogosławieństwo Ojca Św. 
dla armji polskiej i Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA (tel. wł.) — Z Waty- 

kanu donoszą, że w dniu wczorajszym 
Ojciec św. przyjął na dłuższej audjencji 
JE. ks. biskupa polowego Gawlinę, któ- 
ry złożył Papieżowi sprawozdanie ze sta 
nu duszpasterstwa w wojsku polskiem. 
—©Qjciec św. z zainteresowaniem wysłu- 
chał sprawozdania, poczem udzielił swe- 
go błogosławieństwa całej Armji Pol- 

„Osservatore Romano 
o rzekomych rokowania 

WARSZAWA (tel. wł.) Z Watykanu dono- 
szą, že pod tytułem „Fantastyczne głupstwa 

„Osservatore Romano“ zamieszcza następujące 
oświadczenie: 

Mimo wyraźnych i kategorycznych demen- 
ti, w pewnych dziennikach a nawet w mniej 

lub więcej wiarogodnych ajencjach prasowych, 

  

skiej, a w szczególności ks. ks. kapel 
Wręczając ks. biskupowi Gawlinie 

złoty medal dła upamiętnienia  Jubileu- 
szu Ojciec św. polecił go wręczyć osobi 
ście Marszałkowi Piłsudskiemu wraz z 
błogosławieństwem i serdecznem po- 
zdrowieniem. 

Dla matki ks. viskupa Gawliny Oj- 
ciec. św. ofiarował bogaty różaniec. 

" dementuje pogłoski 
ch Watykanu z Moskwą 
umnieszczane są nadał wiadomości 0 rzekomych 
rozmowach, jeżeli już nie o rokowaniach pomię- 
dzy Stolicą Apostolską a Sowietami. Sądzimy, 
że byłby wreszcie czas położyć kres tym skoń- 
czonym głupstwom, które nie mają nic innego 
za podstawę, jak tylko fantastyczne i absurdal.. 

ne domysły. : 

Przygotowania komunistów de wystąpienia 
w 15 rocznicę „oktlabrskoj rewolucji" 

WARSZAWA. (tel. wł.). W ręce władz bez 
pieczeństwa wpadły ulotki kommmistyczne, wy- 
kazujące, iż komuniści czynią przygotowania do 
wystąpień w dniu 7 listopada z powodu przypa- 

dającej 15 rocznicy t, zw. „Oktiabrskoj rewolu- 

cji". Władze bezpieczeństwa wydadzą szereg 
zarządzeń w celu uniemożliwienia jakichkolwiek 
wystąpień komunistycznych w kraju. 

Linia lotnicza Warszawa — Moskwa 
WARSZAWA 'ftel. wł.). W związku z proje 

ktem uruchomienia linji łotniczej, Warszawa— 

Moskwa, w dniu wczorajszym wystartował z lo- 
tniska na Mokotowie 3-motorowy Fokker z dy- 

rektorem Połskich Linij Lotniczych „LOT* mjr. 
Makowskim i pik. Filipowiczem, szefem depar- 
tamentu awjacji cywilnej w Min. Komunikacji 
do Lidy skąd dziś wyruszy w dalszą drogę do 
Moskwy. 

Przedstawiciele władz lotniczych udają się 
do Sowietów w celu omówienia Z lotniczemi 
władzami sowieckiemi szczegółów polsko-so- 
wieckiej konwencji lotniczej. Władze sowieckie 
odnoszą się przychylnie i wobec tego kwestja 
uruchomienia linji lotniczej "Warszawa — Mo- 
skwa prawdopodobnie zostanie zdecydowana w 
ciągu najbliższych tygodni. 

PODBRODZIE 

POSTAWY — 

ia Jaźwińskiego. 
ST. ŚWIĘCIA. 
SZARKÓWS 
WOŁOŻYN 
WARSZAWA 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 5-8į gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świąiscznych 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

  

Reforma uposażeń 
urzędniczych 

WASZAWA (tel. wł.). — W najbliž- 
szych dniach ukaże się dekret Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej o zmianach w usta- 
wie o uposażeniach urzędników  państ- 
"wowych. 

Zmiany te będą polegały na zmniej- 
szeniu ilości stopni służbowych z 14 do 
12. Jednocześnie z tem nastąpi zaszerego 
wanie szczebli i podciągnięcie wszyst- 
kich uposażeń do jednego szczebla, t. 
zw. B., t. j. urzędnika żonatego, posiada 
jącego jedno dziecko. 

Suma globalna uposażeń urzędni - 
czych nie ulegnie zmniejszeniu. Reforma 
jednocześnie ma na celu powiększenie u- 
posażenia urzędników, wykonywujących 
samodzielną odpowiedzialną pracę, dro- 
ga wprowadzenia dodatków  funkcyj- 
nych. Normy tych dodatków mają być na 
stępujące: 

Naczelnik wydziału do 250 zł., staro- 
stowie do 200 zł., kierownicy działów i 
zastępcy starostów do 100 zł., reierenci 
do 25 zł. Najmniejszy dodatek będzie wy 
nosił 15 zł. miesięcznie. Rzecz naturalna, 
że wyżsi urzędnicy od naczelnika wydzia 
łu w górę będą pobierali dodatki funk-- 
cyjne. 

. Zmiany te — jak słychać — wejdą w 
życie od 1 lutego 1934 roku. 

ANDRZEJ STRUG ODMóWiŁ PRZYJĘCIA 
GODNOŚCI CZŁONKA AKADEMJI LITERA- 

TURY 

WARSZAWA. (tel. wł.). Dziś w godzinach 
poranrych rozeszła się pogłoska że p. Andrzej 
Strug odmówił przyjęcia godności członka Aka 
demji Litaratury, 

POWRÓT SAMOLOTÓW Z RUMUNJI 

"BUKARESZT PAT. — Eskadra samolo- 
tów polskich wystartowała do Warszawy 0 
godzinie 14. Po drodze samoloty zatrzymają 
się w Jassach. 

okoła nznania Sowietów przez Stany Zjednoczone 
ŁITWINOW WYJEŻDŻA ZA 2 TYGODNI 

PARYŻ. PAT. Agencja Havasa donosi z 

Waszyngtonu, że Litwinow przybedzie do Sta- 
nów Zjednoczonych za dwa tygodnie. Ta sama 
agencja donosi, że ambasadorem Stanów Zjed- 
noczonych w Moskwie, po nawiązaniu stosun- 
ków dyplomatycznych, zostanie Morgentau ju- 
nior, dotychczasowy szei zarządu „sztabu rol- 
nego". 

POGŁOSKI AGENCJI HAVASA 

PARYŻ, PAT. — Agencja Havasa, przyta- 
czając głosy prasy polskiej o bliskiem uznaniu 
Sowietów przez Stany Zjednoczone, donosi, że 
ambasador Patek w okresie swego urzędowania 
na stanowisku posła Rzeczypospolitej w Mos- 
kwie był jednym z głównych twórców por0zu- 
mienia sowiecko-amerykańskiego. 

NIEZADOWOLENIE W ANGLJI. 

LONDYN. PAT — Prasa angielska, 
strując fakt porozumienia sowiecko-amerykań- 
skiego i podając tekst listów, wymienionych 
pomiędzy Rooseveltem a prezesem Centralnego 
Komitetu Wykonawczego ZSRR Kalininem, po: 
wstrzymuje się całkowicie od jakichkolwiek ko- 
mentarzy. Milczenie to jest bardzo znamienne, 
nie ulega bowiem wątpliwości, że w angielskich 
kołach politycznych krok prezydenta Roosevel- 
ta nie wywołuje zachwytu, — Nota Roosevel- 
ta oceniana jest wśród miarodajnych polityków 
jako posunięcie antyjapońskie i z tego wzglę- 
du zajęcie stanowiska przez angielską opinię 
publiczną jest niełatwe i wymaga ostrožnego 
zastanowienia się. 

RADOŚĆ W MOSKWIE 

MOSKWA. PAT. — Omawiając, pisma pre- 
zydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta i 
prezesa Centr. Komitetu Wykonawczego Кай- 

nina. „lzwiestja”* podkreślają, że wymiana tych 

pism powitana będzie z uczuciem głębokiego” 

zadowolenia nietylko przez opinię publiczną о- 

bu krajów, lecz również przez, wszystkich tych, 

którzy są rzeczywiście zainteresowani w utrzy- 

maniu i konsolidacji międzynarodowego  po- 
koju. Na ponurem tle obecnego stanu stosun- 
ków międzynarodowych, pismo, które Roose- 
velt wysłosował do Kalinina, stanowi fakt praw 
dziwie radosny. Żywe zainteresowanie pokazy- 
wane przez Amerykanów wobec ZSRR wynika 
z faktu, że przekonanie o istnieniu nader przy- 

chylnych warunków jaknajszerszej współpracy 
między obu krajami w 'najrozmaitszych dziedzi 
nach rozpowszechnia się coraz więcej. 

W ciągu 16 lat — pisze dziennik — Zwią- 
zek Sowieckich Socjalistycznych Republik, zdo- 
łał nawiązać normalne i stałe stosunki ze swy 
mi sąsiadami i z największemi krajami świata. 
W stosunkach tych ZSRR obserwował zawsze 

NADZIEJE KAPITAŁU AMERYKAŃSKIEGO. 

PARYŻ. PĄT. Agencja Havasa donosi z 
Nowego Yorku, że w związku z "ezmowami, 
jakie odbędą się pomiędzy Litwinowem a Roo- 
seveltem, przemysł i banki amerykańskie li- 
czą się z możliwością poważnych obrotów z 
Rosją. Od kilku tygodni banki przyjmują za- 
mówienia na Amtorg, a nawet godzą się na u- 
dzielanie kredytów Amtorgowi, czego dotych- 
czas odmawiały. Mówi się również, że rząd fe- 
deralny gotów jest przyznać Sowietom duże kre 
dyty, oraz udzielić gwarancyj na kredyty towa- 
rowe dła Sowietów. Najwięcej zyskają na po- 
djęciu stosunków z Sowietami fabryki maszyn. 

  

TYMCZASEM W MEKSYKU I NA KUBIE.. 

BERLIN. PAT. Wiadomość o wymianie de- 
pesz między Rooseveltem a Kalininem wywołała 
«w kołach niemieckich niebywaie wrażenie, 

Donosząc z Waszyngtonu o ten wydarze- 
niu Biuro Wolffa z naciskiem podkreśla, jako- 
by koła amerykańskie krok ten przyjęły z nie- 
zadowoleniem. Wskazywać tam mają na za- 
mieszki komunistyczne w Meksyku j na Kubie. 
Zachodzi więc pytanie — konkluduje Biuro 
Wolifa — czy zbierający się w styczniu kon- 
gres amerykański nie uchwali rezolucji prze- 
ciwko uznaniu Rosji Sowieckiej, wobec czego 
prezydent Roosevelt miałby związane ręce. Ter 
min przyjazdu Litwinowa do Waszyngtonu nie 
został jeszcze ustalony. 

TL ABIT EA ISVIS IA ASUS ARTS VAD IRAS NSS DOS 

MOWA MIN. 

BERLIN PAT. — Rozpoczynając kampa- 
nję wyborczą przemówieniem w Pałącu Spor 
towym, minister Goebbels oświadczył: 

Narodowi socjaliści po objęciu władzy 
musieli przedewszystkiem pokonać szereg 
iprzeszkód i trudności w życiu wewnętrznem 
Niemiec, aby przejść do uzgodnienia polityki 

zagranicznej. Uwalniając Niemcy od bolsze- 
wizmu —- mówił minister — rząd narodowo- 
socjalistyczny zdobył sobie zasługę historycz 
ną wobec całej Europy Zachodniej. Niemcy 

będą mogły zdobyć sobie napowrót sympatje 
innych państw, im bardziej skonsolidują się 
wewnętrznie, aby przeciwstawić się Światu. 
Nie oznacza to, ahy. Niemcy zagrażały świa- 
tu. 

Uzasadniając wystąpienie Rzeszy z konfe 
rencji rozbrojeniowej i z Ligi Narodów, mi 

nister oświadczył, że naród niemiecki nigdy 
nie uważał wojny za szczęście, lecz za gorz- 

  

Polsko-gdańskie rakewania kont 
GDAŃSK PAT. — Polsko - gdańskie ro- 

kowania kontyngentowe, prowadzone w pod- 
komisjach, celem ustalenia zniżonych kwot 
t. zw. kontyngentów gdańskich, zostały za- 
kończone. Poszczególne pozycje, z wyjątkiem 

Nowy rząd 
TALLIN PAT. — Na czele nowego gabi- 

  

„. Rozpoczęcie kampanji wyborczej w Niemczech 
GOEBBELSA 

ką i straszliwą konieczność, Tym uczuciom 
rząd Rzeszy daje wyraz w swojem Postępo- 
waniu i w swoich wystąpieniach. 

Moglibyśmy np. po przyłączeniu zagłębia 
baary do Niemiec oświadczyć, że nie mamy 
żadnych więcej żądań materjalnych. Gdy to 
żądanie zostanie spełnione — będziemy zado- 
woleni. Niemcy życzą sobie rozwiązania wiel 
kich zagadneiń europejskich, lecz nastąpić to 
musi na zasadzie uwzględnienia ich sytuacji. 
Umowa, pod którą widnieje podpis Hitlera, 
nosi tem samem podpis całego narodu nie- 
mieckiego. W sprawach rozbrojeniowych jed | 
nak rząd niemiecki jest nieubłagany. Francja 
mówi ciągle o bezpieczeństwie. O bezpieczeń- 
stwie Niemiec nie wspomina się zupełnie. — 
Referendum ludowe ma przed światem zado- 
kumentować stanowisko całego narodu nie- 
mieckiego. Dzień 12 listopada okaże, że naród 
aprobuje politykę pokojową rządu. 

yngentowe 
kilku, zostały uzgodnione tak, że pierwszą Ta“ dzi 
zę rokowań uważać należy za załatwioną. — 
Spodziewać się należy, że pozostałe poz 
również będą mogły być uzgodnione ku za” 
čowoleniu obu stron. 

w Estenii 
wniających realizację nowej konstytucji. 

  

jak najściślej zasadę niemieszania się do spraw netu stanął jako premjer Paets. Nowy rząd Parlament uchwalił votum zaufania nowemu 
wewnętrznych innych państw, oraz 
współpracy gospodarczej. — Kiedy inna strona 
zachowuje również te podstawowe przepisy 
stosunków miedzynarodowych, nie może być 
nietyfko żadnej przeszkody dla normalnego roz- 
woju stosunków między ZSRR a państwami ka- 
stać przez Z.S.R.R. żemyl  etao' etaomf 
pitalistycznemi, lecz rozwój tych stosunków 
może stać się owocnym dla obu stron. — Ame- 
ryka dobrze zna stanowisko, zajęte przez Z.S.R. 
R: w kwestjach, interesujących oba kraje i to 
daje podstawę do mniemania, że zapowiedziane 
w Waszyngtonie rokowania między Roosevel- 
tem a Litwinowem, prowadzone będą w duchu 
wzajemnego zrozumienia i doprowadzą rychło 
do pomyślnych wyników. 

zasadę ma zadanie przeprowadzenia projektów, zape rządowi '49 głosami przeciwko 38. 

  

Kanonizacja Błogosławionych Bernardetty 
i Joanny po 

17 października Tajny Konsystorz powziął 
decyzję o kanonizacji błogosławionej Bernadet- 
ty Soubirout i błog. Joanny  Thouret, założy- 
cielki zakomu -sióstr Miłosierdzia, Decyzja na- 
stąpila po przedłożenin przez kardynała Lauren- 

ti licznych dowodów cudów, czynionych przez 
0%: biogosławione. 

Bernadetta Soubirout była, jak wiadomo, 
ową pastuszką, której objawiła się w dniu 14 

stanowiona 
lutego 1858 r. Matka Boska, nakazując wznieść 
ku Swojej czci świą.ynię » Lourdes, Od tej 
chwili miasteczko stato się celem pielgrzyn.ek 
dła katolików Całego Świata. Grota, w której 
Bernadetta doznała widzzwa, oioczona jest po 
dziś dzień szczegółną czcią pielgrzymów. 

Obrzędy kanonizucyjde rozżjoczną 

grudnia. 
się 8 
EL 
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DRUJA — Kowkin. 
"OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
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— uł. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PINSK — Ksłęgarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół! Oświaty. 

+Y —. M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Mais 3 
ŻYZNA, M. Mindei, skład apte <zny. 

- Łibęrman, Kiosk gazetowy 
— Kiosk Księg. Ko. „Ruch“. 
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 TELEGRAMY 
Prezydent Rzeczypospolitej 

na Śląsku 
KATOWICE PAT. — Dzisiaj o godzinie 

9 min. 30 odbyła się uroczystość poświęcenia 
gmachu śląskich technicznych zakładów nau- 
kowych w Katowicach. W uroczystości wzięli 
udział: Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ig- 
nacy Mościeki, prezes Rady Ministrów Ja- 

nusz Jędrzejewicz, ministrowie: przemysłu i 
handlu Zarzycki, komunikacji :nž. Butkie- 
wicz. 

Aktu poświęcenia dokonał ks. biskup A- 
damski, poczem przemówienie wygłosił woje- 
woda dr. Grażyński, podkreślajye wielkie 
znaczenie, jakie dla szkolnietwa zawodowego 
nietylko na Śląsku, ale i w catej Polsce, bę- 
dą miały Śląskie Techniczne Zakłady Nauko- 
we, 4 

W sobotę w godzinach przedyoładniowych 
odbył się w Królewskiej Hucie aki poświęce- 
nia nowowyhudowanego szyba „Wielki Ja- 
cek'', należącego do Skarbofermu. 

Uroczystość tę zaszczycił swą obecnością 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej. Przejeżdża- 
jącego na teren szybu p. Prezydenta ludność 
witała entuzja zuemi okrzykami,  obsypu- 
38е samochód p. Prezydenta kwiatami. Na- 
stępnie przybył ambasador Francji Laroche, 
hiórego powitała orkiestra dźwiękami Mar- 

janki.. Ponadto wzięli udzisł w uroczysto- 
ści p. premjer, ministrowie i szereg innych 
dostojników. 

Poświęcenia szybu, który nosić będzie na- 
zwę Prezydenta Mościckiego, dokonał ks. bi- 
skup Adamski. Tegoż dnia o godz. 14.15 p. 
Prezydent Rzeczypospolitej w towarzystwie 
premjera Jędrzejewieza wyjechał do Bielska 
celem wzięcia udziału w uroczystem poświę- 
ceniu nowozbudowanej zapory wodnej w Wa- 
pieniey. 

Prof. inż. Łopuszański przedstawił w 
krótkich słowach historję budowy zapory 
wodnej. ])o Pana Prezydenta zwrócił się bur- 
mistrz Bielska dr. Kubiela, prosząc © zezwo- 
lenie, w myśl uchwały rady miejskiej, nazwa 
nia zapory imieniem Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej. Zkolei ks. biskup Adamski doko- 
nał póświęcenia zapory, poczem Prezydent 
wraz z otoczeniem zwiedził szezegółowo wrzą- 
dzenia zapory; wyrażając podziw Ala tego 
wspaniałego dzieła. 

Pomnik Marszałka Piłsudskiego 
W MOSTACH WIELKICH 

MOSTY WIELKIE PAT. — W dniu 21 
bm. w Mostach Wielkich odbyła się uroczy- 
stość odsłonięcia pomnika Marszałka Piłsud- 
skiego, ufundowanego ze składek oficerów i 
szeregowych szkoły policyjnej. 

Aktu odsłonięcia pomnika dokonał wicemi 
nister Korsak. Pomnik, dłóta artysty - rzeź- 
biarza Miszewskiego, wyobraża wykonane z 
kronzu popiersie Marszałka Piłsudskiego, u- 
1uieszezone na wysokim cokole granitowym. 
Na dole widnieje napis: „Pierwszemu Mar- 
szałkowi Polski,  Wskrzesiciełowi Wolności 
Narodu, Józefowi Piłsudskiemu — Szkoła Po 
licji Państwowej. 1933'*. 

= AES OOO>SRF => 

WIELKI POŻAR FABRYKI GAZOLINY 

BORYSŁAW PAT. — W sobotę o godz. 
11 wybuchł z niewiadomych przyczyn pożar 
w fabryce gazoliny pod firmą „Gazolina““ w 
Borysławiu. Płomień objął warsztaty, kancela 
rję i dom mieszkałny. O godz. 11.30 nastą- 
pił wybuch w magazynie. Pożar po południu 
rozszerzał się dalej. 

oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

  

   

      

BORYSŁAW PAT. — Pożar w zakładach ‚ — 
f-my „Gazolina'* zmiszezył magazyn, warszta 
ty, kancelarję i dom mieszkalny. Straty wy 
noszą kilkanaście tysięcy zł. Skutkiem poża- 
ru został przerwany główny kabel telefoni- 
czny, wobec czego komunikacja telefoniczna 
ze wschodnią częścią Tustanowie i Truskaw 
cem została przerwana. Pożar zlokalizowano 
w godzinach popołudniowych. Przyczyna do- 
tychczas nieustalona. Dochodzenie w toku. 

600 KLM. NA GODZINĘ % 

RZYM PAT. — Kpt. lotnik Scapinelli w 
pobližu Ancony na wodnopłatoweu „Macchi 
С. 72'* osiągnął przeciętną szybkość 619.37 
km. na godzinę. W ten sposób Włochy zdo- 
„były puhar, ufundowany przez Błeriota dla 
lotnika, który osiągnie szybkość 1000 km. na 

jigodzinę. — Puhar ten tymczasowo miał być 
įlprzymany - lotnikowi,” - który - osiągnie -szyb- 

ść 600. km. na godzinę. 

NAGRODA NOBLA W MEDYCYNIE 

STOKHOLM PAT. — Nagroda Nobla w 
ale medycyny przyznana została amerykań 

  

. skiemu lekarzowi Tomaszowi Hunt - Morga- 
nowi z uniwersytetu w Passadena w Kalifor- 
nji. 

Oświadczenie 
Zarząd Główny Związku Ziemian w War- 

szawie nadsyła nam list następujący: 
Wobec okazanego przez prasę zaintereso- 

wania faktem podania się do dymisji członków 
Zarządu Głównego Związku Ziemian w Warsza 
we Prezydjum Rady Nadzorczej, pomijając kwe 
stje organizacyjne, jako należące do wewnęt- 
rznych spraw Związku, podaje .do wiadomości, 
co następuje: 

1) Na żądanie czterech urzędujących człon 
ków Zarządu Głównego Z. Z. pp. J. Steckiego, 
J. Płeszczyńskiego, S. Gorskiego i W. Froelicha, 

  

odbyły się w dniu 16 i 17 bm. posiedzenia Sądu | 
Obywatelskiego, któremu oddano do rozpatrzė- 
nią zarzuty, powstałe na tle gospodarki finanso 
wej Zarządu; 

2) Sąd Obywatelski orzekł, że stan majątko 
wy Związku nie został nadwyrężony oraz, że 
postępowanie wyżej wymienionych członków 
Zarządu nie daje powodu do zarzutów natury 
etycznej, uwłaczających ich czci obywatelskiej. . 

Zygmunt Leszczyński. 
August Popławski 

 



SILVA RERUM 
Z DYPLOMAMI, LECZ BEZ ZAJĘCIA.. 

To jest bolesna sprawa, tak zwana nad- 
produkcja inteligencji, — to jest zagadnienie 
wielkiej wagi! amy eoraz więcej absolwen 
tów szkół wyższych i eoraz więcej bezrobot 
nych z uniwersyteckiemi dyplomami!.. Czy 
jest za. dużo inteligencji?.. Wolne żarty: nie 

tylko w Pipidówkach, ale w większych mia- 
stach odczuwa się brak ludzi naprawdę inte- 
ligentnych! Co innego — brak posad dla dyp 
lomowanych absolwentów szkół wyższych! 

Tygodnik Ilustrowany (43) w artykule p. 

t. „Młodzież przed zamkniętemi bramami ży- 
cia'* m. in. pisze: 

W roku akademickim 1931—32 mieliśmy. 
50 tysięcy młodzieży, studjującej na wyż- 
szych uczelniach. Według obliczeń prof. Ry- 
barskiego, liczba samych tylko absolwentów 
tych uczelni w r. 1927 wynosiła 3086, w r. 
1881 osiągnęła już 4951, a obecnie utrzymuje 
się na poziomie 5 tysięcy. 

Jakie są widoki na zatrudnienie tylu dyp 

lomantów? Prof. Świętosławski jeszcze w r. 
1927 obliczył, że na 125 tysięcy osób z wyż- 
szem wykształceniem, zatrudnionych wów- 
czas w zawodach wyzwolonych i na stanowi 
skach pracowniczych w Polsce, normalnie po 
winno wypadać conajwyżej 37.5 tys. słucha- 

czy. Tymczasem już wówczas stosunek był 

znacznie gorszy. Dziś dysproporcja wzrosła 
jeszcze bardziej, dzięki wzrostowi liczby słu- 

chaczy i stałemu kurczeniu się rynku pra- 
Gy. | 

Sytuacja ciężka, nieznośna, jakiej się 

znajduje młodzież, opuszczająca mury 
szych zakładów naukowych, zmusza nieraz 

do kroków nierozważnych, do chwytania się 
przysłowiowej brzytwy podczas tonięcia. 

Są jednak i 
wie i niezmordowanie szukają... Przychodza 
im do głowy pomysły najfantastyczniejsze... 

Znalazło się np. na politechnice warszaw- 
skiej kilku studentów, którzy otrzymawszy 

dylomy, po wielu bezpłodnych próbach do- 

stania posad w kraju, — udali się do posel- 

stwa sowieckiego.... 

Zadeklarowali się tam, jako sympatycy 

komunizmu i wyrażali chęć wyjazdu do So- 

wietów w charakterze „specėw““... 

  

   

   

  

w 

  

Ta-a-a-k... Pomysł osobliwy... Trzeba więc 
dobrze zastanowić się nad tem, aby młoda e- 
nergja Polaków nie marnowała się, żeby by 

ła wyzyskama ku pożytkowi kraju i narodu. 

Narazie jest niedobrze. Szukający pracy ab- 
solwenci nieraz są zmuszeni do... ukrywania 
dyplomów !.. 

ABC (300) daje kilka przykładów: 

W jednem z większych przedsiębiorstw w 

„trójkącie bezpieczeństwa** pracował inży- 
nier, który starannie ukrył swój dyplom, a- 
by mu nie przeszkadzał w otrzymaniu pracy, 

poczem zgłosił się na prostego robotnika. Po 
roku pracy został wykwalifikowanym toka- 

rzem. 
Dwóch inżynierów dróg i mostów prawo- 

wało jako dozorcy robotników przy budowie 

jednej z nowych linij kolejowych. O takim 
samym wypadku wiadomo nam z Pomorza. 

W ostatnich dniach jedno z biur budowla 
nych również otrzymało aż trzy oferty od 
inżynierów, chcących pracować w jakimkol- 
wiek charakterze. 3 

Tych kiłka faktów ilustruje tylko stan 
bezrobocia w niektórych gałęziach technicz- 
nych, a z drugiej strony wskazuje, że robot- 
nicy otrzymali nowego konkurenta w postaci 

bezrobotnego inteligenta. 

Sytuacja wytwarza się nienormalna. Trze 
ba pomyśleć o środkach zaradczych. 

Lector. 

  

  

tacy, którzy wciąż uporczy- | 
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Najpoważniejszą PPR 
e 

as tyip ci bankową w Polsce 
s 

CENTRALNA KASA SPÓŁEK ROLNICZYCH 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzpltej. 

DAJE CAŁKOWIT 

[MSI 
PEWNOŚĆ ZWROTU WKŁADÓW 

I NAJWYŻSZE O=ROCENTOWANIE, 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla irteresów 
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę wy- 
twórców — drobnych rolników, a temsamem łagodzi 

skutki kryzysu rolniczego. 

S swe oszczędności w Centrainej Kasie otrzymujemy niu- 
tylko korzyści dla Siekie, ale służymy także i sprawie publicznej.* 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE 
WILNO, MICKIEWICZA 28, tel. 13-65 

CERA MARNIEJE 

k 

jak roślina bez Światła i wody, jeśli się 

bowiem właściwość cery, czy to prawidłowa, sucha, czy tłusta wymaga 

wiedniego doboru preparatu kosmetycznego. 

dostosować, by uchronić cerę przed przedwczesnem marnieniem. 

suchą cerę pudrować należy roślinnym 

zaś — Dr. Lustra odtłuszczającym pudrem higjenicznym. 

    

ją „pielęgnuje* nieracjonalnie. Każda 

odpo- 

Nawet pudry winno się należycie 

Prawidłową i 
pudrem egzotycznym Dr. Lustra, tłusią 

W broszurze  zaią- 
czonej do pudru znajdzie czytelnik metody indywidualnego pielęgnowania urody. 
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TRZE! 
Reportaż z pobytu w Palestynie 

pióra 
RSAWEREGO PROSZYŃSKIEGO 
  

wyszła z droka 

1 jest do nabycia 

we wszystkich księgarniach 

Cena zł. 3.60       

NIEMCY WYSIEDLAJĄ 100 TYSIĘCY 

- ŻYDÓW 

PARYŻ. PAT. „Journal des Debats'* za 
mieszeza pogłoski, jakie kursują w Genewie, 
według których rząd niemiecki zamierza w 
listopadzie r.b. wysiedlić z Niemiec 100.000 

żydów. 

Z KONGRESU ZWIĄZKU KOBIET SŁOWIAŃSKICH W BIAŁOGRODZIE. 

  

W tych dniach odbył się w Białogrodzie kongres Związku Kobiet Słowiańskich. 
Na zdjęciu grupa uczestniczek kongresu wrozmowie z królową Marją podczas przyjęcia w 

Pałacu królewskim. 

RZECZY 
Dwóch panów — Tadeusz Gierut i Roman 

Ściślak napisało reportaż sceniczny p. t. 
„Pożar Reichstagu '. Panowie wydrukowali 
swój reportaż i rozsyłają redakcjom pism 
z prośbą o recenzję. Aby ułatwić recenzen- 
tom pracę i mie zawracać im głowy czyta- 

niem reportażu, panowie dołączają do 
książki trzy gotowe wzmianki do wyboru. 
Należy tylko jedną z nich wyciąć i po- 

- słać do drukarni. 

Oto najmocniejsze ustępy 
cenzyj: 

1. „Utwór napisany jest z werwą, sy- 
tuację wiążą się logicznie i niewątpliwie na 
dobrej scenie, przy subtelnej reżyserji i 
nieprzeciętnych wykonawcach zrobią duże 

wrażenie. Życzymy autorom, aby doczekali 

się jak najprędzej ujrzenia swego utworu ze 

  

z trzech. re- 

sceny, i mamy nadzieję, że szczere życze- 
nia nasze, ku pełaćmu zadowoleniu spółki 
autorskiej wkrótce ziszezą się'*. ` 

2 „Utwór p.p. Gieruta i Ściślaka czy- 
ta się zajmująco. Akcja toczy się żywo, "fa- 
buła obfituje w wiele seen mocnych. Słowem, 
ten debiut pisarski nowej spółki autorskiej 
uważać należy za bardzo udany. „Ale byłoby 
mało, gdyby rzecz tak aktualna i sensacyj- 

LUŹNE 
na pozostać miała tylko w książce. Nie wąt- 
pimy, że teatry nasze zainteresują się 
żywo „Pożarem Reichstagu * i wkrótce go 

wystawią. A powodzenie tej sztuki będzie 
zapewnione'*. 

3. „Otrzymaliśmy do recenzji książkę 
bardzo ciekawą. Jest to sztuka p. p. Ta- 
deusza (Gieruta i Romana Ściślaka pod sen- 

sacyjnym tytułem „Pożar Reichstagu''. Ty- 
tuł mówi za siebie! Całość dobra i zajmująca 
Akcja zwarta i żywa obfituje w wiele scen 
mocnych. „Pożar Reichstagu'* zagrany przez 

dobry *teatr będzie wydarzeniem  teatral- 

nem pierwszego znaczenia *. 

Podając najciekawsze wyimki z trzech 

recenzyj, napisanych przez zdolną spółkę 

autorską 0 sobie samej, czynię spewnością 
więcej niż spółka oczekiwała. Rozumiem jej 
tęsknotę do dobrego teatru. Rozumiem te sny 
o potędze. Kurtyna spada przy frenetycznych 

oklaskach rozentuzjazmowanej  publieznošei.. 

Niemilknące okrzyki: Gierut! Ściślak! Ściś- 
lak! Gierut! Brawo, brawo! Warszawa, Kra 
ków, Poznań, Lwów... Tryumfalny pochód 
„Pożaru Reichstagu''. Zagranica... Narodni 
Divadlo. Zakaz wystawienia „Pożar w 
Niemczech. Demonstracje przeciw Gierutowi 

   

  

  

SŁOW! 

Z pobytu eskadry lotniczej polskiej w Bukareszcie 

  

Szef departamentu aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. Rayski, Przybyły 

z rewizytą do Bukaresztu na czele eskadry lot-niczej polskiej, składa królowi Karolowi raport 

przed rozpoczęciem popisów akrobatycznych. 

  

Proces o podpalenie Reichstagu 
Wizja lokalna w spalonym Reichstagu 

BERLIN. PAT. Na początku dzisiejszej roz żarze zostały już kompletnie usunięte, a kopu- 
prawy przewodniczący zawiadomił, że po prze- 
słuchaniu jednego świadka, zarządzi przerwę dla 
odbycia wizji lokalnej, Trybunał wraz z oskar. 
żonymi przejdzie do gmachu Reichstagu drogą, 
którą według zeznań van der Luebbego przy- 
był on do gmachu przy podpaleniu. 

Przesłuchiwany jest robotnik hitlerowicc, z 
miejscowości Rositz, który miał spotkać przed 
rokiem van der Luebbego, Van der Luebbe miał 
mu wówczas powiedzieć, że o nim jeszcze usiy- 
szy. 

W czasie konfrontacji swiadek twierdzi, 
że van der Luebbe jest tym, którego wówczas 
spotkai. Przewodniczący pyia Luebbego, czy 
widział świadka pod Konstanza, | uebbe uśinie- 
cha się i milczy. Na pytanie, czy świadka po- 
znaje, odpowiada cicho „nie* Na dalsze ру1а- @: 
nie, czy na pocztówce był jego towarzysz 
Volgara, Luebbe mówi „tak*, Przewodniczący: 

      

„Gdzie byliście w październi! 1932 roku?“, 
Luebbe: „Nie mogę powiedzieć". Przewodniczą- 
cy: „czy byliście w Niemczech". Luebbe: „my- 
śię, że „nie”*, Na dalsze pytania przewodniczą- 
cego Luebbe wikła się i nie umie dać zgod- 
nych odpowiedzi. 

Wizja lokalna w gmachu Reichstagu trwa- 
ła dwie godziny, poczem dziennikarze oprowa- 
dzani byli przez komisarza policji  Heissiga. 
Mieli oni przytem zobaczyć w zkrócie skomy:i- 
kowaną drogę, jaką przebywał van der Laebbe; 
dokonując podpalenia. Po drodze  napotykali 
tu i ówdzie przeważnie drobne ślady uszkodzeń 
od ognia urządzeń wewnętrznych. Większe u- 
szkodzenia boazeryj miały miejsce w sali re- 
stauracyjnej. Pozatem na korytarzach pozosia- 
wione były odcinki dywanów z wypalonemi 
miejscami. Natomiast sala posiedzeń  pzed- 
stawia Obraz zupełnego spustoszenia. Widać 
tylko gołe ściany. Wszelkie pozos «ości po po- 

— 

ła szklana jest już zrekonstruowama, 
Następnie zeznaje komisarz Heissig, który 

przeprowadzał badania w Holandji, £ieissig о5- 

staje m. in. przy swem  pierwotnem  zeznaniiu 
odnośnie rzekomego dziennika, van der Luebbe- 

go, nie da się natomiast ustalić skąd otrzymano 
ten dziennik, ogłoszony w t. zw. „Czerwonej 

Księdze”, Dymitrow z uwagi na obecuą mało- 

mówność van der Luebbego, zwraca się do 
świadka, aby pod przysięgą stwierdzii, że van 
der Luebbe sam poczynił zeznania, które po- 

służyły za podstawę do. aktu oskarżenia. Oks- 

zuje się przytem, że początkowo porczun:'ewa- 
no się z oskarżonym bez tłumacza, którego ścią 
gnięto dopiero w końcu. 

Dalszy ciąg rozprawy Odbędzie się w ponie 
działek. 

„złota Harfa" 
W Monachjum podczas t:cczystości ku czci 

sztuki niemieckiej odbyła się premjera nowego 
dramatu G. Hauptmanna „Złota harfa". Prasa i 
władze zachowły się w Sios:nka do sędziwego 

dramėturga ze szczegjinym: szacunuiem i re- 

spektem: wszedł on ua saiz w towarzystwie nii- 
nistra Essera i В, 7е 1а bułgarskiego Ferdynan- 
da, publiczność zaś zgorowaja mu owzcję. 

Akcja „Złotej hacir rozgrywa się w epove 

wojen napoleońskici. W zamku nit aiczkim mie 
szka mioda, romantyczna dziewtryna, grająca 
na harfie i oddana całkowicie wsporwnienion 
o swym bracie, poległym w walkach z Francu- 
zam. 

Do zamku przyjeżdżają dwaj bracia — bli 

źniacy, towarzysze bojowi poległego. Nawiązuje 

się przyjaźń pomiędzy nimi a młoJą dziewczy- 
ną, przyjażń, która stopniowo przechodzi w mi- 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PĄT. — W 3 dniu ciągnie 

nia I klasy 28 Polskiej Państwowej Loterji 

Klasowej padły 2 wygrane po 10000 złotych 
na nr nr. 45733, 100646, po 5000 złotych wy 

grały nr nr 131672, oraz 153957. 

    

jg TODOORGWOGDODOZOOGWADOGDOORDW AE 
Pod Protektoratem Komitetu Wykonawczego Targów Północnych 

została otwarta 
w pawilonie Targów Północnych — Ogród po-Bernardyński 

| STANA PLAKATU MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAW i TARGÓW 
Wystawa obejmuje następujące kraje: Algier, Austrja, Anglja, Belgja, Czechosło- 

wacja, Danja, Francja, Holandja, Hiszpanje, 
Polska, Szwajcarja, Szwecja, Węgry i inne. 

Jaegosławja, Niemcy, Norwegja, Palestyna, 

Wstęp na wystawę 25 gr. dla młodzieży 10 gr. — Wystawa otwarta od 10-ej do 18-ej. 

  

  

  

Hygjeniczny 0 subtelnym zapachu 

niewidoczny 

Najlepszy do twarzy, przygotowa- 

ny na miodzie i wyciągu z lilji białej 

Niezastąpione do mycia twarzy, 

szyi i biustu 

Idealny do rąk, wciera się do su- 

cha, nadaje rękom aksamitną delikatność 

i białość, 

Puder Abarid 

Krem Abarid 

Otrąbki Abarid 

Krem Prałatów 

  

    

Hauptmanna 
łość. Dziewczyna kocha jednakowo obydwóch; 

co więcej — przebywając tylko z jednym, tę- 

skai do drugiego. Wreszcie, jeden = braci, szu- 

kając wyjścia z dziwnej sytuacji, zabija się. 

Sztuka Hauptmanna cieszy się Ogromnem 
powodzeniem. Pisma tłumaczą sukces „Złotej 
hariy“ tem, že autor „Tkaczy“ umiał w niej naj. 
głębiej wypowiedzieć duszę niemiecką, z jej 

EL. kosmicznym romantyzmem. . 
—v0-()-0——— 

$prawa Violetty No- 
zieres 

Violetta Nozićres przewieziona _ została 
onegdaj z więzienia Petite Roquette do Sądu 

13 obwodu celem ponownego przesłuchania. 
Zgodnie z nową francuską ustawą o nie- 

tykalności osobistej, areszt prewencyjny 

nie może trwać dłużej niż. miesiąc. Wobec 

tego jednak, że śledztwo w sprawie młodej 

trucicielki nie zostało ukończone, sędzia śled- 

czy zażądał przedłużenia aresztu  prewen- 

cyjnego na miesiąc następny. 

Sąd przychylił się do żądania. sędziego, i 

Violetta rozpoczęła wczoraj drugi miesiąc 

aresztu. 

Być może, że dni najbliższe przyniosą pe- 

wne wyjaśnienia sprawy: do sędziego śled- 

czego zgłosił się urzędnik nazwiskiem Poi- 

gnon, oświadczając, że zna „tajemniczego E- 

mila'', który, jak wiadomo, odegrał ważną 

rolę w życiu trucicielki. Emilem ma być ja- 

kiś przemysłowiec z 'okolic Paryża. Sędzia 

wydał odpowiednie zarządzenia. EL. 

(AAS TTT WZ R ZOT IST NETTO EIKA 

  

nie zawiera metali, nie psuje cery 

i nadaje jej matową białość. 

usuwa zmarszczki, zapobiega two- 

rzeniu się nowych i nadaje twarzy śŚwie- 

ży młodzieńczy wygląd, 

oczyszczają: pory skóry, pobudzają 

transpirację, zapobiegają tworzeniu się 

pryszczy i plam 

zapobiega pękaniu, odmrożeniom, 

czerwoności rąk. 

warszawa, „PER FE C TI O N“, sklep Marszałkowska 109. 

i Ściślakowi w Berlinie. I zewsząd forsa, 
forsa, forsa. 

W Wilnie mamy również teatr. I—jak pra- 
gnęliby autorzy — dobry teatr. Gdybym mógł 

ujrzeć ich sztukę na Pohulanee! I napisać o 
miej recenzję. A w recenzji zastanowić sie 
nad owym symbolem sztuki, o którym po- 
wiadają autorzy, że jest „groźbą zakłócenia 
kulturalnego rozwoju  šwiata““. Roztrząsnął- 

bym ten symbol dokładnie, powołując się na 
następującą ideę z recenzji numer pierwszy: 
„wierzą autorzy w zdrowy ludzki instynkt i 
przebudzenie sumienia — nieomylnego sędzie- 
go w dziedzinie ducha''. 

* + 

©enzura skonfiskowała książkę Henryka 
Zaremby p. t. „Spowiedź ojea zamordowanej 

Lusi. Przyczynek do procesu Gorgonowej'*. 
Tym sposobem społeczeństwo nie dowiedzia- 

ło się prawdy, „jakkolwiek była ona boles- 

na'', jakkolwiek odsłania ją „nieszczęsny 0j- 

cicc“*. A jakaż to prawda? Że Gorgonowa 

była jak góra lodowa, jak marmurowa Gala- 

tea, która w pewnych chwilach może gryźć o- 

rzechy; że „nieszezęsny'* ojciec w pierwszą 
noc, spędzoną z Gorgonową, nie doznał upo- 
jeń, że pociechy szukał w cytatach z Tołsto- 

ja 1 Kochanowskiego... . 

Ohydna książka Zaremby, obliczona na 

ordynarną sensację i efekt pieniężny, wyda- 
je autorowi straszne świadectwo, staje się je 

go ciężkiem oskarżeniem. To nie jest spo- 

* 

  

  

wiedź, lecz nikczemność, popełniona na zim- 
no i z wyrachowaniem. 

Niebym nie miał przeciwko temu, by Hen- 
ryka Zarembę zamknięto w kryminale. 

* * * Ž 

Anatol Stern, poeta, filmowiec i powieścio- 

pisarz, ale Żyd, napisał sztukę p. t. „Szkota 

genjuszów'', którą wystawił Teatr Letni 
Warszawie. Sztuka, sądząc z recencyj niektó 
rych pism, jest satyrą na którąś z warszaw- 

skich redakcyj, podobnie jak Murzyn Sło- 
nimskiego był satyrą na jednego z warszaw- 

skich księgarzy. Bohaterem „Szkoły genju- 
szów** jest redaktor Duszek, szkołą zaś — 

redakcja przez niego prowadzona, niedościg- 
niona w reklamowaniu swych współpracowni- 

ków jako genjalnyčh pisarzy. Wywiady, fo- 

tosy, szczegóły z życia prywatnego — oto me 

tody, zapomocą których Duszek winduje na 
y swoich literatów. To jeden wąiek 

ztuki. Drugi jest seksuologiczny. Pani Dusz- 
kowa mianowicie reprezentuje wolną miłość. 
Wobec tego, że autor ujmuje tę postać humo 
rystycznie i satyrycznie, należy przypusz- 
'zać, że jego stosunek do tego zagadnienia 
jest negatywny. 

Którą z redakcyj warszawskich „odmalo- 
wał'* Anatol Stern — nie umiem powiedzieć 
na podstawie ostrożnych i pełnych niedomó- 
wień recenzyj. Czy pani Duszkowa wzięta 
jest również z natury? -Czy sztuka Stema w 
swej „pisanej rzeczywistości * zbliża się do 

w 

      

osławionego „Wspólnego Uniłow- 
skiego? Być może, 

Jakkolwiek rzecz się ma, sztuka Anatola 

Sterna wywołała gwałtowne dyskusje, a co 

najważniejsze — „ABC**, . pismo narodowe, 

poświęca jej wiele uwagi i najwyraźniej bie 
rze w obronę „Žyda““ przed jakąś tam „gieł- 
dą literacką'*. 

Coś w tem musi być. 

pokoju““ 

a | 

W Wilnie otwarto wczoraj wystawę afi- 
szów i plakatów. Mieści się ona w głów- 
nym pawilonie Targów Północnych. Wezo- 
raj, w dniu otwarcia, były tam pustki: za- 
ledwie kilku przypadkowych przechodniów, 
spacerujących po ogrodzie, zajrzało tam. 

Wystawa jest międzynarodowa, jak czy- 

tamy w ogłoszeniach. Międzynarodowa o ty- 
le, że możemy oglądać kilkaset afiszów róż- 
nych krajów. Dla młodych artystów wileń- 
skich, studentów wydziału sztuki, wystawa 
może być pouczająca. Wiemy, że w dziedzi- 
nie plakatu Wilno nie zaznacza się niczem 
oryginalnem i twórczem. 

Oglądając wystawę i porównywując pla- 
katy różnych narodów, dochodzi się do tro- 
jakiego wniosku: po pierwsze, istnieje pe- 
wien szablon międzynarodowy w kompono- 
waniu afiszów i zwracaniu uwagi widza na 
ich treść; po drugie, plakat współczesny jest 
niewątpliwem. dziełem sztuki, wykonywanem 
przez wybitnych nieraz artystów (z Polaków 

W WIRZE STOLICY 
EMERYCI PIJĄ KAWĘ 

O 4-tej pusto jest п Lardellego. Tylko 

do jednego kąta zmierzają staruszkowie — 

siwi, pomarszczeni. Schodzą się punktuai- 
nie, co do minuty, z kapeluszami w ręku — 

jak przez tyle lat wchodzili z dziennikami 

pod pachą do klasy. 

Obsiedli parę połączonych stolików, 
kelnerzy ich znają, — przygotowali.  Zyd- 

lex na honorowym miejseu z powagą sirotuje 

kawę — z taką miną dawniej przewodni- 

czył radzie pedagogienej. 

—Przed lekcjami jest 

10 minut Eulnabtyii— 

  

teraz wszędzie 

— ‚\цр‹)пЦЬпо 

— Dražnią mnie te numerki 

niowskich rękawach, 

— Idjotyczny pomysł! 

— (o to pomoże? I tak każdy odpruje 

gdy idzie w miedozwolone miejsce! 

—Przeglądałem nowy podręcznik 

storji, coś horendalnego! 
— Już Nanke był lepszy. 

zamieszanie i tyle! 

na učz- 

ponumerowani jak tak- 

    

ы 

— Do Zakrzewskiego, ani się umywa, 

ale cóż — przed 30-stu laty czyż można 
było dobrze pisać o faraonach... 

— Szkoła Zrzeszenia robi płajtę. 

— Pewnie, skasowanie I-szej klasy 
bija wszystkie szkoły. 

— "To nonsens ten przymus pows; 

niaka. 

— Ale! Słyszeliście! Do Ill-go Mi 
go chodzi mały Jędrzejewicz, syn prer 
tam po każdym przepytaniu ucznia nau 
stawia stopień w dzienniczku — z w 
mi stopniami, 

— No i co? 

  

   

    
rodzice muszą podpisać... 

— I minister oświaty 

ny! Chwali szkołę!! 
bardzo zadowolo- 

  

— Stopnie jak wypisane: słowami  czy 
cyframi? 

* — (Qytry, zwykłe dwójki, trójki, pały! 
— Mój Boże, a 

dopuszczane 

tecznie, 

jaki to był gwałt, 

są tylko noty: dobrze, 

niedostatecznie... 

— A jaka to była krucjata prz 
niom w dzienniku! 

ze 

dosta- 

iw stop- 
„nie powinien 

że całokształt oce- 
że to stępia nerwy dzieci... że to prze- 

   

Że uczeń 
odpowiadać dla stopnia, 
hy. 

  

— eee, aby inowacje, aby ględzić, aby 

reformować. 

Dziś wracają 
  

do starych metod okrzy- 
kując je za genjalny wynalazek... 

  

" — Ten Górski dalej prowadzi swoją 
szkołę. Przeszło 50 lat jest dyrektorem! 

— Szezęśliwiec, ja skończyłem _ jego 
szkołę, on był moim nauczycielem — dziś ja 
za stary — on jeszcze pracuje.... 

Szósta. Zapełnia się kawiarnia, tuż obok    
skończyły się wyścigi, co raz przechodzi jakiś 
pan, wpatruje się w zgromadzenie mumij 

kłania uprzejmie, poznał dawnego  profe- 

SOTA. 

— Zawsze miał u mnie dwóję z łaciny, 
okropny bałwan! 

— 0, ten to  Suchowolski, został na 
drugi rok w 5-tej klasie, a maturę zdał 

tylko dzięki ściągaczkom. 

— Że też ten mi się raczy kłaniać. Naj- 
głupszy w klasie, eo w klasie — w szkole ca- 

łej, mie mógł zrozumieć twierdzenia Ptole- 
meusza; 'ale czytałem w gazecie, że został 
szefem wydziału w ministerstwie... 

— Chodźmy, widok tych osłów mnie 

denerwuje. 

— Płacić! Płacić! 
Wychodzą majestatycznie starzy nauczy- 

ciele. ; ; 

Zrywa się ktoś tu i ówdzie od stolika, 
kłamia się, uśmiecha przyjaźnie. Zydler 
autor bajecznego w swej związłości, 
ności podręcznika geometrji 
kroczy sztywno, wyprostowany, surowy 
— ach jak się go balo całe gimnazjum 
Staszyca, gdy tak kroczył po korytarzu. 

Deszcz mży. Każdy sunie do domu. 
zejdą się tu znów na pogawędkę. 

Karol. 

"Dr. Krzemiaūski 
Cheroby wewnętrzne spec, żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 14—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

„ARCYBISKUP* KOWALSKI JEDZIE DO 

AMERYKI ' 

WARSZAWA. (tel. wł.). Dowiadujemy się, 
że skazany w sw0im czasie za „czyny lubieżne* 
„arcybiskup* marjawicki Kowalski, rozpocza! 

starania o paszport zagraniczny. Kowalski za- 
mierza wyjechać na kongres KOTOR który 

ma się odbyć w Ameryce. 

jas- 

Ju- 

tro 

  

przedewszystkiem  Gronowski); po trzecie 
wreszcie — każdy naród w plakatach swoich 
podkreśla swe cechy indywidualne, posługu- 

je się swoistemi motywami. Afisze propagan 
dowe poszczególnych parodów posiadają włas 
ną fizjognomję. x 

A więc Italja: momumentalność, młoty, 
muskuły, rumaki, orły — jako tworzywo ar- 

tystyczne. Francja — krajobraz, motywy ko 
lonjalne. Hiszpanja — koloryt, nasycony 

czerwienią. Skandynawja — łódź wikingów, 
stylizowana i przetwarzana. Austrja — kra- 
jobraz, Tyrolezycy. Jugosławja — tematy lu- 
dowe, folklor. Grecja — bizantynizm. Niem- 
cy — przewaga dydaktyzmu i morału. Pol- 
5Ка — podobnie jak  Jugosławja, ludowość 
(górale, łowiczanie) i krajobraz. Stany Zje- 
dnoczone — zupełna  banalność  (Hermesy, 
drapacze nieba). Najbardziej wyraziste, obli- 

czone na efekt, jaki powinien wielki afisz 
uliczny wywierać, są afisze włoskie. Wykwin 
tem i kulturą odznaczają się francuskie a- 
fisze muzealne. Żywością barw jugosłowiań- 
skie. W polskich Tadeusz Gronowski bije wie 
le zagranicznych rekordów, natomiast nasze 
plakaty krajobrazowe grzeszą eżęsto niewy- 
zyskaniem tematu, który przecie prze- 

dewszystkiem powinien przemówić do eudzo- 

ziemców. = Wysz. 

 



"T dzy; nie potrafią dziś 
bentuzjazmu do wiedzy. 

> 

„łeczeństwa w odbytych 

.  Padziękowanie 
Przeprowadzone w Wilnie w dniach 18 i 

  

19 bm. ć zenia biernej obrony przeeiwlot- 

niezej i przeciwgazowej m. Wilna były, jak 

słuszriie podkreśla .to. prasa miejscowa — swo 

jego rodzaju egzaminem dla ludności miasta 
w dziedzinie należytego zrozumienia przez 

nią zarówno interesów  ogólnopaństwowych, 

jak i imteresu własnego. 

Jako kierownik tych ćwiczeń stwierdzam, 

że egzamin ten ludność naszego miasta zło- 

żyła z wynikiem nader korzystnym. Rezultat 

ten mie był bynajmniej dziełem przypadku 

lecz następstwem głównie zharmonizowanej i 
rzetelnej współpracy społeczeństwa z miejseo 

wemi władzami. Doceniając doniosłą rolę spo- 
ćwiczeniach, poczu- 

wam się do obowiązku złożenia na wstępie 
rodziękowania ludności m. Wilna za całkowi- 
te oddanie się sprawie, za okazaną karność 

obywatelską i podporządkowanie się wszyst- 

kim zarządzeniom władz. Gorąco dziękuję pra 

sie wileńskiej, która nie szczędziła miejsca 
na swych łamach dla propagowania niezbęd- 

nej potrzeby przygotowania się miasta do о- 

brony przeciwlotniezej i przeciwgazowej, po 

uczała i imformowała ludność o wszystkich 
posunięciach i zarządzeniach władz i przy- 
czyniła się w wysokim stopniu do powodze- 
nia sprawy. Specjalnie podziękować muszę 

wszystkim tym, którzy podczas ćwiczeń pei- 

nili edpowiedzialne obowiązki członków Stra- 
ży Obywatelskiej i czuwali, łącznie z Poli- 

cią Państwową, nad bezpieczeństwem i po- 

    

  

  

  

na Czarnej Kawie 

    

rządkiem w mieście. Straż Obywatelska 
wiązała się ze swego zadania należycie i z 

uznaniem podnieść mi przychodzi t, że do 

służby stawili się ochotnie w: r do niej 

powołani obywatele. Dzięki 
ków Straży z policją un 
czeń jakichkolwiek niepożądanych z: 

w ciągu tych 2-ch dni przestępczość 
nie miasta nietylko nie wykazała 
lecz przeciwnie, wydatnie się zmnie 

Dziękuję pracownikom szpitali, p.p. leka - 

rzom, i personelowi, który czynny był w 

punktach ratunkowo - sanitarnych oraz dru- 

żynom Obrony Przeciwgazowej i drużynom 

Polskiego Czerwonego Krzyża za ich 

ofiarności i harmonijną współpracę. Dowiod 

ły one ludności, że potrafią z poświęceniem 

pełnić swą służbę na wypadek prawdziwego 

aku lotniczego. Na podkreślenie zasługuje 

wysoce obywatelskie stanowisko Towarzyst - 

wa Cyklistów i Motocyklistów m. Wilna, 

którego członkowie samorzutnie i bezintere- 

sownie zgłosili swój akces do pełnier 

by łącznikowej podczas ćwiezeń oraz goto- 

wość T-wa Miejskiej i Międzymiastowej Ko- 
munikacji Autobusowej jako też T-wa Komu 

nikacji Zamiejskiej w Wilnie, które również 

bezinteresownie dostarczyły niezbędnych środ 

ków przewozowych. 

Wilno, dnia 21 października 1933 r. 

WACŁAW KOWALSKI. 
Starosta Grodzki. 

wy- 

   

      

   

  

     
na tere- 

ostu,*- 

  

    

    

    

    

  

SPRAWY AKADEMICKIE 
Kiubu Społecznego 

REF. POS. DR. ST. BROKOWSKIEGO 

We wstępie do swego świetnego, jak z 

sze, referatu stwierdza p. pos. Brokowsk 

że ze sprawą akademicką jest źle. Staje się 

ona zagadnieniem coraz bardziej palącem. A 

więc — „trzeba mieć odwagę myślenia'* — 

eytuje mówca Marszałka Piłsudskiego. Trze- 

ba zagadnieniem młodzieży się zainteresowa 

i sprawę dokładnie przemyśleć. : 

Młodzież jest, stwierdza dr. Brokowski, 

częścią społeczeństwa. Działają więć ią 

te same czymniki co i na starsze s 

stwo: czynniki wewnętrzne i czynniki ze- 

wnętrzne. 

Czynnikiem wewnętrznym jest przedewszy 

stkiem tradycja. Na Zachodzie jest ona, jak 

powiadają, połową wychowania. Ale nie u 

nas. U nas uległa ona zbyt wielu załamaniom 

i odchyleniom od jej linji zasadniczej. Po- 

kolenie młodzieży dzisiejszej (roczniki 1907 

— 1913) jest „pokoleniem burz dziejowych'*. 

Na nie tradycja mie może działać. 

Drugim czynnikiem wewnętrznym jest pay 

chika młodzieży. Jest ona Światem ściśle za- 

   

      

   

   

  

mkniętym i zupełnie odrębnym. Cechuje ją 

szybkość reakcji, wzmożona  pobudliwość i 

hyperkrytycyzm w stosunku do świata ze- 

wnętrznego. 

Jest więc młodzież czynnikiem wybucho- 

wym, łatwo zapalnym — a podpalaczy, nie- 

stety, nie brak. 
Czynniki zewnętrzne: środowisko, stosuu- 

ki polityczne, epoka i uczelnia. 

Jeśli chodzi o naszą epokę, to jest oha 
specjalnie ciekawą. Cechuje ją stan płynny: 

nieustanne falowanie i zmiany. Dalej — o0l- 

brzymie kontrasty. Komunizm i faszyzm, 

nieograniczone możliwości techniki i nędza 
mas. To się na młodzieży oczywiście odbija. 

Jeśli chodzi o uczelnie, to nie wywierają 
one takiego wpływu, jaki mogą wywrzeć. W 
obecnych czasach brak jest warunków do po- 
ważnych studjów. Wpływają na to: 1) prze- 
pełnienie uniwersytetów; 2) stosunek prof 
sorów do ich zadań. Brak jest sugestji wie- 

profesorzy wzbudzić 

  

konstruktywnej swego referatu 

ideał społecznego 
W części 

precyzuje dr. Brokowski 

wychowania młodzieży. Elementami jego są: 

siła charakteru, gruntowność studjów, goto- 
wość służenia państwu, i zrozumienie jego 
potrzeb. Nie aktywna więc czynność politycz- 
na, lecz nauka i obserwowanie życia. To tyl 

ko da młodzieży odpowiednie przygotowanie 
do życia. 

Jakie więc są wskazania praktyczne? -— 
Stały kontakt ze starszem społeczeństwem i 
praca w odpowiednio zorganizowanych orga- 
nizacjach akademiekich. 

Powinny one być czterech typów: 
1) Organizacje samopomocowe; 
2) Koła Naukowe; 
3) P.W i W.F.; 
4) Kluby społeczno - polityczne (przy or- 

ganizacjach starszego społeczeństwa). 
Wskazania te unormowałyby obecny” stan 

rzeczy, w tym też kierunku należy iść. Wy- 
dać należy bezwzględną walkę tym, co nadn- 
żywają młodzieży, jako tłumu, do akcji poli- 
tyeznej. 

"Na tem kończy dr. Brokowski swój świet- 
ny i głęboki referat. 

W dyskusji zabiera głos dyr. Miśkiewicz. 

Uzupełnia on uwagi prelegenta i wystę- 

puje w obronie korporacyj, przeciwko którym 
ostro wystąpił dr. Brokowski. Oparte o wiel 
ki ideał spełniają one doniosłe zadamia wy- 
chowawcze. Uwagi dyr. Miśkiewicza uzupeł- 
nia mec. Kopeć. 

Następnie zabiera głos p. Krasowski. Pod 

kreśła on brak ideałów w życiu społeczeństw 
akademickich. Wynikiem braku ideałów i 
płynącym ze starego społeczeństwa, brudnym, 

często metodoni walk politycznych — należy 

zawdzięczać obecny stan na uniwersytetach. 
P. Kaduszkiewicz podnosi zły stan mate- 

Ei 

z niego łatwość przyjmowania haseł negacji i 

destrukcji. 

Następnie zabierają kolejno głos pi zedsta- 

wiciele lewicy akademiekiej p. p.: Ryńca, Ka 

i Duchnowski. Padają oklepane formuł- 

: Państwo zorganizowanej pracy, bezrobo- 

piękne przykłady prać wschodniego s 
      

  

siada. Świetną odpowiedź daje im p. Wój 

ki. W przemówieniu swem roz sa on sDra“ 

wy socjalne, a dalej omawia t. zw. rozłam 

między starszem i młodszem społeczeństwem. 

Krytykuje również zdamie dr. Brokowskiego, 

że młodzież nie powinna brać udziału w zyn 

nej polityce. Twierdzi, že udział jej W „wiel- 

kiej““ i na wielkich ideałach opartej polity- 

ce, jest dla dobra — konieczny. 8 

I znowuż zabiera głos pos. Brokowski: w 

i nowe uzasadnie- 

        

    

      

     

   
kusja wykazała, jak istotną 

i ważną jes rawa młodzieży akademickiej. 

Ogół członków i gości Klubu Społecznego 

postanowił jeszcze do tej kwestji powrócić. 

==— == =: m= 

Odczyt Marszałka Raczkiewicza 

Marszałek Senatu Władysław  Raczkie- 

wicz, przybyły wczoraj do Wilna, zgodził się 

łaskawie na prośbę J. M. Rektora Staniewi- 

cza wygłosić dziś, w niedzielę dnia 22 b. m. o 

godzinie 13-tej w Auli Kolumnowej Uniwer- 

sytetu odczyt dla młodzieży akademickiej 

na temat: „Wrażenia z podróży do Ameryki 

Południowej''. Wstęp wolny dla wszystkich. 

Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA B. B. W. R. 

DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 

Na odbytem w piątek dnia 20 b. m. w 

lokalu Rady Grodzkiej BBWR zebraniu ko- 

  

  

  

ła dzielnicy śródmieście poseł dr. Brokow- 

ski wygłosił swój znany już szerszym 

sferom doskonały odczyt na temat „Gospo- 

darka publiczna na tle nowej ustawy sa- 

morządowej' '. Po odezycie omawiane były 

bieżące sprawy organizacyjne koła. Ze- 

braniu _ przewodniczył „es koła inż. 

  

Aleksander Borman. 

DZIŚ ZJAZD RADY POWIATOWEJ BBWR 

POWIATU  WILEŃSKO - TROCKIEGO 

W WILNIE 

W związku z zakończoną reorganizacją 

Komitetów Gminnych i kół lokalnych BBWR 

na terenie powiatu wileńsko - trockiego w 

dniu dzisiejszym odbędzie się zjazd Rady 

Powiatowej, na którym m. in. dokonany z0- 

stanie wybór nowego prezydjum Rady. Na 

„zjeździe referat -, polityczno gospodarc: y 

wygłosi wice - prezes „Rady Wojewódzkiej 

poseł Jan Tyszkiewicz, zaś sprawy organi 

zacyjne omówi kierownik Sekretarjatu Po- 

wiatowego p. Bolesław Polkowski. 

  

  

Spodziewany jest również udział W 

obradach członków prezydjum Rady Wo- 

jewódzkiej. 7 

ODCZYT O š. P. TADEUSZU HOŁÓWCE 
W BRASLAWU. 

W ub. niedzielę odbył się w Brasławiu 

staraniem tamt. Powiatowego Sekretarjatu 

BBWR odczyt dra Adolfa Hirschberga © 

& р. Tadeuszu Hołówee. 
Na odczyt przybyło około 200 osób z 

pośród mieszkańców Brasławia i obywatel- 

stwa z terenu powiatu. Odezyt zagaił po- 

seł Witold Kwinto, poczem prelegent 

w dłuższem i ładnie skonstruowanem  prze- 

mówieniu z pietyzmem zobrazował ofiarne 

życie dla dobra Rzeczypospolitej  7amor- 

dowanego w zdradziecki sposób posła Ho- 

łówki. 
Prelekcja ta wywarła na zebranych 

duże wrażenie, eo nie omieszkał podkreślić 

po jej zakończeniu poseł Witold Kwinto, 
który złożył publiczne podziękowanie d-rowi 

cjalny ogółu młodzieży akademickiej. Wynika Hirschbergowi. 

DETAL FUTRA HURT 

CH. FAJN 
WILNO, 

NIEMIECKA 26, te!. Nr. 251. 
Spieszne skorzystenie z nadsizejącej się 8 posobności leży we własnym interesie Sz. 

Klijesieli, tembardziej, że wk ótce nastąpi zneczna zwyżka ceł 

= Przyjmnje się łutra do reperacji. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 

Ciśnienie średnie: 773. 

Temperatura średnia: -6. 
Temperatura najwyższa: --11. 
Temperatura najniższa: J-2. 

Opad : 

Wachód słańca g. 6,02 

Zachód słońca g. 4,08 

Wiatr:. północno - wschodni. 
'Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 
‚ — Rada miejska, Na czwartkowem posie- 

dzeniu Rady Miejskiej, które przewiduje załat- 

wienie sześciu spraw, będzie m. in. omawiana 

kwestja wysokości podatków komunalnych na 

r. 34. * 

— Remūnt mostu. Przeprowadzany obecnie 

remont mostu na Zafzeczu ma na celu wzmoc- 
nienie go. Ponadto most będzie przemalowany. 

WOJSKOWA 
— Rocznik 1910 i 11. Obecnie wcielani są 

do szeregów poborowi roczn. 1910 i 11, którzy 

w swoim czasie załiczeni zostali do nadliczbo- 

wych. 
SZKOLNA 

— Two Kursów Technicznych w Wilnie 
w roku szk. 1933 - 34 uruchamia następujące 
Kursy wieczorowe: 1) Dozorców i Majstrów 
Meljoracyjnych, 2) Pomocników  Mierniczych, 
3) Dozorców Drogowych, 4) Żeńskie Kreślarsko 
— Techniczne, 5) Radjotechniczne, 6) Elektro- 
techniczne, 7) Nowoczesnej Obróbki Metali oraz 
8) Trzyłetnią Szkołę Mechaniczno - Kolejową 
z prawami. Informacyj udziela i podania przyj 
muje kancelarja Kursów—Wilno Holendernia 12 
w godzinach 17 — 19. ю 

— Zarząd T - wa Przyjaciół Państwowei 
Szkoły Technicznej it, Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego w Wilnie powiadamia że dzisiaj o godz. 
12-ej w gmachu Państwowej Szkoły Technicz- 
nej przy ul. Holendernia 12 odbędzie się Walne 
Zebranie członków T - wa z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

Wybór przewodniczącego, sprawozdanie us 
tępującego Zarządu, wybór nowego Zarządu i 
wolne wnioski. В: 

Przy niedostatecznej iunkcji przewodu po- 
karmowego, katarze żałądka i kiszek, opuchli- 
nie i stanach zapalnych kiszki grubej, skłon- 
nościch do zapalenia ślepej kiszki, naturalna 

woda gorzka „Franciszka - józefa* szybko u- 
suwa objawy zastoinowe i bóle w podbrzuszu. 

Zalecana przez lekarzy. 

AKADEMICKA. 

— Zarząd Akademickiego Koła Łodzian w 
Wilnie komunikuje, że w niedzielę dnia 22 b.m. 
o godz. l2-tej w lokalu Akad. Koła Macierzy 
Szkolnej przy ul. Wileńskiej 23 m. 9 urządza 
Poranek Informacyjno-Sprawozdawczy. Obec- 
ność członków obowiązkowa. Tamże przyjmu- 

je się zapisy na członków Koła. 
— Akademickie Sodalicje Marjańskie U. S. 

B. w Wilnie zapraszają na uroczystą Inaugurac 
ję Akademickiego Roku Sodalicyjnego 1933 - 34 
która się odbędzie dn. 22 bm. o godz. 17 w Ogni 
sku akad. (ul. Wielka 24). 

— S. K. M. A. Odrodzenie podaje do wiado- 
mości, że w niedzielę 22 bm. o godz. 10 m. 30 
w lokalu własnym (Uniwersytecka 7 — 9) odbe 
dzie się zebranie dyskusyjne z referatem kol. 
J. Subocza n. t. „Etyka a polityka”. Goście mi- 
le widziani. > 

— Zebranie Koła Połonistów. Na mocy $ 
22 a statutu Koła Polonistów Zarząd Koła zwo- 
łuje na dzień 29 bm. nadzwyczajne walne zebra 
nie. Porządek dzienny obrad: wybór przewodni 
czącego, uchwalenie zmian-statutu, celem uzgod 
nienia go z rozporządzeniem o szkołach akade- 
mickich, wolne wnioski. 

„ Zebranie odbędzie się w lokalu Seminar- 
jum o godz. 10 w pierwszym terminie, o godz. 
10 = 30 w drugim, bez względu na ilość obec 
nych. 

— Chór akademicki! Uwaga! Dziś w nie- 

dzielę, odbędą się dodatkowe próby z ;„Witlm* 
a mianowicie: — soprany o g. 10-tej, tenory i 
basy o godz. 12-tej (bez kwadransa") w Ogni- 
sku Akademickiem (Wielka 24), alty zaś o 
godz. 18.30. Obecność wszystkich członków bez 
względnie konieczna. Zarząd 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt dr. Stefana iŻrokowskiego. Dziś, 

o godz. 1l w poł. p. dr. Stefan Brokowski wy- 

głosi odczyt p. t. „Wytyczne zasady Ustawy 

Samorządowej* dla Członkiń ZPOK (Jagielloń- 
ska Nr. 3 — 5 m. 3). 

Członkinie Związku proszone są o jaknaj- 

liczniejsze i punktualne przybycie. 

Z Twa Eugenicznego. 26bm. w lokalu porad 
ni Eugenicznej (ul, Żeligowskiego 4) dr. W. Mó 
rawski wygłosi odczyt na temat „Okresy życia 
kobiecego". Początek o 5 m. 30 Wstęp wolny 
wyłącznie dla kobiet. 

— Posiedzenie P. BK. Dnia 24 październi- 
ka o godzinie 18 w sali posiedzeń Wojewódz- 
twa odbędzie się zebranie Komitetu Wykonaw 

czego Tygodnia Polskiego Białego Krzyża. 
Zarząd Polskiego Białego Krzyża prosi po- 

szczególne organizacje o delegowanie na to ze- 
branie swych przedstawicieli, oraz zwraca się 
do wszystkich sympatyków akcji P.B.K. z proś 
bą o jaknajliczniejsze przybycie. 

—Baczność Podoficerowie Rezerwy! — 
W niedzielę w dniu 22 paździemika r. b, o 
godz. 16-tej w pierwszym i o godz. 17-tej w 
drugim terminie, odbędzie się _ Doroczne 

Walne zgromadzenie członków Koła Wileń- 
skiego z następującym porządkiem dzien- 

nym. 1) Zagajenie. 2) Wybór Przewodniczą 
cego Walnego Zgromadzenia. 3) Odczyża- 
nie protokółu z ostatniego zebrania, - -— 
4) Sprawozdanie Zarządu i poszczególnych 

  

Sekcji, 5) Sprawozdanie Komisji Rewizyj- 
nej, 6) Dyskusja nad sprawozdaniami. — 
7) Wybory nowych władz związkowych. 
3) Wolne wnioski. 

Zebranie odbędzie się w lokalu własnym 
przy ul. Uniwersyteckiej 1, m. 1. 

ora» RóŻE SLEÓLKI GQDZISZ 
РОБЕСАЗА: gama 

  

  

— Posiedzenie Wileńskiego -Oddziału 

Pol. T-wa Historycznego odbędzie się dnia 

23 b. m. w poniedziałek o godz. 7 wiecz. w 
lokalu Seminarjum Histor., Zamkowa „11 

Na porządku dziennym referat p. dr. Marji 
Łowmiańskiej p. t. Hrehory Ościk i jego 

zdrada 1580 r. Po referacie odbędzie się po- 

siedzenie Zarządu Oddziału. 

— Zebranie dyskusyjne w Związku Absol- 
wentów Gimnazjum Jezuitów odbędzie się w 
najbliższą niedzielę 22 bm. o godz, 1l-ej. 

Referat na temat „Radykalizacja wsi na Wi 
leūszczyžnie“ wygłosi kol. Łapiński. 

— Niedzielne popularne odczyty Polskiego 

Czerwongo Krzyża. Dziś o godzinie 12-tej w lo- 

kalu Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Zamko- 

wej 24 p. docent dr. F. Abramowicz wygłosi 

odczyt p.t. „Gazy bojowe a wzrok”. Wstęp bez 
płatny. 

RÓŻNE 

— Zwiedzanie murów pofranciszkanskich. 
Oddział Wileński Polskiego Towarzystwa Krajoz 
nawczego urządza w dniu dzisiejszym w porozu 
mieniu z Dyrekcją Archiwum Państwowego wy 
cieczkę do murów po - franciszkańskich w Wil- 
nie. Uczestnicy wycieczki będą mieli możność 
dokładniejszego niż to było dotychczas, obej- 
rzenia ciekawych fragmentów architektonicznych 
oraz fragmentów dawnych małowideł w koście- 

le, z którego akta archiwalne zostaną w niedłu- 
gim czasie przeniesione do nowego gmachu 
Archiwum. 

Objaśnień udzielać i oprowadzać wycieczkę 
będzie mgr. Rosiąk. Punkt zborny o godz. 12 w 
południe przed kościołem. Dla członków Pol. 
Twa Krajoznawczego wstęp wolny, goście pła- 
cą po 20 groszy, Goście mile widziani. : 

— Czytelnia RWZA Ostrobramska 9 m. 4 
otwarta codzień (nie wyłączając niedziel i 
świąt) od 18 — 21 (6 — 9 wiecz). Abonament 
miesięczny 1 zł. jednorazowe wejście 20 gr 

  

Ból e głowy są najczęściej wynikiem 
zaburzeń w działaniu żołądka i jelit. 

Woda Gorzka Morszyńska w dawce od М, 
do 1 szklanki usuwa przyczynę choroby.- Sprze- 
daż w aptekach i drogerjach. 

* UEATR I MUZYKĄ, 
. — Teatr Miejski Pohulanka, Dziś, w nie- 
= 22 b.m. o godz. 8 wiecz. nadwyraz cie- 

awa, sensacyjna sztuka J. Te Fraulein Do- 
ktor“, z H. Śkizydtówaiij w rk szpiega nie- 
mieckiego pod przydomkiem Frźiulein Doktór. 
Udział biorą p.p.: l. Jasiūska-Detkowska, L. Wo 
łejko, J. Woskowsśki, A. Łodziński, J. Tatarkie- 

wicz, W. śŚcibor-Rylski, L. Madaliński, M. Bie- 
lecki, W. Czengery, M. Węgrzyn, W. Neubelt, 
J. Budzyński, K.-Vorbrodt, St. Martyka, W. Naj. 
ger. Reżyserja W. Czengerego. Ё 

3 Dzisiejsza popołudniówka. Dziś, w nie- 
dzielę 22 b.m. o godz. 4 po poł. świetna kome 
dja >= satyra na dzisiejszy stan wiedzy lekar- 

skiej, p.t. „Triumf medycyny”, z ]. Woskow- 
skim w roli d-ra Knocka. 

— Legitymacje zniżkowe. 25 proc. — do 
Teatru na Pohulance — wydaje kancelarja Tea- 
tru od godz. 11 do 2 po. poł. 

‚ — Ostatnie występy Maryli Karwowskiej. 
Dziś o godz. 8,15  wiecz. znakomita artystka 
Maryla Karwowska czarować będzie słuchaczy 
wykonaniem partji tytułowej w operetce ОНеп 
bacha „Piękna Helena". Wykonanie tego arcy- 
dzieła spotkało się z ogólnem uznaniem* prasy 
i publiczności. Zniżki ważne. _ 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*, 
Dziś o godz. 4 po poł. ukaże się na przedsta- 
wieniu popołudniowem wspaniale « wystawiona 
operetka Offenbacha „Piękna Helena" w pre- 
mjerowej obsadzie z występem Maryli Karwow 
skiej, niezrównanej odtwórczyni roli tytuiowej. 
Zniżki ważne. Akademicy korzystają z ulg bi- 
letowych. 

— „Jasnowłosy cygan w „Lutni*. Melo- 

dyjna i wielce dowcipna operetka Knopfa „Ja- 
snowłosy. cygan” wystawiona zóstanie w piątek 
najbliższy w opracowauiu reżyserskiem M. Ta- 
trzańskiego w obramowaniu dekoracyjnem E. 
Karnieja. W operetce tej wystąpi po raz pierw- 
szy wybitna śpiewaczka Eugenja Łasowska. 

— Hermann Simberg dziś, w niedzielę, dn. 22 
bm. w Sali Konserwatorjum, ul. Wielka 47 
(wejście od ul. Końskiej) 

Wielkie zainteresowanie wzbudził mający 
się odbyć dziś koncert pierwszego tenora opery 
w Berlinie oraz opery „La Scala“ w Medjolanie. 
przezwanego prasą europejską, „Współczesny 
Caruso“. W programie: Pergolesi, Donizetti, Puc 
cini, Bizet, Czajkowski i inne. 

Początek o godz 8-ej wiecz. 

CO GRAJA W KINACH? 

PAN — Kawalkada 
LUX — Kobieta z bocznej ulicy. 
CASINO — Biały upiór. 

„ „HELJOS — Jaką mnie pragniesz 
ROXY. — Niech żyje wolność 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Kradzież kamieni z nad Wilji. Na dwie. 

ście kilkadziesiąt złotych skradziono kamieni 

zwiezionych do wzmocnienia brzegów Wilji. 
— Okradzione mieszkanie. Z niezamknięte 

go mieszkania Grygielewiczowej Ewv "Niedż- 
wiedzia 25) skradziono garderobę damską, oraz 
bieliznę pościelową, wartości 40 zł. 

— Złodziej na rynku. Tuczyńskiej Ludwice 
(Tomasza Zana 7) na rynku Łukiskim skradzio 
no z kieszeni ubrania 5 zł. 

11 wypadków duru brzusznego, 2 wypadki 

duru plamistego, 30 wypadków płonicy, 6 błoni- 
cy, i wypadek zapalenia opon mózgowych, 13 
odry, 5 wypadków róży (w tem 1 śmiertelny), 

1 krztušca, | zakażenia połogowego, 11 wypad- 
ków gruźlicy 1 śmiertelny), 47 wypadków ja- 
glicy, 4 ospy wietrznej, I grypy, 1 Heine-Me- 
dina. 

*  — PODWÓJNY ZAMACH SAMOBÓJ- 
CZY. — Wczoraj wieczorem Konstanty 
Skrzywiński, lat 68, dozorca domu nr. 12 
przy ul. Zamkowej usiłował popełnić samo- 
bójstwo przez wypicie trucizny i poderźnię- 
cie gardła brzytwą. Desperata w stanie cięż- 

kim ulokowano w szpitału św. Jakóba. Po - 
wód — podejrzenie o kradzież. 

MOŁODECZNO 

— POŻAR. W fołw. Paszkowszczyzna gim. 
rakowskiej, spalił się spichrz Rymaszewskiego 
Józefa. Spłonęły również znajdujące się w spich 
rzu różne Sprzęty gospodarskie. Poszkodowa. 
ny szacuje swe straty na blisko 900 zł. Przyczy 
ny pożaru narazie nie ustalono 

ŚWIĘCIANY 

— SAMOBÓJSTWO. W dniu 20 b.m. w 
Twereczu powiesiła się Rajchelowa Chana. U- 
stałono, że denatka w roku bież, usiłowała już 
kilkakrotnie popełnić samobójstwo.  Cierpiała 

ona na chorobę umysłową. 

| ETRJETCSZETW NINO” PAPOWOWYNE TWIST ENO 

i Cenniki na 
A i. į l. twaściowski! sezon jesien: 
poczta Sobniew woj. ny nażądanie 
Lubelskie, tel.18 PKO grstisi france 
9979, Warszawa, Al Je- Ceny znacz. 
rozolim. 24. tel 42533. ebniżone. 

RORDIWUESZIESEWEOWSZOWTEFZOROSNE ATR WZOEKETRPRENI 

  

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

b pi : 
JANA KLOTTA 

odbędzie się Msza šw. za spoknį Jego dnszy dnia 24. X. b.r. wkaplicy Chrystusa 
Króla o godz. 6 i pół i w kościele św. Jerzego o godz. 9-ej rano, 

O czem zawiadamiają 
ŻONA, CURKA i SIOSTRA 

Nieodpowiedni teren pod 
pomnik Mickiewicza 

Notowane przez nas badania gruntu w 

miejscu, gdzie mą stanąć pomnik Mickiewicza, 

wykazały, że miejsce zostało 

wybrane. Na 6 metrów w głąb natrafiono na bło 

to, co świadczy o bliskiem sąsiedztwie wody. 

Chcąc ustawić na tem miejscu fundamen- 

ty, nalężałoby zabezpieczyć je palami, które je- 

dynie dawałyby gwarancję utrzymania pomnika. 

  

Tylko dobry towar 
W dzisiejszych  czasach, 

oszczędzają i redukują swoje wydatki 
bardzo ważną jest rzeczą nabycie towaru 
wysokiej jakości. Oszczędność dobrze poję- 

ta skłaniać powinna do kupna dobrego 
towaru, bo zapewnia to dłuższą jego uży- 

walność, a tem samem nie zmusza nas do 
czymienia coraz nowych wydatków. 

Szczególnie dotyczy to futer. Zbliża 

się zima, niejeden chce kupić futro. Od- 
razu więc należy zdecydować się na coś do- 
brego i udać się do znanej firmy wileńskiej 

M. ZŁATKOWICZ (Niemiecka 33), gdzie 
dostał można najlepsze gatunki futer za 

bardzo przystępną cenę. Solidność firmy M. 

Złatkowiez, mówi sama za siebie. 

  

Pamiętać jednak zawsze należy, by 
kupnie futra nie korzystać z usług 

pośredników ulicznych, lecz z całem zaufa- 

niem zwracać się wprost do firmy, która 
najłepiej fachowe gwarantuje 

klijenta. z 

przy 

  

nieodpowiednio Ė 

gdy wszysey : 

obsłażenie $g 

Togal dziais szybko przy: 

Bólach remmetycznych, Podagrze, 
Bólach | rwdin w stawach, Migrenie, 
Henralgii, Grypie 1 przeziębieniu 
Togsl uśmierza bóle i przynosi ulgę, 
nie wywierając żadnego ubocznego, 
ujemnego wpływu na seree i žoladek. 
       

  

Już od przeszło 
lat 15-tu z po- 
wodzeniem sto- 
suje się przy tych 
schorzeniach ta- 
bletki Togal. Ty- 
siące  udręczo- 
nych odzyskale 
swe zdrowie przy 
pomoey Togalu. 

Togal wstrzymu- 
je nagromadza- 
nie się kwasu 
moczowego i dla-- 
tego w zarodku 
zwalcza te nie- 
domagania. 

  

Sprėbujeie i przekonajcie się sami dziś jeszcze 
i zakupcie natychmiast w najbliższej aptece 
Togal. Należy jednak zwracać baczną uwagę 
na nieuszkodzone oryginalne opakowanie. 

Cen 

  

  

Inauguracja pracy organizacji 
młodzieży pracującej w Wilnie 
Dziś 22 bm. odbędą się uroczystości inau- 

guracyjne pracy Organizacji Młodzieży Pra- 
cującej w Wilnie. 

tości rozpoczną się o godz. 9-ej ra 
>czystem nabożeństwem w kościele OO. 

Bonifratrów, poczem mastąpi poświęcenie Og- 
nisk OMP: o godz. 10.30 — Ogniska przy nl. 

Jezuickiej nr 6, o godz. 11 — Ogniska przy 
ul. Zarzecznej nr 42, o godz. 11.30 — Ogra- 
ska przy ul. Bazyljańskiej 2, o godz. 12 — 

Ogniska przy ul. Witoldowej nr. 49 i o godz. 

  

   

„nie obywatelskie 

12.30—0Ogniska przy ul. Kalwaryjskiej 23--5. 

O godz. 18 w małej sali miejskiej przy ul. 
Końskiej 3 odbędzie się inauguracja pracy 
OMP, na której m. in. wygłoszą referaty p. 
poseł dr. Brokowski Stefan p. t. „Wychowa- 

młodzieży pracującej i 
p. dyrektor Izby Rzemieślniczej Młynarczyk 
Kazimierz. 

Na zakończenie inauguracji — widowisko 
sceniczne w wykonaniu członków Ogniska 

im. Szymona Konarskiego. 

Amerykanie chcą budować hydroelektrownię 
pod Wilnem 

„Przegląd Gospodarczy Ziem  Półn. - 
Wschodnich'* podaje następującą b. ciekawą 
wiadomość: 

Jak się dowiadujemy, bawił w Wilnie 

przedstawiciel jednego z koncernów amery - 

kańskich, zajmujących się specjalnie budowa 

hydroelektrowni. Inżynier amerykański po 
szczegółowem zbadaniu, opracowanych przez 

p. inż. Jensza planów przyszłej wielkiej hy- 

droelektrowni pod Wilnem oraz po zaznajo- 
mieniu się z sytuacją terenu pod Szyłanami, 

gdzie projektuje się wybudowanie hydroelek 

trowni, wyraził zasadniczą zgodę na podjęcie 
odpowiednich w tym celu pertraktacyj z mia 

stem. Jak się dowiadujemy, Amerykanin po 
swej wycieczce do Szyłan odbył konferencję 

z prezydentem miasta p. dr. Maleszewskiem 

oraz p. inż. Jenszem. 2 

W związku z powyższem w najbliższych 

dniach przybędą do Wilna przedstawiciele 

wspomnianego koncernu amerykańskiego ce- 

lem podjęcia wstępnych studjów terenowych 

oraz innych prac, związanych z budową wiel 
kiej hydroelektrowni. O ile wszystko pójdzie 

dobrze, zachodzi możliwość, iż oferta na bu- 
dowę wielkiej hydroelektrowni zostanie zło- 

żona przez koncern w najbliższych  miesią- 

cach, natomiast budowa zostałaby podjęta na 
wiosnę r. 1934. ; 

Sprawa angażowania się Amerykanów w 

budowie hydroelektrowni ściśle się wiąże z 
obecną sytuacją ekonomiczną Stanów Zjedno 
czonych oraz mą związek z obserwowaną od 

pewnego czasu dosyć gwałtowną ucieczką ka 
pitałów z tego państwa do Europy. Jak się do 

wiadujemy, koncernowi amerykańskiemu cho 

dzi*w danym wypadku o lokatę swych kapi- 
tałów, nie zaś o otrzymanie koncesji na eks- 
ploatację wybudowanej hydroelektrowni. Na 

takich m. in. warunkach koncern wybudował 
ostatnio wielką hydroelektrownię w Szwaj- 

carji. 5 
Zaznaczyć należy w końcu, iż przedstawi 

ciel amerykański, po szczegółowem zaznajo- 
mieniu się z projektem przyszłej hydroelek- 

trowni, opracowanym — jak wiadomo — 

przez p. inż. Jensza, wyraził swe zdanie, iż 
hydroelektrownia taka, nietylko że przyczyni 

się do znacznego uprzemysłowienia m. Wilna 
oraz okolicy, lecz w pierwszym rzędzie przy- 
nosić będzie poważne dochody miastu. 

  

wilki pod Bielicą 
WILNO. Z Nahorodowicz gm. bielickiej do- 

noszą, o grasowaniu w tamtejszych okolicach 
wilków, które w ciągu ostatnich pięciu tygodni 

porwały z wioski Nahorodowicze 16 owiec. W 

dniu 6 b.m. wilki rozszarpały krowę włościanki 
Bronisławy Szczotowej. ` 

Wypadek na przejeździe kelejowym 
WILNO. Na przejeździe kolejowym we wsi 

Jabłonowce, gm. mickuńskiej, pociąg osobowy 
zdążający z Mołodeczna do Wilna, najechał na 
łurmankę z drzewem, należącą do Wołka An- 

drzeja, mieszkańca wsi Pieczułany, gminy mic- 

kuńskiej, głuchoniemego. Wskutek zderzenia 
koń został zabity, wóz połamany, oraz lekko 
zostały uszkodzone dwa wagony osobowe, Strat 

narazie nie ustalono. 

Pożary w powiecie lidzkim 
WILNO. W dniu 19 b.m. na terenie powiatu 

lidzkiego, wybuchły trzy większe pożary. 

We wsi Kosiłowce pożar, który rozpoczął 

się w stodole” Gumbara Józefa, zniszczył 13 bu- 

dynków wart. 15.000 zł. Akcję ratowniczą pro- 
wadziły 3 okoliczne straże pożarne przy pomocy 
miejscowej ludności. Przy lokalizacji ognia 
dwie osoby doznały poparzeń. 

W miasteczku Bielica od rozpalonego silnie 
pieca, zajęło się drzewo. W rezultacie spłonął 
młyn parowy Ickowicza Szmula i Jasionowskie- 

go Sałomona, Straty 10.000 zł. 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Doręczając wczoraj P. Redaktorowi uzu- 

pełnienie moje do artykułu „Krew na placu Ka- 
tedralnym“ nie zauważyłem błędu, jaki, przy 
przepisywaniu na maszynie, do tego uzupełnie- 

nia się wkradł. Walenty Cichosz był właścicie- 
lem nie stolarskiego lecz šlusarskiego zakładu. 

Mieścił się ten zakład wpierw w murach po 

Misjonarskich potem przy uł,  Kalwaryjskiej 

tuż za Zielonym Mostem. 

Po rozstrzelanym pozostała żona i kilkoro 

dzieci. 
Zygmunt Nagrodzki. 

, We wsi Dziatki gm. zabłockiej spaliły się 
cztery stodoły ze zbiorami ; kiłka sztuk inwen- 
tarza żywego. Straty sięgają 15.000 zł. Akcję 
= S йу cztery . A 

Przyczyny pożaru we wszystkich wypad- 
kach narazie nie ustalono. 

- ————— 20 

Komunikat w sprawie obchodu 
święta Chrystusa Króla 

Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolic - 
kiej w Wilnie zwraca się tą drogą do orża- 
nizacyj religijnych, ideowych, i społecznych 
pragnących wziąć udział w uroczystej proee- 
sji, jaka przejdzie ulicami m. Wilna w dniu 
Święta Chrystusa Króla w niedzielę 29. paź- 
dziernika rb. aby zechciały już teraz zgłaszać 
swój udział w procesji. 

Zgłoszenia przyjmuje Archidiecezjalny In 

stytut Akcji Katolickiej (Wilno, ul. Metropo 
litalna 1, tel. 7-83) eodziennie od godz. 9 do 

15 najpóźniej do środy dnia 25 bm. włącz- 
nie. 

Dla ułatwienia. zaznaczamy, że zgłoszenia 
można składać pisemnie, telefonicznie lub o- 

sobiście w Archidiecezjalnym Instytucie Ak- 
cji Katolickiej. 

Archidiecezjalny Instytut Akcji 
Katolickiej w Wilnie.



  

Jakpozbyłamsie- 
zmarszczek 

w wieku 60-u lat 
i osiągnęłam wygiąd 
miodszy e 20 iat 

  

  
„Liczę już 60 lat. wiek. w którym kobieta 

przeważnie nie dba już o powabny wygląd. 
Lecz zachciało mi się wyłącznie przez cieka- 
wość. wypróbować na mej pomarszczonej i zni- 

' szczonej twarzy działanie znakomitego parys- 
kiego Odżywczego dla Skóry Kremu Tokalon. 
Łatwo sobie wyobrazić moje ziumienie gdy 

po miesiącu takiej pielęgnacji powiedziano m* 
wręcz: „Pani młodnieje* Zachęcona tem“ 
uwagami. wytrwałam i w przeciągu 5-u mie- 
S'ęcy stał się cud: każdy kto mnie widzi obec- 
nie mówi że wyglądam najwyżej na 40 — 45 
z a jest oma ! RC lekko za- 

ona i mam zaledwie cień zmarszczek. 
Cudowne! 

Sądząc z tego. gdyby wszystkie kobiety ze- 
chciały używać waszego Kremu Tokalon. nie 
byłoby już wcale starych babek." 

Uwaga. Autorka powyższego listu woli nie 
wyjawiać swego nazwiska, lecz jej oryginalny 
list jest w każdej chwili do obejrzenia. Qwa- 
rantujemy sumą 350.000 złotych, że Odżywczy 
Krem Tokalon zawiera wysoce odżywcze 
składniki które według zdania wielkich spe- 
cjalistów, są potrzebne skórze, by utrzymać ja 
świeżą, jędrną | pozbawioną zmarszczek. Na- 
leży używać Odżywczego Kremu Tokałon ró- 
NE białego zaś co rano. Po 

jednej nocy już będzie Pani zdomiona | za- 
chwycona rezultatem. Ręczymy za wynik. 
w nrzeciwnym razie zwracamy pieniądze © 

SPORT 
_W.K.S. — Polonja spotkają się 

w dniu 29 października 
WARSZAWA PAT. — Polski Związek Pił 

ki Nożnej wyznaczył pierwszy mecz finało- 

wy o wejście do Ligi między Polonią warsza- 
wską a wileńskim WKS na dzień 29 bm. w 
Wilnie. 

WARSZAWA PAT. — Zapowiedziana na 
niedzielę sześciominutowa dogrywka między 
Naprzodem śląskim a wileńskim WKS Šmig- 
ły nie dojdzie do skutku z powodu nieprzy- 
jazdu Naprzodu. — Naprzód odwołuje się -w 
sprawie meczu z WKS do poszczególnych 0- 
kręgów, żądając rozpisania referendum. 

ZAMKNIĘCIE SEZONU WIOŚLARSKIEGO 

Dziś, w niedzielę o godz. 12 nastąpi zam- 
knięcie sezonu wioślarskiego na przystani W. 
K. S. śmigły (Pogoń).. 

Obecność członków pożądana. "Goście mile 
widziani. 

Giełda warszawska 
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 

DEWIZY: 
Belgja 124.30 +— 124.61 — 123.99. 
(Gdańsk 173.40 — 173,83 — 172,97. 
Holandja 359.60 — 360.50 — 358.70. 
Kopenhaga 28.65 — 28.64 — 28.78 —28.50 
Nowy York 6.30 — 6.28, — 6.32 — 6.26. 
Kabel 6.32 —6.35 6.29. 
Paryż 34.88 — 34.97 — 34,79. 
Praga 26.47 — 26.58 — 26.41. 
Stokholm 148.50, — 149.20 — 147.80. 
Szwajearja 172,70 — 173,13 — 172,25. 
Włochy 46.95 — 47.18 — 46.72. 
Berlin w obr. pryw. 212,80. 

Dolar w obr. yv. 76.30 — 6.30; 
Dolar złoty 9.00. 
Rubel 4.70 — 4.71; 

Czerwoniee 95 — 100. 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
ROZDZIAŁ I. 

DESZCZ NAD PIOCADILLY 

Główny inspektor Duff ze Scotland Yardu 
szedł wzdłuż zadeszczonej Piecadilly - street. 
Zdaleka poprzez St. Jame's Park, dolatywał 

słaby dźwięk Wielkiego Bena, który z wieży 
Parlamentu wybijał godzinę. Był późny wie- 
<zór 6-go lutego 1930 r. Gdy się ma do ezynie- 
nia z inspektorem policji, należy mieć w pó- 
mięci cały kalendarz, aczkolwiek wyjątkowo 

dnia tego wieczorny spacer inspektora Duffa 
nie miał żadnego tajemniezego celu. 

Mimo wrodzonego pogodnego i równego 

usposobienia, dostojnik ten był wyjątkowo 

niespokojny. Właśnie dziś rano została do- 
prowadzońa do końca pewna długa i męczą- 
ea sprawa. Dotąd miał w oczach sędziego 

w złowróżbnej czarnej todze,  wydawającego 

„wyrok skazujący, niepokaźnego,  posępnie 

"pali zgčego, małego mężczyznę na rusztowa- 

nie. A był to podły morderta, pozbawiony 
sumienia i wszelkich ludzkich uczuć. Musieli 

odbyć zabawne polowanie na niego, zanim 

go złapano. Ale wytrzymałość zwyciężyła, a 
przytem niemałą rolę odegrało szczęście oso- 

biste Duffa. 

Duff wzdrygnął się pod nieprzemakal- 
nym płaszezem. Woda spływała z szerokiego 

ronda jego  pilśniowego kapelusza.  Ostat- 

nie trzy godziny spędził w. kinematografie 

  

nowogfódzka 
.— Przyjęcia u p. Wojewody. W dniu 20 b. 

m. p. wojewoda Świderski przyjął:: pp. dyr. 
inż. Molińskiego i p. kier. Sieczko, którzy zapro 
sili p. wojewodę na uroczystość poświęcenia do 
mu ludowego w Horodyszczu oraz pp. Dulębe 
i Mackusową, którzy zaprosili p. wojewodę na 
wystawę ogrodniczą. 

— Walny zjazd Woj. Twa Organizacyj i 
Kółek Rolniczych w Nowogródku. W dniu 28 
bm. w sali urzędu wojewódzkiego w Nowogród 
ku, odbędzie się walny zjazd Wojew. Twa Org. 
4 K. R., na którym złożone zostaną sprawozdania 
z działalności Towarzystwa oraz ułożony plan 
pracy i budżet na rok następny. 

Zjazd ma rozpocząć obrady o godz. 12-ej. 

Obywatele Peowiacy. W dniu 1i-go listo 
pada rb., mija 15 lat od chwili rozbrojenia oku- 
pantów i powrotu Marszałka Józefa Piłsudskie - 
go z Magdeburga. 

Dzień ten jako najjaśniejszy w dziejach na- 
szej kochanej Ojczyzny, jest bezwątpienia dro- 
gim sercu każdego peowiaka. W tym roku musi 
my obchodzić tą rocznicę jaknajuroczyściej, tem 
bardziej że w dniu tym odbędzie się w Stolicy 
odsłonięcie pomnika poległych Peowiaków. 

Pomnik stanie w Warszawie, na placu Ma- 
łachowskiego, naprzeciw gmachu Twa Zachęty 
do Sztuk Pięknych. 

Dla zaakcentowania tak ważnego momentu 
15-tolecia rocznicy zdobycia Niepodległości i 
poświęcenie pomnika poległym Peowiakom na 
wszystkich odcinkach walki o Niepodległość 
pożądany jest w tej uroczystości jaknajliczniej- 
szy udział b. żołnierzy Polskiej Organizacji Woi 
skowej. 

Musimy oddać hołd poległym naszym kole- 
gom i zadokumentować przed obecnem i przysz 
łem społeczeństwem o stalowej trwałości czy- 
nów i idei podjętych w myśl: woli i wskazań 
naszego ukochanego Komendanta Józefa Piłsud 
skiego. 

Zarządy Kół, Komendanci Placówek ij Mę- 
żowie zaufania Związku Peowiaków na terenie 
województwa nowogródzkiego, winni natych- 
miast przystąpić do sporządzenia spisów tych 
peowiaków, którzy będą życzyli wziąć udział 
w podanej uroczystości. Osobom tym zostaną 
przyznane przez Ministerstwo Komunikacji 80- 
procentowe zniżki kolejowe, w obydwie strony. 

Spisy należy nadsyłać pod adresem Zarzą- 
du Koła Peowiaków w Nowogródku, w termi- 
mie do dnia 25 pażdziernika br. 

barańfnicka | 
— Obchód Dnia Oszczędności. W dn. 

25 października r. b. w sali konferencyjnej 
starostwa odbędzie się organizacyjne zebra- 
mie w sprawie Dnia Oszczędności, który od- 

będzie się jak wiadomo, w całym kraju w 
dniu 31 października r. b. 

— Obchód 25-cio lecia Zw. Walki 

Czynnej. W roku bieżącym obchód Święta 
Niepodległości połączony będzie z obehodem 
25-cio lecia Związku Walki Czynnej z 
terenu całego województwa. W dniu tym od- 
będzie się koneentracja oddziałów  stvzelec- 
kich z terenu całego 'województwa. , 

W celu uzgodnienia programu obchodu 

w dniu 21 paździerńika przyjeżdża do Ba- 
ranowiez prezes podokręgu Związku Strze- 

leckiego p. Naczelnik Osiński. ъ 
— Pożar. W dniu 18 października okolo 

godz 5 m. 30 wybuchł pożar w zabudowa- 
niach Anny  Hukowej mieszkanki wsi, 
Luszniewo gm. Mołezadź, przyczem spalił 

się dom mieszkalny,  ehlew, do- 
mowe i garderoba ogólnej 1240 
zł Wypadku z ludźmi nie było. Pożar pow- 
stał wskutek zaprószenia ognia przez do- 
mowników na strychu domu. 

    

— Zagadkowe zaginięcie dziecka. W dn. _ 
18 października o godz. 10-tej. z podwórza 
folw. Sucharebszczyzna gm. Jastrzębskiej 
zaginęła 3-letnia  Jamina Tęmatowicz. Po- 
mimo natychmiastowych poszukiwań dziec- 

ka nie odnaleziono. Zachodzi przypuszczenie 
że dziewczynka została porwana przez wilki. 

lidžka 
-— Wiceminister Górski. W dniu 20 b.m. 

przejeżdżał przez Lidę wiceminister komunikacji 
p. Górski. Po spożyciu obiadu w Kole Polek p. 
wiceminister udał się w dalszą drogę do Nowo- 
gródka. W Lidzie p. wiceminister został powita 
ny przez p. starostę, kierownika pow. zarządu 

drogowego p. „Orleckiego i innych. 

  

1) 

— Zwyciezca 
' „Marble Arch Pavilion'', zatopiony w ma- 

rzeniach 0 oderwaniu się od siebie samego i 
swego otoczenia! Film z Południowych Mórz 
przedstawiał krajobrazy, pełne wiecznego 
blasku słońca, jasne wybrzeża  ofrędzlone 
egzotycznemi palmami. | 

Duff przypomniał sobie, patrząc na ten 

film pewne spotkanie w San - Francisco * z 
przed kilku laty. Poznał tam młodego de- 
tektywa, który z zapałem oddawał się po- 
lowaniu ma ludzi, żyjących w podziemiach 
dużych miast. Człowiek ten szukał tropów, 
zbrodni, pośród  ukwieconych drzew i słod- 
kich szeptów wiosennego wiatru. Inspektor 
uśmiechał się do tych wspomnień. 

Bez ścśle określonego celu szedł Duff 

wdół Piecadilly - street. Było to przejście 
pełne wspomnień dla niego. Do niedawna 
jeszcze był inspektorem dzielnicowym w 

tej eleganckiej dzielnicy. West End bylo 
jego „terenem myśliwskim! *.... 

Oto wynurzający się z poza mgły  desz- 
czowej wzniosły i pyszny gmach klubu, w 
którym on, inspektor Duff, ujął ukrywają- 

cego się bankiera. Zaciemnione witryny 
pewnego sklepu przypominały mu zawsze 

ów wczesny ranek, kiedy pochylał się nad 

francuzką, zamordowaną, pomiędzy Pary- 
skiemi sukniami. : 

Biala fasada - Berklley“u 
nienia okrutnego  szantažysty, 

budziła wspom- 
pochwyco- 

  

Radjs wileńskie 
Niedziela, dnia 22 października. 

9.00 — Czas. 

10.00 — Nabożeństwo 

    

11.45 — Muzyka religijna. 
11.57 — Czas. 
12.10 — Kom. meteor. 

„12.15 — Poranek muzyczny. 
13.00 — Odczyt. 
13.12 — D. e. poranku muzycznego 
14.00 — Audycja dla wszystkich. 
15.00 — Pogadanka. 
15.20 — Koncert.   

— Mecz piłki nożnej „Ruch — 

  

16.00 

  

— Audycja dla dzieci. 
16.30 — AR muzyka. 

zy 
1715 — Audycja ludowa. 

18.00 — Słuchowisko. 

18.40 —, Wesołe piosenki (płyty) . 
19.05 — Feljeton. 

19.20 — Rozmaitości. 
19.30 — Radjotygodnik dla młodzieży. 
19.45 — Program na poniedziałek 

19.50 — Muzyka lekka. 
20.50 — Dziennik wieczorny. 
21.00 — Odczyt aktualny. 
21.15 — Audycja wesoła 

22.15 — Sport. wiad. 
22.25 — Muzyka taneczna 

23.00 — Kom. meteor. 
23.05 — Muzyka taneczna. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich sptekach 

składach aptecznych znane 

    

        

  

Dziś! GwiAZDa GWIAZD 
JEDNA I JEDYNAI 

66 w nejsowsżym susesf imie 

JAKĄ RRIE PRAGNIESZ 
w-ę powirźci Luigi Pirandelis. 
  

| Nad program: Dodatex nadzwyczalny 

„GDAŃSK W CIENIU SWASTYKI" i in. | 

GRETA GARBO 
Z tajników 

kobiety 

która 

znała 

mężczyzn 

  

  

  

„Casino « JUŻ DZIS „BIAŁY UPIÓR" 
Pełen niesamowitości i nieznanych emocyj film szatańskiego BELA LUGOS$E 

  

  

  

Nad program: „W KRAINIE CZARÓW” kreskowa Fcxa i Pala. 

gg” Film nad filmy. — Potężne widowiskofilmowe, które wprowa- 
w kinie ” і AR a dziło w zdumienie c a ł y św i at 

Dziś KAWALKADA 
W roli głównej CLIVE BROOK. Rewelecyjny niebywały nsdprogrsm: „PROCES © PODPALENIE 
REICHSTAGU". — Uprasza się o przybycie ua początek seansów punktualnie: 4, 6, 8, 10.15. — 

    

Blęty honorowe i bezpłatne nieważne 

  

BILANS SUROWY 
WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO S. A. 

  

  

  

  

  
    

  

  

    

      

  

wódka od odcisków AKTYWA: NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 1933 R. PASYWA: 
TEE GŁRWECEWI 

Prow. A. PA K A. Ė Kasa i sumy do dyspozycji: Kapitały własne: 

a) gotowizna w kasie 52,350,85 a) zakładowy 2.500.000.— 
BIURO POŚREDNICTWA R b) pozostałość w B-ku Pol b) zapasowy 127.908,81 2,627,908,81 

PRZY WILEŃSKO - NOWOGRÓDZKIEJ skim P.K.O. i B-ku Gosp. Wkłady: USS TEST : | y: 
IZBIE LEKARSKIEJ Krajow. 123,058.79 175.409.6 £ a) terminowe 2.381,308,35 у 

W REWA a S Waluty zagraniczne : 7.879.809 b) a vista 1.981.569,21 4.362,872,56 
2 Papier: artości ł : i biež alda PZ ia 

Państwowem Gimnazjum im. Króla Zygmunta- Ё > a esti 1180.71 Rachunki bieżące (s 

Augusta w Wilnie. Bliższe informacje oraz skła aaa notes 717, 415,39 kred.) otwartego kredytu 24,082,08 
danie podań w kancelarji Izby Lekarskiej (Wi- p R Zobowiązania inkasowe 25.769,58 
leńska 25) do dnia 4 listopada r.b. O me 493,938,30 —- 1.212,484,40 Redyskonto weksli 1,541,983,23 

w Udziały i akcje w przeds. konsorc. 75.000.— Banki krajowe 99.039,04 
Banki krajowe 64.916.78 Banki zagraniczne 8.994.63 

"PSE Banki zagraniczne 32.108,34 Różne rachunki 356.248.07 
es) Weksle zdyskontowane 2.332,396,95 Procenty i prowizje różne 631,419,20 

KŻ Е СКОУУ Rachunki bieżące (salda Oddziały 1,137,544,09 
debet.) : 

a) zabezpieczone 3.078.839,93 

b) niezabezpieczone 443,817,09 3.522.657.02 

Pożyczki terminowe 194.186.50 

Nieruchomošci 901.053.— 
Różne rachunki 804.875,15 
Koszty, różnice kurs. itp. 293.925,39 

Oddziały 1.128.050,03 2 

Suma bilansowa 10.815.861.29 1 Suma bilansowa 10.815.861.2% 
OGŁOSZENIE Udzielone gwarancje 199.982.— Zobowiązania z tyt. udz. gwar. 199.982— 

: Zarząd Konkursowy Masy. Upadłościowej Inkaso 535.799.— Rožni za inkaso 535.799.— 
firmy „Dom Bankowy W. Winiski w Wilnie”, 11.551.649,29 — APR 11.551.642,29 
niniejszem zawiadamia, że w dniu 28-go paź- 30 | a RAWA 

dziernika 1933 r. o godz. 18-tej w lokalu biura a 272—3—---277—x55-————-——-57>—— 7 ITS S CO Zarządu Konkursowego w Wilnie pzry: ul. Wiel 
kiej Pohułance 15 — 12, odbędzie się Ogólne DOKTOR PRA ANDRE "DO WYNAJĘCI DRE apa oe EE S ————— ли щ 
Zgromadzenie Wierzycieli upadłego w handlu Zeidówicz Dr Ginsberg IA Do wynaję.ie ИЗНННМЕННЕОЕСНЕОИЕ8 — олаАЗАААААААЬДЛки )>- 

. odremontowane 4 i 8 ° A a Е 
ia о И Choroby a wene- Choroby skórne, wód: pok. zogrodem i wszel: | Mieszkanie m LSKCJE Porzykiuszą 

i i R ы 

1) sprawozdanie Zarządu Konkursowego; 2% gosc Wileńska 3,,0d 8 —- 1 solldzych iokatorów= | dne stada ciepie i | 7 O ai 2) kwestja ugodowego porozumienia się: z od O do 1 i od 5 do 8 i 4 — 8. Tel. 567.  Iułormacje: Św. Ignace- | słoneczne * Wszyst- R оо Е že 
wierzycielami, ae aks pretensje zaliczone do wieczorem. a: — — — — — — —- go8—lltel. 1180 0 = zoo wy- Francuskiego Posad 
kategoryj spornyc wicza ZE ZERA =- | gody — ul. Anto- | języka teorji i konwer- s 

3) kwestja listów gwarancyjnych wobec DOKTOR м ARG Mieszkanie kolsks 50. O sacji, udziela doświad- zarządczyni aa 
Dyrekcji Lasów Państwowych w. Wiłnie; ZELDOWICZOWA Kupko z ogeczac do wynajęcia poz OO (IC metod og ae "A a mł 

7 = — 6 k. — ze oszukaje słar- 
4) wolne wnioski, a Uyado a ai ai SPRZEDAŻ RABA Sodo Do odnajęcia Zawalna 7 m.2. Od 11 sza osoba, Antokolska 
RE cd 12 — 21 od 4-6 STYYYWYWYYYYYYTYY podatek lokalowy _od 6 pokojowe mieszkanie do 1. 0 13—3 
ściowej firmy „Dom Bankowy F. $uloMiddewicza: 24 o RR 600 rubli I piętro Tar- z wygodami, werandą i — — — — — — — — — — — ——- 

| Winiski w. Wilnie, tel. 277. aż 2 * 22 N o taki : 19—4 tel. 352 ogrėdkiem > ty | Przyjmę dzieci : 
$ н 5 ach* koncertowe mber O ca. W.Pohnlanka 39—3 do komplet 4- 

.ШШШПШШПШИПППШПМЩШШ MT i mmm: do sprzedania nie dro- ze z а 0 nego— — Wiek 708 tet, m RÓŻNE go — Ostrobramska 22 DO WYNAJĘCIA z -— program drngiego ©ć- „- = 
© w © M A L 2 g Ea E Restauracja O 6 pokojowe mieszkanie DO WYNAJĘCIA działu. DO LITWY 

 —m————- 05 sache i słoneczne — odremontowsne miesz- ZE 48 m. 6. лсс НЕЙ aa 
A GOO EE ROBOCZA Wileński Ne37 — oraz kanie; 5, 3, 2 pokoje z Zgłoszenia do 12 rana PrZ @ listy szybko jedyna odżywka wita minow DOM оОН O przedpokcj:m ikuchnią i od 3—5 po peł. sumiennie Biuro L. Teic 

D 6ST Ę PNĄ DLA WSZYSTK ICH! = murowany do sprzeda: — 737 — — oraz sklep z pokojem i -« „ Ryga, Skr. poczt. 511. 
mi: Wiwulskiego 29 Sześciopokojowe. kuchnią, Kalwaryjska27 Na Kursy Kroja Przy zapytaniach dołą- reklamowa puszka 

za 1.20 zł. 
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Sz. Rabinowicz 
WOJŁOK I CERATA DO 
powrozy, szpagat, len, szczotki, 

Hurt! + Tania I solidn'o! 

  

LAS * powzebne . Stef. VANDA LSE ZKANIE 
DRZWI, 2 pokojowe Z Sr 

mi L+svawe ołerty do 
pędzie Detail sdministracji dła W. L, 

  

nego w chwili, gdy senny i bezradny, wy- 
chodził z kąpieli. W „Prince's - Restaurant'', 
po drugiej stronie ulicy, inspektor Duff ja- 
dał codziennie, w ciągu dwuch tygodni obiady, 
nie spuszczając oka z człowieka, który  są- 
dził, że elegancki strój wieczorowy, ukryć 
zdoła potworną tajemnicę jego serca. A 
tutaj, na Piecadilly Circus, do którego dotarł 
właśnie, stoczył, pewnej pamiętnej dlań no- 

fcey; Śmiertelny pojedynek ze złodziejami 

brylantów z Hatton Garden.... 

Deszcz wzmagał się, smagając przechod- 
nia z nową furją — Inspektor zatrzymał się 
w bramie, patrząc przed siebie. 

Żołte światła niezliczonych latarni odbi- 
jały się niepewnie i drżąco w kałużach, któ- 
re błyszezały wszędzie. Długie, ginące w 

dali szeregi domów, rozehodzące się w róż- 
nych kierunkach... я A 

Duff odezuł nagle potrzebę  towarzy- 
skiej pogawędki, skręcił więc zdecydowanie 

za róg w ciemne przejście. 
Minął długą przestrzeń, pozbawioną 

latarń i sklepów i znalazł się przed ponurym 
gmachem, któregó okna parterowe były 
chronione przez żelazne sztaby. / Blada latar- 

nia rzucała mętne światło na drzwi wej- 

ściowe. Duff znalazł się ma, dobrze mu 

znanych, stopniach „Vine Street Police Sta- 
tion“ — oddziału dzielnicowego Scotland 

Yardu. 
Inspektor dzielnicowy, Hayley, następ- 

ca Duffa na jego poprzedniem stanowisku, 
rozpromienił się, na widok wchodzącego przy 
jaciela. 

— Jak to dobrze, że przyszedłeś, mój 

  

drogi chłopcze — rzekł. — Qzułem / właśnie 
wielką potrzebę przyjacielskiej pogawędki!. 

— Miło mi to słyszeć, — odpowiedział 
Duff, wieszając mokry kapelusz i płaszcz i 

siadając przy biurku. 
Poprzez otwarte drzwi, widać 

sąsiednim pokoju kilku detektywów z gaze- 

tami „w rękach. 
— Widzę, że macie 

czór? 

— Tak, dzięki Bogu! Mamy 
pewien nocny klub, ale to później trochę. 
Ale takie rzeczy, to dla nas zabawka. Mu- 

szę ci złożyć nowe powinszowania! — do- 

dał. 

—Powańszowania ? — Duff podniósł swe 

krzaczaste brwi. : 
— Tak, ta sprawa dzisiejsza! Specjalne 

pochwały dla inspektora Duffa od  sędzie- 
go — wspaniała robota, inteligentne dzia- 

łanie... i t. d. i t. d.! 
Duff wzruszył ramionami; — Tak, dzię- 

kuję ci bardzo! — wyjął fajkę i napełnił ją 
starannie. — Ale to już przeszłość — jutro 

było w 

wcale spokojny wie- 

odwiedzić 

  

— Ds mamy pracę, nieprawdaż? 
Hayley rzucił mu spojrzenie, pełne zro- 

zamienia. 
— Reakcja! Odezuwam zawsze to samo, 

po trudnych sprawach. Musimy żyć w 
ciągłem zamieszaniu, potrzebujemy pracy, 

mój drogi!- Ale gdy się tak pracuje, jak 

ty... 

Duff przerwał mu: 
— Mam szczęście! — powiedział. 

Nie zapominaj o tem. Mój przyjaciel chiń- 

— _ 2 wsielkiem! wygoda« 
-_ mi I piętro do wyna: M IE SZKA NiE płatą. Nauka solidna. 

AIESZKANI 
5 - POKOJOWE 

jecia, Zygmuitowsks z wodą do wynajętis— Ń 20 а ynaj 
e Pióromont 11. 
  

Sześciopo kojowe 
POPIERAJCIE MIESZKANIE” 

z wsziltiemi vygodzmi 
a 0. P. r I pię'ro do wynzjęcis 

ziemian wić № 20 

ezyk, twierdził zawsze, że z.trzech czynni- 
ków: pracy, inteligencji i szczęścia, ten 

ostatni jest, w naszym zawodzie najważniej- 

SZY... > 
Hayley  potakiwał. 

— Ten chińczyk z Hawaii,  Sierżan: 

Chan — tak się nazywa? 
— Charlie Chan. Już jest inspektorem 

w Honolulu. 
— Słyszałeś o nim ostatnio? 
— 0d czasu do czasu korespondujemy ze 

sobą. Pisałem do niego przed kilku mie- 
siącami: nie mogę go zapomnieć! 

— Czy odpisał ci? 
— Właśnie dziś dostałem odpowiedź. — 

Duff wyjęł z kieszeni list. — Ale nie znaj- 

dziesz w nim żadnych szczególnych  wiado- 
mości, — dodał z uśmiechem. 

— Temniemniej posłucham chętnie. 
Duff zaczął czytać, a głos jego był nie- 

zwykle miły, jak dla inspektora Scotland 
„Drogi i Szanowny Przyjacielu! 
Twój uprzejmy list wzbudził w mej 

niegodnej pamięci fale szezęśliwych wspom- 
nień. Czem jest bogactwo? Napisz mi spis 

swych przyjaciół, a będziesz miał odpowiedź. 
Czuję się bogatym i szczęśliwym, kiedy my- 

ślę, że znajdujesz wciąż jeszcze miejsce 
w swym szanownym i przepracowanym mó- 

zen dla niegodnego Charlie Chana. 
Z drugiej strony ja nie zapomnę ciebie 

nigdy. Pochwały, których kiedyś nie szezę- 
dziłeś mi budzą we mnie dumę i wdzięcz- 

ność. 
Co do wiadomości o sobie, niewiele, nie- 

stety, mam do napisania. Woda spływają- 

czyć znaczek pocztewy 
na odpowiedź za 60 gr. 
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żłobiąca wciąż te same wgłę- 
bienia byłaby wiernym odbiciem mego te- 
raźniejszego życia.  Morderstwa nie kwitną 
w Honolulu. Nie narzekam, bo wszakże „spa- 

kojmy człowiek, jest  szezęślilwym — ezłowie- 

kiem'*!. Narody wschodnie wiedzą, * że jest 

czas połowu i jest czas suszenia sieci. 

A jednak czasem niepokoi mnie, ze 
czas suszenia sieci przeciąga się w nieskoń- 
ezność. Czyżbym utracił znajomość charak- 

tera ludzi Wschodu, obeując tak długo z 
Amerykanami, nie znającemi spoczynku? 

Ścigam drobnych przestępców z niewzru- 
szonym spokojem. Może nadejdzie chwila, - 
że dawno oczekiwany telefon  zagrzechocze 
na biurku, z gwałtownem . wezwaniem... 

O moich dzieciach niewiele mam do pi- 
sania.  Wdzęczność moja jest bez granie, 
za pamięć, którą okazujesz, pytając © 
moje dzieci. Krótko mówiąc, mam ich obec- 
nie jedenaścioro. Mam ciągle w pamięe 

słowa owego mędrca, który rzekł: „Łatwe 
jest rządzić państwem, lecz trudno jest 
rządzić rodziną'*. Ale walczę i usiłaję po 
dołać zadaniu. Moja najstarsza eórka Róż 
stadjuje w amerykańskim college'u. Odk 

spotkałem się z rzeczywistemi kosztami wys 

chowania dzieci w Ameryee, powziąłem myśł 

6 zamknięciu listy mego potomstwa. 
Przyjm majserdeczniejsze wyrazy mej 

szczerej sympatji. Obyś bezpiecznie  kroczył 
poprzez każdą ścieżkę, wiodącą do  ohe- 

wiązku. 

Twój, z najgłębszym uznaniem, 

Charlie. Cham““. 
(D. C. NJ) 
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