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Tajemnica tara Aleksandra I. Krwawe zaburzenia w Palest 
w dalekim Taganrogu nieoczekiwa- 

nie sa 48 - letni imperator Rosji Aleksan- 
der I, syn Pawła, cała Rosja drgnęła, przeczu 

wającć jakąś tajemnicę. 

W tragicznych dziejach panowania 

rów tak dużo jest tajemnic, zwiazanych ze 

zgonem poszczególnych władców... 

Przypuszczano, że Aleksander skończył 
śmiereią gwałtowną: najbliższe otoczenie dob- 

rze. wiedziało, iż chwiejne, niekonsekwentne 

rzącły imperatora wywoływały rozgoryczenie 

i że nawet wykryty został spisek wśród ofice 

rów gwardji, którzy mieli zamordować cesa- 

rza podczas wielkich manewrów w okolicach 

Kijowa, wyznaczonych na rok 1826. . 

Wkrótce jednak przekonano się, że umarł 
Aleksander I po chorobie, że o zamachu na 
jego życie nie może być mowy. Wówczas zro- 

dziła się legenda o ucieczce imperatora, który 

tylko upozorował swoją śmierć, aby łatwiej 

mu było niepostrzeżenie odejś na zawsze z 

pałaców i rozpocząć pokutniczy żywot starca 

Legenda dłago i uporczywie szukała śla- 
dów eara, kryjącego się w mrowisku ludzkiem 
swoich dawnych poddanych, aż wreszcie odna 
lazła tajemniezego starca, który miał być daw 

nym božyszezem Kuropy, olśnionej zwycięs- 

twem Rosjan nad Napoleonem. 

Legenda o ucieczce cara i o pogrzebie 

zamiast niego jakiegoś żołnierza trwała dłu- 
gie lata, — błąka się chyba i dziś po smut- 

nych ziemiach rosyjskich ale nauka już nie ule 

ga sugestji tej legendy. Car Aleksander I nie- 
wątpliwie umarł w Taganrogu, ale w jakich 

okolieznościach?.. I tu właśnie spotykamy się 

z tajemnicą najistotniejszą. E 
Chodzi mianowicie o wyjaśnienie, czy car 

Aleksander umarł, jako prawosławny, czy też 
w chwili śmierci był już katolikiem ? 

Mówiło się najpierw szeptem, później co- 
raz głośniej o tem, żeAleksander I przyjął na 

łożn śmierci katolicyzm. Wyspowiadał umie- 

rającego cesarza i udzielił mu absolusji ks. 
katolieki, — co było całkiem możliwe z tego 
wzgłędu iż w Taganrogu istniał w roku 1806 

kościół katolicki. Generał Witt: miejednokrot- 
nie opowiadał swemu adjutantowi Ksawere- 

mu hr. Branickiemu, iż Aleksander I umarł 
katolikiem i że zawezwany później duchowny 

prawosławny nadszedł, gdy umierający eałko- 
wicie już stracił przytomność. 

Podobno Aleksander umierając polecił 
swojej małżonce, Elżbiecie Aleksiejównie, aby 

powiadomiła cesarzową - matkę o dokonanej 
przez niego konwersji, ale Elżbieta nie mogła 
wykonać tej prośby wskutek tego, że w dro- 
dze do Petersburga nagle umarła... Wiado- 
mość jednak o katolicyzmie Aleksandra pow 

tamzama coraz uporczywiej, — stała się przed- 

miotem badań historyków. 

ca- 

    

Dziś dostatecznie się wyjaśniły sympa*- 

je Aleksandra I do katolicyzmu. Podtrzymy- 

wał on bliskie stosunki z Dominikanami, pod- 

kreśłał swój wyjątkowy szacunek i cześć dla 
papieża, a nawet tuż przed swoją Śmiercią 

wysłał do Rzymu z jakąś sekretną misją swe- 

go adjutanta i przyjaciela Aleksandra Mi- 

chaud'a, hr. de Beauretour, gorliwego kato- 

lika. 

Tajemnica, związana ze śmiercią Aleksan 

dra I, interesowała wielu historyków. W ostat 
nich ezasach gruntownie się nią zajął dr. Ja- 
nusz Iwaszkiewicz, profesor U. S. B., który 
na łamach „Pnzeglądu Współczesnego'* (Nr. 

134 — 5 — 6, r. 1933) ogłosił wyniki swych 

badań w artykule p. t. „Z ostatnich tygodni 
życia Aleksandra I*“ 

W rozprawie tej prof. Iwaszkiewicz w ta- 

ki sposób przedstawia audjencję g. Michaud'a 

u papieża Leona XII dnia 5 grudnia 1825 r. 
„Na podstawie relacyj . osób wiarogod- 

nych, między innemi (Grzegorza XVI i Piusa 
IX, można w przybliżeniu odtworzyć prze- 
bieg tej niezwykłej audjencji. Wprowadzony 

do papieża, gen. Michaud odpasał szpadę 1, 
klęknąwszy, błagał Ojca Św. 
wyspowiadać. Podczas spowiedzi wy: 
wę, z którą przybył, i istotny ce posel- 
stwa. Oto cesarz powziął zamiar wyrzeczenia 
się osobiście prawosławia i sprowadzenia do 
jedności kościelnej wszystkich ludów, podleg- 
łych jego berłu. -„„Widzę — miał mu powie- 

dzieć na odjezdnem cesarz Aleksander, — ca- 

łą tradność przedsięwzięcia, lecz gdyby wypad 
ło mi z tego powodu ponieść nawet śmierć mę 

czeńską, gotów jestem zostać męczennikiem.'* 
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Słysząc te słowa, Papież ze łzami powie- 
dział: —,„O, jaka radosna wieść dla Kościoła 
katolickiego. Niech Bóg okaże swą łaskę do- 

bremu cesarzowi, ażeby sprawę doprowadził 
do końca**... 

Śmierć Aleksandra  przekreśliła WSZys- 

tkie plany. Wiadomo tylko, że z ramienia Sto 

licy Apostolskiej, miał wyjechać do' Peters- 

burga przeor kamedułów, o. Mauro Capellari, 
późniejszy papież Grzegorz XVI. - Wiadomo 
też, iż gen. Michaud, już po opuszezeniu służ- 
by rosyjskiej, zwracał się do papieża Grzego- 
rza XVI z prośbą o pozwolenie mu poinformo 

wania o swej misji cesarza Mikołaja I, lecz 
papież orjentując się w zmianie stosunków w 
Rosji, odradzał mu to. Dopiero po śmierci ge- 

nerała w roku 1841 sprawozdanie z jego misji 
zostało przesłane Mikołajowi, ale historycy 
pomimo starannych poszukiwań znaleźć go nie 
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mogli, — prawdopodobnie cesarz Mikołaj 
zniszezył nieprzyjemny dokument. 

Z okruchów wiadomości, z krótkich 

wzmianek w różnych pamiętnikach, z doku- 

mentów, tylko pośrednio związanych ze spra- 

wą, — daje się odtworzyć możliwie dokładny 

albo chociażby tylko prawdopodobny obraz 

przebiegu ówczesnych zdarzeń, które, gdyby 

nie śmierć Aleksandra, mogły w sposób decy- 

dujący zaważyć na losach Europy. 

Co natomiast zarysowuje się całkiem jas 
no i dokładnie, — to stosunki, jakie łączyły 

Aleksandra I z domimikanami prowineji li- 

tewskiej 

W bibljotece naszego Uniwersytetu zna- 

lazł prof. J. Iwaszkiewiez, korzystając z po- 

niocy p. Euzebjusza Łopacińskiego, niezmier- 

nie ciekawą i wyjątkowo cenną kronikę domi- 

nikanów prowincji litewskiej,której autorem 
był znakomity że swej uczeności i prawości 

charakteru, prowincjał dominikanów, ks. Fau- 

styn Ciecierski. 

O. Faustyn Ciecierski w r. 1797 za udział 

  

   

  

  

  

»w organizowaniu t. zw. asocjacji wileńskiej, 
mającej za zadanie wysyłanie ochotników do 

legjonów gen. Dąbrowskiego, był zdegrado- 
wany i zesłany do katorgi w Nerezyńsku. 

Przez cesarza Aleksandra I w r. 1801 został 
ułaskawiony, wrócił do kraju I eałkowieie peś 
święcił się pracy w zakonie.. 

Oto: słowa kroniki, zarysowujące stosunek 
cesarza Aleksandra do ojców dominikanów: 

„W okolicy Petersburga, w €arskiem Siole, 
na rozkaz cara Aleksandra został zbudowany 
kościół katolicki... Równocześnie prefektami w 
szkołach dla katechizacji i nauki religji i tam 
i w Petersburgu zostali wyznaczeni bracia na 
si. W Połonee kilkakrotnie odwiedzał nasz 
klasztor i rozmowy toczył z braćmi, pozosta 
wiająe biednemu klasztorowi hojne datki. W 
orszy kahał się stawić przeorowi, którego po 
10-ciu latach poznał.. W Witebsku biskupa z 
naszego zakonu rezpytywał z wielkiem zainte 
resowaniem o stanie naszego klasztoru w Wi- 
tebsku““.. 

Ks. F. Ciecierski notuje nietylko poszeze 

gólne fakty, ale dokładnie odtwarza przebieg 
własnych rozmów z cesarzem, — podaje wiel- 
ką ilość niezmiernie cennych szezegółów, któ 

re. ujawnione przez prof. Iwaszkiewicza, za- 

interesują nietylko historyków, ale i każde- 
go czytelnika, zastanawiajacego się nad ową 

znamienną w naszych dziejach epoką. 
Bardzo ciekawy jest opis pobytu Alek- 

sandra I w Połonce, gdzie odwiedzał domini- 
kanów, prowadząc z nimi dłuższe rozmowy. 

Czytamy w kroniee: 
‚„ drodze do Warszawy zatrzymał się 

najjaśniejszy cesarz Aleksander we wsi Po- 

łonce, w pow słonimskim, gdzie nasz zakon 
posiadał niewielki klasztor. Przeor klaszto- 

ru, Norbert Bułharyn oczekiwał cesarza w 

szatach liturgieznych przed kościołem, celem 
złożenia mu hołdu. Ćesarz sam jeden wszedł 

do kościoła i rozkazał zamknąć podwoje. U- 

klęknąwszy, adorował Przenajświętszy Sakra- 

ment, prosił o udziełenie mu  błogosławień- 
stwa i polecił, aby odśpiewano  antyfonę 

„Pod Twoją obronę'*'. Wszystko to polecił wy 

konać pod największym sekretem. Podobny 

akt Świętej religji naszej czterokrotnie speł- 

nił w przejeździe do Warszawy lub w pow:»- 

cie do Petersburga w Połonee, gdzie nakazał 

odmawiać egzorcyzmy nad chorymi'*... 
Po tem, co ogłosił prof. J. Iwaszkiewicz, 

nie może ulegać wątpliwości zainteresowanie 
i żyezliwość cesarza Aleksandra w stosunku 

do religji katolickiej. Niezawodnie był on 
bliski przyjęcia katolicyzmu, — czy jednak 
zdobyłby się na ten krok, a tem bardziej, czy 
mógłby pociągnąć za sobą cały naród rosyj- 

ski ? 

   

    

  
   

Prof. Iwaszkiewicz mówi: 
„W swoich poglądach religijnych Aleksan 

der, jak wiadomo, nie przypisywał większego 

znaczenia różnicom wyznaniowym, miał skłon 
ność do pewnego eklektyzmu religijnego. Do- 

skonale sam to określił w rozmowie z J. de 
Maistre. — „W chrześcijaństwie, — mówił 

— jest coś bardziej ważnego, niż wszystkie 
wyznaniowe różnice (tutaj, podnosząc ręke, 
zakreślił szeroki- krąg). Oto wieczne. Spodzie- 

'wam się, że kiedyś wszystkie wyznania połą- 

czą się. Uważam to za zupełnie możliwe, lecz 
czas ten jeszcze nie przyszedł '.. 

Zmająe jednak chwiejny, wahający się 
charakter Aleksandra, jego niechęć do zamy- 

kania sobie drogi odwrotu stanowczemi decy- 
zjami, nie należy sądzić, iżby przyjazd teo- 

loga, przysłanego przez papieża, pociągnął za 
sobą koniecznie konwersję cara, lub nawró- 

cenie Rosji na katolicyzm. Na krok podobny 

daleko prędzej mógłby się zdobyć porywezy 
Paweł, niż hamletyzujący, rozdarty wewnętrz 

nie, zniechęcony do życia Aleksander**... 

   

Kto wie jednak, coby się stało, gdyby car 
Aleksander żył dłużej chociażby tylko o parę 
lat?.. 

I choć wówezas rosyjska Cerkiew prawo- 
sławna mie zjednoczyła się z Kościołem kato 
lickim, jedno nie ulega wątpliwości, iż ojco- 
wie dominikanie byli o wiele szczęśliwsi w 
akcji unijnej, niż ojcowie jezuici, „nawraca- 
jący'* Iwana Groźnego i Piotra Wielkiego, 
lub nieumiarkowanie  kokietujący  rozpustną 

„Semiramidę północy''.. ” W. Charkiewicz. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. W 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZiE] -- Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 

LIDA — ui. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach* 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

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

CENY UGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jeonoszpałtowy na sironie 2-ej i 
| madesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr_60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
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co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zinieniane dowołnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

POSTAWY — 

DRUJA — Kowkdn. 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

mi. Wileńska 15 T. Gurwicz 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej. 
*._ STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia 
SMORGONIE 

j. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 
— Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY -. M, Lewina — Biuro gazetowe ul. 3 hajs 4. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny. к 
WOŁOŻYN — Łiberman, Kiosk 
WARSZAWA 
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baj generalny. — Stan oblężenia w Jaffie i Haifie. — Antyżydowskie 

i antybrytyjskie manifestacje 
LONDYN PAT. We wczorajszych rozru- 

chach w Jaifie zginęło 16 Arabów, zaś 24 

odniosło ciężkie rany.  Pozatem kilku — рой- 
cjantów Anglików jest rannych. Aresztowana 
40 osób. W Jaifiie zaprowadzono stan obię- 

żenia. Po godzinie 18 nikomu nie wolno uka. 
zywać się na ulicach miasta. Obecnie panuje w 

mieście zupełny spokój. 

Komuikat oficjaln ygłosi, że pierwsze  strza- 

ły padły ze strony Arabów i że wojsko nie 

było wcale używane do stłumienia rozruchów 
które policja opanowała samodzielnie. 

LONDYN. PAT. W związku z wypad. 

kami w Jaifie doszło wczoraj wieczorem do 
zaburzeń w Jerozolimie. Tłum Arabów zaata- 
kował komisarjat. Gdy policjantom nie udało 

się rozpędzić tłumu pałkami Oraz gdy jeden 

z policjantów został pchnięty nożem policja 

zaczęła strzelać, wee jednego  demon- 

stranta i raniąc 

' Do zaburzeń doszło również przy stacji 
kolejowej Nablus, gdzie oficj a zmuszona 

była do użycia broni palnej. jednego demon- 

stranta Araba zabito. Wielu członkó w arab. 
škiego kOmitetu wykonawczego zostało are- 
sztowanych. 

Zostało stwierdzone, że wczoraj w  Jaffie 

Arabowie ; sprowadzili do miasta licznyc h be- 
duinow dl awzmożenia swych si. 

Na dzień dzisiejszy zwołane zostało po- 

siedzenie arabskiego komitetu wykonawczego. 
dła omówienia sytuacji. 

LONDYN. PAT. Zaburzenia w Palestynie 
trwają nadał. W Jaifie Arabowie ogłosili — 
dziś strajk generalny. 

ъ 

ARESZTY DZIAŁACZY ENDECKICH 
Echa zajść na Uniwersytecie Warszawskim 

WARSZAWA. (tel. własny). W związ 
ku z wiadomościami, jakie ukazały się w 
prasie opozycyjnej, jakoby członkowie 
zarządu Bratnia Pomoc Studentów Uni- 
wersytetu Warszawskiego, otrzymali od 
władz uniwersyteckich przepustki, umo- 
żliwiające w ten sposób działanie towa- 
rzystwa Bratnia Pomoc — dowiadiijemy 
się, że lokal Bratniej Pomocy został przez 
władze uczelni opieczętowany, a urzędo 
wanie biur Bratniej Pomocy zawieszone. 
Również wszystkie inne organizacje mło- 
dzieży Uniw. Warsz. zawiesiły swą dzia- 
łalność, gdyż zarządzenie ministra oświa 
ty jędrzejewicza zamyka Uniwersytet 
Warszawski w całości, а tem samem 
działalność wszystkich organizacyj mło- 
dzieży zawieszona została aż do ponow- 
nego otwarcia. 

Nocy dzisiejszej władze bezpieczeń- 
stwa publicznego dokonały szeregu rewi 
zyji i aresztów wśród młodzieży organi- 
zacyj endeckich. W wyniku tej akcji o- 

sadzono w areszcie przy urzędzie śled- 
czym — publicystę i działacza endeckie 
go Jana Mosdoria, b. prezesa NKA inż. 
Zygmunta Judyckiego, Zbigniewa Konic 
kiego, Stanisława  Sztajnera, Zygmun- 
ta Gudyckiego, Stanisława Krzyżewicza. 
Jednocześnie ustalono, iż kilku z pośród 
aresztowanych należało "do organizacyj 
Narodowych Rewolucjonistów.- Organi- 
zacja ta, grupująca wokół siebie bojówki 
i werbująca do bojówek bezrobotnych, 
posiadała swój organ p.t. „Sztafeta". Pier 
wszy numer tego pisina został skonfisko 
wany, a redaktor 19-letni chłopak, Alek 
saqder Hendlikowski, pociągnięty do od 
powiedzialności karnej. 

Aresztowania pozostają w ścisłym 
związku z krwawemi wypadkami na Uni 

Stan zdrowia rannego Sieka, uległ 
dalszemu polepszeniu. Należy się spodzie 
wać, że w tych dniach złoży on zeznania 
wobec prokuratora. 

+wersytecie. 

Dochodzenie prokuratorskie przeciwko rekto- 
rowi Pieńkowskiemu 

WARSZAWA. (tel. własny). Dowia- 
dujemy się, że dochodzenie prokurator- 
skie przeciwko rektorowi Uniwersytetu 
Warszawskiego prof.  Pieńkowskiemu, 
prowadzone jest nadal. Rektor proi. Pień 
kowski oskarżony ma być z $ art. 148 
k.k. w związku z art. 240 k.k. 

$ 1, art. 148 brzmi: „Kto utrudnia, lub 
udaremnia postępowanie karne, pomaga- 

jąc sprawcy przestępstwa unikać odpo- 
wiedzialnošči karnej, w szczególności 
sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestęp- 
stwa, uszkadza, ukrywa, podrabia, lub 
przerabia środki dowodowe, albo za ska 
zanego odbywa karę pozbawienia woł- 
ności — podlega karze więzienia do lat 
5-ciu, lub aresztu". 

Natomiast art. 240 k.k. mówi o udzia 
le w bójce, w wyniku której nastąpiła 

= LL LLS LL 

šmierč AE lub re ciała. 

  

Jak nas informują; wszczęcie- dochodze- 

nia jest konsekwencją danych, dostarczonych 
przez dochodzenia władz bezpieczeństwa. 

Okazuje się, że władze bezpieczeństwa 

już przedtem w przewidywaniu poważnych 
zajść, zwróciły się do rektora Pieńkowskiego 

o powzięcie kroków w celu zapobieżenia tym 

zajściom. Rektor miał jednak zaniedbać tę 
sprawę. Poza tem na władzach uniwersytec- 
kich ciążył obowiązek zawiaaomienia władz 
bezpieczeństwa o popełnieniu przestepstwa. 

tymczasem rektor - nietylko „nie zawiadomił, 

lecz przybyli przedstawiciele władz  bezpiec- 

czeństwa natrafili na poważne trudności przy 

prowadzeniu dochodzenia w celu ujawnienia 

sprawców przestępstwa. 

Wszystkie sklepy arabskie & а zamknięte. 
Pogrzeby zabitych Arabów odbyły się w 

Jafiie spokojnie, natomiast w Haifie, tłum A- 
rabów, pragnął wedzeć się na stację kolejową 
i uwolnić aresztowanych w Jaffie Arabów, — 

którzy przywiezieni zostali do Найу z Jaffy. 
Policja przy pomocy wojska opanowała sy- 
tuację, nie dopuszczając doemonstraitów 

Na dachu gmachu stacyjnego ustawiono 

oddział wojska i dwa karabiny  maszynowe.. 
Gdy tium napierai i usiłował przerwać kor. 
don policji, policja dała ognia, zabijając jed- 
nego i raniąc 35 demonstrantów. Od strzałów 
jakie padły następnoe z tłumu  demonstran- 

tów, ranny został jeden policjant brytyjski. 
Około godziny 2 popołudniu nastąpiło-uspoko- 
jenie. Zarówno. w Jaifie jak i w Haiffie o- 

głoszony został stan wyjątkowy i ruch uliczny 

został wstrzymany od 6 po południu do 5 
rano. Również w Jerozolimie, gdzie narażie 
panuje spokój, Arabowie ogłosili dziś strajk 
generalny. 

KAIR. PAT. Według wiadomości otrzy- 
marnych tu z Palestyny więzienie miejskie w 
Nablus (główne miasto Samarji) zostało za- 
atakowane i rozbite przez tłum, który u- 
wolnił wszystkich więźniów. Nie wiadomo czy 

garnizon brytyjski stancjonujący w Nablus 
intrwenjował. Władze  jerozofimskie wysłały 
oddziały policyjne do айу 1 Найу.  Woj- 
skowe samOtoty brytyjskie w Kairze gotowe 

Są do odłotu w razie potrzeby. Sytuacja w 
Damaszku jest rfaprężona. 5 

PETRAS RE 

Litwinow jedzie do Wa- 
szyngtonu 

WARSZAWA. PAT. — W przejeździe 
przez Warszawę odjechał wezoraj o godzinie 
22.50 z Dworca Głównego, udając się do Ber- 

lina, komisarz ludowy sprąw zagranicznych 
ZŚRR Litwinów, w towarzystwie naczelnika 

wydziału prasowego komisarjatu spraw za- 
gramieznych Umańskiego i sekretarza  kole- 
gjum komisarjatu Diwilkowskiego. Litwinow 

udaje się, jak wiadomo, do Waszyngtonu. 

Goering © podpaleniu Reich- 
stagu 

BERLIN. PAT. — W ramach kampanji 

wyborczej, prowadzonej. intensywnie przez 

hitlerowców na obszarze całej Rzeszy, prze- 
mawiał w piątek w Kilonji na meetingu mi- 
nister Goering, który między innemi w swem 

przemówieniu poruszył sprawę pożaru Reich- 

stagu oraz podnoszone w związku z tem prze 

tiw niemu zarzuty. — Nie, — oświadczył mi- 

nister — ja nie potrzebowałem pożaru Reich- 
stagu; byłem zgóry zdecydowany wytępić do- 

szczętnie komunizm. Gdy wódz powołał mnie 
na czoło Prus, poruczył mi to zadanie i ja 
przyrzekłem, że je spełnię. To się stało i da- 

je jeszcze będzie kontynuowane. 

   

gazetowy 
— Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch*. 

WYFORETRWSZZZRZEZCLOIB | EPS 0 

gr. 40. Za iekstem 15 gr. Komunikaty ora: 

POMNIK SAPERÓW 

  

Pomnik ku czci poległych Saperów, które 
go uroczyste odsłonięcie na terenie Szkoły In- 

żynierji i Saperów w Warszawie odbędzie się w 
najbliższą niedzielę. 

TELEGRAMY 
PREZES FIDAC'U W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W sobotę o godz. 
8 rano przybył z Bukaresztu do Wa 
poseł rumuński p. Cadere, obrany ostatnio na 
prezesa FIDAC'u. — O godzinie 12-tej poseł 
Cadere jako prezes FIDAC'u złożył wieniee 
na grobie Nieznanego Żołnierza. Jednocześnie 
złożył wieniec w imieniu Federacji P.Z.0.0. 
prezes gen. Górecki. Uroczystości asystował 
płuton honorewy Federacji PZOO ze sztan- 
darem i orkiestrą 21 p.p. oraz delegacje i 
poczty sztandarowe sfederowanych organiza- 
cyj b. wojskowych. Podczas składania wień- 
ców orkiestra odegrała hymny narodowe ru- 
munski i polski, 

WIĘGIERSKO-BURGARSKIE POROZU 
MIENIE : 

SOFJA. PAT. — Wczoraj o godzinie 18 
ogłoszony został następujący komunikat ofi- 

cjalny : 
Ww czasie, rozmów, odbytych dzisiaj po- 

między węgierskim prezesen. rady ministrów 
/Goemboesem i ministrem spraw  zagranicz- 
nych Kanyą, oraz prezesem rady ministrów 
i ministrem spraw zagranicznych Muchano- 
wem, stwierdzono z zadowoleniem uczucia s 
decznej przyjaźni, łączącćj oba kraje i doko- 
nano ogólnego przeglądu polityki obu krajów, 
nacechowanej szezerem przywiązaniem do 
pokoju. Ministrowie omówili również kwesije 
gospodarcze, interesujące oba kraje i nara- 
dzili się nad możliwościami ożywienia wymia- 

„ay handlowej. W tym celu postanowione го- 
stało utworzenie specjalnej komisji, 

LINDBERGH WE FRANCJI 

PARYŻ. PAT. — Lindbergh przybył: 
dniu 28 b.m. na lotnisko w Villacoublay. Lot- 
nik dokonał szeregu ewołucyj akrobatycznych 
na samolocie. 
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Zwołanie -Sejmu i Senatu na sesję zwyczajną 
DEKRET P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA. PAT. — Dziś o go- 

dzinie 10,30 przybył do gmachu Sejmu 

szef Biura Prawnego Prezydjum Rady 

  

Sarraut przygotewuje deklarację programową 
PARYŻ. PAT. — Premjer Sarraut spę- 

dził dzień wczorajszy na kolejnych konferen- 

cjach z ministrami spraw zagranicznych, we- 

wnętrznych i budżetu. 

Z ministrem Chautemps, którego przyjął 

około południa, Sarraut rozpatrzył łsytuację 

parlamentarną i ustalił program najbliższych 

prac rządu. Potwierdza się wiadomość, iż 
rząd zwoa parlament na dzień 3 listopada i 

w dniu tym przedstawi się obu Izbom. Decy- 

zja ta zresztą będzie miała charakter ostatecz 
ny dopiero po posiedzeniu Rady Gabinetowej, 

zapowiedzianej na poniedziałek. Posiedzenie 

Rady Ministrów odbędzie się prawdopodobnie 
w czwartek dnia 2 listopada. 

W czasie odbytej po południu rozmowy z 

Paul-Boncourem Sarraut informował się szcze 
gółowo o całokształcie sytuacji zewnętrznej, a 

w szczególności o pracy konferencji rozbroje- 

niowej. 

Następnie w rozmowie z ministrem Gar- 
dey'em,który pracuje w ścisłem porozumieniu 

z ministrem Bonnetem. Sarraut badał zagad- 
nienia budżetowe i finansowe, jakie nowy 

rząd będzie musiał rozstrzygnąć. Naogół 
Sarraut pracuje z wytężeniem nad przygoto- 

waniem programu rządowego, który będzie 

przedstawiony parlamentowi. W tym samym 

celu premjer przyjmie dzisiaj szereg  osobi- 

stości, należących do kół gospodarczych, dla 

  Albert Sarraut po ukonstytuowaniu gabinotu udziela wyjaśnień przedstawicielom prasy. 

rozpatrzenia z nimi kwestyj, dotyczących go- 
spodarki narodowej, 
zajmować będą wiele miejsca w programie 

rządowym. 

KŁOPOTY Z ART. 57 

PARYŻ. PAT. — Koła polityczne żywo 

komentują rozmowy, jakie w ciągu dnia 28 b. 

m. premjer Sarrant odbył z przedstawicielami 
sfer finansowych i gospodarczych oraz z mi 

nistrami budżetu i finansów. Przedmiotem 
obrad była — jak zapewniają — sprawa, czy 

należy w programie ifnansowym rządu utrzy 
mać ewentualnie z niewielkiemi zmianami art. 
37 prgoramu, Lamoureux-Bonnet, który przy- 

czynił się do upadku poprzedniego gabinetu, 

czy też odstąpić od tez w artykule tym zgło- 

szonych. 

„L'Intransigeant * twierdzi, że premjer 

skłania się do tej drugiej ewentualności. Z 

drugiej strony konieczność utrzymania rów- 
nowagi budżetowej, na co specjalny nacisk 

kładzie większość Senatu, szczególnie grupa 

„lewicy demokratycznej, wskazuje, że rząd Sar- 

raut przy formułowaniu programu gospodar- 

czego spotyka się z dużemi trudnościami. 
Nad ich pokonaniem pracują bez przerwy mi- 

nistrowie obu specjalnych resortów. 
Tymczasem mnożą się interpelacje. КП 

ku deputowanych zgłosiło zapytania w spra- 
wie polityki ogólnej i składu nowego gabi- 
netu. Poza interpeleacją Guemerta w spra- 

wie wystąpienia Niemiec z Ligi Narodów, 

również dep. Mandel zapowiada ponowienie 
interpelacji w sprawie polityki Francji i 

kroków, jakie należy przedsięwziąć w związ- 
ku ze wzrastającemi zbrojeniami Niemiec. 

które prawdopodobnie + 

Ministrów p. Władysław Paczkowski, 

który wręczył p. marszałkowi Sejmu za- 

rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej, 
zwołujące Sejm na sesję zwyczajną. Za- 
rządzenie to brzmi: 

Na podstawie art. 25 konstytucji zwo 
łuję Sejm do m. st. Warszawy na sesję 

izwyczajną od dnia 31 października 1933 

roku. 

Warszawa,dnia 26 paźdz. 1933 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej I. Mościcki 

Prezes Rady Min. Jędrzejewicz 

W chwilę później p. Paczkowski przy 

jęty był przez p. marszałka Senatu i do- 

ręczył p. marszałkowi podobne zarządze 
nie w sprawie zwołania od dnia 31 paź- 

dziernika 1933 r. do m. st. Warszawy 
sesji zwyczajnej Senatu. 

Pierwsze posiedzenie 
w najbliższy piątek 
WARSZAWA. (tei. własny). W związ 

ku z dekretem Prezydenta Rzeczypospo 

litej o zwołaniu Izb Ustawodawczych, w 

kuluarach krążą pogłoski, że pierwsze po 

siedzenie sejmu odbędzie się w najbliż- 

szy piątek. Termin jednak ostateczny 

wyznaczony zostanie w początkach tygo 

dnia. jak słychać na posiedzeniu tem 

wygłosi exposć minister skarbu Zawadz- 

ki, poczem rozwinie się dyskusja gene- 

ralna, podczas której przemawiać będą 

przedstawiciele poszczególnych ugrupo- 

wań politycznych. Zapewne budżet ode- 
słany zostanie do komisji, a sesja sejmo- 

wa odroczona na dni 30-ci. 
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- SILVA RERUM 
O harcerstwie mówi Kurjer Warszawski 

297), © wychowaniu  harcerskiem.  Harcer- 

stwo ma już poza sobą wieloletnie i wiela- 

" stronne doświadczenie wychowawcze, wyro- 

b'oną metodę, z którą każdy wychowawca 

„iłodzieży musi poważnie się liczyc. 

Co to znaczy metoda harcerska w wycho- 

waniu? $ 
Pierwszym jej czynnikiem jest usamo- 

| dzielnianie malców, których troskliwe mamu- 
‹ przyzwyczajają naodwrót do wiecznego 

oglądania się na pomoc starszych przy lada 

czynności, ой ubierania i rozbierania się po- 
czynając, a na jedzeniu kończąc. Harcerstwo z 
punktu przeistacza małych niedołęgów pobu- 
dzając ich ambicję ważnem słówkiem:  Mo- 
żesz. Przypomina się tu zamieszczony w 
dwutygodniku „Matka i dzecko* obrazek z 

„praktyki rodzinnej” jednej ze znanych pisarek 
działu wychowowczego, która wnuczkowi 

swemu, mocującemu się z trzewikiem, wciąga- 
nym na lewą zamiast na prawą nożynę, na 

żałosne: „Nie mogę trafić, babciu* — odpowia- 
"da stanowczo: „Trzeba, żebyś mogł". 

  

Tylko o ten drobiazg chodzi: aby dzie 

cko — mogło!..  Przezwyciężanie  wszel- 
kich przeszkód, wyrabianie w sobie sa- 

modzielności i zdolności do prędkiego  orjen- 

towania się w każdej -sytuacji, a wszystko to 

opromienione serdecznym humorem i głęboką 

| « — myśłą religijną. 

Pogoda i uśmiech, wchodzące do harcer- 
skich przykazań, jaka nieodzowna cecha har- 

m cerza, do metody wychowawczej, czynią swoje 

do tego stopnia, że smyki nie chcą po skoń- 
czonych lekcjach odchodzić do domów. Atmo- 
siera przyjaznej życzliwości — znów jeden z 
czynników harcerskiej metody, nakazującej 
Zyczliwošė wzajemną — stopniowo działa na- 
wet na typ, dość często spotykany, dzieci 
„zastrachanych”, bojaźliwych, żyjący w stałem 

oczekiwaniu przykrości bez względu na swoje 
starania о zachowanie się właściwe. Dzieci 
takie w szkołe zwykłej są poprostu nieszczę- 
śliwe, przeważnie niezrozumiane i nielubiane, 

są często przedmiotem dokuczań i drwin, — 
"Wśród tej gromadki kolegów i koleżanek 
„zuchów* pod okiem nauczycielek - harcerek 
po paru miesiącach Odmieniają się, rzecz 
można: rCzkwitają w cieple duchowem. Oczy. 

''  wista, życzliwe współżycie tych malców nie 
jest sprawą odrazu osiągalną bez trudu. Ka- 
żdy wychowawca wie, ile to kosztuje prze- 
mienić niesiorną gromadkę, gdzie każdy 
smyk czuje się uprawniony do nieustępowania 

__ drugiemu, w zespół zgodny i przyjacielsko się 
|. traktujący, nie obgadujący się wzajemnie za 

> plecami, chowający zbyt czupurne piąstki. 

"Harcerstwo mą wielkie znaczenie w szko- 
le, gdyż "ulatwia wychowanie młodzieży, która 
przecież musi jednocześnie kształcić charakter 

r i umysły — musi wszechstronnie rozwijać 

młodzież. : 
Połączenie kształcenia charakteru z nau- 

ką szkolną daje widoczne wyniki. 

; "l jeszcze jedna cecha: szkoła harcerska 
: jest koedukacyjna, ale w tej  atmosierze 

a może też dzięki temu, że uczęszczają do 

niej dzieci warstw inteligencji, gdzie niema 
tak jaskrawych obrazów, na jakie patrzą dzie 
ci z przełudnionych i kłótliwych izb  prołetar- 
jatu, — tutaj koedukacja układa się w spo- 
sób całkowicie zgodny z harcerską ideą. 

jeż Obserwując ten ruch młodzieży, która pra- 
gnie zachować w całej czystości zasady 
swej pięknej ideologji, w zwróceniu się jej do 
szkolnictwa widzimy słuszną próbę rozwoju or- 

ganizacji „zachów*, która dzięki specjalnym 
swoistym formom zainteresowania dzieci zdo- 

" była w ostatnich 2 latach zgórą 20.000 człon. 
ków. A 

Czuwaj- — oto hasło harcerzy. 

* Gotowość do czynu dła Ojczyzny — oto ich 
zadanie. Życie zgodnie ze wskazaniami religji 
— ою ich cel. | SEK 

Harcerstwo ma przed sobą przyszłość! 

Lector 

sa] ZAKŁAD KRAWIECKI DAMSKI 
| Meksandra Wiszniewskiego 

` nagrodzony na III Targ:ch Północnych 
pierwszą nagrodą przyjmuje płaszcze i futra 

ŻĘ. po cenach zniżonych. 
; Wiino, Zamkowa 20-a wejście z zaułka 

Św. Michała 1 m. 2, 
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Proces o podpalenie Reichstagu 
NOWI ŚWIADKOWiE 

BERLIN. PAT. Na dzisiejszej rozprawie 
© podpalenie Reichstagu przesłuchano szereg 

nowych świadków. „Kilku z nich sprowadzono z 
aresztu, z 

Pierwszy zeznaje świadek Oehme, kore- 
spondent dziennika austrjackiego, który prze- 

słuchiwany był w dochodzeniu  pierwiastko- 

wem a przez sędziego Śledczego - przesłuchi- 
wany nie był pomimo starań ze swej strony. — 
Krytycznego popołudnia świadek był w gma- 
chu Reichstagu, gdzie dłuższy czas  rozma- 

wiał z Torglerem. * 

Świadek prostuje dane, zawarte w proto- 

kóle policyjnym, co do czasu spotkania z 
Toglerem. Zaznacza przytem, że nie ziożył 

wówczas dokładnych zeznań, ze wzgłędu na 

własne bezpieczeństwo. -Obecnie twierdzi, że 
spotkał się z Torgelerm wcześniej, tak iż 
nie jest wykluczone, że jego widziano z Tor- 

glerem, a nie Popowa. ©О treści rozmów z 
Torglerem świadek zeznaje, że sondował 0- 

pinjię komunistów w sprawie porozumienia 

się z socjalnymi demokratami. Komuniści do- 

magali się rozpoczęcia strajku generalnego. 

Prokurator zapytuje następnie świadka, 

czy w jego obecnych zeznaniach nie odgry- 

    

wują roł znów jakieś uboczne względy, tak- 

jak przedtem wzgląd na jego bezpieczensthwo 
osobiste. Może obecnie liczy się ze względa- 

mi na bezpiczeństwo osobiste Toglera? 

Świadek w odpowiedzi stwierdza, že wy- 
rzekł się wszelkich względów na osobiste 
bezpieczeństwo z chwilą, gdy zaczął zezna- 
wać pod przysięgą. 

Następnie zeznawali dwaj świadkowie we- 
zwani na wniosek obrońcy  Torglera, którzy 

do tegą dnia byli w Recihstagu i wykazują pe- 
wrie podobieństwo do van der Luebbego, Czło- 
nek frakcji socjalno - demokratycznej Gutsche 
odprowadził Torglera aż do kutuarów, jest 
on jednak znacznie mniejszy 0d van der 
Luebbego. Natomiast świadek / Jakubowicz, 
pracownik sekretarjatu frakcji frakcji S. D., 

jest znacznie podobniejszy do van der Luebbe- 
go, zarówno co do wrzrostu jak i sposobu 
uczesania. ‚ 

"KONFRONTACJA 

Przewodniczący zarządza konfrontację 
tych 2 świadków z narodowymi socjalistami 

Frey'em, Karwahnem i Kroyerem. Każdy 1 050- 

bna na pytanie, czy mógł był wziąć Guts- 

chego lub Jakubowitza za van der Luebbego, 

odpowiada tym samym zwrotem: „Wykiu- 
czone”. 

Oskarżony Dymitrow zapytuje, jak to 
być może, że wszyscy trzej Świadkowie *mo- 

gli razem obserwować jedno, a każdy przypo- 

mina sobie co innego — jeden tytko Popo- 

LIST I ELT, 

PRZYCZYNĄ 
      

SZYBKIEGO ŁYSIENIA 

wa a drugi tyłko van der Luebbego. Cała 

historja z tymi świadkami — mówi Dymitrow 
— wydaje się mocno podejrzana. 

ZAPACH BENZYNY 

Wdałszym ciągu przesłuchiwania Świadków 
zeznaje major Weberstaedt, kierownik biura 
prasowego frakcji narodowo - socjalistycznej 
Reichstagu. Miał On poczuć w dniu pożaru 
Reichstagu obok zajmowanych przez frakcję 

komunistyczną lokali zapach benzyny. O ta- 

kiem samem  Spostrzeżeniu  zakomunikować 
miał mu następnego dnia również  dzienni- 

karz narodowo - socjalistyczny Droescher. Po- 
zateri Świadek miał dojrzeć w kuluarach 

Reichstagu 2 ludzi, z których jeden niósł 
skrzynkę па ramieniu. 

Według oświadczeni aświadka, jednym z 

nich miał być van der Luebbe, drugim zaś *Ta- 

new. Tanewa miał już kilkakrotnie widzieć w 
Reichstagu. gw dalszym ciągu rozprawy oka- 

zuje się, że choć świadek codziennie prze- 

bywał w Reichstagu i często komunikował się 
z komisją śledczą, w sprawie podpalenia — 

pierwsze zeznania złożył dopiero 20 marca, 

Przy konirontacji z Tanewem i van der 

Luebbem, któremu włożono zarówno na ra- 
mię paczkę aktów, mających zastępować 
skrzynię, -świadek rozpoznaje zarówno van 

der Luebbego, jak Tanewa. 
Tanew składa przytem oświadczenie, że 

nigdy nie był w Reichstagu i nie był w kon- 

takcie z żadnym niemieckim komunistą. Przy- 

tył dopiero na kilka dni przed pożarem do 

Berlina i nie inówił wcale po niemiecku tak, że 
nie mógł chodzić z van der Luebbem po Reich- 

stagu, ani też z nim się porozumiewać. 
Świadek stwierdza dalej, że nazajutrz po 

pożarze znalazł w pobliżu jednego z pokojów 

irakcji komunistycznej na podłodze odłamki 

szkła, które pochodzić miały, z rozbitej szy- 

by w leżącym nad korytarzem dachu szkia- 

nym. Część szyby została wyjęta. Świadek 

przypuszcza, że sprawcy podpalenia mogli się 

skryć właśnie w jednym z pokojów  frakcyj- 

nych, a potem wyjść w czasie zamieszania z 

pokoju niepostrzeżenie. Zdaniem świadka w 

salach Reichstagu przed pożarem zbierało 

się na zgromadzeniach urządzanych przez КО- 

munistów wielu ludzi, wśród których. znaj- 
dować się mieli również cudzoziemcy. 

° 2 wyjaśnień  Torglera wynika, że we 

ciwko  Goeringowi jako ministrowi spraw 

wewnętrznych, Torgler wskazuje przytem na 
fakt, że spotkanie świadka z dwoma osobni. 

kami na korytarzu według aktu oskarżenia 
odbyć się miało w pobliżu pokoju Torg- 

lera, gdy w rzeczywistości zgodnie 
z zeznaniami świadków i wynikami wizji o- 
kalnej miejsce to znajduje się w pobliżu po- 
koju frakcji narodowo socjalistycznej. 
wspomnianych zebraniach brali udział wyłącz- 
nie przywódcy berlińskich organizacyj robot- 
niczych. — Na pytanie przewodniczącego — 
Torgler wyjaśnia, że zebranie takie odbyło 
się za pozwoleniem Goeringa jako prezydenta 
Reichstagu i zostało potem rozwiązane przez 
tegoż Goeringa jako ministra spraw we- 
wriętrznych. Torgler złożył wówczas zażale- 
nie u prezydenta Reichstagu Goeringa prze- 

Dymitrow zapytuje czy świadek mówił 
ze swym kolegą Denschelem w sprawie swyct: 
Obserwacyj co do Tanewa. 
Świadek: Bardzo szczegółowo. 

Dymitrow: Czy Denschel mówił, 
widzieć Dymitrowa w Reichstagu? 

Świadek: Oczywiście mi to opowiadał, 
Dymitrow, blady i wzburzonym głosem, 0- 

że miał 

świadcza: Więc się co do tego. doskonal e po- > 
rozumieli Choćbym miał być wydalony z 
sali muszę stwierdzić, gdyż jestem nietylko 
oskarżonym, lecz i obrońcą, że świadkowie ci 
przychodzą z dobrze podzielonemi rolami. 

Jeden twierdzi, że widział rzekomego Tą. 
newa, drugi — że rzekomego Dymitrowa. 

Tak robią oficerowie niemieccy! 
Przewodniczący woła: „Milczeć*. Do Dy. 

mitrowa podchodzi obrońca Teichert, stara. 
jac się go uspokoić. 

Na pytanie przewodniczącego świadek u- 
trzymuje, ż esię nie umawiał. 

Podczas dodatkowego przesłuchiwania św. 
Gutschego, byłego szofera socjal - demokraty. 
cznej frakcji okazuje się, że prze d pożarem 
przyniesiono do frakcji skrzynię z butelkami 
wina reńskiego i że możliwe że mjr. Weber- 
staedt widział na korytarzu poprostu ludzi 
którzy tę skrzynię przynieśli do pokoju frakcji 
socjał - demokratycznej. 

: Torgler wystąpit z propozycją przesłucha_ 
nia urzędniczek trakcji socjal - demokratycznej 
które mogą znać tę okoliczność. W tej spra.. 
wie nic nie zdecydowano, 

Na tem rozprawę odroczono do poniedziałku. 

  

Sprawa Pantera 
LONDYN. PAT — Cała prasa alarmuje 

dziś angielską opinię publiczną w sprawie u- 
więzionego w Niemczech korespondenta „Dai- 
ly Telegraph''* Pantera, oskarżonego z art. 

bywa często zmywanie głowy zimną wodą, zwłaszcza u osób cierpiących na łu- 
pież, lub inne przypadłości natury łojotokowej. Jedynym środkiem zapobiegaw- 
czym jest: mycie głowy co tydzień znośnie gorącą wodą i Shampoonem dra Lustra 

ARimas 

Z londyńskiego ogrodu zoologicznego 

Olbrzymieh rozmiarów jaszczurka stanowi 
jeden z ciekawszych okazów londyńskiego ogro 
du zoołogicznego. 

S HERMAN 
zyć W plejadzie gwiazd ruchu hitlerowskiego 

В Herman Goering zajmuje jedno z pierwszych 

miejsc. Po Adolfie Hitlerze, jest on najbar- 

dziej popularną osobistością zarówno w kra- 
ju jaki zagranicą. O ile jednak popularność 
(Goeringa w Niemczech wyrosła na tle jego 

romantycznej karjery wojskowego — lotnika 

i późnie ej działałności jako nieprzejed- 

oga marksianu 6 tyle nazewnątra 

yzowania nazwiska prezesa pru- 

  

     

      

    

   
nanczo w 

Ч do spopula 
     

  

      
   

  

   

  

   

skiej rady ministrów i ministra awjaeji Rze- 

szy przyczyniła się walnie prasa  liberalno- 
^ /masoiisko-žydowska, oraz ci wszyscy *z pod 

je znaku II i IIl Międzynarodówki, którzy w 

е obawie zaznajomienia się z twardą rę. 
ringa, szukali schronienia zagran 

  

wista, jest to popularność najgorsz gatun= 
> ы Z Ei 

ku. Wszystkie zbrodnie i gwałty rewolueji 

- hitlerowskiej zapisauo na rachunek Goeringa. 

Kurten ze swastyką, monstrum, jakiego świat 
nie widział, psychopata, morfinista, ezłowiek 

na granicy obłędu, podpalacz Reichstagu, oto 

wykaz epitetów stale dołączanych do nazwi- 

ska. Goeringa w artykułach dzienników” libe- 

ralno-socjalistyeznych. : 
Ostatnio prasa wyżej wymienionego au- 

toramentu sporo poświęcała miejsca pogio- 
skom na temat „Zmierzchu'* (roeringa w 
związku z jego walką o pierwszeństwo z Hi- 
tlerem, oraz chorobą, którą jedni 

„dyplomatyczną'* inni prawdziwą. 

    

nazywali 

Powodem      
      

    

się w cień z ofiejalnego horyzontu, terbar- 
„dziej niezrozumiałego, że Goering należy do 

— ludzi namiętnię lubujących się we wszelkich 
manifestacjach mas wych, tych nowoczesnych 

„cireenees'* organizowanych z takim rozma- 

chem obeenie w Niemczech. Dwa razy w cią- 

gu ostatniego miesiąca były zapowiedziane 
przemówienia (Goeringa (we Wrocławiu i Ber 
linie) i dwa razy niewiadomo dla jakich po- 

  

iych wersyj był fakt raptownego usunięcia 

  

  

wodów nie doszły do skutku. To usunięcie 
się w cień tłumaczono jeszcze w ten sposób, 

jakoby proces berliński miał postawić prze- 
wodniezącego Reichstagu w „sytuację drażli- 

wą** i dlatego Goering woli ten czas nie afi- 

szować się zbyt głośno. 
Przy nieliezeniu się z opinją zagranicy, 

„ego liczne dowody złożyli hitlerowcy, 

to ostatnie tłumaczenie, nie wydaje się pr 

dopodobne, tembaxx proces berliń 
prowadzony z dużą bezstronnością, co przy- 

na kąźdy nieuprzedzony, bynajmniej w żad= 

ną „drażliwą sytuację nie stawia przewod- 

  

   

    

   

nie 

  

ego Reichstagu. Przewód sądo 
madził już sporo materjału 

van der Luebbego i 

        

w podpaleniu jest ponad wszelką wątpłiwość. 

Jakie więc.są powody usunięcia się Goe- 
ringa ze sceny niemieckiej, trudno odgadnąć. 
Ze wszystkich jednak wersyj, najbardziej 

a o chorobie i to 
akiejś tam „dypiomatycznej'', lecz praw= 

  

prawdopodobną jest pogłos 

    

    
dziwej, bo skoro wsz, / ludzie mogą choro- 

wać i ją, dlaczego z pod tego prawa 
miałby być wyjęty prezes pruskiej rady mi- 

  

   "8 
„elkie Z    

    

  

rzuty i oskarżenia, jest 

rzeczą pew Goering jest. nieprzeciętną in- 

dywidualnością. Dla ruchu hitlerowskiego, 
jest on tem, czem był dla bolszewików w pier- 

ch latach rewolucji Cziczerin.  Oczyw 

ście, pomiędzy b. komisarzem do spraw 

nieznych Z.5.5.R. a dzisiejszym przewod- 

niezącym Reichstagu,. niema ani cienia podo- 

bieńs Osobistości _djametralnie różne. 

Cziczerin — w codziennem pożyciu skromny 

człowiek, apatyczny żółciowy, trochę e 
ta i filozof, miłośnik muzyki, był klas 
nym typem doktrynera. Goering jest 

    

   

   
wą. 

    

     
jego 

antytezą: energiczny, ogromnie ambitny, po- 
rywczy, ekscentryczny, jest człowiekiem ru-       

Gadowi temu, który widocznie nie jest zbyt 
groźnym, choć przypomina legendarnego smoka 
przygląda się. grupa młodzieży szkolnej. 

chu i działania. Cechą wspólną obu jest to, 
że jako ludzie Z „przesztošeią““, symbolizo- 
wali łączność starego reżimu z rewolucją. I 
Cziczerin i Goering, to sukcesorzy dobrze za- 
służonych n: ' W gronie ludzi nowych 

ło wysunęła fala  rewolucyj- 
h zdarzeń, w gronie ludzi bez żadnych 
ków z przeszłością, obaj oni byli tem, 

rodzie znane jest jako faza przej- 

    

      
     

których na cz 

  

   

    

c0 w pr.    
šeiowa. 

  

- Hermana Goeringa brał udział w 
ich pod Sadową i 

orem niemieckiej 
    łanem, później był 

Afryki. Młody 
u wyrósł i wychował śię w atmosterze 

jach żołnierskiej 

Niemiec; w domu, gdzie 

  

     Hern 

i trad mocarstwowości 

spędził dzieciństwo 
Żelazny. Kanclerz, był najwyższem wci 

niemieckiego -zaborezego, butnego duc 
mal bezpośrednio z 

    

  

   
   a. Nie- 

szkoły kadetów w Karls- 

  

rułe, którą ukończył tuż przed wybuchem 

wojny, ruszył na front. 

Lotnietyo — oto broń, gdzie jeszcze w 

wieku XX mogą istnieć romantyczni bokate- 

sowie. W wieku masowej walki, masowej 

śmierei od kul, pocisków i gazów trujących, 

niewidzialnego przeciwnika — lotnietwo, jed- 
no przechowało walkę indywidualną jednego 
przeciw jednemu. Jak w średniowiecznych 

turniejach o zwycięstwie decydowała zręcz- 

odwaga zawodnika tak w walee  po- 

wietrznej, te same czynniki zapewniają powo- 

ność i 

dzenie. I dlatego być może lotnictwo _pozó- 

stało w dzisiejszych wyzutych z poezji cza- 

  

- sach, jedynym sukcesorem romantycznego ry- “000 

cerstwa. 

Bujna, gwałtowna, ekscentryczna natura 

Goeringa tylko w lotnietwie mogła znaleźć od- 
powiedni dła siebie teren rozwoju. Został 

więć pilotem. Jego nazwisko oplotła  legen- 

da bohaterstwa. Początkowo  podkomendny, 

świetny następca barona v. Richtho- 

fena, cie się sławą zwycięzcy w. najwięk 

szej ilości pojedynków powietrznych. Ran- 
ny kilkakrotnie jest kawalerem najwyższych 

później    

92 K.K. podkreślając, że artykuł ten uległ 
znacznemu zaostrzeniu w specjalnej popraw- 
ce, wprowadzonej po pożarze gmachu Reich- 
stagu i że Panterowi grozi kara śmierci, lub 

„ dożywotnie: więzienie. 

Dzienniki wspominając o wczorajszej roz 
mowie ministra Simona z ambasadorem Rze- 
szy w Londynie Hoeschem, domagają się od 

rządu stanowczego wystąpienia. 

LONDYN. PAT. — Foreign Office zażą 
dał od ambasady brytyjskiej w Londynie do- 

. kładnego sprawozdania na pismie w sprawie 
uwięzionego przez władze niemieckie w Mo- 
uachjum dziennikarza anielskiego Pantera. 
Sprawozdanie oczekiwane jest w dniu jutrzej- 
szym, poczem minister spraw zagran. Simon 
rozpatrzy w poniedziałek sytuację i przed- 
łoży rządowi brytyjskiemu wnioski co do dal- 
szego postępowania w tej sprawie. - 

  

  

PRZENIESIENIE PROCHÓW BLASCO 
W WIRZE STOLICY 
  

   

IBANEZA 

KTO POŻYCZY MILJON? 

Wiadomo, że pieniądze nie dają  szczę- 

ścia, czego dowodem, iż właściciel 100 miljo- 

nów dolarów może być bardzo nieszczęśliwym 

człowiekiem podczas, gdy skromny posradacz 

zaledwie 10 miljoników dolarów będzie rado- 

sny jak ptaszek — stare to kawały, stare praw- 
dy, podobnie jak starym ludziom nikt im nie 

wierzy. 

— Росо panu miljon? 
— Użyłbym sobie, porządnie użył, a po- 

tem — choćby i umarł.... 

Wielu ludzi nie ma żadnych aspiracyj w 

kierunku Matuzalema, znają te nudne, nasze 

życie codzienne, chcą czegoś nowego, ekscentry- 
cznego — na krótko, na rok, ale koniecznie... 

Wśród takiej właśnie grupki łaknących od- 

miany ludzi powstała koncepcja 

Czy lepiej żyć 30 lat o chlebie i wodzie w 

dusznym biurze z dusznym szefem — czy rok 

jak maharadża w pałacach, prima hotelach, ja- 

chtach, haremach? 

  

W tych dniach odbyio się uroczyste prze 

     

niesienie prochów znakomitego pisarza  hisz- Lepiej rok, a potem — trudno — kaput! 

pańskiego sco Ibaneza z Mentony na fran- Oto zatem prosty sposób: biedula idzie 
cuskiej  Rivierze do Hiszpanii Na zdjęciu i ubezpiecza się na 2 miljony dolarów. Dobry 

    

  

przenoszenie trumny do willi w Mentonie, którą człowiek pożycza mu miljon, z tem, że za rok 

bidulek zobowiązany jest umrzeć. Fajnie. Przez 

ten rok biedzio szaleje, przepusz miljon, s 

kojnie wyprawia się na tamten świat. Dobry 
człowiek inkasuje 2 miljony, pożycza jeden 

nowemu amatorowi, po roku ma już 4 miljony, 

może pożyczać po dwóm biedulom naraz — no, 

co można zarzucić tej sprytnej kombinacji? 

Nic. 

A jednak grupka widzów zgadzających się 

Š en Świat za cenę roku tarzania się po 

żyje nadal. 
Czemuż to? 

Nie znaleźli uczynnego człowieka 

im pożyczył ten miljon dla pierwszego. I świe- 

tny interes nie może ruszyć z miejsca. 

Karol 

      

  

    

Obliczona jest bez zarzutu. 

   

cobv 
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SPÓŁEK ROLNICZYCH | 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE 

Hurt 

NIEMIECKA 26, tei. Nr. 251. 

istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzpltej. 

[ (NI DAJE CAŁKOWITĄ PEWNOŚĆ ZWROTU WKŁADÓW 

° twórców — drobnych rolników, a temsamem łagodzi 
Lasa 5VENBEESS skutki kryzysu rolniczego. 

WILNO, MICKIEWICZA 28, tel. 13-65 : 
= 

SKŁAD FUTER Detal į 

Poleca w wielkim wyborze rozmaite skóry futrzane: lisy srebrne, narki, bobry oraz 
gotowe płaszcze damskie, najnowsze modele. 

Najpoważniejszą spółdzieiczą instytucją bankową w Poisce 

i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE, 

S«ładając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzymujemy nie- 

Nie zważając na podniesienie cła, ceny pozostały bez zmian nizkie., 

jest 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów 

tylko korzyści dia siebie, ale służymy także i sprawie publicznej. 

WILNO, 

Sprzedaż na najwygodniejszych warunkach spłat,     
    
  

Hygjeniczny 0 subtelnym zapachu 

niewidoczny 

Najlepszy do twarzy, przygotowa- 

ny na miodzie i wyciągu z lilji białej 

+ Niezastąpione do mycia twarzy, 

szyi i biustu Ё 

Idealny do rąk, wcjera się do su- 
cha, nadaje rękom aksamitną delikatność 
i białość, 

Warszawa, 

orderów bojowych, któremi dekorują go ko- 
iejno: Kronprontz i Cesarz Wilhelm II. Były 

to dobrze zasłużone odznaczenia. Ale nie ty!- 

ko cieszył sławą zręcznego i odważnego 

pilota, wśród swych rodaków, jego przeciw- 

nicy uznają w nim również pierwszego ryce- 
rza powietrza. Gdy w roku ubiegłym w pra- 

sie antyhitlerowskiej postawiońo mu zarzut, 

że konspiruje z Francuzami, Goering dumnie 
odpowiedział : 

—— Gewi 

     

       

    ich habe schon die Franzosen 

‚ aber nun m der Luft... 

W” ezasach, gdy nikt jeszcze nie- słyszał 
o malarzu pokojowym Adolfie Hitlerze, a 
(Orzegorz Strasser kręcił przykładnie pigułki 
w aptece, Flerman Goering był już bohaterem 

wojennym. Rzecz jasna, że jego sława, jego 
nazwisko musiało imponować przyszłym wład- 
com Niemiec, gdy w piwiarniach monachij- 
skch propagowali swe idee polityczne. 

Po przewrocie Goering nie odrazu potra- 

fił zerwać z lotnictwem. Człowiek, który czie 

ry lata spędził w ciągłym hazardzie powietrz- 

nym, nie tak łatwo może zmienić tryb życia. 
i at Wersalski pozbawił Niemcy lotnictwa 
wojennego, lotnictwo cywilne je 
nie istniało i 

  

getroffen. 

  

   

  

ze prawie 
dlatego, aby nie zamieniać drąż 

ków kierowniczych na liczydła, Goering wy- 
jeżdża do Szwe i zostaje pilotem cywil- 

nym w „Svenska Lufthanza““. Ale rola ze- 

wodowea, monotonne rozwożenie poczty i pa- 

sażerów, prędko mu obrzydła, powraca więc 

do kraju. Na jednym z wieców narodowo- 

„nych, na który trafił  przypadko- 

gg usłyszał jak przemawia Hitler. 

  

  

      

   
Mowa. przyszłego wodza, wywarła na nim 

olbrzymie wrażenie. Spotyka się więc niebu- 
wem prywatnie z Hitlerem i po dłuższej roz- 
mowie zapisuje się do partji. Tego dnia wró- 
ciwszy do domu (Goering powiedział swojej 
małżonce : 

— Znalazłem wodza niemieckiego odro- 
dzenia. 

To był początek jego karjery politycznej. 

  

  

  

  

nie zawiera metali, nie psuje cery Puder Abarid 

Krem Abarid 

Otrąbki Abarid 

Krem Prałatów 
——= CZETWONOŚCI rąk. 

skiep 
s Marszałkowska 109. 

i nadaje jej matową białość. 
  

usuwa zmarszczki, zapobiega two- 

rzeniu się nowych i nadaje twarzy świe- 

ży młodzieńczy wygląd, 
  

oczyszczają pory skóry, pobudzają 

transpirację, zapobiegają tworzeniu się 

pryszczy i plam, 
  

zapobiega pękaniu, odmrożeniom, 

  

„PERFECTIOMK“ 

* na tłum. 

  

  

W roku 1928 Herman Goering po Ale oprócz tego teatralnego działa- 

Reichstagu i   pierwszy wybrany zostaje do nia na wyobraźnię mas, Goering jest równie 
od tej chwili przez cały czas znajduje się na świetnym mówcą. Jego manjera  oratorska 
pierwszych pozycjach walki politycznej hitle- jest inta, niż np. Adolfa Hitlera. O ile „Fu-    

  

hrer** elektryzuje słuchaczy za pomotą sta- 

ramnie obmyślonych efektów, sam pozostające 

spokojny i 

  

rowców o ITIL Rzeszę. Goering jest człowie- 

kiem czynu, nie lubi, nie umie czekać. Podo- 
bnie jak na wiecach w okresie walki o wła- niewzruszony o tyle (Goering od- 

     dzę nie czekał, aby mu oddziały szturmowe sięga do najwyższych tonów i często 
opróżniły salę, lecz sam krzesłem lub stoł- unosi się tak dalece, że robi wrażenie  czło- 

kiem w ręku walił w tłum, pędząc przed sobą wieka opętanego. 

preez bojówki przeciwników i dopiero póź- Szereg pism, którym zawdzięcza Goering 
    

  

   

  

    

  

  tawał na trubunie i 

szał poryńvającą mowę, tak i teraz w 

pośpiech: 

nie, twierdzi, 

jakiś 

ą „popularność: * 

nym. narkomanem, 
s był nawet w sp jalnem sanatorjum w 

Szwęcji, że przed każdem wystąpieniem pu- 

blcznem, zastrzyk morfiny, lub szezypta „bia 

łego proszku'* dodaje mu sił i ognia. Je- 

      

wy: że 

stko, co robi Goering, znamionuje 

Gdyby nie energja, szybkość decyzji, brutal- 

ność Goeringa, kto wie czy tak prędko hitle- 

rowey opanowaliby Niemcy. Dla dzisiej 

    

    

       pruskiego prezesa rady. mit rów, polit żeli nawet tak jest, naprawdę, nie byłoby w 

jest przedłużeniem wojny. A wojiia ma swo- tem nie dziwnego. Człowiek o tak 

     je prawa: szybkość i siła, zniszczyć, unie: 
stwić wroga, lub zginąć, oto jej odwieczne 

nych nerwach, jak Goering, móże szukać 
  

  

cznej podniety. Drugim sensacyjnym szezegó- 

łem życia prywatnego Goeringa, ma być jego 

dziwne upodobanie do ciemności i  sztuczne- 
go światła elektrycznego. W gabinecie Goe- 

ringa okna stale są zasłonięte grubemi szto- 

rami, pracuje on zawsze w nocy a światło 

  

sady. Przytrzymuje się ich Goenin, 

Adolf Hitler szczodrze wynagrodził (Goe- 
ringa. Dobre pół tuzina stanowisk piastuje 

dziś dawny kapitan lotnictwa, a ich w 
gólnienie zajęłoby sporo miejsca. Złe ję 

   
    

  

z, 

mówią coprawda, że ostatnia nominacja na dzienne działa na niego deprymująco. 
CY zosta oł: A spra- iż sA gonerała, zost ała wywołana potrzebą uspra Rozpowszechnianie tych sensacyjnych 

wiedliwienia, w jakikolwiek sposób owego 
   , szczegółów z życia prywatnego Goeringa, jest 

dziełem opozycji niemieckiej, a że nie jest to 
wolne od przesady, wymysłów i bujnej fan- 

ji, tego dowodzić nie trzeba. Wiemy do- 

» jaką bronią walezą dzisiejsze opozycje 
zne, których metody pod każdą szero- 

famtasty: 

lubił zjawiać się na 

ściach. 
W szerokim płaszezu, w stalowym heł- 

Goeri 

  

mego munduru, w którym Goer 

ofiejalnych  uroczysto- 

  

   
   

    
ga mie, ze swastyką, wysoka postać 

kroczącego na czele oddziałów szturmowych, ,    ezną są takie same.    

  

    

robi istotnie niesamowite wrażenie. Gdyby в 

zamiast swastyki na płaszczu miał czarny (Goering w rzeczywistości napewno nie 

„, zładzenie, że to idzie komtur krzyżacki jest takim strasznym Belzebubem, jak do 

byłoby zupełne. malują socjalistyczno-liberalne pisma. 

W Hermamić Goeringu, jak we wszyst- Esquire. 

kich przywódcach dzisiejszych masowych or- 
ganizacyj politycznych tkwi spora, doza po- 
zerstwa. Ta pewna teatralność postaci i ge- 

stu, jest jedńym ze Środków oddziaływania 

   



  

  

  

  

Dzisiejsze święto Chrystusa-Krėla KRONIKA 
„Właśnie, to jest niezmiernie ważne: trze 

ba wreszcie jasno i wyraźnie postawić spra- 
wę stosunku do akcji ateistycznej, która 

całej Knji triumfuje w Bolszewji i która e 
   

    

    *. Tak pisze 

    

ni goraa w postępy u nas 

p. Charki z w swoim „Krzyku bez echa'*. 
Kiedy przeczytałem ten artykuł, odnio- 

  

słem wrażenie, że to jest echo, którego nikt 

dalej nie poda. 
Myślałem o szerokich warstwach naszej 

intelige: która zapełnia wprawdzie xo- 

„ścioły, lecz nie ma zrozumienia, czy nie ma 
odwagi, tych swoich przekonań wypowiedzieć: 

otwarcie, publicznie i głośno. Właśnie tak: 

publieznie i głośno. 
Czasy dzisiejsze 

    

   

  

    

  

   

     

   

  

wytwo: 
    

    

    

   

    

  

inteligen 
zed sob nych per: 

yśleć o tworzeniu „czegoś 
na szukać i trafia na cały 

ych ze sobą prądów, natrafia 
my filozoficzne, rujnujące jej dotych 

zasowe podstawy moralne a wząmian nie da- 

> nie próez watpliwości. 

arstwy 

      

   
   
    

  

olbrzymia i 
zisiejszej obF- 

, która jest silnym sprzy 

eem prądów „ośrednio i bezpośred- 
sadzących do bezbożnictwa, do „nó- 

się 

   

mierz 

nio pre 
WOCZESTEgO pogaństwa' '.. й 

Jest sprzeczność w tem, że ludzie, którzy 

wierzę i praktykują za nic nie chcą się po- 
djąć pracy nad ugruntowywaniem tych swo: 
ich wierzeń i praktyk religijnych wśród szer: 

szych rzesz, nie chcą nawet myśleć 
praey nad zbudowaniem tamy, 

mała napór fal nowoczesnego pogań 
nącego do nas ze wschodu, ai wew 
jaeego swoje źródia, tem niebezpieczniejsze, 

że podskórne. 
Wygłąda na to, 17 ci ludzie boją się, nie- 

chcą, niemogą przyznawać się głośno do swe 
g» katolicyzmu, do swojej y, otwarcie i 

publieznie. tej wiary bronić i pracować nad 
jej rozszerzeniem, a przynajmniej nad 

czenięm tych, którzy chcąą ich tej wiary 
zbawić. 

Pisząe to, myślę o Akcji Katolickiej, kio 
ra w inteneji Papieży, jako właśnie tam» 
przeciwko rozwojowi pogaństwa, została po- 
wołana do życia. Akcja Katoli nieste 

trzeba to'ze smutkiem stwierdzi ie z 
duje, nałeżytego zumienia wśród szers 
warstw inteligencji. 

Znów sprzeczność, bo przecież przy tem 
wszystkiem słyszy się narzekania na fakt, że 

jest coraz gorzej, że życie nasze zaczyna się 
chylić ku upadkowi.. 

Wytwarza się łańcuch takich sprz 
specyficznych dla czasów  dzisiejs 
w. „Szukania** jakichś niewiadomych 

rozwiązań. 
Dzięki. tej, jakby nieśmiałości w przyzne- 

waniu się do katolicyzmu, dzięki traktowaniu 
wierzeń religijnych, jako rzeczy wyłącznie 
prywatnej, nie mającej nie do powiedzenia 

na szerszem forum, wytwarza się atmosfera, 
która oświetla i „zachwyca tych, którzy za- 
rażeni różnemi „wiatrami od wschodu** pro- 

'wadzą u nas mniej, lub więcej otwartą pro- 
pagandę bezbożnietwa. 

А jednak mimo to, istnieje potrzeba stwo 
rzenia silnego 1 zorganizowanego frontu tych, 

którzy będą: chcieli i mogli przeciwstawić się 
akeji ateistycznej. 

Dziś obchodzimy uroczyście Święto Chry- 
stusa-Króla. Święto to zostało / ustanowione 
jako Święto akcji katolickiej, święto walezą- 

cego o zwycięstwo prawd Bożych świata ka- 
toliekiego. Jest to jednocześnie dzień spraw- 
dzenia sił katolickien, dzień, w którym katoli- 
cy mają publicznie zamanifestowač swoje u- 

i swój stosunek do zagadnień dnia 

        

     

  

    

  

   
  

  

      
  

  

  

  

     

     

  

      

    

   ści.   

  

   

  

  

  

J Ulicami miasta przejdzie uroczysta pra- 
cesja wszystkich tych, którzy w odpowiedzi 
na lmieką, ateistyczną propagandę, chcą: : 

wa za Pana i eel swój uznawać. 
Nietylko w życiu prywatnem, nietylko w 

swejem osobistem sumieniu, ale cheą prawa 

ORAS LŽ 

NIE GORSZMY MALUCZKICH... 
Jest takie podwórze wileńskie, — duże, wy- 

jątkowo duże: gdyby nie budujący się wy- 

soki płot pośrodku, cały pułk  zmieściłby się 
w niem! Podwórze ma, jak to zwykle bywa, 

pewien dyskretny kąt, wcale zresztą niedyskret. 
nie dający znać o sobie okropnym  zaduchem. 

Tu — typowy wileński „kotuch*, nieco dalej 
— otwarte drzwi do ubikacji, wymalowanej 

smołą i wapnem, lecz pomimo to wydającej 

przeraźliwy smród. 

Na wprost otwartych 

na podwyższeniu, stoi duży 
Chrystusa - Króła. Chrystus rozpościera bło- 

gosławiące dłonie... Napis na pomniku głosi: 

„W hołdzie Najsłodszemu Sercu Jezusowemu 
za wskrzeszenie Polski"... Obok tego modelu 
inny: Chrystus, uginający się pod ciężarem 

krzyża. jeszcze dalej — jedna ze stacyj Męki... 

  

  

drzwi tej ubikacji, 

projekt pomnika 

  

  

  
   

  

Tuż obók. kotucha stoi wielki posąg Naj- 
Świętszej Panny. Posąg ten również stał 

przy. ustępie, ale kobiety, " mieszkające w     

za blużnierstwo, 
nieco datej... 

tym domu, uważając to od- 
sunęły posąg Madonny 

Podwórko jest duże, w dnie targowe za- 

trzymują się tam wieśniacy, którzy ze zdu- 

nieniem przyglądają się temu, że posągi, któ- 

Te mogły stać w kościele, tak się poniewierają., 
Na pytanie zdumionego i zgorszonego widza 

każdy mieszkaniec domu chętnie odpowiada, 
że tak się stało na rozkaz właściciela domu, 

który wyrzuci artystę _ rzeźbiarza z jego 
pracowni. 

   

  

   

  

   

Należność za komorne została całkowicie 
uregulowana. - Lokal nikomu nie jest potrzebny, 

czego dowodeń jest zdjęcie nad nim dachu i 
wywiezienie gdzieś dachówek, — deszcz za- 
lewa lokal, — podłoga gnije. 
Rn о eksm isję rzeźbiarza Rafała Ja- 

%iimowiczą z kapitulnego domu przy zaułku 
ermardyńskim.... Pisaliśmy już o tem. 

  

„Nie wchodzimy w to, czy decyzja wyrzu- 
e: na bruk artysty, który przedewszyst- 

Xiem pracował nad ozdabianiem kościołów. 
jest słuszna, czy też nie — 

    

mniejsza już o z artysty. Ale przecież _ taki sam rzeczy budzi zgorszenie i Wy“ 
ie protest. W ten sposób dzieje się krzy- 

a już nietylko artyście, lecz wszystkim wie- nai Fakt, że kobiety z wielkim wysiłkiem 
pė ety olbrzymi Posąg Madonny, bo nie = znieść gorszącego widoku, — jest dosta- 

ie wymowny? 
n. Z. 

Na mjednos 

4 przez 

     , ustanowione uznawać za najv 
we wszystkich sprawach 

społecznego, prywatnego i 

     przez B 
sze” kryte życia 

    

  

cowego i 

publicznego. 
Może ta tłumna procesja, otwarcie, pu- 

blicznie i głośno manifestujących swoje sta- 

nowisko katolików, obudzi z odrętwienia tych, 
którzy ry Boże ograniczają jedynie do 

murów k oła, nie myśląc o tem, że pra- 
wa Jego — Boga — powiany być regulato- 

Program 
Sobota, dnia 28 b. m. godz. 18.00 (6 wiecz.) 

odczyt p. t« „Idea Święta Chrystusa - Króla” 
Radjo Wileńskie, który wygłosi Prezes 

Instytutu Akcji  Katolic- 

kiej w Wilnie p. Dr. Kazimierz Niżyński. 

Niedzieła, dnia 29 b. m. * godz. 11.00 we 

zystkich kościołach m. Wilna uroczyste nabo- 

twa z okolicznościowemi kazaniami. 

Po nabożeństwie akademie paraijalne we 

wszystkich parafjach. 

*Godz. 17.30 (- 
stkich  organizacyj 

rafjalnych i wiernych na 
kowej do Ostrej Bramy według porządku 

danego. 

  

  

    

       

   Archidiecezjalnego 

    

   wiecz.). Zbiórka wszy- 

społecznych, procesyj pa- 

przestrzeni ulicy Zam- 
po- 

rem i spraw społecznych zarazem. 
M 1a tego, iż szer warstwy 
-] inteligencji, zaczną przykładać się do 

pracy nad pogłębieniem katolicyzmu, że wie- 
lu tych, którzy nie chcąc zrozumieć  grożą- 
cego niebezpieczeństwa propagandy ateistycz- 

, to niebezpieczeństwo zrozumie i otwxr- 
cie przystąpi do wspólnego budowania fron- 

tu przeciwbezbożnego. przez pracę w Akcji ka 

     
     

       

     

  

  

„tolickiej. 

obchodu 
Godz. 17.50 — Krótkie nabożeństwo w O- 

strej Bramie. 
Godz. 18.00. — Rozpoczęcie procesji. 
Godz. 19.30 mniej więcej. Uroczyste za- 

kończenie Święta Chrystusa - Króla na pla- 
cu przed kościołem Najświętszego Serca Je- 

zusowego ' 

Uwaga: Na wypadek deszczu padającego 
od rana i po południu procesja nie ódbędzie 

się. W tym wypadku zakończenie Święta 

Chrystusa - Króla nastąpi w kościele Św. Ja- 

na o godz. 18.00 (6 wiecz.), dokąd proszeni 

są o przybycie przedstawiciele władz i spo- 

łeczeństwa oraz wszystkie organizacje ze 
sztandarami. 

  

Powody pożaru w garbarni Holsztejna 
WILNO. W ciągu dnia wczorajszego poli- 

cja zdołała wyjaśnić przyczyny pożaru w 

garbarni Holsztejnów przy ul. Popławskiej. 

Jak się okazało, ogień powstał w skutek 

wypadnięcia palącego się węgła w. larbiarni 

futer. Węgiel upadł na trociny tuż leżące, 
które momentainie zajęły się. W kilka minut 

' później cała farbiarnia stała w ogniu. 

Ogółne straty wraz z gmachem wynoszą BEM > 
100 tysięcy złotych. 

Wytwórrie białoskórnicze i iuterkowe nie. 
były zaasekurowane. 

‚ \№/обеё tego, że wartość gmachu określona 

została na 60 tys. zł, dzierżawcy stracili na 

pożarze 40 tys. zł.. z czego 25 tys. przypada 

na wytwórnię futer. 

  

  

  

Najpierw trzeba zasłanowić się i poinformować 
a potem wybrać rzecz wypróbowana, zwłaszcza 
włedy, gdy idzie-o zdrowie. Żądajcie przeto w 

- już znalazł się 

ASPIRINA   
E apiece Aspiriny, gdyž tylko zupelnie czysty pro- 

dukt zapewnia skuteczne działanie i zupełną 
(GEE: nieszkodliwošė. X ° 

R istnieje tylko jedna!   
  

Do nabycia we wszystkich aptekach. 

Człowiek, który chciał się dostać do więzienia 
Niebywała rozprawa w Sądzie Okręgowym 

poczto- 

niebywa- 
Przed kilku miesiącami władze 

we w Wilnie zaintrygowane zostały 

łem zjawiskiem. 

Oto co pewien czas w skrzynkach  ulicz- 

nych, przeznaczonych do zbierania listów, funk- 

cjonarjusze wraz z listami znajdowali również 

komunistyczne ulotki o treści antypaństwowej. 

Ulotki owe były pisane odręcznie na kawał- 

kach zwykłego papieru, lecz co najciekawsze 

podpisywał je pełnem nazwiskiem i imieniem SĘ 

wraz z podaniem swego adresu niejaki Stani- 

sław Matulewicz. 
Trwało to przez pewien czas 

ulotka podobna została  _wywieszona 
ścianie w Starostwie Grodzkiem. 

Odnalazł ja i ku swemu zdziwieniu 

czytał sam starosta. 

Tego było już za wiele. 

Za tajemniczym amatorem 

Szukiwaniaę a wobec tego, że 
zeń adres okazał się rzeczywiście 

wym, ów Stanisław:  Matulewicz 
na Łukiszkach. 

Przesiedział tam przez pięć miesięcy a 

wczoraj odbył się proces w*Sądzie Okręgo- 
wym: I tutaj właśnie następuje najbardziej sen- 

sacyjny zwrot w całej tej sprawie. Lawę o- 

skarżonych zajął mizerny, 'o poczciwym wy- 

glądzie chłopiec. Ma lat 20. 
Po sprawdzeniu niezbędnych formalności 0- 

skarżonemu zadaje pytanie przewodniczący: 

— Dlaczego oskarżony wrzucał do skrzynek 

ulotki? 

Chłopiec jakgdyby się wala, lecz za chwilę 

odpowiada: 

i wreszcie 

na 

prze- 

wszczęto po- 

podany  prze- 
prawdzi- 

niezadługo 

— Było mi żle i chciałem się dostać do 

więzienia. 

Następnie składa przed sądem obszerne 

zeznanie, dotyczące swego życia. 

Urodził się na Krymie „w. Jałcie. * Ojciec je- 

   

go wyjechał tam z Polski przed Wojną. W 
Rosji też zmarł, pozostawłając' żonę i jego, 

małego jeszcze wówczas chłopca: W roku 

1925  Matulewicz wraz: z matką wraca do 
kraju, uczy się ślusarstwa i dostaje pracę w 

jakichś / zakładach "mechanicznych. Względny 

dobrobyt trwa jednak tylko parę lat. Traci on 

pracę i wraz z matką stacza się odtąd coraz 

bardziej na dno straszliwej nędzy.  Wszełkie 

próby znalezienia jakiejkolwiek pracy nie 
dają rezultatu i ostatecznie zniechęcony do 

życia, zdobywa się na oryginalną myśl do- 

  

stania się do więzienia. 

— Tam -dadzą mi przynajmniej kawałek 

chleba  medytowął kandydat na przestępcę. 

W tem miejscu zeznanie oskarżonego 

przerywa prokurator. 
— Dobrze, dlaczego jednak oskarżony wy- 

brał właśnie ten sposób dostania się za kraty. 

— Wiedziałem, że to nikomu nie zaszkodzi, 
a kraść nie chciałem. 

Po chwili nowe pytanie. 
— A skąd oskarżony wiedział, 

pisać ulotki? 

— Nauczyłem się tego w Pośrednictwie 

Pracy. Tam zbierają się różni ludzie, i o róż- 

nych rzeczach mówią. я 8 

Na zakończenie swego tragicznego zeznania 
Matulewicz dodaje jeszcze, że w więzieniu 

chciał tyłko przesiedzieć do czasu powołania go 
na służbę wojskową. 

Ostatecznie, sąd skazał Matulewicza na 6 

miesięcy więzienia zaliczeniem 5-miesięcznego 

aresztu prewencyjnego, wykorzystując tem sa- 
mem jaknajdalej pósunięte okoliczności łagodzą- 

jak należy 
z 

    

ce. Nadmienić należy, że art. 154 par. 2: z 
którego oskarżony odpowiadał, przewiduje 

karę 10 lat więzienia. (w). 

Pożar m. Gródka 
Spłonęła synagoga i szereg domów 

WILNO. Poważne straty poniosła ludność 
żydowska m. ródka, Na skutek powstałego 

tam w nocy pożaru spaliła się doszczętnie sy- 

nagoga. Pastwą ognia prócz samego budynku 

padło 6 sztuk „toi“ wart. 10.000-zł. oraz całe 
urządzenia synagogi wart. 7.000 zł. Nadto о- 

gień przeniósł się na sąsiednie zabudowania, 
niszcząc 2 chłewy i spichłerz z siemieniem i lnem 
na szkodę Rudermana Arona (straty 8.350 zł.), 
donr mieszkalny Rudermana Rachmila (6.500 zł) 
dwa składy! ze Inem oraz spichrz z siemieniem 
ilnem i maszyriami Iniarskiemi na szkodę — 
Cukiermana Borucha (straty 9.000 zł.), Przy- 
czyną pożaru było nadmierne napalenie w 
piecu. Ogółne straty, wyrządzone pożares, — 
wynosząc więc blisko 50.060 złotycn. 

.. * 

W folwarku Pohoreliszki gm. gródzkiej 

spaliła się stodoła Hryniewskiego Marcina, — 

wraz z tegorocznemi zbiorami i narzędziami 
rolniczemi. Poszkodowany oblicza swe straty 
na 3.940 zf. 

We wsi Mojsienionki gm. głębockiej po- 
żar strawił dom mieszkalny Surowatko Naza- 
ra spaliło się przytem kilka sztuk żywego in- 
wentarza, produkty spożywcze i narzędzia na 
ogólną sumę 930 zł. — Przyczyny pożaru nie 
ustalono, 

  

  

  

Z Wilejki i Mołodeczna donoszą, o kilku 
wypadkach spałenia się łazien wiejskich. I tak 
we wsi Łycewicze pow.. wilejskiego spłonęła 

iaźnia Michała Łukszy (straty około 200 zł.), 
oraz len wart. 40 zł. umieszczony tam dla 

wysuszenia przez ,Goigowskiego Michała. — 
Przyczyną pożaru było nieostrożne obchodze- 

nie się z ognierm podczas suszenia Inu. Rów- 

nież w zaść. Podpinie gm. wiszniewskiej pow. 
wilejskiego spaliła się na szkodę Abdula Ada- 
ma łaźnia wraz z umieszczonym tam dla wy- 
suszenia nem. W powiecie mnółodeckim spionęta 

łaźnia Wierzbickiego Dymitra ze wsi Ra. 

jewszczyzna który umieścił w łaźni swój len 
dla wysuszenia i przez nieostrożność spowodo- 
wał pożar, Wreszcie we wsi Kisieie pow. mofo- 
deckiego spaliła się łaźnia Bohdanowicza Alek. 
sandra. 

dr. Krzemiański 
Cheroby wewnętrzne spec. żołądka 
1 jelit przyjmaje od 12 — 2 i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25, 

„ Ofiarv — 
Ku uczczeniu pamięci ś. p. Mikołaja Pa- 

chera pracownicy księgarń wileńskich — обаго- 

wują zebraną wśród siebie kwotę zł. 80 — na 

Żłobek p. n. „Dom Dzieciątka Jezus”, 

  

"ER DRZEOMA | KAŻEOŃ = 
    

ilójirka 
TUSERKLLES 
NIEDZIELA 

Dziś 29 
Narcyza 
Jatro 

Germana 
FZWARCHEWCZABA 
«OMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 28 październiku 

Ciśnienie średnie: 756. 
Temperatura średnia: + 7. 

Temeratura najwyższa: + 8. 

Temperatura najniższa: + 7. 

Opad: ślad. 

Wiatr: połudn. zachodni. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: pochmurno, rano deszcz. 

Wschód słeńca g. 6,16 

Zachód słańca g 353 

MIEJSKA. 
— Qzy szpital żydowski zostanie zlikwi- 

dowany? W związku z projektem likwidacji 
szpitala żydowskiego, odbył się sżereg no- 

wych zebrań, na których postanowiono pro- 
gistrat o odroczenie terminu zwinięcia 
a. Szpital, zdaniem  intetwenjujących, 

obsługuje niezamożnych żydów, których nic 

stać na leczenie się w prywatnych klinikach. 

— Projekt rozszerzenia ul. Zawalnej 

     

  

     

  

Magistrat wszczął rozmowy z Syndykatem 

rolniczym w sprawie nabycia płacu przy ul. 

Zawalnej. 
Istnieje jak wiadomo plan wybudowania 

tam stacji autobusów zamiejskich przy je- 

dnoczesnem rozszerzeniu ulicy Zawalnej. 

— Liczba pojazdów mechanicznych. We- 

dług ostatnich danych na terenie wojewódz- 

twa kursuje obeenie 460 samochodów i moto 
cykli, (160). W „porównaniu z danemi z kwie- 
tnia r.b. liezba pojazdów mechanicznych: spa- 

dła o 28 uk. 5 

odnia eksporiowa. Wezoraj odbyła 
się w Izbie P.-H. konferencja przedstawicieli 
miasta i sfer gospodarczych w „sprawie bu- 
dowy w Wilnie chłodni eksportowej. Przedsta 

wiony przez i 

   

  

    

  

   

   

  

   

ż. Rutkowskiego projekt będzie 

tematem dalszych narad. Chłodnia stanęłaby 
przy rzeźni miejskiej, 

— Bezpieczeństwo pożarowe. Wobec za- 
szłyeh ostatnio wypadków pożarów w tabry- 

kach i 

    

zakładach przemysłowych,  wzmożo- 
ny zostanie nadzór nad stanem pieców i ko- 

  

minów fabry ch. Odpowiednie  zarządze- 
nie zostało jaż wydane. 

SKARBOWA. 

— Kto nie płaci nadzwyczajnej daniny 
majątkowej. W związku z wymierzaną obec- 

nie daniną majątkową dla przedsiębiorstw, 
władze skarbowe wyjaśniły, że nie są obowią 

zane do uiszezamia daniny przedsiębiorstwa, 
które nie opłacały podatku przemysłowego za 
rok 1931, oraz te, których obrót z roku 31 

nieprzekraczał 20 tys. zł. 
—- Termin podatkowy. 1 listopada mija 

ostateczny termin wpłaty podatku dochodowe-, 

go za 33 rok, dła tych którzy otrzymali 

nakazy przed 15 b. m. 

SZKOLNA 
— Zwalczanie anałfabetyzmu. Inspektorat 

Szkolny m. Wilna zwraca się z gorącym ape- 

lem do całego społeczeństwa by zechciało się 

przyczynić do zwalczania analfabetyzmu na 

terenie m. Wilna, przez propagandę i kiero- 

wanie analfabatów na bezpłatne kursa wie- 
czorowe przy publicznej szkole powszechnej 

dla dorosłych, ul. Zygmuntowska 4 m. 12. 

Zapisy w kancelarji szkoły 
z wyjątkiem soboty i niedzieli od 

19-tej. 

  

   

godz. 17 do 
\ 

UNIWERSYTECKA 
— Ferje na U. S. B. Z okazji Święta WW. 

Świętych na USB od I do 3 listopada włącz- 
nie wykładów -nie będzie. Na okres ten udzie- 

lane są studentom zniżki wyjazdowe. 

AKADEMICKA 
— Wszyscy studenci(tki) do Mensy Akade. 

mickiej ul. Bakszta 15, gdzie można zjeść srha- 
cznie, zdrowo, a co najważniejsze tanio. Obia- 

dy w cenie 60 gr. i I zł. (a la cartowe) wyda- 

wane są od godz. 13 — 16-tej. 

— Zarząd Akademickiego Koła Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Wilnie komunikuje, że 
następny, z cyklu Popularne Odczyty. Niedzieł- 

ne, odczyt odbędzie się, dziś w niedzielę dnia 

29 b. m. o godz. 5-tej min. 30 wiecz. w Lokalu 

Biura Polskiej Macierzy Szkolnej ul. Wilen- 
ska 23 m. 9. Odczyt ' na temat* „Bogactwa 
Pols ilustrowany będzie przezroczami, — 
Wstęp bezpłatny. й 

— Z Kola Filozoiicznego stud. U. S. B. W 
poniedziatek, dnia 30 paždziernika b. r. о godz. 
20-tej odbędzie się w lokalu Seminarjum  Filo- 
zoficznego (Zamkowa 11) drugie zebranie na- 

ukowe Koła z referatem kol. St. Wawrzyńczaka 

p. t. „Jednostka wobec wpływu otoczenia”. Po 

referacie dyskusja. Wstęp wolny. Goście mile 
widziani. 

—- Zarząd $. M. A-czek U. S. B. w Wilnie 
zawiadamia wszystkie„sodaliski, że mają się 
zebrać dn. 29 b. m. w niedzielę w Ognisku 5. 
M. A-czek (ul. Uniwersytecka 9—9) o godz. 

17-tej w odznakach i czapkach akad. a także 
ze świecami, gdyż o godz. 17.15 nastąpi wy- 

marsz w celu wzięcia udziału w pochodzie ku 

czci Chrystusa Króla. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— 200-na Środa Literacka odbędzie się, 

mimo dnia świątecznego „dnia, 1 listopada © 

godz. 9-tej wiecz. w lokalu Związku Litera- 

tów, Ostrobramska 9, Będzie to pierwszy z 

Odciął nos 
WILNO. Niecodzienny wypadek * spotkał 

wczoraj niejakiego Michała Rogowa  (Obo- 
zowa 38) podczas jego bytności w pewnym 
zakładze fryzjerskim przy ul. Kalwaryjskiej. 

Mianowicie podczas golenia fryzjer od- 

ciął mu kawałek nosa. 
Poszkodowanego z uwagi na dotkliwe po- 

   

  

oraz RÓŻE ŚLKÓŁKI G(j0)ZiSZ 
A] POLECAJĄ: MAJĄTKU 

codziennie, - 

  

projektowanych  „Wieczorów  Mickiewiczow- 

skich, Wezmą w niej udział poloniści pp. 

Leon Sienkiewicz i Zygmunt Fatkowski, arty- 

ści Teatru na Pofiulance oraz pianistka p. 
Helena Hleb - Koszańska. Dokładny program 
podamy w numerze wtorkowym. 

— Zebranie Informacyjne BBWR na Anto. 
kołu. Zarząd Koła BBWR dzielnicy Antokol 
organizuje popułarne zebranie informacyjne, — 

które odbędzie się w dniu 29 b. m. o godz. 13 w 

lokalu Zw. Strzeleckiego przy ul. Antokol- 

skiej 50. Na zebraniu tem p. prof. Kazimierz 

Wójcicki wygłosi referat na temat nowej u- 

stawy samorządowej. 

— Dzień Oszczędności w dzielnicy Ponar- 
skiej. W związku z „Dniem Oszczędności'* Za- 
rząd Koła BBWR dzielnicy Ponary organizu- 

je zebranie informacyjne dla mieszkańców tej 

dzielnicy. Zebranie to odbędzie się w dniu 30 

października r. b. o godz.-16-tej w świetlicy 

Monopolu Spirytusowego przy ul. Ponarskiej 

63. = 

Na tem zebraniu odczyt n atemat „Dien 
Oszczędności* wygłosi aplikant sądowy p. 

Władysław: Rubieński. 

Wstęp dla szerszej publiczności bezpłatny. 

— Posiedzenie Zarządu Związku Legjoni- 
stek Polskich, Dowiadujemy się, że w dniu 

listopada r. b. w obradach Zarządu Związku 

Legjonistek Polskich weźmie udział delegatka 
Zarządu Głównego Związku z Warszawy. 

Posiedzenie Zarządu odbędzie się w lokalu 

Związku Rezerwistów — ul. Żeligowskiego 4, 

o godz. 18-tej. : 
— T. N. S. W. Zarząd Wil. Koła Tow. 

Naucz. Szk. Średn. i Wyższ. podaje do wiado= 

mości swoich członków, iż w poniedzałek dnia 

30 października r. b... w gimn. im. A, Mi- 
ckiewicza o godz 19. m. 15 odbędzie się mie- 
sięczne zebranie z odczytem Dr. Michała Am- 

brosa n. t. „Szkoły okręgu wileńskiego 1807 
— 1815 (czasy rektoratu jana Śniadeckiego). 

Goście mile widzani. 
— Polskie T-wo Pediztryczne. Dnia 30 

b. m. o godzinie 20-tej w lokalu Kliniki. Dzie- 

cięcej U. S. B. na Antokolu odbędzie się po- 

siedzenie Wil. Oddz. T-wa Pediatrycznego. 
Porządek dzienny: 1) Odczytanie protokółu 

poprzedniego posiedzenia, 2) Pokazy chorych. 

3) Dr. H. Kaulbersz - Marynowska: Sprawo- 
zdanie z Ill międzynarodowego kongresu pedia- 

trów w Londynie. 4) Dr. ]. Zienkiewicz: a) 
Grupy krwi u dzieci i matek kiłowych i wpływ 

łeczenia swoistego na odczyn B-Wsserm u dzie- 
ci a grupy krwi. b) Bismut w leczeniu kiły 

wrodzonej u dzieci. 5) Wolne wnioski. Go- 

ście mile widziani. 
— Inwalidzi Wojenni R. P.,.a Dzień Osz- 

czędności. Zarząd Okr. Koła Zw. Inw. Woj. 
R. P. w Wilnie, urządza w dniu 31 b. m. o godz. 
18-tej w lokalu własnym przy ul. Ostrobrame 
skiej 27, odczyt na temat „Dzień  Oszczędno- 
ści*. — Referat wygłosi specjalny delegat 
Inspektoratu Szkolnego m. Wilna. 

Na powyszy odczyt Zarząd zaprasza wszy_ 

stkich członków i ich rodziny. — Goście będą 

mile widziani. — Wstęp bezpłatny. 
— Niedzielne odczyty popułarne Polskiego 

Czerwonego Krzyża. Dziś o godz. 12-tej w 
Towarzystwie Lekarskiem, przy ul. Zamko- 

wej 24, p. mjr. - lek. dr. med. Cz. Ryll — Nar- 
dziewski wygłosi odczyt na temat: „Choroby 
weneryczne — zarys historyczny *. 

Wstęp bezpłatny. 

— Zebranie kota b. wychowanek gimn. SS. 

Nazaretanek, odbędzie się w niedzielę dnia 29 

b. m. o godz: 4 p. p. w lokału szkoły. 
Obecność wszystkich członków konieczna. 
— Sekcja Uświadomienia Religijnego S. M. 

A-ków, podaje do wiadomości że w dniu 29 
b. m. o godz. 16 odbędzie się zebranie z re- 

feratem p. t. „Wojna w świetle etyki chrześci- 
janskiej“. 

Goście mile widziani. 

  

Nie używajmy zagranicznych wód mine- 
ralnych i soli przeczyszczających, mając lep 
sze w Polsce! Ё 
Woda Gorzka Morszyńska i Naturalna Sól 
Morszyńska są niezastąpionym: lekiem w scho 
rzeniach żołądka, jelit, wątroby i nadmiernej 
otyłości. Do nabycia w aptekach i droge- 
rjach. = 

RÓŻNE 
— Przeniesienie Kursu Gazowego PCK 

«!а Lekarzy. Zarząd Okręgu PCK podaje do 
wiadomości, iż Il kurs przeciwgazowy dla le- 

karzy wileńskich został przeniesiony z lokalu 

PCK do sali Towarzystwa Lekarskiego przy ul. 
Zamkowej 24. 

Otwarcie kursu nastąpi 

o godz. 18-tej. 
— Ku uwadze Oficerów i Podchorążych re- 

zerwy! W związku z przeniesieniem się do 

nowego lokalu (ul. Mickiewicza 22-a m. 4). — 
Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R., rozpoczy- 

na cykl wykładów i referatów z dziedziny wie- 
dzy wojskowej, jak i zagadnień ogólno _ społe- 
cznych. 

Pierwszy tego cykłu referat będzie wygło- 

szony w nadchodzącą niedzielę dnia 29 b. m., w 

lokału własnym Z. O. R., przez b. Prezesa Za- 
rządu Okręgu Wileńskiego Z. O. R, kol. J. 
Tyszkiewicza, "posła na Sejm na' temat: — 

„Aktualne Zagadnienia chwili bieżącej”. Po- 
czątek o godz. 13-tej. Wstęp wolny. Obecność 

oficerów rezerwy i podchorążych rezerwy, jest 

konieczną. Goście z pośród niezrzeszonych о- 

ficerów i podchorążych rezerwy będą mile wi- 
dziani. 

w dniu 30 bm. 

W chorobach krwi, skórnych i nerwo- 

wych, osiągamy przy stosowaniu naturalnej 

wody gorzkiej „Franciszka-Józefa'* regular- 

    

ne funkcjonowanie narządów trawiennych. 

Zalecana przez. lekarzy. 

(Dalszy ciąg kroniki na'stronie 4-tej) 
4 

podczas golenia 
ranienie przewieziono do szpitala żydowskie- 
go. Fryzjer twierdzi, że Rogow podczas go- 
lenia zasnął. traf chciał, że w chwili gdy 
brytwa była na górnej wardze, śpiący poru: 
szył się co spowodowało ześlizgnięcie się 0- 
strza. 

  

Cenniki na 
NIM. Aweśniewskich sezon jesien- 
poczta Sobolaw woj, ny nażądanie 
Lubelskie, tel.18 PKO gratisi france 
9979, Warszawa, Al. Je- Ceny znacz. 
rozolim. 24. tel.42538. obniżone. 

    

  

   

  

   
   

  

    

    

   
   

  

   

  

    

    

   

QdUdręczeń doZdrowia 
L i] 

poprze 

“ 

Togai dziata szybko przy: 

Rólach reumatycanych, Podagrze, 
Bólach | rwaniu w stawach, Migrenie, 
denralgii, Grynie i przeziębienia 
Togal uśmierza bóle i przynosi ulgę, 
nie wywierając żadnego ubocznego, 
ujemnego wpływu na.serse i źołądek. 

  

je od przeszło 
at 15-tu z po- 
wodzeniem sto- 
sue się przy tych 
schorzeniach ta” 
bletki Togal. Ty. 
siące  udręcze- 
mych odzyskałe 
swe zdrowie przy 
pomocy Togalu. 

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

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

Cena zł. 2—. 
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TEATR LUTNIA 
JASNOWŁOSY CYGAN 

OPERETKA W 3-0H AKTACH MARCIN 
"  KNOPFA, PRZEKŁAD JÓZEFA WóJ- 

  

= 

   

CICKIEGO Н 

Pozornie, sprzeczny w sobie tytuł op 
retki „Jasnowłosy cygan'* wydaje się — na- 
razie — zagadką, która się zrozumiale roż- 
wiązuje, w ciągu akcji. A jak to się staje?.. 
Dowiedzą się wszyscy, kto pójdzie na przed- 
stawienie tej zabawnej sztuki, w której "lu- 
bienicy naszej B. Halmirska, 
W. Szeza ii Tatrzański ze zwykłą 
sobie werwą, niewyczerpanym liumorem i 
dawno uznanym artyzmem przedstawiają, w 
najkorzystniejszem świetle, wszystkie momen 
ty dówcipne, wywołując szezere rozbawienie. 

Nową znajomością była E. Łasówska, ob- 

  

   publiczności : 

    

      

darzona, mile brziniącym głosem, dość wy- 
równanym technicznie. Gra najlepiej się 
przedstawia w scenach weselszych; w momen 
tach bardziej draniat cznych brak Zcze 
należytego pogłębienia i wyrazistości mimiki. 
Oczywiście, trema pierwszego występu, przed 
nową publicznością, mogła bardzo  krępować 
mało jeszcze że sceną obytą artystkę. Ujmu- 
Jąca powierzchowność i to, eo się najlepiej 
przedstawiło w onaniu roli, zdaje się 
wskazywać, że najwłaściwszym zakresem pra- 
cy artystycznej E. Łasowskiej, byłby fach 
wodewilistki. Wszakże, po jednorazowem wi- 
dzeniu, trudno ostatecznie wyrokować. Trze- 
ba wyczekać dalszych występów. 

_ Rola hrabiego dała znowu sposobność K. 
Wyrwicz-Wichrowskiemn odtworzyć wyśmie 

nicie postać wytwornego pana, w starszym 
wieku. Bardzo dobry typ, starego kamerdy- 
nera przedstawił LŁ. Detkowski. Role epizo- 
dyczne wykonali: D. Lubowska, S. Brusikic- 
wicz, J. Korezyūski 1 Z. Rewkowski. : 

: Zagadkowego „cygana** bardzo korzyst- 
nie przedstawił K. Dembowski,  najpochleb- 
niej wywiązując się z wdzięcznej partji wo- 
kalnej, zdobywając niejednokrotne żywe bra- 

    
  

   
   
  

  

wa. я 
„Udając się na przedstawienie operetki 

całkiem nieznanego kompozytora i biorące 
pod uwagę Środowisko jej akeji, obawiałem 
się usłyszeć muzykę, niewolniczo wzorowaną 
na utworach Kalmana, powtarzającego w każ- 
dej operetce do znudzenia swoje — początko- 

  

wo oryginałne i ładne — ulubione zwroty 
muzyczne, które skutkiem tegó już. się stały 
szablonowe. Z niemałem / zadowoleniem 
stwierdziłem, że obawy moje były zbyteczne. 
Muzyka Knopf żeli nie przynosi żadnej 
rewelacyjnej oryginalności, dostatecznie jest 
samodzielną, aby stanąć w rzędzie najudat- 
niejszych operetek wiedeńskich, z czasów 0- 
statnich. Wspólność z utworami Kalmana wy- 
stępuje rzadko i tylko tam, gdzie obaj ezeT- 
pali podnietę twórczą — z folkloru węgier- 
skiego, lub typowego walea wiedeńskiego. Mu- 
zyka Knopfa jest  melodyjna, harmonicznie 
interesująca, barwnie zinstramentowana i za- 

wiera dużo temperamentu; a więcej niczego 
się nie wymaga od operetki. * 

Świetnie się udał balet, w akcie pierw- 
szym, ilustrujący drugą _„Raps lję  węgier- 
ką'* Liszta. Bardzo też ładnie wyszedł „Ta- 

niec hav ki** w akcie trzecim. Zasługa to 
baletmistrza J, Ciesielskiego i jego partnerki 
M. Martówny, wykonujących z. niepospolitym 
artyzmem swoje epizody solowe. ю 

ezawodny kapelmistrz M.  Kochanow- 
ski trzymał w swych rękach całą budowę mu- 
zyczną, a koncertmist z A. Kontorowicz dzieł 
nie wspomagał artystycznem wykonaniem liez 
nych ustępów solowych na skrzypcach. 

Gustowna i efektowna inscenizacja by- 
ła dziełem miejscowego artysty-malarza Kar- 
nieja i "wybornej režyserji M. Tatrzańskiego, 
którzy dołożyli dużo starań, aby widowisko 
godne było zdobytej już przęz teatr nader 
pochlebnej opinji. 

    

     
  

  

   

  

  

   

Michał Józefowicz 
—н = 

Zamiast Świateł i kwia- 
tów na groby - 

_ Zarząd Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo, zwraca się do 
wszystkich, którzy pragną uczcić swych zmar 
łych, by zamiast świateł, które gasną pręd- 

ko, zamiast kwiatów, które zwiędną, złożyli 
ofiary dla głodnych, zziębniętych,  bezdom- 
nych. — Prośba to nasza gorąca, bo dziś głód 
i nędza przerażające przybierają rozmiary; 
— nie wolno przeto wydawać grosza na rze- 
czy bezużyteczne, gdy niema czem głodnych 
nakarmić, ani drżących okryć. 

Drodzy nasi odeszli, za którymi tęskni- 
my, nie potrzebują ziemskich świateł i kwia- 
tów, ale oczekują dobrych uczynków naszych 
tej jaimužny, która im niebo otworzy: ocze- 
kują modlitwy dziecięcej, starca nad grobem 
stojącego, lub sieroty opuszczonej... | 

Towarzystwo św. Wincentego przeto z0- 
rąco prosi o składanie najmniejszych ofiar 
w Redakcji Słowa (zamiast świąteł i kwia- 
tów). 

 



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

— Rejony Kasy Chorych. jak się dowia- 
dujemy Wil. Kasa Chorych „stoi w przededniu 

reorganizacji. W pierwszym rzędzie ma być 

zniesiony system pomocy w sensie podzielenia 

miasta na 20 rejonów — podległych * lekarzom 

internistom. 
Do specjalistów chorzy będą kierowani je- 

dynie przez lekarzy rejonowych. 
W ten sposób ambulatorjum Kasy  z0- 

stałoby znacznie odciążone. Każdy rejon 

obliczony byłby na 2 i pół tysiąca członków. 

K. Ch. i byłby ulokowany w najbardziej do- 

godnem dla wszystkich miejscu. 
— Komunikat Peowiaków. Sćkretarjat Wi- 

leńskiego Koła P. O. W. zawiadamia, że w 

dniu 31 października b. r. odbędzie się w 

Krakowie poświęcenie sztandaru Okręgu i 

Koła Związku Peowiaków (POW;. 
Protektorat przyjęli: ob. -Prezes Rady 

Ministrów Janusz  Jędrzejewicz, p. Marszał- 
kowa Piłsudska, ob. Minister Hubicki i Gen. 

Rydz — Śmigły. = 
Bliższe szczegóły uroczystości, dowiedzieć 

* się można w sekretarjacie Koła P. O. W. — 

przy uł. Ostrobramskiej 16. 
— Koło L. O. P. P. przy Spółdzielni - 

walidow Skrzynkarzy“. Na nadzwyczajnem wal 

nem zgromadzeniu Spółdzielni Inwalidów Skrzyn 

karzy w Wilnie zapadła uchwała przystąpienia 

wszystkich członków Spółdzielni do L. O. P. P. 
W charakterze członków rzeczywistych do dnia 

27 X. b. r. zapisało się 57 osób. 
Równocześnie postanowiono ofiarować na 

rzecz L. O. P. P. po wykupieniu  subskrybo- 
waną przez Spółdzielnię Pożyczkę Narodową 
w sumie 1000 zł. Różnicę pomiędzy ceną no- 
minalną pożyczki, a sumą wpłaconą w kwocie 

40 zł. wpłacono do Kasy L. O. P. P. 

Za taką hojną ofiarę wymownie świadczą- 

cą o głębokiem zrozumieniu potrzeby obrony 

państwa i roli jaką w tej pracy odgrywa L. O. 
P. P., Zarząd Komitetu Wojewódzkiego Wileń- 

skiego L. O. P. P. składa gorące podziękowanie 

stawiając postępek Spółdzielni Inwalidów Skrzyn 
karzy za przykład godny naśladowania: 

— „Most* Szaniawskiego w Instytucie 
Handtowym. Dnia 27 b. m. odbyło się w Insty. 

tucie Nauk Handlowo - Gospodarczych w 

Wilnie zebranie Kółka Naukowo - Literac- 
kiego, na którem po referacie wygłoszonym 

przez słuchacza Instytutu Wasilewskiego na 
temat sztuki Szaniawskiego „Most“, odegra- 
no 4-ty akt tejże sztuki , skomponowany 

przez słuchaczy, jako dalszy ciąg *w zasadzie 

3-aktowej sztuki. 

Zakończenie powyższe odbyło się w formie 
del arte. 

Na zebranie przybyło „prócz słuchaczy 

szereg osób z Kuratorium i Zarządu Pol- 

skiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej: 

i Ekonomicznej oraz grona  profesorskiego. 

Gra, jakkolwiek odbyła się bez próby, wy- 

padła stosunkowo bardzo poprawnie i wywo- 

łała wśród zebranych żywe zainteresowanie i 

bardzo życzliwe uznanie dla aranżerów tak o- 

ryginalnego przedstawienia. 

BALE I! ZABAWY 
— Pocztowe Przysposobienie Wojskowe u- 

rządza we wtorek dnia 31 b. m. o godz. 23-е] 

w cukierni „Czerwonego  Sztralla* dancing, 

urozmaicony występem pocztowego chóru 

rewellersów pod kierownictwem Jerzego Świę- 

tochowskiego. 

Dochód na cele kuituralno - oświatowe Po- 
cztowego Przysposobienia Wojskowego. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 

niedzielę dnia 29 b. m. o godz. S-ej wiecz. 
i jeszcze tylko kilka dni „Fržulein Doktor“ — 

ciesząca się nadzwyczajnem powodzeniem — па 

wszystkich scenach polskch i zagranicznych. — 
Reżyserja W. Czengerego. Dekoracja — W. Ma- 
kojnika. 

Wkrótce premjera 
Deval'a — „Stefek“. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś w nie- 
dzielę 29 b. m. o godz. 4-tej pop. Teatr Miej- 
ski na  Pohulance daje świetną  ko- 
medję W. Fodora „Sekretarka pana Prezesa" — 
w rężygerji W. Ścibora, 

*° Ceny zniżone. 
— Teatr muzyczny „Lutnia”*. Dziś o godz. 

8.15-wiecz. w dalszym ciągu ostatnia nowość 

repertuaru melodyjna operetka Knopia „Ja- 

snowłosy Cygan*. W rolach główniejszych 1- 

każą się: Łasowska, Halmirska, Dembowski, 
Szczawiński, Tatrzański, Wyrwicz _ Wichrow- 
ski. Reżyserja M. Tatrzańskiego. Nowe de- 

koracje według projektów E. Karnieja. W ak- 

cie l-szym, 2-ga węgierska Rapsodja Liszta w 

wykonaniu baletmistrza |. Ciesielskiego i prima- 

współczesnej | sztuki 

baleryny M. Martówny. Zniżki ważne. Akade- 
micy korzystają z ulg biletowych. Г 

— Popołudniówka dzisiejsza w „Lutni“, 
Dziś na przedstawieniu popołudniowem  uka- 
że się Świetpa operetka Knopfa „Jasnowłosy 

Cygan* w premjerowej obsadzie. Początek o 

godz. 4-ej popoł. : 
— „Widma“ — misterjum ludowe S. Moniu- 

szki w „Lutni*. W środę 1-go listopada wysta- 

wione będą w Teatrze „Lutnia* dwukrotnie o 

godz. 4-tej i 6-tej po poł. „Widma“ S. Moniu- 

szki do słów A. Mickiewicza w formie sceni- 

cznej pomysłu prof. Ludwiga, pod kier. mu- 
zycz. dyr. Szczepańskiego. 

— Niespodzianka dla dzieci w „Lutni*. — 
Już w przyszłą niedzielę premiera prześlicznej 
bajki! 

— Halina Kalmanowiczówna, laureatka 

konkursu w Wiedniu, daje dziś, w niedzielę 
29 bam. o godz. 8 wiecz. w sali Konserwato- 
rjum swój jedyny recital fortepianowy. 

W programie: Beethoven, Chopin, Sehu- 
man, Karnawal, Poulene, Skott. 

Bilety są do nabycia w Kasie Konserwa- 
torjum, ul. 47 (wejście od ul. Końskiej 1) od 
godz. 11 bez przerwy. 
— Koncert choru „Echo“. W niedzielę dnia 

5-go listopada r. b. odbędzie się czwarty kon- 
cert oratoryjny w wykonaniu doskonałego ze- 
społu špiewaczego „Echo“ pod dyrekcją prof. 

Władysława Kalinowskiego z udziałem  soli- 
stów: PP. W. Hainrych, M. Artimienki i prof. 

A. Ludwiga, oraz orkiestry symfonicznej. 

Wykonane zostanie arcydzieło muzyki klasy- 

  

' cznej oratorjum Józefa Haydna „Pory Roku" — 
(wiosna, lato, jesień, zima). 

Dochód z koncertu przeznaczony 
remont wieży Świętojańskiej. k 

Bilety do nabycia 'przy wejściu na salę. 
Początek koncertu o godz. 8.15 wiecz. Koncert 
odbędzie się w sali Śniadeckich. 

CO GRAJĄ w KINACH? 
PAN — Kawalkada 
LUX — Księżna Łowicka 
ROXY — Jego Ekscelencja Subjekt 

HELIOS — Biała lilja. 

jest na 

iż 

  

Decydująca rozgrywka o wejście do Ligi 
Mecz finałowy W.K.S. Śmigły — Polonia 

Na stadjonie im. Marszałka Piłsud- 
skiego odbędzie się dziś, w niedzielę o 
godzinie 1 m. 30 mecz finałowy o wejście 
do Ligi pomiędzy WKS Śmigły a Polo- 
nją. 
KTE SAT DE УОО ЕСЛ 

Dobre futro 
Wilno znane jest jako ośrodek handlu 

futrami. Wśród różnych firm wileńskich, do 

najlepszych zalicza się firma Trachtenber 
(Wielka 37). Obficie zaopatrzony skład tej 

fimny zadowolić może gusty najwybredniej- 
szej klijenteli. Zarówno futra damskie jak i 

męskie są w wielkim wyborze na składzie. 
Karakuły, foki, piźmowce — są to futra zaw- 
sze noszone i poszukiwane dla swej elegan- 

cji. Jeżeli chodzi o nowość, to na składzie fir- 
my Trachtenberg znajdują się one - zawsze. 
Np. ostatnia nowość — weitkoty, piękne, bo- 

gate futro na kołnierze. Bardzo ładne, prak- 
tyczne i wcale niedrogie. Wogóle ceny futer 

są w sezonie bieżącym nadzwyczaj przystęp- 
ne. Już za 150 — 200 zł. można mieć bardzo 
solidne futro. Płaszez sukienny nie jest tań- 
szy. Co do elegancji porównania oczywiście 
być nie może. 

Futra męskie również staniały. Wydry 
wirgińskie szczególnie. Kołnierz z wydry na- 
leży do najbardziej wytwornych, będąc jedno- 
cześnie praktycznym. 

Nadchodzące mrozy zmuszają do myśle- 

nia e futrze. Lepiej zaopatrzyć się w futro 
zawczasu, by chłody nie zaskoczyły nas rap- 

townie. — Dlatego też wybrać należy już te- 

raz stosowną chwilę udać się pod adresem: 
— Wielka 37 do firmy Trachtenberg, gdzie 
wszelkie zapotrzebowania w zakresie futer 
zostaną natychmiast załatwione. 

Coś dla pań 
Tajemnica powodzenia jest częstokroć 

„bardzo nieskomplikowana. Wystarezy poznać 
kilka najprostszych zasad, by cel swój osiąg- 
nąć. Do kardynalnych bodaj warunków na- 
leży futro. Ile uroku dodaje pięknej Pani 
dobrze dobrane futro — mówić nie trzeba. 
Najlepiej jest udać się do znanej firmy M. 
Złatkowicz — (Niemiecka 33) i przymierzyć 
kilka najnowszych fasonów. Napewno moż- 
ma powiedzieć, że każda Pani przekona się 
odrazu, że zaopatrzywszy się w futro, zyska 
bardzo wiele. 

Tylko jedna uwaga praktyczna: idące ku- 
pować futro, nie należy korzystać z usług po- 
średników ulicznych, gdyż to niepotrzebnie 
zwiększa koszty. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„JEGO EKSCELENCJA SUBJEKT“ — „ROXY“. 

Obok „Dziejów Grzechu“ i „Stu mėtrow 
mitošci“, jest to jeden z lepszych polskich fil- 

mów. Nie widzieliśmy jeszcze w Wilnie „12-tų. 
krzesel“, które zapewne też wejdą do' czołowej 

grupy. 
„Jego ekscelencja subjekt“ to przedewszyst 

kiem popis doskonałego aktora — Eugeniusza ‚ 
Bodo. W podwójnej roli subjekta i ekscelencji 

z ministerstwa, jest Bodo niezrównany. Nie- 
wielu mamy w Polsce aktorów filmowych tak 
wyczuwających ekran. Przygody zakochanego 

subjekta są kanwą, na której rozwijają się naj- 

nieprawdopodobniejsze sytuacje. 

Bardzo dobrze wypadł debiut filmowy M. 

ćwiklińskiej,, która okazała się równie świetną 

na ekranie, Co i na scenie. 

Ina Benita, jako bogata panna na wydaniu 

prezentuje się nieżle, choć nie można powie- 

dzieć, by typ jej urody został należycie wyzy- 

skany. O wiele korzystniej zapowiadała się ona 
z fragmentu „Puszczy*. = 

Konrad Tom jest tym razem poważnym 

„panem z towarzystwa” i nie odwala kawałów 

a la prof. Płąttfuss. 

Na wyróżnienie zasługują 

jak również umiejętna dekoracja 

Wogóle film nadaje się do wznowienia. — 

Jeżeli się już jakiś obraz powtarza, to natural- 

nie wybierać należy z lepszych. Tylko pod tym 

warunkiem istnienie kina drugoekranowego mo- 
że mieć trwalsze podstawy. Tad. C. 

EDR RDZROYCZ ZAD COOOAPOCOCZ: WEDYTYE 
WYPADKi I KRADZIEŻE. 

— Autobus zabił konia. Wczoraj wieczo- 
rem autobus komunikacji miejskiej jadąc ul. 

Wielką wpadł na wóz. W czasie wypadku 70- 

stał zabity koń. 
Furman nie odniósł szwanku. 

— Okradzione mieszkanie. Szymańskiej Mi- 
chalinie (Nadleśna 49) nieznani sprawcy skra- 

dli z mieszkania różną garderobę damską 
wart. 400 zł. : 

— ECHA SAMOBÓJSTWA W HOT. SO- 
KOŁOWSKIEGO. J. Grynberg, który oneg- 
daj popełnił samobójstwo w hotelu Sokołow- 
skiego był kupcem drzewnym. 

Ostatnio interesa jego były nienadzwy- 
czajne i to najprawdopodobniej było iedną 
z przyczyn targnięcia się na życie. Pozatem 
jak się zdaje, nieszczęśliwe pożycie małżeńskie. 

Żona  Grynberga * opuściwszy go wyjechałą 
zagranicę. z 

Grynberg umyśliwszy odebrać sobie życie 
zaopatrzył się w rewolwer w sposób nielegal- 
ny. Mianowicie mając znajomego niejakiego 

Szermana (Wileńska 11) poprostu ukradł mu 
broń. 

Należy jeszcze dodać, że listy pozostawio- 
ne przez samobójcę dotyczą przeważnie spraw 

ubocznych i nie wyjaśniają dostatecznie powo- 
dów targnięcia się na życie. . 

WILNO — TROKI 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY CHŁOPCA 

15-letni Pysz Wiktor zam. we wsi Rukszany 
gm. Szumskiej pozbawił się życia, wieszając 
się w łaźni, |Jak ustalono chłopiec podejrze- 

czyste zdjęcia, 

  

  

   

Mecz budzi olbrzymie  zainteresowa- 
nie w szerokich kołach sportowych. Po- 
lonja jest ostatnią przeszkodą, którą ma 
przed sobą W.K.S. Szanse obu drużyn 
oceniane są rozmaicie: Polenja ma za so- 
bą rutynę i kilkuletnie doświadczenie 
piłkarskie, ale Wilno, czego dało już do- 
wody, gra ambitnie, ma zapał, jest na 
swojem boisku. Walka więc będzie nie- 
zwykle ciekawa i zwycięstwo jednej ze 
stron okupione zostanie dużym wysił- 
kiem. 

WKS Smigły wystąpiz w następują- 
cym składzie: 

Bramkarz: Rogow. 

Obrona: Chowaniec, Maniecki. 
Pomoc: Skowroński, Bilewicz i 

socki. 
Atak: Zbroja, Pawłowski, Piłubiński, 

Naczulski i Drag. 
W skład Polonji wchodzą: 

Korniejewski, Sośnica, Bułanow, Igław 
ski, Szczepaniak, Odworąž, Puchniaž, 
Łańko, Ałaszewski, Malik i Biedrzycki. 
° > na boisko autobusami linji 

r. 2, 

Wy- 

DOROCZNY MARSZ DRUŻYN W 
MASKACH 

Dziś, dnia 29 b.m. o godz. 12 odbędzie 
się III marsz w maskach przeciwgazowych 
pod kierownictwem fachowem wojew. inspe- 
ktora OPL Gaz. Wojew. Kom. LOPP mjr. w 
st. sp. Kamińskiego Witolda, oraz sportowem 
kierownika Ośrodka Wych. Fiz. kpt. Ostrow- 
skiego. Start przy zbiegu ulic Witoldowej i 
Dzielnej, meta na placu Katedralnym. Druży 
ny startują co dwie minuty. Udział w marszu 
bierze 19 drużyn wojskowych, 17 cywilnych 
i 3 żeńskie. 

DZIAŁKI BUDOWLANE 

nówośfódzka 
— Zjazd delegatów komunalnych kas o- 

szczędności wojew. nowogródzkiego. W dniu 

28 b.m. odbył się w Nowogródku pod przewo- 
dnictwem p. wojewody Ctefana Świderskiego 
zjazd delegatów komunalnych kas oszćzędno- 
ści wojew. nowogródzkiego. 

Na zjeździe wygłoszono referaty: 0 kón- 
wersji kredytów rolniczych, stan komunalny 
wersji kredytów rolniczych, stan  komunal- 

nych kas oszezędności na terenie wojewódz- 
twa i polityka kredytowa oraz zagadnienie 

kosztów handlowych komunalnych kas oszczęd 
ności. 

— Znalezienie starych monet polskich. — 
W dniu 24 b. m. mieszkaniec wsi Choroszki, 

pow. nowogródzkiego Czawak Bazyli «wyorał 

na swojem polu gliniany garnek pełen starych 

monet polskich. Monety zdeponowano na po- 
sterunku P. P. w Dworcu . 

słoniińrka 
*— Zapóźno mamy światło. Czytelnicy na- 

si narzekają że pomimo próśb elektrownia 

  

słonimska zbyt późno zasila Światłem pery- 

ferie miasta. 

Istotnie _ Zarząd elektrowni trzyma się 
ściśle zegara i przed 16-tą nie daje prądu 

na miasto, każąc mieszkańcom spożywać 0- 

biad w ciemnościach. 
Sądzimy, że Zarząd miasta nie wie o 

tem, i dlatego apelujemy doń, by wejrzał w 
tę sprawę i wydał właściwe zarządzenie zre- 

sztą niepołączone ze stratą dla miasta. 

— Występy bałaganów warszawskich. O- 
statnio prawie bezpośrednio jeden po drugim 
zawitały do Słonima  mizerne.i nędzne ze- 
społy rewjowe w składzie 3—4 osób. 

Poziom gry i repertuaru strasznie podły, 
artyzmu ani za grosz, słowem przysłowiowy 

bałagan warszawski. 

   

Nabrali publiczność i basta. 
Dziwi mię jednak ta czelność ludzka 

występowania ' na scenach teatru na  Kre- 

sach z takim nieskończenie mizernym progra- 
mem i taką grą. 

Przecie i nawet ci pp. Artyści winni 

sobie dokładnie zdawać sprawę, że rola ich 

występu tu jest inna niż gdzie indziej i dla 
tego warto byłoby oszczędzić fatygi na tak 
daleką i zresztą niepopłatną podróż... 

ЕЛЕН ооа   

    
   

   
ŽĄBAJCIE 

we wszystkich aptekach 
składach aptecznych znane 

średka od edcisków 

Prow. A. PAKA. 

Giełda warszawska 
Z dnia 28 października 

DEWIZY 
Belgja. 124,35 — 124,66 — 124,04 

Gdańsk 173,45 — 173,88 — 173,02. 

Holandja 359,60 — 3 0,50 — 358,70. 
Kopenhaga 127.00 — 127,70 — 126,40. 
Londyn 28,37 — 28,51 — 28,23. 

Nowy York czek 6.05 — 6.08 — 6.02. 

Kabel 6.07, — 6.10 — 6.04. 
Oslo: 143,00 — 143,70 — 142,30. 

Paryż — 34,89 — 34,98 — 34.80. 
Praga 26,47 — 26,53 — 26,41. 

Stokholm 146,75 — 147,45 — 146,05. 
Szwajcarja 172,56 — 172,99 — 172,13. 

Włochy 46,96 — 47,19 .— 46,73. 

Berlin w obr. prywatnych 212,65, 
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JUTRO Królewska Rodzina Genjnszów Ekrann 
JOHN 
LIONEL 
ETHEL 

„O$TATARIA CAROWAĆ 
Wystawa niebywała i olśniawsiąca w kinie 93 

B A R R Y M 0 R E w monumentaluem arcy diiele rež: R. BOLESEAWSKIEGO 
«Najpiękn miłosne pieśni 
rosyjskie oraz romanse 

czgańskie, НЕЦУ, 
  

Ostatni dzień! Największy przebój szzenu! retęzny tum o miłości i poświęceniu 

śś Н ulnbieniec kcbiet, partner 
„BIAŁA LILJĄ* 

W roli głównej genisina HELENA HAYES tascynnjący gwiazdor, 
GRETY GARBO CLA?C GABLE, LEWIS STONE i in. — Nad program: najnowsze atrak. je 

Marleny Dietrich 

  

„UBI 
NAJWIĘKSZA SŁAWA AMERYKI Henrieta G r © Ss m a n, którą publiczność i krytyka Świtaowa wprost zbóstwie 

już wkrótce ukaże się w jej najlepszej kreacji — potęznym superfilmie 

P IL 5 RIMAGE" (HAZARD ŻYCIA). © 
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„Casino 
z 
© 
= 
N   
„Biał pi or“ 

Pare godzin nalwięxszych emocyį podczas oglądania niesamowit go pełuego grozy liknu p £. 

z szatańskim BELĄ LUGQSI 
Kolosalne powodzenie! Spiesz:ie ujrzeć! 

o godz. 12 рр. „РОВАКЕК“ @а wszystkich po cenach popularnych. 
  

JUTRO w kinie PAN UROCZYSTA PREMJERA 
Pierwszej Polske.Czeskiej Komedji p: t. 

2 KRZES 
BURJAN DYMSZA—POGORZELSKA 

Ł 
Dziś ss K AW AL K A D A ** nieodwołalnie ostatni dzień. 
  

Dziśl 
Super przebó 
złotej serji 

Polski LUX" 

  

KSIĘŻNA ŁOWICKA 
   

R»mantyczny dramat Wielk, Księcia Konstantego i pięknej Polki. W rol, gł: Jadwiga Smosarske, Stefan Jaracz, 
Józet Węgrzyn, Al. Zelwerowicz. Zdjęcia wojskowe przy łaskawym współudziale Szkoły podchorążych w mende- 

ich List. z roku 1831 Nad program: Dodstki dźwiękowe. 

  

    

   

        
       

Użyj tego nowe- 
go pudru, a prze- 

" konasz się o jego 
przewadze nad 
zwykłym pudrem 
do twarzy 

Kto może wytłómaczyć jego magiczne 
działanie? Jaka dziwna tajemnica przyczy- 
nia się do tego, że „Puder Miłości* nadaje 
skórze magnetyczny powab — tak odurza- 
jący zmysły? Od chwili, gdy Pani używa 
„Pudru Miłości" cera Pani staje się świe- 
ża, młodzieńcza i piękna — bez śladu po- 
łysku. Znakomity paryski „Puder Tokalon 
przylega do tłustej nawet cery czterokrot- 
nie mocniej niż zwykły puder do twarzy. 

Nie zanika nawet przy poceniu się i pod 

By zjednać miłość 

upragnio- 
nego męž- 
czyzny... 

  

     
        

    
„Pudru 
Miłości* 

„działaniem wiatru lub deszczu. Zwalcza 
rozszerzone pory. Niezależnie od Pani za- 
jęcia, można być pewną, że puder „Toka- 
lon" jest jedynymi pudrem, który nada Pa- 
ni cudownie piękną, naturalną cerę, za- 
równo w dzień, jak i przy sztucznem świe- 
tle — oraz tę delikatną matowość, której 
nie można osiągnąć żadnym innym pu- 
drem. Będzie Pani zdumiona i zachwyco- 
na zarazem wynikiem jednorazowego uży- 
cia tego osobliwego „Pudru Miłości” 

  

  

— PosiedzenieP. K. P. R. W dniu 3 li- 

  

nizacyj i Kółek Rolnie: 
ranie Powiatowej 

Rolniczego. 

— Most budowany przez dwa państwa. 
W najbliższym czasie ukończona: zostanie 

bndowa mostu na granicy polsko — litewskiej 
we wsi Puhacze pow. grodzieńskiego. 

Pierwsza połowa mostu, budowana przez 

rząd litewski wykończona została w r. ub. 
Kierownietwo robót prowadzi Państwowy Za 

rząd Drogowy w Grodnie. 
— Film dla żydów. Dyrekcja kina ; 

lo** sprowadziła specjalnie film dla lu 
żydowskiej. Film ten, (wytwórni palest; 
skiej) budzi wśród Żydów wielką sensację 

Radia wileńskie 
Niedziela dnia 29 października 

10.00 — Nabożeństwo 
10.40 — Muzyka religijna. 

11.00 — Transm. z urocz. odsłonięcia pom- 
nika ku czci saperów. 

12.10 — Kom. meteor. 
12.15 — Poranek muzyczny z Filharm. 
13.00 — „Pałace w Polsce" — pogad. wy- 

głosi L. Landau. 

13,15 — D. c. poranku muzyczyn. 

14.00 — Audycja dla wszystkich. 

15.00 — Słuchowisko dla rolników. 

15.25 — Muzyka ludowa 

16.00 — Audycja dla dzieci. 
16.30 — Fragmenty z „Księgi Ozaasza'. 

h odbędzie się zel 

ji Przysposobienia      

  

     

  

Apol 

  

  

ORZEGKA 
OWOCOWE!!! 

Od zł. 1.50 za szt. 
stopada rb. w lokalu Okręgowego Twa Orga- | Zastosowane do wymagań gleby i klimata 

Wileńszczyzny 

szkółki Polecają 

LEMSZCEJZMA * 
w wielkim wyborze hurtownie i detalicznie 

Skład sprzedaży w Wilnie 
pry zakładzie ogrodniczym W. Welera 

ul. Słowackiego 18 
od godz. 7 rano do 5 pp. 

d o m. 

Szczekarków 

    

L“ > 
„EńafZe 

  

Or. Janina 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
16.45 — Odczyty aktualne „weneryczne, kobiece 
17.00 — „Pani z żółtą opaską* — pogad. WILEŃSKA 34. 

wygł. H. Bohuszewska Od 5 — 7 wiecz. 
«A RED RZOKONCEN Ginti S APS S ra" 
18.00 — Słuchowisko „Potęga dziecka”). | DOKTOR 
18.40 — Wesołe piosenki płyty . Zeldaowicz 
19.05 — Łitewska audycja literacka. Choroby skórne, wene- 
19.20 — Rozmait. * ryczne, narządów mo- 

19.30 — Radjotygodnik dla młodzieży. czowych. 
19.45 — Program na poniedziałek od 9 do 1 i od 5 do 8 
19.50 — Muzyka z płyt wieczorem. Ul. Mickie- 

20.00 — Audycja turecka. wicza_ 24. 

20.50 — Płyty. = OWICZOW 
21.05 — Dziennik wieczorny. ZELDOWICZ A 
21.15 — Wesoła audycja. 

22.15 — Wiad. sport. z Wilna ` 

„obiece, weneryczne — 
narządów *- moczowych 
od 12 — 2 i od 45 

    

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 7, tel. 10-67. 
od godz. 9 —1 i 4—8 

L.O.P.P 
T BAN 

KuPu2 
| SPRZEDAŻ 
+44444444444544444) 

1 powodn wyjazd 
tanio 

do sprzedania 2 domy 
drewniane z 10 mieszk. 
j loksłem na sklep. — 
Ogród owocowy. Ziemi 
400 sążu!. Stalowa Ne5 

PIANINO 
lub łortepian kupię za 
gotówkę. Oferty. (cena 

  

MLECZARNIA 
„śWiętojąńska” 
ul. Świętojańska 11 
poleca wszelkie pro- 
dnkty wiejskie: nab.ał, 
wędiiny, masło, sery, 
it. p. Wiejski chleb 
wyśmienity codziennie 
świeży. 0 

"SER 
litewski pełnotłusty — 

  

z łezką, bardzo smacz- "" 
ny z majątku ORPA 
p. E. Woronkowicza 

kilo 240 poleca 
ZWIEDRYNSKI 

Wileńska 36, tel, 12-24 
— — — — — — M 

Lokale 
— — — — — — — 

Potrzebne 
3 1IESZKANIB 

pokojowe z joda- 
mi Łęskawe A do 
administracji dla W. Ł 

3 POKOJE 
słoneczne z kachnią, 
tsmże pokoje pojedyń- 
cze. Bakszta 2 

    

Małe mieszkanie 
ciepłe wszelkie wygody 
dwa pokoje knclinia do 
wynajęcia, Popławska 
Ne 31 0 
  

MIESZKANIA 
1,i 2 pskojowe zkuch- 
niami do wynajęcia — 
Stara 33 0 

MIESZKAWIE 
4—3 pokoje słoneczne, 
2 balkony; do wyma 
jęcia w d«mu Z, Aate- 
nowicz M 10 mi. Dąt- 
rowskiego — Tamże 
garaż. 

3-у РОКО ]Е 
kuchnia, łazienku, pe 
remoncie. wszystkie wy- 
gody, ogródek — zaraz 
do wynającia. Karpacka 

    

36 5 (przy Krakowskiej) 

DWA POKOJE — 
DO WYJ 

Arsenalska 6 m.5 © 

Pokoje 
WYNAJĘCIA 

Portowa 23 — 24 cie- 
ple, ameblowane = wy- 
godami @ 

  

Kencesjoncwane. 
przez Ministerstwo W. 
R.i O.P. Karsy Kao- 
ju, Szycia, Robót RRęcz- 
nych i Modeiowania 

o St Stefanowiczėwny 
Wielka 56 m. 3 prayj- 
mnją zapisy sczemic ca- 
dziennie, W godzinach 
wieczoro ch — dekcje 

kroju dle diód 

MŁODA 
NAUCZYCIELKA 

wychowawczyni wyje- 
dzie do dzieci od [st 
7—10. Z przygoiewz- 
niem do i-ej klasy. — 

      

ZE NOOO Świadectwa i referencje 
MIESZKANIE poważne. —Ul. Wielka 
4 pokojowe z kuchnią 27—3 Qd 12—2 6 
do wynajęcia, Jasna 28 „_ = 

0 Na Kursy Kreja 

DO | WYNAJĘCIA „Anos PE 
2 7 jasne zaa sk płatą. Nauka i 
wszelkiemi wygodam —а 
МопіпШоч'зп(ЁО‘Т2К1_61ЁВЬ_Б_ —— 
na pieirze elefon 
17 27) A 
i iosokojówe Po- Lou. 
ześciopokojowe 

MIESZKANIE SÓD. 
z wszelkiemi wygodami 
I piętro do wynajęcie 
Zygmuntowska Ne 20 

DO WYNAJĘCIA 
6 pokojowe mieszkanie 
z wygodzmi, werandą i 
ogródkiem od dziedziń- 
ca. W. Pohnlanka S 

POKÓJ 
umeblowany z osobnem 
wejściem i wszystkiemi 
wygodami do wynajęcia 
w inteligentnej chrze- 
ścjańskiej rodzinie dla 
samotnego nej. Od 11 
do 6 wiecz, codz enrie 
W. Pohulanka 22 m. 3. 

MIESZKANIE 
DO WYNAJĘCIA 

5 pokoj. ze wszelkiemi 
newoczesnemi urządze- 
niami. Oglądać od 1-ej 
do5-tj. Zakretowa 7/17 

3 pokoje 
z kuchnią i z wygoda- 
mi oglądsć codziennie 
16—18. Zygmuntowska 
22m 6 

Wygodnie 
umeblowany pokój — 
zarsz do wynajęcia. — 
Ołiarna 4 m. 1, telefon 
14 78 

Słoneczny 
pokój z wygodsmi do 
odnajęcia. Oglątać mo- 

žaa od 2-ej do 4-*] pp. 
Moniwiłłowski zaułek 
4/6 m. 2 

1, 2 lub 3 pokoje 
z wygodami do wyna- 
jęcia — zaał, św, Igna- 

  

  

POSZUKUJĘ 
administracji większego 
majątku ziemsk, wzgl. 
kierownictwa ekspioa- 
tacji lesqej — adpisy 
świadectw  dotyche:a- 
sowej pracy oraz rcfe- 
rencje b. poważnych 
osób przedłożę, wresz- 
cie mogę złożyć nie- 
wielką kaucję. Olerty 
do „Słowe pod 55555. 

POSADY 
rządcy Inb dozetcy do- 
mu poszukuję ze mie- 
szksnie. — Mam dobre 
referencje. — Lwe wska 
13'c sklep Nr. 5«. 

Posady 
zarządczyni domem — 
kasyvem, względnie dė 
dzieci posznkaje sier 
sza osoba. Antokolika 
13—3 

  

  

Starsza oscha 
poszukuje mieszkania z 
utrzymaniem, wzamian 

0 2& konwersacje fraz- 
cuskie, Może rówuież 
zająć się gospodarsi- 
wem  miejskiem lub 
wie skiem,  prowadze= 
niem iaternata. Zgło- 
szenia do dm. „Słowa”” 
dia p L. 

TRZEWIK IRIOS 

RÓŻNE 
m 

DO LITWY 
przesyła listy szybko £ 
sumiennie Biaro L, Taie 
Ryga, Skr. poczt. 5Ife 
Przy zapytaniach dołą* 

= J wany był przez swego stryja o kradzież miodu Tend. mocniejsza. 22.15 — Muzyka lekka. "l. Mickiewi Są: Ef dadsć; Wilne, cego 5 m. 4 czyć znaczek pocztewy 
CASINO — Biały upiór. item podejrzeniem tak bardzo się przejął że Dolar 6,02 23.00 — Kom. meteor. BCAA: ża. 21%, aaa в (— — — — — -— — ma odpowiedź za 60 gr- 
ŚWIATOWID — Odtrącona. popełnił samobójstwo. . Rubel 4,71 i pół 4,73. a 25.05 — Muzyka taneczna. .. e рОО ОНЕ оо ке ее ЕНЕа MSZ 

== t 1 K iii i i i a S ii i i i i iii iii iii -- 

Wydawza Stanisław Macžievi:. 

   
4 Wilno Zamkowa 2 Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńskci.


