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Dzień Zaduszny 
W roku 998 święty Odilon, piąty z ko 

lei opat słynnego klasztoru benedyktyń- 

skiego w Clugny, polecił wszystkim pod- 

ległym mu klasztorom odprawiać dn. 2 lis 

topada uroczystą mszę żałobną za spokój 

duszy wszystkich Zmarłych. Piękny i 

zbożny ten zwyczaj został przejęty przez 

inne zakony, - rozpowszechniał się coraz 

bardziej, aż wreszcie został przyjęty przez 

cały świat katolicki. 

Katolickie uroczystości, poświęcone 

pamięci zmarłych, nie były czemś całkiem 

nieoczekiwanem i osobliwem: i świat po- 

gański, czcząc dusze umarłych, miał pó 
dobne święta. 

Nic też dziwnego, że zwyczaje pogań 

skie wówczas dość żywe, połączyły się z 

kultem chrześcijańskim i stworzyły bar- 

wną całość. 

Z czasów pogańskich do dziś dnia 
przetrwało twierzenie, jakoby dusze zmar- 
łych, odwiedzające w Dniu Zadusznym - 
swych bliskich, potrzebują jadła i pomocy 
materjalnej. 

W wielu miejscach i dotychczas gos- 

podyni, wymawiając imię zmarłego, rzuca 

ooś z jedzenia na stronę, lub przygotowuje 

osobny stół, aby wieboszczyk mógł się po 

Silić, gdy przyjdzie odwiedzić swych krew 
nych. Na grobach zmarłych zostawiano je- 

dzenie: zwykle kutję lub bliny, — rófwnież 

z myślą o zmarłych, później zaś w tym ce- 

lu, aby żebracy mogli znaleźć pożywienie 

i pomodlić się przy grobie. Synod w 

Tours wcześnie potępił ten zwyczaj, — i 

wogóle duchowieństwo zwalczało energi 

cznie, lecz nie zawsze skutecznie, pogań- 

skie naleciałości, które tak wyraźnie się 

zaznaczały. (w Święcie Zmarłych. 
Oprócz pozostawiania: jadła na gro- 

bach lub w domach — z myślą o zmar- 

łych, — zapalano ma grobach ognie nie- 

tyłko w celu oświetlenia, ale i poto, aby 

wychodzący z grobów nieboszczycy mog 

li się ogrzać, bo noce listopadowe prze- 

cież są chłodne. 

Gdzie niegdzie zachowało się iwierze 

nie, iż dusze, odbywające długą i uciąż- 

liwą drogę po błocie, potrzebują, po 
przyjściu do celu, umyć się i oczyścić. 

W tym celu przygotowują dla niewidzial 

nych gości łaźnię, — gospodarze kąpią 

się sami i zostawiają dla  „dziadėow“ 

wiadro czystej wody i miotełkę. 

Znamy, jakże dobrze znamy obrząd 

„dziadów*!.. Zastanawiając się nad tem, 

  

WARSZAWA. PAT. — W nocy z 
dnia 30 na 31 październ. nieznani spraw 
cy dokonali włamania do muzeum ordy- 
nacji Krasińskich przy ul. Okólnik. Zło- 
dzieje do wnętrza muzeum dostali się 
przez usunięcie tafli szklanej w górnej 
kopule. 

Łupem włamywaczy stały się warto- 
ściowe przedmioty. M. in. złodzieje skra 
dli strzelbę myśliwską gen. Wincentego 
Krasińskiego, darowaną mu przez cesa- 
rza Napoleona, mały portrecik Fryderyka 
HI, kuriuersta heidelberskiego, z roku 
1600, obraz pod tyt.: „Pokolenie paste- 
rzy”, dalej piękny portiel mężczyzny z 
1534 r., monogramy,<kolekcję akwarelo- 
wych karykatur Jakóba Sokołowskiego, 

Kradzież w muzeum ordyn 

co nam o „dziadach** opowiedział Mickie 

wicz, sięgamy myślą iwstecz i przez niez 

nane, ciemne i zabobonne  wioski bia- 

łoruskie wychodzimy na zapomnianą dro 

gę, prowadzącą 

Grecji!.. 

Szlachetny kult zmarłych, pełen niez 
wykłej naiwności a jednocześnie mający 
nieraz cechy niemal brutalne, wyszedł ze 
świata pogańskiego, pogłębił się, opro- 
mienił blaskiem prawdziwej wiary i trwa 
w ciągu długich wieków i trwać będzie 

aż do skończenia Świata. 

Dzień Zaduszny, jako święto katolic 

kie, łączy się w czasie z uroczystościami 

Wszystkich Świętych. 

Oto dwa wielkie święta, dwie wiel- 

kie wspaniałe i wzruszające uroczystoś- 

ci, poświęcone Tym, którzy odeszli... 

Pierfwiszego listopada świat katolicki 

modły zanosi do stóp Świętych, opiekują 

cych się ludzkością i tak dobrze znają- 
cych ciężką drogę, która prowadzi czło- 
wieka do doskonałości!... Każdy chrześci 
janin ma swego świętego Patrona, — każ 

dy chrześcijański naród ma święty hufiec 

swych najlepszych i najdoskonalszych 

nas aż do pogańskiej 

Polacy, modląc się do Świętych pol 
skich, westchną pobożnie z myślą, aby 

grono Patronów i Opiekunów narodu pol 

skiego powiększyła jak najprędzej święta 

Jadwiga, małżonka króla Jagiełły... 
A dnia następnego, na Zaduszki, pój 

dziemy wszyscy na cmentarze i będzie- 

my obcować w duchu z tymi, którzy nas 

opuścili, lecz z nami są, — którzy odesz- 

H od nas daleko, choć są tuż — tuż, właś 

nie w tym grobie... 
1 zapalimy światełka na grobach na- 

szych najbliższych i— i upiększymy mo 
gity. 

A gdy migocące różnobarwne świa 

tełka zaczną uśmiechać się promienistą 
nadzieją i smutek nasz uskrzydłi się wia 
rą i otuchą, — przypomnijmy tych, któ- 

rzy grobów nie mają, którzy odeszli w 

mękach i łzach, znacząc  bezimiennemi 

mogiłami krzyżową drogę pokuty i wyz- 

wolenia.. 

Ach, znamy tak dużo tych grobów, 

po których: wszelkie.śłady są zatarte, — 

znamy ten olbrzymi cmentarz . ducha, na 

którym niewolną zapalić ognia wiary... 

: "W. Ch. 
, 

    

  

аз ь ч 

acji hr. Krasińskich 
obraz Kossaka Juljusza „Dzieci Adama 
Krasińskiego na wózku”, obraz Kossaka 
Juljusza „„Hr. Adam Krasiński", 

Kradziez ujawniono we wtorek w go 
dzinach porannych. Na miejsce przybyły 
natychmiast władze -policyjno-śledcze. 

Wartość skradzionych rzeczy jest bar 
dzo wysoka. 

B. PRZYWÓDCY „CENTOLEWU* 
EMIGRUJĄ.... 

WARSZAWA (tel. wł.) Jak donoszą dzien- 
niki, posłowie Liberman i Pragier skazani ostat- 

nio w procesie przywódców Centrolewu, przeby 

wają obecnie w Paryżu, gdzie mają zamiar о- 

siedlić się na stałe. 

Głównodowodzący armją 

    

   
Do Warszawy przybył w niedzielę  fano 

głównodowodzący armją finlandzką gen. Oe- 
stermann. Na zdjęciu — gość fiński przed 
dworcem Głównym w Warszawie w towarzy- 
stwie przybyłych na jego powitanie wicemini- 
strów: spraw wojskowych, gen. Fabrycego i 

. 

  

     

finiandzką w Warszawie 

  

| 

gen. Sławoj-Składkowski szefa sztabu głó 
wnego gen. Gąsiorowski dowódcy O.K.I. 
gen. Jarnuszkiewicza, szefa gabinetu min. 
spraw wojskowych ppłk. dypl. Sokołowskiego 
komendanta miasta płk. Szajewskiego i inn. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — mi, Szeptyckiegc — A. Laszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kel. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „jedność”. 
L4DA — ul. 5uwalska 13 — S. Mateski, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koi. „Ruch”. 

    
MIEŚWIEŻ -— ul. Ratuszowa 
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Zmiany w ustawie emerytalnej 
WARSZAWA (tel. własny). Zmie- 

niony system uposażenia  iunkcjonarju- 
szów państwowych i zawodowych woj- 
skowych, którego szczegóły podawaliśmy 
wczoraj, spowodował %onieczność prze- 
prowadzenia odpowiednich zmian w usta 
wie emerytalnej. Dekret Pana Prezyden 
ta nowelizujący ustawę emerytalną posta 
nawia, iż dnia 1-go lutego 1934 roku pod 
stawą wymiaru emerytury dla funkcjona- 
rjuszy państwowych będzie uposażenie 
zasadnicze bez dodatku, a dla wojsko: 
wych zawodowych uposażenie poza sto- 
licą z dodatkiem wyrównawczym, otrzy- 
mywanym ostatnio w służbie czynnej we 
dług posiadanej grupy. Uposażenie eme- 
rytalne wynosi po 15 latach służby 40 
proc. uposażenia czynnego poczem za 
każdy dalszy rok służby, emerytura wzra 
sta do maksymalnego 100 proc. uposaże- 
nia. Uposażenie emerytalne jest wolne 
od podatku dochodowego. Persje wdo- 
wie wynoszą 1/2 uposażenia emerytalne- 
go, należnego zmarłemu mężowi. Pensja 
sieroca wynosi zasadniczo 1/4 pensji 
wdowiej. - 

Emerytury oraz pensje wdowie i sie- 
roce przyznane do dnia 31-stycznia 1934 

roku funkcjorarjuszom państwowym i 
zawodowym wojskowym (wdowom i sie 
rotom nie ulegają żadnym zmianom. 

Najbardziej zasadniczą zmianą usta- 
wy emerytalnej są postanowienia odno- 
szące się do utworzenia Państwowego 
Zakładu Emerytalnego, który obejmować 
będzie nowo-przyjmowanych do służby 
państwowej i mianowanych od 1-Il 1934 
roku iunkcjonarjuszy państwowych i za- 
"wodowych wojskowych. 

Państwowy Zakład Emerytalny bę- 
dzie wolny w ramach swej działalności 
statutowej od wszelkich podatków i о- 
płat samorządowych i państwowych. 
Składki emerytalne do Państwowego Za- 
kładu Emerytalnego uiszczać będzie 
Skarb Państwa, który gwarantuje rów- 
mež wypłatę wszelkich świadczeń prze- 
widzianych w ustawie emerytalnej oraz 
pokrywa ewentualny niedobór. 

Na podstawie odpowiedniego rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
zakres działania Zakładu Emerytalnego 
może być rozszerzony na funkcjonarjuszy 
panstwowych i zawodowych wojsko- 
wych mianowanych przed 1-II 1934 r. 

Demanstracje ukraińskie we Lwowie 
LWÓW PAT. — W związku z wczorajsze- 

mi- zajściami na Wałach Gubernatorskich, poli- 
cja zatrzymała 20 osób, z czego jedną osobę 

zwolniono, jedną odstawiono do szpitala, a 18 
przekazano władzom sądowym. 

Ze względu na to, że wśród zatrzymanych 
6 osób zamieszkiwało w Ukraińskim Domu A- 

szkaniach osob zatrzymanych. W Bursie za- 
trzymano 40 osób, z czego 30 zwoiniono, 10 

zaś odesłano do aresztu policyjnego. W Ukra- 
ńiskim Domu Akademickim przytrzymano 3 0- 

soby, oddawna poszukiwane przez policję. 
Wszystkich odstawiono do aresztów poli- 

JŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

-— Księgarnia Jsźwiaskiego 

v*0WOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
WwIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

OSZMIANA. — 
PODBRODZIB 

DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 2 
— @. Wileūska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnie Poiska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — ńsięgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gaz: 
ARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład 
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KOMISARZ GENERALNY LIGI 

NARODÓW W GDAŃSKU 

NOWY 

   ̀ 
Nowomianowany Komisarz Generalny Ligi 
Narodów w Gdańsku, Irlandczyk Sean Lester. 

BIEBTEZETOZSTTOEETTDZZDEA ZZOZ ORAZ 

POSIEDZENIE AKADEM. LITERATURY 

WARSZAWA (tel. wi.) W dniu 5-go listo- 

pada odbędzie się zamknięte posiedzenie człon- 

ków Akademji Literatury, na którem dokonany 

zostanie wybór prezydjum Akademji. Uroczyste 

posiedzenie inauguracyjne odbędzie się 8-go В- 

da w Pałacu Potockich. 

ZAMKNIĘCIE KURSU DLA OFICERÓW 
SZTABOWYCH 

WARSZAWA (tel. wł.) W przyszłym ty- 
godniu nastąpi zamknięcie kursu dła kapitanów, 

cyjnych dla przesłuchania. W czasie rewizji w przedstawionych do awansu na majorów. Kurs 
kademickim, zaś trzy w Bursie Ukraińskiej, — Ukr. Domu Akad. znaleziono szereg wydaw- ten odbywa się w Ren:bertowie i wśród jego u- 
przeprowadzono rewizje w obu tych instytu- 
cjach. Ponadto przeprowadzono rewizje w mię. 

  

aictw nielegainych OUN, rewolwer, naboje i 
sztylet. Dochodzenie trwa. 

  

czestników znajduje się zwycięzca Atlantyku, 

kpt. Skarzyński. 

  

POD ZNAKIEM SWASTYKI. 
- -- Mowa Goeringa — Książę August - Wilhelm wznosi okrzyk 
> " „Boże zachowaj nam wodza naszego!” 

BERLIN PAT. — Premjer pruski Goering 
wygłosił w Wuerzburgu mowę wyborczą, w 
której zaatakował dawne centrum i bawarską 

partję ludową, twierdząc, że tylko pozornie bro- 
miły one wiary, w rzeczywistości zaś. miały na 

celu interes polityczny i szły ręka w rękę ze 

zdeklarowanymi wrogami religji. Narodowi so- 
cjaliści nie” zwalczają katolicyzmu; ani Kościo- 
ia, pragną tylko zniszczyć centrum, celem wy- 
zwolenia Kościoła. Depóki Niemcy nie otrzy- 

mają pokoju, w -Europie nie zapanuje pokój. 

Na wiecu wyborczym w Kunel wystąpił 

książę August Wiihelm pruski, podkreślając, że 
spełnione zostało to, czego nie potrafił spełnić 
sam Bismarck; Niemcy stały się narodem — 
Mówca zakończył słowami: „Boże, zachowaj 

nam wodza naszego”: : Raka, 

PRASOWY ZATARG NIEMIECKO-SQWIECKI 
ZOSTAŁ ZLIKWIDOWANY. 

BERLIN PAT. — Biuro Wcrzffa donosi, że 
w wyniku rozmów dyplomatycznych, prowadzo 
nych ostatnio między Niemcami a ZSRR, któ- 
rych punktem kuiminacyjnym było spotkanie 
ministra spraw zagranicznych Neuratha z am- 

basadorem sowieckim w Berlinie Chinczukiem, 
doszło do porozumienia w sprawie koniliktu pra 
sowego, Punktem wyjścia i podstawą poro- 
zumienia jest uzgodnione stanowisko obu rzą- 
dów, że Obustronne stosunki utrzymane mają 
być niezależnie od różnicy w systemach rządów 

w Obu tych krajach, Na zarządzenie prezydenta 

senatu Trybunału Rzeszy, korespondenci Tassa 
i „Izwiestij* otrzymają ponownie karty wstępu 

na rozprawę o podpalenie Reichstagu. 

GŁOS PRZESTROGI I ROZWAGI. 

BERLIN PAT. — W czasie akademii, urzą- 
dzonej we Wrocławiu z okazji święta Chrystusa 
Króla, kardynał Bertram wygłosił mowę, w któ- 
rej, podkreślając Boski charakter władzy Chry- 
stusa na Świecie, oświadczył m. m.: 

„Słowa te odnoszą się przedewszystkiem 
do tych, którzy roją dziś plany wprowadzenia 
religii nordycko - germańskiej. swięto Chry- 

stusa Króla jest tajemnicą, która obejmuje cały 
świat", 

Kardynał wezwał wychowawców i pisarzy 

katolickich do czuwania nad moralnością mtło- 
dzieży, przebywającej w t. zw. obozach pracy. 

„SZALEŃSTWO SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNA- 
RODOWEJ” ORAZ SOLIDARNOŚĆ NIE- 

MIECKA. 

BERLIN PAT. — W berlińskim pałacu 
sportowym odbyło Się wczoraj zgromadzenie 
narodowo _ socjalistyczne, na którem szef hit- 
lerowskiego urzędu spraw zagranicznych Ro- 
zenberg wygłosił przemówienie. Mówca zazna- 
czył, że po rewolucji narodowej opuściło Niem- 
cy 50.000 emigrantów. Walka ich przeciwko 
Niemcom musi być brana w rachunek, potie- 
waż mają Oni wpływ na stanowisko polityków 
zagranicznych. Rządy państw obcych usiłowały 
sparaliżować akcję Niemiec wobec marksizmu: 
Szaleństwo solidarności międzynarodowej Z0- 
stało rozbite o ideę solidarności Niemców. 

TYLKO JEDNA LISTA WYBORCZA. 

BERLIN PAT. — Komitet wyborczy Rze- 

szy przyjął jedyną przedstawioną listę wybor- 

czą stronnictwa narodowe - socjalistycznego, 

na której figuruje 685 nazwisk kandydatów do 

Reichstagu, 

HINDENBURG CZY HITLER? 

PARYŻ PAT. — Berliński korespondent 
„Petit Parisien* donosi, że możliwa jest bliska 

rezygnacja prezydenta Hindenburga ze stano- 
wiska prezydenta Rzeszy na rzecz Hitlera po 
plebiscycie. 

Przyszły Reichstag opracuje bezzwłocznie 
projekt nowej konstytucji. Wynik plebiscytu 
wpłynie również i na politykę zagraniczną. Hit- 
ler, któremu plebiscyt potwierdzi prawo prze- 

" mawiania w imieniu całego narodu, ma zamiar 
przedstawić zagranicy, a w szczególności Fran- 
cji imperatywne propozycje pokojowe na warun 

kach łatwych do przewidzenia, choć: dziś jesz- 
cze nie dających się zupełnie dokładnie określić. 

MILITARYZACJA NIEMIEC. 

LONDYN PAT. — „Manchester Guardian“ 

zamieszcza niezmiernie interesujące dane, doty- 

czące współdziałania Reichswehry z oddziałami 
szturmowemi i Stahihelmem. 

Przemiana oddziałów szturmowych i Stakil- 

helmu na regułarne siły, zapełniające kadry 

Reichswehry, odbywa się metodycznie, W dn. 

8 1 9 października oddziały szturmowe odbyty 

wielkie manewry wojskowe w pobliżu granicy 
polskiej, oficjalnie określone jako ćwiczenia 
strzeleckie, w których brało udział 20.000 „bre- 
natnych koszul*. W sobotę 7 października wy- 
jechały one pociągami z Berlina, wysiadając w 
pobliżu Zbąszynia, a w poniedziatek powróciły 
do Berlina. Obecnie — pisze kor: da- 
lej — formuje się w Berlinie wiele oddziałów 
Szturmowych na rowerach i motocyklach. Ró- 
wnocześnie odbywa się reorganizacja służby sy- 
gnalizacyjnej, radjowej oraz telefonów poło- 

wych oddziałów szturmowych. 3-ci bataljon 9 

pułku piechoty Reichswehry wzmocniono „bru- 
natnemi koszułami* i członkami Stahihelmu— 
Znany on jest obecnie pod nazwą „Gabienz Re- 

giment*, Dodatkowe siły mają również 3-mie- 

sięczną szkołę wojskową. We wrześniu odby- 
wały się liczne kilkudniowe manewry. Udały się 
one znakomicie i „Gablenz Regiment" uchodzi 
obecnie za pułk wzorowy. 

W Prusach Wschodnich nietyle oddziały 

szturmowe, ile przedewszystkiem Stahłhelm u- 
zupełnia kadry Reichswehry. Jest tam więcej 

tradycji i poważnego ducha wojskowego,. ani- 

żeli gdzieindziej w Niemczech. 

  

Ruch przeciwangiejski I przeciwżydowski 
w Palestynie 

STRZELANINA TRWA. 

JEROZOLIMA 'PAT. — W ciągu ubiegłej 
nocy padały pojedyńcze strzały, skierowane na 

pałac rządowy. Policja odpowiedziała strzałami. 

Rano na ulicach miasta rozsypano wielką ilość 
gwoździ, jak najwidoczniej w celu utrudnienia 
transportu oddziałów wojskowych i policyjnych. 
Strajk właścicieli skiepów arabskich i szoferów 

trwa w dalszym ciągu. ; 

PASAŻEROWIE „POLONII. 

KAIR PAT. — Po otrzymaniu od rządu pa- 

lestyńskiego gwarancji, że emigranci żydowscy 
doprowadzeni będą do Palestyny, rząd egipski 

zezwolił emigrantom żydom, przybyłym na stat- 
ku „Polonia* wylądować w Port Said i udać 
się do Palestyny droga ladową. = 

LONDYN PAT. — W związku z obowiązu- 
jącym od wczoraj w całej Palestynie stanem ob- 

lężenia, administracja brytyjska ma prawo a- 

resztowania, sądzenia oraz deportowania osób 
zakłócających spokój publiczny bez rozprawy 

sądowej, w trybie doraźnym. Wprowadzona zo 

stała cenzura prewencyjna. Obowiązuje specjal- 

na kontrola ruchu okrętów w portach oraz 0- 
graniczenia co do wysadzania pasażerów, jak 
również kontrola całego transportu na lądzie, 

morzu i w powietrzu. 

110 kapłanów katelickich w Sowietach 
RYGA. Z opowiadań księży, którzy 

powrócili w ostatnich dniach z więzień 
sowieckich, wynika, że obecnie na terenie 
Rosji znajduje się 110 kapłanów  kato- 
liekich.. Wszyscy oni są w niezwykle opła 
kanych warunkach życiowych, nie mó- 
wiąc już © katuszach moralnych, na które 

są wystawieni ze strony GPU. 

W Kownie, z inicjatywy ks. arcybi- 
skupa Skwireckiego, powstała myśl zwró 
cenia się do międzynarodowego Czerwo- 
nego Krzyża z prośbą o pomoc dła kapła 
nów na terenie Rosji,, jak również upro- 
szenia rządu litewskiego 0 interwencję * 
na drodze dyplomatycznej w celu zwoi- 
nienia uwięzionych księży. (KAP). 

Międzynarodowa konferencja rządowych 
biur prasowych 

WARSZAWA (tel. wł.) Dnia 7-go listopa- 
da rozpocznie się w Madrycie Międzynarodowa 
Konierencja szefów rządowych biur prasowych. 
Na konferencji tej poruszona będzie przede- 

wszystkiem sprawa rozszerzenia międzynarodo- 

wej służby prasowej w kierunku zaopatrywa- 
nia prasy w jaknajwiększą ilość ścisłych inior- 
macyj. Pozatem rozważana będzie sprawa mię- 

dzynarodowych perjodycznych konierencyj pra- 

sowych, sprawa trybunału honorowego dia 
dziennikarzy Oraz najbardziej interesująca 
wszystkich dziennikarzy kwestja' międzynarodo- 
wych legitymacyj dziennikarskich. 

Z ramienia MSZ na konferencję udają się 
naczelnik wydziału prasowego p. Przesmycki i 
p. radca Librach. Związek Syndykatów Dzienni- 
karzy Polskich reprezentować będzie red Beau- 
pre, a Związek Wydawców prezes Mrozowski. 

"Sai gr. 40. tekstem 15 gr. Komunikaty w 
r W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc .drożej | 

J. Ryppa ul. Mickiewicza 20. 

owe ul. 3 Mai ^ 
ŁY X 

  

Libermanu, Kiosk gazetowy 
— Klosk Księg. Kol „Ruch“. 

  

Administracja nie przyjmuje zastrzeże= 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
ZGON dr. NAPOLEONA KOJSZEWSKIEGO 

We wtorek o godzinie 4 po południu w 
Brześciu, w pociągu idącym w kierunku Wto- 

sy, zmarł nagle na udar serca naczeiny 

anatorjam we Włodawie dyrekcji wi- 
leńskiej dr. Napoleon Kojszewski, w wieku o- 
koło 70 lat. 

IZBA HANDLOWA HOLENDERSKO- 
POLSKA 

HAGA. PAT. — W gmachu poselstwa 
polskiego w Hadze nastąpiło uroczyste otwar- 
cie Izby Handlowej Holendersko-Polskiej. 
Przemówienie inauguracyjne wygłosił poseł 
polski przy rządzie holenderskim dr. Babiń- 
ski podkreślając, że rozwój wzajemnych  sto- 
sunków handlowych między obu państwami 
czyni niezbędnem stworzenie tej placówki. 
Poseł Babiński omówił dalej rozwój handlu 
polskiego i stosunków handlowych  polsko- 
holenderskich, wskazując, że mimo kryzysu 
stosunki te coraz bardziej się umacniają. Na 
prezesa Izby obrany został przez aklamację 
p. Telders, dyrektor jednego z największych 
banków holenderskich. 

PROJEKT MAŁŻEŃSTWA KRÓLA 
KAROLA RUMUŃSKIEGO 

LONDYN. PAT. „Daily Mail'* donosi, 
że król Karol Rumuński w czasie wczorajsze- 
go spotkania z królem Borysem  Bułgarskim 
omówił plan swego małżeństwa z siostrą kró- 
la Borysa księżniczką Eudoksją. 

VANDERVELDE — REWIZJONISTĄ DO- 
KTRYN SOCJALISTYCZNYCH 

BRUKSELA. PAT. — Przywódca II mię 
dzynarodówki Vandervelde zamieścił w „Le 
Peuple'* rewelacyjny artykuł, zawierający 
rewizję dotychczasowych doktryn  socjalisty- 
cznych. 

Vandervelde zmienia stosunek do milita- 
ryamu i patrjotyzmu, nakazując iść za przy- 
kładem socjalistów austrjackich. W wypad- 
ku najazdu niemieckiego socjaliści — jak za- 
powiada Vandervelde — staną do walki. 3 
ANTYŻYDOWSKI RUCH WŚRÓp STUDEN 

TÓW WĘGIERSKICH 
BUDAPESZT. PAT. — Na politechnice 

tutejszej doszło do wystąpień antyżydow- 
skich. Rektor poczynił odpowiednie zarządze- 
nia celem niedopuszezenia do powtórzenia sie 
ekscesów. 

KATASTROFA SAMOLOTOWA 

PARYŻ. PAT. W pobliżu Etobon wyda- 
rzyła się katastrofa samolotowa. Mianowi- 
cie samolot 3-motorowy, utrzymujący komu- 
nikację na linji Bazylea — Paryż, spadł na 
zalesiony pagórek. W katastrofie tej ponieśli 
śmierć 1 pasażer i telegrafista. Pilot i dru- 
gi pasażer odnieśli ciężkie rany. Przyczyną 
wypadku była gęsta mgła. 1 
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MANIFESTACJE ROBOTNIKÓW W AME- 
RYCE 

DETROIT. PAT. W dniu wczorajszym 
doszło tu do poważnych manifestacyj zorga- 
nizowanych na znak protestu przeciw podję- 
ciu pracy przez robotników przemysłu meta- 
lurgicznego w czasie strejku. 2.500 manife- 
stantów na 300 samochodach jechali ulicami 
miasta, rozbijając szyby w sklepach, dopiero 
rezerwy policyjne zdołały przywrócić spokój. 

ARESZTOWANIE B. RADCY MIASTA 
BERLINA 

BERLIN. PAT. — Dziś dokonano tu sen 
sacyjnego aresztowania byłego radcy zarządu 
miasta Berlina Doneckego, zawieszonego w 
swej działalności jeszcze w roku 1929. Denec- 
ke stoi pod zarzutem w związku z aferą zna- 
nych braci Skłarek. 

GRECJA NIE CHCE WYDAĆ INSULLA 

ATENY. PAT. — Trybunał grecki odrzu 
cił wniosek rządu Stanów Zjednoczonych © 
wydanie finansisty Imsulla, oskarżonego o 
naruszenie przepisów upadłościowych w Sta- 
nach Zjednoczonych. Wniosek o wydanie In- 
sulla stawiany był przez Stany  Zjednoczo- 
ne już po raz drugi. 

CENTRUM, A RZĄD SARRAUTA 

PARYŻ. PAT. Centrum republikańskie 
odbyło we wtorek posiedzenie, na którem о- 
mawiano sprawę ustosunkowania się do rzą- 
du Sarraut. Zebranie na którem. obecny był 
były premjer Tardieu, były minister Reynaud 
i imni, postanowiło zająć stanowisko w sto- 
sunku do nowego gabinetu dopiero po zapo- 
znaniu się z jego programową deklaracją. 

RZĄD FRANCUSKI ZASTANAWIA SIĘ 
NAD SPRAWAMI FINANSOWEMI. ` 

PARYŻ. PAT. — Sprawy finansowe sta 
nowią główny przedmiot prac obecnego rządu. 
Na wcezorajszem posiedzenin rady gabineto- 
wej nie ustalono jeszcze ostatecznego progra 
mu, choć wsi „ ministrowie wypowiedzieli 
się jednomyślnie za jak najszerszem zrówno- 
ważeniem budżetu. Nie ulega wątpliwości, że 

minister budżetu Gardey zużytkuje jako pod- 
awę swego projektu projekt poprzednika, 

starająe się o bardziej elastyczne rozwiąza- 
nie punktów drażliwych 

10 ROCZNICA REPUBLIKI TURECKIEJ 

ANKARA. PAT. 10-ta rocznica republi 
ki tureckiej obchodzona była w całym kraju 
entnzjastycznie. W wielu miejscowościach 
nastąpiło otwarcie wystaw, szkół, mostów, 
dróg, fabryk i różnych instytucyj. Na pod- 
kreślenie zasługuje otwarcie fabryki samolo- 
tów w Kaiseri, oraz instytutu rolniczego w 
Ankarze. We wszystkich miastach odbyły się 
masowe zgromadzenia publiczne. 

ŚMIER6 NA ZŁOCIE 

JOHANNESBURG. PAT. — W. jednej z 

kopalń złota zostało zasypanych 6-ciu robot- 

ników. 

  

     

  

    



  

„ POLSKIE SPRAWY SZKOLNE — ZA- 
` GRANICĄ 

* W swoim czasie podawaliśmy ogólny wy- 
nik zbiórki na rzecz polskiego szkolnictwa za- 
=ranicą. Wynik ten przeszedł oczekiwania, bo 
dał 370 tysięcy zł., eo w obecnych czasach sta 
uowi sumę bardzo znaczną, pozwalającą na 

wydatniejszą pomoce szkołom polskim na ob- 
czyźnie. 

Gazeta Warszawska (333) podaje obec- 

nie szczegółowe dane w - g sprawozdania ko- 
mitetu zbiórki. 

Według sprawozdania kasowego z 
rezultatów zbiórki, przeprowadzonej w lutym 
1933 r., zebrano ogółem 370 tys. 390 zł. 02 gr. 

Między innemi w szkołach zebrano przeszło 185 
tys. złotych, w wojsku przeszło 15 tys. zł. Pósz- 
czególne województwa zasiliły kasę Funduszu 
szkolnictwa polskiego zagranicą następujące- 
mi sumami: woj. śląskie —58 tys. 519 zł., woj. 
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warszawskie — 6 rys. 846 zł., woj. krakowskie . 
— 10 tys. 72 zł., woj. lwowskie — 11 tys. 464 

zł, woj. poznańskie — 9 tys. 981 zł., woj. po- 
morskie — 6 tys. 75 zł., woj. wileńskie — 2 tys. 

144 zł, woj. wołyńskie — 1 tys. 706 zł., woj. 
łódzkie — 1 tys. 885 zł., woj. lubelskie — 2 tys. 
279 zł., woj. kieleckie — 4 tys. 942 zł., woj. no- 

wogródzkie — 981 zł., woj. stanisławowskie — 
3 tys. 224 zł., woj. tarnopolskie — 2 tys. 102 

_ zł, i woj. białostockie — 3 tys. 791 zł. 
Koszty administracyjne, propagandy i 

komitetów przy organizowaniu zbiórki wynio- 

sły zł. 10 tys. 720 gr. 31. Tak więc dochód netto 
_ wyniósł zł. 359 tys. 669 gr. 71. 5 

Ze sprawozdania tego wynika, že do powo 
_ dzenia zbiórki najbardziej się przyczyniły na- 
sze szkoły. Jest to całkiem naturalne. Ale po 

mimo b. dobry ogólny wynik zbiórki, nie moż 
na powiedzieć, aby wszystkie województwa na 

_ leżycie się wywiązały ze swych obowiązków. 
Ę Należy więc przypuszczać, iż następna zbiórka 

da jeszcze lepsze wyniki. 
W styczniu i lutym 1934 r. zarząd Fun- 

duszu projektuje zorganizowanie drugiej zbiór 
ki na rzecz szkolnictwa polskiego zagranicą. 
Szkoła bowiem odgrywa decydującą rolę przy 

_" utrzymaniu polskości wśród naszych emigran- 
tów i całe społeczeństwo winno sprawie tej 
przyjść z pomocą finansową. Poza przesłanka- 

_ mi rozumowemi konieczność niesienia pomocy 
‚ rodakom na obczyźnie dyktują również prawa 

Pomoc szkołom polskim zagranicą jest poi- 
rzebna — i nawet bardzo, 

  

    

: 

  

    
  

  

A Szkolnictwo polskie zagranicą znajduje się 
_ w ciężkich warunkach. W ostatnich czasach, 
np. w Łotwie zamknięto 13 polskich szkół!... 
Trzeba więc wciąż: ratować szkoły zagrożone, 
budować nowe, dbać o rozwój szkół dobrze zor- 

_ ganizowanych. Z Bytomia donoszą o stanie pol- 
skiego gimnazjum: 3 - 

8 _ Za kilka dni mija rok od uroczystego ot- 
 warcią pierwszego gimnazjum polskiego w 
_ Niemczech. Z trwogą i niepokojem oczekiwano 
momentu otwarcia gimnazjum, zdając sobie 

_ sprawę z licznych trudności, na jakie to gimnaz 
jum napotykać będzie. Dziś z radością stwier- 
dzić można, że gimnazjum w pierwszym roku 

7 istnienia swego ziściło w całej pełni nadzieje, 
w niem pokładane. Liczba uczniów, która w 
chwili otwarcia gimnazjum wynosiła zaledwie 
_80 wzrosła do 160. Zespół nauczycielski powięk 
szyć trzeba było o 2 dalsze siły profesorskie. 

    

   

  

   
_ Uruchomiono w ciągu roku minionego klasę 
a 8-mą czyli nižszą „primę““, a w kwietniu roku 

_ następnego uruchomi się „primę''* wyższą. 
Niespodziewany wielki napływ uczniów 

spowodował konieczność zorganizowania drn- 
_ giej bursy którą ulokowano w gmachu dawnego 

" komisarjatu plebiscytowego w hotelu „L:om- 
| mite“. W obu bursach mieści się obecnie 150 
| chlopcėw, z ktėrych nie wszyscy, niestety, są w 

możności płacić choćby skromne opłaty za 
_ mieszkanie i utrzymanie. 

A wiąc potrzebna jest dals 
młodzież polska na obczyźnie nie 

poza murami polskiej szkoły. 

_ _ Obecnie istnieje w Niemczech 64 polskich 
szkół powszechnych i jedno gimnazjum w By- 
tomiu, gdy tymczasem dzieci polskich w wieku 
szkolnym jest około 150 tys., z czego zaledwie 

__ około 7 tys. uczy się w języku polskim. Na mil- 
jon polaków w Niemczech, jest zaledwie jedna 
szkoła średnia! Natomiast mniejszość niemiec- 
ka w Polsce posiada silnie rozwinięte szkolnie- 

| two, gdyż w samych tylko województwach 
 pomorskiem, poznańskiem i śląskiem, istnieje 
431 niemieckich szkół powszechnych do któ- 
rych uczęszcza 38. 736 dzieci. Prócz tego istnie 
je w Polsce 30 niemieckich szkół średnich! Wi- 
dzimy więc, że pomiędzy sytuacją szkolnictwa 

_ polskiego w Niemczech, a sytuacją szkolnictwa 
, niemieckiego w Polsce zachodzi kolosalna róż- 
| nica na naszą niekorzyść. To też przyszła zbiór 

ka funduszów na szkolnictwo „polskie zagrani- 
cą prowadzona będzie pod hasłem niesienia 

    

      

    
   
   

     

    
    

    
   

    
   

    

    

   

    

     

     

   
    

     

   
   

    
    

     
    

  

    

   

   

  

pomoc, aby 

pozostawała 

  

   

  

"7 szelestu spadających liści, z tęsknej 
_ mełodji jesiennego wiatru, z mogilnych wień- 

w i jarzących się świec płyną w Dniu Za- 
dusznym wspomnienia o Tych, co w latach u- 
cisku i niewoli, owiane duchem  ofiarnym 
pracowały nad utrzymaniem polskości w Wil 
nie*) ‚ 

| Nielatwa to byla praca, kiedy triumfują- 
y wróg utrudniał nawet akeję charytatywną. 

A jednak mimo tysiącznych przeszkód, 
udało się gronu niewiast uśpić czujność wro- 
ga i rozpocząć akeję społeczną. ( 

Z ezynną pomocą przyszedł ks. Szymon 

Kozłowski, kanonik kapituły wileńskiej, póź- 
niejszy arcybiskup 1nohylewski, którego sta- 
raniem w r. 1860 zostało założone w Wilnie 

Braetwo św. Wincentego a Paulo, mające na 
_ celu zaopiekowanie się ubogą ludnością mia- 
sta, w którem sprawy katolickie łącz, się 

sprawami polskiemi. 
Duszą tego Bractwa była Matylda z hr. 

Giintherów Buczyńska. Ją też wybrano ra 
prezeskę.  Wiceprezeską została Walerja z 
 Łappów Weyssenhoffowa, skarbniczką — Ma- 

 rja z Hornowskich Kostrowieka, sekretarką 
| — Idalja Lopaciūska i prokuratorką — Bo- 
gumiła > Pomarnackich Duszakiewiczowa. 

— Rozpoczęły pracę cichą, ofiamą, pelną 
astroju religijnego, za którą zamiast odzaa- 
eń czekało więzienie, zamiast zaszczytów 
- konfiskata majątku, zamiast awansu — 
iedlenie w głębi Rosji. 

Z przyjaznym uśmiechem, ze współezu- 
- jącem sercem szły do wilgotnych suteren i 
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- >) Listy, sprawozdania i zbiory Pani Ż0- 
fji Kościałkowskiej, prezeski Towarzystwa 

Wincentego a Paulo. | 

  

Proces o podpalenie Reichstagu 
BERLIN PAT. — Jako pierwszego świadka 

przesłuchiwano wczoraj szklarza Lebermana z 
Hamburga. Świadka tego sprowadzono z wię- 

zienia, gdzie odsiaduje dłuższą karę 72 rabunek 

i kradzież. Zeznaje niezaprzysiężony. Lebermann 
zgłosił się dopiero 13 października, a więc już 
w czasie, kiedy odsiadywał karę więzienia. 

Z zeznań jego wynika, że był członkiem partji 
komunistycznej i że wystąpił z niej z powodu о- 
baw o losy swej rodziny. Przedstawia się jako 
zauiany członek partji w której pełnić miał funk 
cję kurjera. Oskarżonego Torglera miał poznać 

w Hamburgu w październiku 1931 roku. 

W czasie konfrontacji z Torglerem Świadek 
twierdzi, że poznaje oskarżonego. 

Osk. Torgler patrzy na Lebermanna z iro- 
nicznym uśmiechem. Świadek utrzymuje, że 

'miał isty od Torglera, ale skradziono mu ie w 
czasie, kiedy ods'adywał karę. 

W tej chwili wstaje oskarżony Torgler, 
składając następujące oświadczenie: „Wobec 

całego zeznania tego świadka, mogę jedynie wy 

razić najwyższe zdziwienie, że znalazł się czło- 

wiek, który przed najwyższym sądem niemiec- 

kim tak Ве“. 

Qsk. Dymitrow zapytuje, czy świadek Le- 

bermann jest świadkiem oskarżetua. 

Przewodniczący, wyjaśniając, że świadek 
sam zgłosii się z więzienia, ostrzega Dymitrowa 

przed wszelkiemi krytycznemi wypadami. 

Na to oświadcza Dymitrow: Wobec tego 

chciałoym zawważyć, że zeznania tego świadka 

zamykają krąg świadków,  wyprowdzonych 

przeciwko nam, komunistom. Rozpoczął się ten 

zespół od zeznań posłów frakcji narodowo-so- 

cjalistycznej, następnie widzieliśmy dziennika- 
czy narodowo - socjalistycznych, a na zakoń- 
czenie — oto występuje złodziej, tak jest — 

złodziej. aż: 

Przewodniczący wzburzony: Zakazuję pa- 

nu tego rodzaju oświadczeń, stoże pan stawiać 

pytania, lecz nie wolno panu wygłaszać obrony. 
Dymitrow: Stawiam więc świadkowi, temu 

OŻYWIENIE W SEJMIE Z POWODU 
DJET 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj z okazji 
wypłacania djet panowało w Sejmie pewne oży- 
wienie. Z kfubów parlamentarnych obradował 
jedynie klub ludowy, na którym  roztrząsano 
sprawę wyborów do samorządu. Pozatem od- 

było się posiedzenie komitetu politycznego Kłu- 
bu, Narodowego. 

W kuluarach zwrócono uwagę na fakt, że 

kasa Sejmowa wypłaciła wszystkie djety przed- 
stawicieiowi klubu PPS, dla posta Libermana, 
natomiast kasa odmówiła wypłaty. przedstawicie 

lowi klirbu tudowego dla postów Witosa i Kier- 
nika. 

  

najbiiższemu sercu pana prokuratora, pytanie, 

kto na niego wpłynął, ażeby składał te skanaa- 
liczne zeznania. 

Przewodniczący wzburzonym głosem prze- 
rywa Dymitrowowi. 

Osk. Toergler powiada podniesionym gio- 
sem: Różnica między tym świadkiem a wczo- 

rajszym świadkiem Soenkerem leży w tem, że 

Soenker powiedział małą nieprawdę, podczas 

gdy świadek tu stojący ośmielił się przedłożyć 
najwyższemu sądowi niemieckiemu cały stek 

kłamstw. Wyrażam nadzieję, że fakt ten zosta- 

uie należycie oceniony. 
Obrońca dr. Sack zwraca się do sądu, aby 

0 ile uzna to za potrzebne połicyjnie stwierdzić, 
czy Torgier w krytycznym czasie był w Berii- 

nie. Zeznaje następnie rzeczoznawca dr. Schatz, 
który wobec zastrzeżeń, podniesionych w pra- 

się z powodu rzekomego zatajenia nazwy pły- 

nu, znalezionego na miejscu pożaru, składa sze- 
reg wyjaśnień, dotyczących tajemniczej cieczy 

satnozapalnej. Sposób podłożenia ognia w re- 

stauracji parlamentarnej był zupełnie inny, a- 

niżeli w sali posiedzeń, pozatem ciecz tajemni- 
czą stwierdził on m. in. również na klapach wen 

tylacyjnych pod salą posiedzeń. Ślady tego pły- 
nu znaleziono również w kieszeniach płaszcza 

van der Luebbego. 

  

Okradzenie dyplomaty jugosłowiańskiego 
WARSZAWA (tel. wł.) Oliarą zuchwałej 

kradzieży padł delegat jugostowiańskiego Mini- 
sterstwa Spraw Zagranicznych p. Benesic, ba- 
wiący od kiiku dni w Warszawie. Mianowicie 

wczoraj p. Benesic był w teatrze Cyganerja i 
w czasie zdejmowania palta w szatni, został 
okradziony. Zaałarmowana policja wszczęła śledz 

two, które w ciągu najbliższych godzin uwień- 
czone zostało pomyślnym skutkiem. Jak ustało- 

no, kradzieży dokonał znany kieszonkowiec Kę- 

pień, którego aresztowano i u którego znale- 
ziono papierośn'cę p. Benesica oraz kilka port- 
ieli pochodzących z innych kradzieży, 

Zbrodnicza para małżeńska 
przed Sądem Doraźnym w Krakowie 

KRAKÓW PAT. — W dniu 31 paździer- 
nika rozpoczęta się tu rozprawa doraźna prze- 

ciwko zbrodniczemu maiżeństwu, Janowi i Ma- 
tji Mafiszom, sprawcom zbiorowego mordu 

przy ui, Pańskiej w Krakowie, którego ofiarą 
padi na posterunku pracy listonosz pieniężny 

Walenty Przebinda oraz staruszkowie Zyskin- 

dowie. 

Na wstępie przewodniczący odczytuje de- 

eyzję trybunału w sprawie zgłoszonego pisem- 
ne przez Dyrekcję P. i T. w Krakowie wniosku 

© powództwo cywilne w wysokości 18.600 zł., 
oddalającą ten wniosek jako ustawowo niedo. 
puszczalny. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia oraz ode- 
brania generaljów, zabrał głos obrońca, zgła- 

szając wniosek o przekazanie sprawy do postę- 

powania zwyklego. W. motywacji obrońca po- 

wołuje się na cały szereg argumentów, m, in. 

na orzeczenie psychjatrów sądowvch, według 
którego Malisz jest psychopatą konstytucjonal- 
nym, Maliszowa zaś wykazuje pewne niedo- 

ciągnięcia natury etyczno-morałnej. 
po naradzie wniosek obrony oddala. 

Malisz do winy się nie przyznaje, poczem 
bardzo drobiazgowo opisuje swe burzliwe ży- 

ie, podkreślając datujące się od dzieciństwa nie 
naturalne zamiłowanie do broni palnej. Rów- 

nież szczegółowo opisuje oskarżony przygoto- 
wanie płanu i wykonanie zbrodni. Zabijać nie 
miał zamiaru, Strzelał, nie zdając sobie zupeł- 
nie sprawy, naoślep. 

Całą winę przypisuje sobie i wyłącza sta- 
nowczo podniesione w akcie oskarżenia fakty, 
jakoby również jego żona Marja dała morder_ 

cze strzały, Twierdzi, że żona jego świadoniie 
kłamie, chcąc umrzeć razem z nim na szubie- 
nicy, W odpowiedzi jednak na pytania przewod- 
uiczącego, mające wykazać czynny udział Ma- 

fiszowej w zbrodni, oskarżony mówi widoczne 
sprzeczności, w jakie wpada, usiłując bronić 
żony. 

Przesłuchiwanie oskarżonego, które obfito- 

wało w wiele dramatycznych momentów, trwa- 
ło prawie cały dzie. 

Trybunał 

Szczgóły katastrofy aeroplanu „Biarritz” 
PARYŻ PAT. — „Echo de Paris" przynosi 

bliższe szczegóły tragicznej katastrofy trójmo- 

torowego monopianu „Biarritz“, ktėra pociag-“ 
nęła za sobą śmierć słynnego łotnika kpt. Ver- 
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Sapera w Warszawie Odsłonięcie pomnika 

  

      ążych Saperów w Warszawie, w 

i Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i 
Rządu, uroczystość odsłonięcia po- 

mnika Sapera, połączona z 10-leciem Szkoły. 

    

pomocy szkolnictwu polskiemu w Niemczech, 
oczywiście z uwzględnieniem innych ośrodków 
polskich na emigracji. 

Komitet Zbiórki na Fundusz szkolnictwa 
polskiego zagranicą postanowił wydać specjał- 

Летот serc ofiarnych... 
na wysokie poddasza, niosły ubogim wspar- 
cie, ehorym leki, smutnym pociechę. 

Wybucha powstanie styczniowe. Przy- 

były do Wilna, liurawjew oskarża „duchowień 
stwo polskie o szerzenie buntu'* i zapowiada 

bezwzględne represje. Rozpoczęły się areszty, 
konfiskaty, kary pieniężne i egzekucje. 

  

    

Marja z Giintherów Buczyńska 

Wszystko to, co miało wpływ i cieszyło 
się sympatją' wśród ludności, co mogło świad: 
czyć o polskości Wilna, podlegało prześlado- 
wania i zwiszezenin. To też nie dziwnego, 

że dotkliwy cios spotkał i Bractwo Św. Win 
centego a Paulo. Murawjew, podejrzewając je 

  

Na uroczystość tę przybyły de 

kich bataljonów saperskich wraz z pocztami 

sztandarowemi oraz kompanja Szkoły Podcho 

eh Piechoty z Zambrowa w mundurach 
z roku 1830. 

    

     

    

    

r k AT Ai SKA AAS 

ną broszurę ze sprawozdaniem z dokonanej — 
akcji i z dokładnym obrazem stanu połskiego 
szkolnietw: granicą. 

Wówczas dowiemy się wiele iunych szeze- 
gułów. Lector. 

  

o ukrytą działalność narodową, nakazał rewi- 
zję ksiąg. 

Mimo, iż żadnych dowodów nie znalezio- 
no, na mocy dekretu Mnrawjewa Bractwo 104 

„pociągnięto do odpowie- 
dzialności osobistej i majątkowej“*. 

Matyldę Buczyńską, Idalję Łopacińską i 
Bogumiłę Duszakiewiczową aresztowano i о- 

sadzono „w murach franciszkańskich,  prze- 
kształconych po skasowaniu klasztoru na wię- 

zienie polityczne''. 
Tam oczekiwały wyroku zesłania. Czekn= 

ły go również Walerja Weyssenkotfowa i 
Marja Kostrowicka. 

Nie upadły na due 
Przeciwnie, ekstaza re : 
w zwycięstwo dobrej świadczy 

list i więzienia 
do Marji Kostrowickiej, skarbniezki Bractwa. 

  

  

   

  

nie straciły nadziei 
a kažė im wie    

    sprawy, 0 ezem 

     

Wilno. 
Celka Franciszkańska 
Nr. 19. 8 marca 1864. 

Drogi Krezusie zrujnowany! 

Zawsze podzielamy jednostajne 
pracy i nagrodzie — bo i 
grodą na bruku wieczności! 

Staś Drogiej Pani powiedział mi, że 

chcesz wziąć z sobą odbicie mego cienia —ot 
jaż na Jej rozkazy, chociaż niedokładny, bo 
to eoś, z. czegoś, a nie dziś zrobiony — tym- 

losy, w 
pokuta jest na- 

     

sm niech ten z Nią jedzie, dopókąd śwież 
ale 

  

  szy, więe późniejszy Ci nie przeszlę — 
wzamian proszę o Twój, Droga Pani, 
pocieszajmy się cieniem, dopókąd rzec: 

Ście się nie ujrzymy oko w oko — wówczas 
Pani mię zoczy najpodobniejszą, bo wyczyta 
z wejrzenia, ile Ją kocham i szanuję. 

Idźmy śladem Naszego Ukochanego Pa- 
trona Św. Wincentego a Paulo, który niewin- 
nie poszedł na galary i tam służył Bogu i 

  

  

   

neuille'a i jego 2 towarzyszy. Lotnicy przybyli 
do Dijon w sobotę i zdecydowali się w ponie- 
działek rano wylecieć do Paryża, pomimo nie- 
pomyślnej prognozy meteorologicznej. O godzi- 
nie 10,13 „Biarritz* pozostawał z lotniskiem w 
komunikacji radjowej, później jednak kontakt 
przerwał się, O godzinie 10,16 mieszkańcy miej- 
scowości Blasy-Le-Bas zobaczyłi samolot, prze 
latujący nad górami, który nagle zaczął spadać. 
Pośpieszono na miejsce, gdzie spadł samołot i 

stwierdzono, że aparat uległ zupełnemu strzas- 
kaniu. Pod szczątkami jego znaleziono zwłoki 

Verneuille'a, radjotelegratisty i mechanika. — 
Przypuszczają, że katastrofa nastąpiła wskutek 
zbyt niskiej temperatury, co spowodowało złe 
funkcjonowanie motoru. 

„CZYSTKA* WŚRÓD BOLSZEWIKÓW 

MOSKWA PAT. — Odbywająca się obec- 

nie sesja partji komunistycznej trwać będzie 
jeszcze przez cały listopad. W rezultacie dotych 
czasowej sesji usunięto z partji około 18 pro- 
cent członków, ponadto zaś zdegradowano do 

stopnia kandydatów i sympatyków ponad 20 
"procent członków. 

Monstrum ludzkie 
PORTO ALLEGRE PAT. — Donoszą z 

Belem w stanie Para, o urodzeniu się 2 dzieci 
o jednym wspólnym korpusie, mającym dwie 
głowy, na przeciwiegłych stronach. Zrośnięte 

dzieci są obojga płci, Każde ma dwoje ramion, 

2 płuca, 2 nerki, ale oboje mają jeden żołądek 
i jedno serce. Pośrodku korpusu dzieci mają 

nogi. Identyczne monstrum fudzkie urodziło się 

w Paryżu przed 40 laty. Żyło ono dzięki opie- 
ce najsławniejszych lekarzy 3 miesiące. Cieka- 
we jest, że dziewczynka odżywia się normalnie, 
gdy jej braciszek jest prawdziwym pasożytem 
i nie chce ssać, żyjąc kosztem siostry. Dzieci 
oddychają równocześnie, lecz nie śpią oboje 
równocześnie: gdy jedno usypia, drugie w tym 

czasie budzi się. FenOmenalne dzieci są obiek- 
tem studjó wi obserwacyj profesorów szkoły 
medycznej w Para. 

bliźniemu! A potem Bóg Mu pozwolił na wol- 
iałanie swe rozpoścterać.     

  

  

awieźć ten meda- 

skiemu, zesłanemu 
enie do Woroneskiej gubernji — 

zmajdzie Go tam Pani prędzej, później i 

szle Mu te słowa ode mnie, że jak tylko bę- 

dę mogła, napiszę do Niego. 

Proszę Kochanej Pani 
Jik panu Aleksandrowi Je 

  

    

    

ha. pośi 

Pani zaś do mnie łaskawa będzie adreso- 
wać wiadomość o sobie do Niżny Nowgorod 
p-kaneelarję Gubernatora, a on znajdzie mnie 

  

Marja z Hornowskich Kostrowicka 
» 

tam, gdzie osadzi — Ja zaś to samo uczynię 

do Guber.: w Woroneskiej. 
Trzeba już Kochaną Panią źegnać do wi- 

dzenia! Salunię i Kasiutę pozdrawiam. Cze- 
kajmy zmiłowania Bożego, a wszak On Miło- 
siemy — och! bez wątpliwości! 

prze g 

ZGON PAWŁA PAINLEVEGO 

  

Wybitny francuski mąż stanu i uczony Pa- 

weł Painlevć zmarł w niedzielę rano w Paryżu 

KOMUNIKACJA LONDYN — BUKA- 

RESZT PRZEZ POLSKĘ 

Dowiadujemy się, że w czasie od dnia 23 

listopada do 2 grudnia r. b. odbędzie się w 

Warszawie międzynarodowa konferencja kolejo- 

wa, poświęcona omówieniu ruchu  kolejo- 

wego polsko - niemieckiego i polsko - łotew- 

skiego. 

Na konierencję tę przybędą również dele- 

gaci Rumunii i Belgji, ażeby ustalić rozkład 

jazdy wagonów bezpośrednich z Ostendy do 

Bukaresztu przez Katowice — Kraków — 

Lwów. Wagony te będą w Ostendzie skomu- 

nikowane ze statkami i pociągami do Londynu. 

  

PROF. PICCARD KANDYDATEM DO 
NAGRODY NOBLA 

STOKHOLM PAT. — Dzienniki donoszą, 
że profesor bełgijski Piccard, znany ze swego 

lotu do stratostery, jest kandydatem do jednej 

z nagród Nobla w dziale fizyki. jak wiadomo, 
w tym roku mają być przyznane 2 nagrody z 

tego działu: jedna za rok bieżący, druga za rok 
ubiegły. Drugim kandydatem do nagrody jest 

Amerykanin Percy Williams Bridge, profesor 

w Jefferson Physical Laboratory w Cambridge, 

w Stanie Massachussets. Przyznanie nagrody w 

dziale fizyki i chemji nastąpi w dniu 9 listopada. 

W tymże dniu przyznana zostanie również na- 
groda literacka. 

  

  

_W_WIRZE STOLICY 
REFLEKSJE O WOJNIE 

Przed Wielką Wojną dużo pisano, debato- 

wano o przyszłej wojnie. Mądrzy fachowcy, mili 

tarni dygnitarze przepowiada, że będzie to, a 

to, tak, a tak... tysiące prognostyków, przewi- 

dywań. 

Nikt nie zgadł, nikt nie przewidział wojny oko- 
powej. Żaden generał się tego nie domyślił. 

Dziś też cały Świat szykuje się do wojny; 

przygotowania, gotowość — a potem się okaże, 

że wojna jest całkiem odmienna, wszystkie przy 

gotowania spalą na panewce. 

No, ale nie można zarzucić by nie myślano 

dziś serjo o przyszłej wojnie — przy każdym 

wynalazku rozważa się przedewszystkiem: czy 

pożyteczny w razie wojny? 

  

     
   

  

Dawniej było inaczej. Wojowano często, 

ale zawsze jednakowo, nikt nie silił się na zas- 

koczenie przeciwnika czemś nowym. Genjałny 

wynalazek jak balon nie zwrócił uwagi woj- 

skowych. W Polsce naturalnie nie troszczono 

się wcale o wojsko. Stanisław August wysłał 

Kościuszkę w 1770 roku do Paryża na studja 
— w dziedzinie malarstwa! Wydawano  pie- 

niądze na pendzlowanie ścian, ra popieranie ja 

kichś matołków — artystów.Blanchard — wspa 

niały aeronauta co na balonie swego wyrobu 

wznosił się do 200 mtr. wysokości i odbywai 

loty do 12 klm. był nędzarzem, cały swój czas 

poświęcał nie na ulepszanie balonu, ale zdoby- 

waniu marnych groszy. Nikt go nie popierał, 
nie interesował się balonem. 

Jakie nieocenione korzyści mógłby oddać 

w powstaniu Kościuszki nawet tak prymitywny 
balon jak Blancharda'a. Pozycj nieprzyjacelskie! 

Właziły vedety na drzewa, na wieże kościelne 
— z daleka, z niskiego punktu nic nie można 

było zobaczyć. A tu balon — wszystko jak na 
dłoni, jasne, przejrzyste. 

Podczas oblężenia Warszawy dyżurowano 
na wieży Katedry, wypatrywano stamtąd ru- 

chy Prusaków. Co tam było widać z tej wieży 

— guzik! Inna roztoczyłaby się perspektywa 

z bałonu na uwięzi wzniesionego o 200 mtr. 

A wydostanie się czy to z obięganej forte- 

cy, czy z otoczonego placu,a przeprawa przez 
rzekę, a przy pomyślnym wietrze szybszy Śro- 

dek komunikacji. 

Nic z tego. Ówcześni ludzie wojowali szab 

lonowo, nie silili się wcale na wprowadzenie 

jakichś urozmaiceń. Karol, 

    

Diament — olbrzym 
BLOEMHOF (Połudn. Afryka) PAT. — 

Na powierzchni opnszezonego claimu diamen- 

towego znaleziono diament wagi 62 i pół ka- 
ratów. 

  

W JESIERI E NA WIOSNĘ 
Wymaga skóra twarzy w naszym klimacie szczególnej ochrony przed zmianami 
atmosterycznemi. Wskazane jest przeto posługiwać się stałe kremem „Ułtrasol'* 
Dra Lustra, krem ten bowiem — naświetlony promieniami ultraiiotkowemi — sta 
nowi nietyłko znakomitą tarczę ochronną, lecz działa jednocześnie i twi dniach 
pochmurnych energją słoneczną ikrzepiąco na cerę. Mimo jego niezrównanych za- 

let — przystępny ceną dla każdego. 

Ё   
Najpoważniejszą spółdzieiczą instytucją Бапкома \ Ро!зсе 

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

Lili DAJE CAŁKOWIT. 
i NAJWYŻSZE OFROCENTOWANIE, 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla icteresów 
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę wy- 
twórców — drobnych roloików,- a temsemem łagodzi 

skutki kryzysu roiuiczego. 

PEWNOŚĆ ZWROTU WKŁADÓW 

S-ładając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzymujemy nie- 
tylko Korzyści dla siebie, ale służymy także i sprawie pibiicznej. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE 
a WILNO, MICKIEWICZA 28, tel. 13-65 
LL mr ORRREODZOOKZO WÓŃ 
  2ETIKRA ARRAS P ERIASTROKAS 

: HALLOGI! — MÓWI WILNOJ 
Wedizg wzorów asgielskich i francuskich, powstałe w Wil- 
nie wybitnie tachows PORADNIA METAPSYCHICZNA, 
przy współadziale: Gralologs hypnotyzers i med um, Zakres 
duisłania; Horożkopy, z gwarancją sprawdzenia się, poda: 
niem faktów przeszłych, teraaniejszości i prognozy medju- 
«micznej przyszłości. Porsdy gr.łoicg czne i ckreśleris ra 

Zaiadich anattyczuych, O'sz ocevy medjumiczne w Sprawach handlowych, escbist; ch 
i zirowotnych — przyciem te ostatnie bardzo ważne dla nieulecialnych, Zgłoszenia 
bstosne w jzk'ejkol siek spraw e, winny być pisane włcsnoręcznie, z w sprawach waż- 

<b, m sliwie z fotogrslią, którą się zwraca, Przyjęcia osobiste cały dzień Opłata za 
pr oguozę lub o'"nę I złoty, znaczkami lub mandatem % icnych sprswach złotych 7,„— 
Adres; PORADNIA PETĄPSYCHICZNA, 
Podzięko *snia z prsktyki zagranicznej — 

ULICA PIŁSUDSKIEGO 79, M. 12 WILNO. 
z Aęglji, B:lgji, Fraxcji ita, do przejr:enia 

osobiście. 

Nr. 19 

Wkrótce mastąpiły konfiskata własności 
ńskiej ziemskiej i zesłanie. Matyldzie Buczyr 

zabrano maj. Dobrowlany w pow. 
skim, a ją zesłano do Semenowa w 

  

   
słanej do 

  

      

j. Marji Kostrowickiej, z 
Wałujek w gub. woron j, skonfiskowano 
maj. Rzeszę i Rostyniany w pow. wileńskim. 

   

  

Tej ostatniej na wygnanie towa 

ka Salomea Kostrowicka. 

Usunięte przemocą z ziemi ojczystej, zruj 
nowane materjalnie przebyły na wygnaniu aż 
do r. 1867, w którym to na jesieni pozwolono 
im wrócić do kraju. 

Matylda Buczyńska w niedługim czasie po 
powrocie zmarła w Warszawie. Marja Kostro 

wieka 7 ciła do ukochanego Wilna, gdzie 
w da t prowadziła ukrytą pracę 3po 

r T. 1904 w 84 roku życia. 

szyła eór- 

  

  

         

      

    

   

znania wraz z Marją 
wróciła jej córka Salomea Kostrowicka. Po- 

zbawione majątków musiały zastosować się 
do nowych warunków życia. Mimo to ofiar- 
ność ich nie ustała. 

Salomea Kostrowicka, owiana idealizmem 
po Śmierci matki całkowieie poświęca się spra 
wom społecznym. 

W styczniu r. 1910, kiedy to za aprobatą 
ówczesnego administratora ks. infułata Kazi- 

mierza Michalkiewicza, zostało _ wskrzeszone 

dawne Bractwo pod nazwą Towarzystwa Pań 

Kostrowieka 

  

  

  

  

  

Miłosierdzia $w. Wineentego a Paulo, Salo- | 
mea Kostrowicka stanęla na czele zarządu. 

Z prawdziwem poświęceniem się, całkowi 
cie zapominając o sobie, poza owoeną pracą 
organizacyjną odwiedzała sama sutereny i 
poddasza, gdzie bezpośrednio stykała się 2 
biedą i nędzą, z bólem i cierpieniem. Wra- 
żliwa Jej dusza wchłaniała to wszystko, aby 
potem wydobyć z siebie większą ofiarność i 
większe poświęcenie się i oddanie sprawom 

  

społecznym. 
Lata mijały. Organizm w pracy 

kowej, w pracy ponad siły wątlał, 

Zaziębienie, zapalenie płuc, a wkońcu śm 
nieubłagana 29 marca 1919 r. przerwała Jej 

wiełce owocną pracę. у 

Spoczęła na cmentarzu  Bernardyński:n 
obok matki. Nie doczekała cehtvili, o której 
marzyła : wolenie Wilna z pod obcej prze 
mocy po Jej śmierci nastąpiło. 

„Niezrównana była w pracy i w poświę- 

   

    

  

Salomea Kostrowicka. 

eeniu, to też niezatarte zostawiła wspomnie- 
nie i uczucie wdzięezności'', wśród tych,. któ 
rzy Ją znali, z Nią współpracowali. 

Dziedziczny Jej majątek znajduje się dziś 
w rękach obcego żywiołu. O, jakby duch Jej 
się rozradował, gdyby ten majątek mógł być 
przelany na cele społeczne! :



  

więto Umarłyc 
Nasze Cmeńtarze 

Doroszne święto umarłych. Dzień Zadusz 
|fy. Żywi odwiedzają groby swych bliskich, 

najomyeh i przyjaciół. Pełne uroku i ciszy 

 Zagrobowej święto. 
у Cmentarze wileńskie są malownicze. Ta- 

„| Kiego położenia jak Rossa niema bodaj żad- 

ly inny cmentarz w Polsee. Bernardyński i 
| Antokolski św. Piotra i Pawła są niemniej 

| adne i przy odpowiedniej opiece mogą stać 

Się jeszcze ładniejsze. 
|. Bardzo ważną jest rzeczą wygląd emen- 

я „ Gra tu rolę nietylko zadrzewienie, miej 
, ukłąd terenu, ale także i porządek. Sław 
są cmentarze włoskie, gdzie przepiękne na- 

| 5Pobki, będące częstokroć arcydziełami sztuki 
f reźbiarskiej, są pielęgnowane z wielką  pie- 

| zołowitością, gdzie panuje idealny ład ulie, 
róg i dzielnie miasta umarłych. Jednakże 
ie posiadają te ementarze takiego uroku, jak 

lasze polskie. Brak im cienistych i wolno ro- 
*nąeych drzew, brak swobody. Sa sztuczne. 

Cmentarze wileńskie mają dużo tego uro- 
| Au romantycznego. Brak im natomiast odro- 
 biny ładu. Nie tego zimnego ładu, wymie- 

| Izonych i wyasfaltowanych dróżek z szablo- 

towemi działkami, ale ładu potrzebnego i ko- 
| UWecznego do utrzymania porządku. 

4 Cmentarze są zwiedzane często przez pu- 
 bliezność. Pomijając już takie tłamne zwie- 

dzanie, jak to widzimy w Dzień Zaduszny, 
brzez rok cały nie zamykają się bramy. To 
Ktoś przychodzi ozdobić lub odświeżyć grób 

bliskich swoich, to ktoś inny chwil parę chce 
pędzić na samotnem rozmyślaniu przy gro- 
bie straconej osoby, wreszcie, liczni zwiedza- 

Rey przychodzą, by ujrzeć jak wygląda Wil- 
| "9 umarłe. 

Dla tych wszystkich należy utrzymać po- 
Frądek, 

Są jeszcze powody ważniejsze. Kult zmar 
tych. „O mogiły dbać muszą i dbają krewni 

jo Odbywa się to jednak niekiedy w 

  

    

      

4 

5b eonajmniej niewłaściwy.  Uporządko- 
waszy mogiłę, zrzucają niektórzy  zeschłe li- 
%ie, gałęzie i t.p. na groby sąsiednie. Gdy 
Przyjdzie właściciel grobu sąsiedniego, znaj- 

| u e u siebie cały ten nieporządek i musi 
 5Drzątać podwójnie. Zmane są fakże fakty 
»Wypożyczania** kwiatów z innych grobów. 
Plaga ta dotkliwa jest szczególnie w okresie 
letnim, Tutaj regulatorem winno być sumie 

lie, gdyż czyn taki wybitnie jest nieetyezny. 
a szczęście coraz mniej słychać o podobnych 

| faktach. 
Był okres, gdy z grobów kradziono kwia- 

tri sprzedawano je potem na ulicach. Ry- 
ło jednik zrobióno z tem porządek, bo i 

| Bolicja wójrzała w złodziejskie sprawki. 

_ Utrzymanie ementarza w należytym po- 
 %ądki wymaga znacznych kosztów. Dlatego 
lszną jest rzeczą by społeczeństwo poświę- 

nieco uwagi i wysiłków tej sprawie. Cza 
5% dziś są wprawdzie ciężkie, ale są one ni- 
<zem wobec wieczności. Każdy z nas prędzej 
zy pėžniej znajdzie się na Rossie, na Bernar- 

| Wrńskim czy gdzieindziej.. Cmentarz opuszczo 
1% nieuporządkowany — to smutne świade- 
|*o egoizmu ludzkiego. Na pochwałę zasłu- 

£uje fakt istnienia Parafjalnego Komitetu 

Dzy _ementarzu św. Piotra i Pawła. Komitet 
ieniony powstał celem zebrania odpowied 
funduszów na ogrodzenie cmentarza An- 

oiskiego. Z małych składek parafjan zebra 

tyle, że dziś już istnieje mur. Cmentarz 
7 Tozszerza, więc Komitet myśli o dalszych 

| „odkach. Są trudności, są długi, ale praca 
e istaję, Piękny dowód wysiłku zbiorowe- 

о 
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* Podobnie należałoby zorganizować sprawę 
bieki nad grobatni opuszczonemi. Są mogiły 
"ipomniane, przez nikogo nie odwiedzane, być 

| oże dlatego, że pomarli ci wszyscy, którzy 
zwy o grób ten dbać! Takie mogiły os 

c się z biegiem czasu powodują właśnie 
porządek. Za jednym tedy zamachem mo- 
da i otoczenie do porządku przyprowadzić 

| €zyn chrześcijański spełnić. 

eli mowa o odwiedzaniu grobów, to 
rzeba ubolewanie, iż zaginęła pięk- 

odwiedzania wspólnie przez ak 
profesorów grohów, łączących się 
etem Stefana Batorego. Istniał 

ъ lat temu dziesięć. Były kilkakrot 

* podejmowane próby wznowienia i 
„Pėlnych wycieczek, ale jakoś upadła 

|, wa. Są na Rossie groby rektorów i 
| tów (Staniewiez, Janowski, Kłos), jest 

* literacka. Nie powinno tam zabraknąć 
|/Snajmniej raz do roku zbiorowego hołdu 

ademji. 
Mają ementarze wileńskie wiele innych 

„ tezek. Wszystkie one jednak sprowadz 
£ do kwestji zasadniczej t. zn. porządku Ti 

„h jak już było zaznaczone, tylko zbiorowa 
oc społeczeństwa radykalnie może złenu 

Administracja cmentarza należy do 
gólnych parafijj ale obowiązkiem 

Vystkich wiernych jest troska o wygląd 

lentarza. 
l, Sprawy najgłówniejsze, to ogrodzenie i 

|, 5! wewnątrz ementarza. Pojedyńcze groby 

. * jasna nie mogą razić swym zaniedba- 

(| wygłądem, ale przy uregulowaniu dróg 
"ają one wiele. 

Odwiedzając groby w Dzień Zaduszny 
leć o tem wszystkim należy. T: 

"o Šwiecie Chrystusa- 
Krėla 

PODZIĘKOWANIE. 

Archidjecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 
ilnie wyraża gorące podziękowanie wszyst- 

hi, 9%, którzy w jakikolwiek sposób przyczy- 
„Się do uświetnienia uroczystego obchodu 
fla Chrystusa-Króla. W szczególności zaś: 

| *hdzie m. Wilna za użyczenie orkiestr woj- 

wych, 3 Baonowi Saperów za wzniesienie 
"za į trybun przed Kościołem Serca Jezu- 

„ Ego. — Magistratowi m. Wilna ż elektrowni 
wySkiej w szczególności zaś p. inżynierowi 

mowi za trudy poniesione przy iluminacji 
a Serca Jezusowego i ponmików religij- 

m. Wilna. ‚ 
Prezydjum Policji Państwoej m. Wilna za 

przy utrzymywaniu porządku w czasie 
dOdu i; zgromadzenia na placu, oraz redak- 

gazet wileńskich za udzielenie miejsca na 
telkiego rodzaju zawiadomienia i komunika- 

Sprawie święta. 
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STESMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
WEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 

E WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

PROCESJA NA CMENTARZ ROSSA 

Jutro, jako w dniu Zadusznym w koście- 

le św. Jana odbędzie się o godzinie 8.30 rano 
nabożeństwo żałobne, poczem wyruszy o godz. 

10 procesja na cmentarz Rossa. 

ILUMINACJA GROBÓW OBROŃCÓW 
WILNA. 

Wzorem lat ubiegłych groby Obrońców 
Wilna na Rossach będą iluminowane. 

UCZCZENIE ZMARŁYCH LEGJONISTÓW 

stów Polskich w 
członków do zja- 

dusznym, t.j. w czwartek 
30 

   

  

   

  

Zarząd Zwi 
Wilnie, wzywa 

wienia się w dniu Z 
dnia 2 listopada 1933 r. o godzinie 16 m. 

- do lokalu Związku przy ul. Domir 

skiej Nr. 8 m. 1 celem nezezenia pamię 
łych byłych legjonistów, a drogich towar 

broni. 

PEOWIACY NAD GROBEM KOMENDAN- 
TA JANUSZKI 

t Wileńskiego Koła POW. za- 

              

   

   
ku peowików przy ul. 

szy pochód z orkie 

ožy wieniec na zro 

Wilno 

iby zw 

ej 16, wi 

strą na ementarz Rossa 
bie b. komendar peowiaków na m. 

Jó 
y winni się stawić w dniu dzisie - 

ezniiej, by uczcić pamięć czołowe 

niepodległości. 

KWESTA NA RZECZ POLSKIEGO TOW. 
OPIEKI NAD GROBAM! BOHATERÓW 

będzie się odbywała na ulicach naszego mia- 
sta 1, 21 B listopada. Iniejatorzy kwesty 
żywią nadzieję, że społeczeństwo, nie bacząc 
na inne potrzeby, zechce łaskawie okazać swo 
ją ofiarność na cel tak szlachetny jakim jest 
uczezenie pamięci naszych bohaterów, którzy 
za naszą wolność życie swoje oddali. 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA DU- 
SZE OFIAR' TERORU BOLSZEWIC- 

KIEGO 
Zgodnie z uchwała Synodu Prawosławne- 

go z dn. 17-II r.b, we wszystkich cerkwiach 

  

    

    

   

  

    
   

    

  

dnia 1 listopada b.m. o godz. 16 : 

litej mają się odbywać dnia 1 listopada każ- 

dego roku nabożeństwa żałobne za dusze za- 
mordowanych i umęczonych w Sowieckiej 

Rosji obrońców i wyznawców wiary i praw 
dy Bożej. 

Uchwała Synodi zostanie wprowadzona 
w życie od dnia dzisiejszego, 1 listopada tego 
roku. 

WEJŚCIE NA CMENTARZ 

Przypominamy, że w myśl zarządzeria 
władz administracyjnych w dniu 1 i 2 

b.m. wejście na ementarz Rossa będzie przez 
drugą bramę, zaś wyjście — przez pierwszą, 
główną. Rueh pojazdów w kierunku Cmenta- 

rza będzie skierowany na ul. Rossa do miasta 
zaś — przez zaułek Rossa. 

AUTOBUSY W DNIU ZADUSZNYM 

W dniu 2 b.m. będą uruchomione od g0- 
dziny 10 specjalne wozy na cmentarz Rossa z 

placu Katedralnego, róg Królewskiej, za opła- 

j Bramy za opłatą 15 gr. 
linij Nr. Nr.: 1 

ać bilety przesiad- 
arz Rossa za dodatkową opiatą 

z przesiadaniem przy Ostrej Bramie. 

kursować będą wozy na ementarz 
mardyński z ul. Królewskiej za opłatą 

gr. — od godz. 10. 

| dniu Zadusznym, 2-go listopada r.b. 

orkiestra pocztowców zwy 
"m tradycyjnym wykonają na- ementarzu 

Rossa. przy grobach bohaterskich Obrońców 
Wilna szereg utworów żałobnych: 

  

  

   

    
    

    

   

    

      

1) „Requiem** Chopina, 

2) „Libera** Juszkiewicza, 
3) „Marsz żałobny”* Wagnera, 

4) „Marsz Żałobny'* Bethovena. 

NABOŻEŃSTWO ZA DUSZĘ š. P. STANI- 
SŁAWA BIAŁASA 

Pierwszego Prezesa Archidjecezjalnego Insty- 
tutu Akcji Katolickiej w Wilnie. 

Dziś o godzinie 10 w kaplicy Ostrobram- 

skiej zostanie odprawiona przez Dyrektora Ar- 
chidjecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ks. 

Franciszka Kafarskiego Msza Święta za duszę 
prawosławnych na całym terenie Rzeczypospo śp. Stanisława Białasa. 

  

    Wschód sieńca g. 6,24 

Zachód słońc g 342 

   "zień Żsdusz. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 31 października 1033, 

Ciśnienie średnie: 757. 
Temperatura średnia: +5 

Temperatura najwyższa: +6 
Temperatura najniższa: +3 

Opad w mm.: ślad. 

Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 

— 0d Administracji. Z powodu dnia 
stkich Świętych następny numer nasze- 

g0 pisma ukaże się dnia 3 listopada b.m. 

MIEJSKA: 
— Wyjazd prezydenta miasta. W związku 

ze staraniami o przydział dla Wilna kredytów 
z Funduszu Pracy, onegdaj wieczorem wyie 

chał do Warszawy prezydent miasta. Prezydent 
Maleszewski przedstawi w stolicy memorjał, o 
którym pisaliśmy wczoraj. W memorjale tym 

magistrat szeroko potraktował regulację ulic. 

— Regulacja brzegów Wilji. Magistrat о- 
pracował plan regulacji brzegów i nurtu Wilji 

na przestrzeni od więzienia wojskowego na An- 

tokolu do Pośpieszki. Kosztorys robót obliczo- 
ny jest na sumę przeszło 2 miljonów złotych — 

Cały plan regulacyjny ma być zrealizowany ©- 
tapami w ciągu najbliższych 10 lat. Roboty te 
zarząd miasta prowadzić będzie łącznie z wła- 

dzami wojewódzkiemi. 
Kredytów na ten cel ma udzielić Fundusz 

Pracy. 

— W miiejscu gdzie stanie pomnik Mickie- 
wicza. W prżyszłym tygodniu magistrat przy- 

stępuje de robót przy zmianie kierunku jezdni 

koło pl. Orzeszkowej, w miejscu gdzie rta sta- 

nąć pomnik Mickiewicza. Jezdnia będzie się ko- 
ło pomnika rozgałęziała, chodniki zaś cofnięte 

zostaną z jednej strony na teren placu Orzesz- 

kowej, z drugiej zaś strony na teren ogródka 
Sztralla. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że ulegnie 
wycięciu około 20 drzew na placu Orzeszko- 
wej. 

  

  

SKARBOWA. 

— Dodatek do podatku przemysłowego.—- 
W najbliższych dniach zostanie ogłoszone w 
Dzienniku Ustaw RP. rozporządzenie Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej o poborze 10-proc. dodat- 
ku do państwowego podatku przemysłowegu. 

Dodatek ten wprowadza się niezależnie od 
10-proc. dodatku, pobieranego na mocy usta- 
wy z dnia 12 lutego 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 
16 poz: 82). ; 

Opłacać podatek obowiązane są przedsię- 

biorstwa przemysłowe, zaliczone według taryfy 

od kategorji od 1 do 5-tej od obrotów osiągnię- 
tych w okresie od I października 1933 do 30 

września 1934 r. ° 
Powyższe przedsiębiorstwa, opłacające za- 

liczki miesięczne, winny uiszczać 10 proc. do- 

datek, począwszy od zaliczki przypadającej za 
miesiąc październik 1933 r., opłacające zaś za- 
liczki kwartalne — począwszy od zaliczki za 4- 
ty kwartał 1933 r., bez osobnego zawiadomie- 
nia ze strony władzy podatkowej. 

Niezapłacony 10-proc. dodatek podlega 
przymusowemu Ściągnięciu łącznie z należnoś- 
cią główną. 

AKADEMICKA 

— Prezydjum K! Cresovia na semestr 14-ty 
(I. r. 1933-34) ukonstytuowalo się następująco: 
Prezes com. Obuchowicz Józef, wiceprezes — 
com. Krajza Aleksander, sekretarz com. Soko- 
łowski Edward, olderman com. Cynkutis Witold 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 3 listo- 
pada w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie 
się 132 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o 
godz. 19 min. 30. Na porządku dziennym refe- 
rat p. dyr. T. Nagurskiego pt. „Nasi północni 
sąsiedzi" — sprawozdanie z podróży do Łotwy, 
Estonji i Szwecji. Informacyj w sprawie zapro- 
szeń udziela p. St. Hermanowicz codziennie w 
godz. między 18—20 tel. 99. Wstęp dla człon- 
ków Klubu, kandydatów, oraz członków Klubu 
Włóczęgów Senjorów bezpłatny, dla gości 50 
gr., dla gości-akademików 20 gr. 

— Z Wileńskiego Związku Sybiraków. — 
W dniu 5 listopada br. o godzinie 16 (4 pp.) 
odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków 
okręgu wileńskiego Związku Sybiraków w lo- 

. kalu Związku przy ul. Moniuszki 6-8 m. 3. 
Porządek dzienny: 1) sprawozdanie zarzą- 

du, 2) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 3) u- 
dzielenie zarządowi absolutorjum, 4) wybory 
nowego zarządu okręgowego, 5) wybory komi- 
sji rewizyjnej, 6) sprawozdanie z walnego zjaz_ 
du dełegatów w Warszawie w dniach 18-19 
czerwca 1933 r., 7) wolne wnioski. 

RÓŻNE 
— Przesunięcia w Tymcz. Komitecie Litew- 

skim. Na ostatniem posiedzeniu Tymczasowego 
Komitetu Litewskiego, na miejsce zmarłego Śp. 
ks. Kraujalisa wybrano wiceprezesem Komitetu 
p. W. Budrewicza. Sekretarzem Kom. wobec 
zrzeczenia się p. R. Mackiewicza, został p. J. 
Macejko. 

— Rozdawnictwo ziemniaków dla bezro- 
botnych. Z dniem 2 listopada br. Komitet Lo- 
kalny Funduszu Pracy Wojew. Wileńskiego — 
przystępuje do rozdawnictwa ziemniaków dla 
bezrobotnych, zarejestrowanych i zakwalifiko- 
wanych przez PUPP. — Ziemniaki wydawane 
będą jednorazowo na cały okres zimowy wed- 
ług norm następujących: mała rodzina (do 3-ch 
osób wł. 160 kg., średnia rodzina (do 5-ciu 0- 
sób wł.) 230 kg. i duża rodzina (od 5-ciu osób) 
300 kg. Rozdawnictwo ziemniaków odbywać się 
będzie na składach Komitetu przy ul. Kurlandz- 
kiej 6 (obok stacji towarowej). W ziwązku z 
powyższem zainteresowani bezrobotni zgłaszać 
się winni do PUPP, celem wypełnienia wszyst- 
kich formalności związanych z otrzymanie 
ziemniaków. 

— Wojewódzki Komitet Kolejowy LOPP 
urządził wzorowe pomieszczenia uszczelnione, 
Doceniając wagę odpowiedniego wyszkolenia w 
dziedzinie zbiorowej obrony przeciwgazowej 
szerszych mas ludności, Zarząd Komitetu wykoń 
czył i oddał do użytku szkoleniowego dwa u- 
rządzone wzorowo pomieszczenia uszczelnione, 
o których tak głośno było podczas alarmu lot- 
niczego w Wilnie, jaki miał miejsce przed kilku 
tygodniami. Jedno takie pomieszczenie znajduje 
się w gmachu ogniska KPW -przy. ul. Kolejowej 
19, dostępne dla zwiedzania przez cały dzień, 
drugie zaś w szpitalu kolejowym na Wilczej 
Łapie. ` 

Urządzając pomieszczenie uszczelnione w 
szpitalu, Zarząd Komitetu powodował się z jed- 
nej strony koniecznością posiadania przez szpi- 

  

tal lokalu zabezpieczającego mieszkańców jego“ 
przed ewentualnym atakiem na wypadek woj- 
ny, z drugiej zaś spostrzeżeniem, iż rekonwa- 
lescent mając wiele wolnego czasu, prędzej się 
zainteresuje, jak takie pomieszczenie trzeba u- 
rządzić i dokładniej się tem zajmie. A ponieważ 
większość chorych pochodzi z linji, przeto nie- 
jeden sam poznawszy i drugiego nauczy, jak 
zwyczajny pokój przystosować do zbiorowej 
obrony przeciwgazowej. Oba pomieszczenia usz 
czelnione niezależnie od swego charakteru po- 
kazowego, mają poglądowo szkolić instrukto- 
rów obrony elementarnej przeciwgazowej. Ko- 
szta niezbędnych robót uszczelniających oraz 
wyekwipowania w przyrządy w postaci filtru 
i wentylatora, wynosi około 300—400 zł. Kosz- 
ta się zwiększą, jeżeli filtr wypełniony będzie 
węglem aktywowanym, który z niewiadomych 
powodów w chwili obecnej kosztuje 900 zł. za 
metr sześcienny, gdy normalnie winien być co- 
naimniej trzykrotnie tańszy. 

— Epidemja szkarlatyny, Ostatnio wzmo- 
gła się na terenie miasta liczba zachorowań na 
szkarlatynę. Z tego powodu przed kilku dniami. 

Samobójstwo na Gorze źamhowej 
ŻONA KUPCA POWIESIŁA SIĘ NA KLAMCE 

WILNO. Wczoraj miały miejsce dwa zama- 

chy samobójcze, które pociągnęły za sobą 
śmierć desperatów. 

Około godziny 1 pp. podczas nieobecności 
domowników, powiesiła się na klamce w kuch- 

ni żona kupca leśnego Helena Szufjan łat 38 
(Sadowa 6). Siostra samobójczyni, która we- 
szła do mieszkania w parę minut potem, zna- 
lazła już stygnące zwłoki. Powód — rozstrój 

W godzinach wieczornych na Górze Zam- 
kowej w pobliżu ruin zastrzelił się Ludomir Za- 
polski łat 33 (Słowiańska 11), instruktor spor- 

towy. Strzał usłyszał jeden z dozorców, który 
zaalarmował Policję i Pogotowie. Desperat strze* 

lil sobie w okolicę serca, co spowodowało na- 

tychmiastowy zgon, Przed odebraniem sobie 
życia, Zapolski nakreślił na piasku słowo „Ka- 
zia* co nasuwa przypuszczenie, że zamach ma 
tło romantyczne, 

Wchodząc na Górę  Zapolski wypytywał 
kasjerkę, do której godziny wstęp do ruin jest 
dozwołony, a następnie prosił w wypadku, — 
gdyby ktoś o niego pytał, skierować tę osobę 
w stronę zamki. 

- Morderstwo pod Trokielami 
WILNO. Onegdaj dokonano tajemniczego 

morderstwa na osobie mieszkańca wsi Mejłuny 
gminy lipniskiej, 34-letniego Jana Skonkucia, 
wracającego wozem z Trokiei. Na wozie, który 
przyciągnął koń do domu, znaleziono siekierę, 

zaś w pobliżu miejsca mordu (droga Trokiełe— 
Mejłuny) łuskę od naboju rewoiwerowego kal. 
9 mm.Według przypuszczeń, morderstwo ma tło 
majątkowe. 

Śmierć pilanego w rzece 
WILNO. Darkowski Franciszek mieszkaniec 

wsi Szaukina, gm. podbrodzkiej po spożyciu 

nadmiernej iłości alkoholu, powracał do domu 

  

zamknięto szkołę powszechną Nr. 18 przy ul. 
Szkaplernej. 

Podług prowizorycznych obliczef, w mieš- 

cie choruje około 200 dzieci. 

Władze sanitarne jak rónwież lekarze szkol 

ni prowadzą energiczną akcję w kierunku opa- 
nowania epidemii. 

BALE I ZABAWY 
— Jesienny Dancing odbędzie się w sobotę 

dnia 4 bm. w Cukierni Czerwonego Sztralla. — 
Dochód przenaczony na czytelnię bursy związ- 

ku osadników, dla młodzieży wileńskich szkół 
średnich. Początek o godzinie 23 Wstęp 2 zł., 
akademicki | zł. 

— Sobótka towarzyska Z. O. R. W sobotę 
dnia 4 listopada br., urządza w lokalu własnym 
ul. Mickiewicza 22a m. 4, inauguracyjną sobótkę „kie 
towarzyską ZOR, na którą zaprasza swych 
członków z rodzinami oraz sympatyków. Za- 
proszenia można otrzymać w Sekretarjacie Ko- 
ła. Wstęp dla członków 1 zł., dla zaproszonych 
gości zł. 1,50. Początek o godz. 21-szej. 

TEATR ! MUZYKA 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Trzy 
ostatnie przedstawienia „Fraulein Doktor“. — 
Dziš, šroda 1 bm. o godz. 8 w. „Fraulein Dok- 
tor" — sensacyjna sztuka ostatnich czasów, 
przedstawiająca w barwnych obrazach wypad- 
ki z czasów wielkiej wojny światowej. Rołę ty- 
tułową kreuje H. Skrzydłowska. Reżyserja W. 
Czengerego. Dekoracje W. Makojnika. 

W nadchodzącą sobotę dnia 4 bm. Teatr 
Miejski na Pohulance daje premjerę świetnej 
komedji Devala — „Stefek* — autora głośnej 
komedji „Mademoiselie*. 

Dzisiejsza popołudniówka. Dziś, środa 1 b. 
m. o godz. 4 pp. odegrana zostanie doskonała 
i nadwyraz wesoła komedja W. Fodora „Sekre- 
tarka pana prezesa" z Niną MWilińską w roli 
głównej. Dalszą obsadę stanowią: Pytłasińska, 
Gliński, Pawłowski, Kersen, Dejunowicz i St. 
Skolimowski. Reżyserja W. Ścibora. Ceny. zni- 
żone. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, „Ja- 
snowłosy cygan". Dziś i jutro w dalszym ciągu 
dowcipny „Jasńowłosy cygan* w swietnem wy- 
konaniu całego zespołu artystycznego, pod ba- 
tutą M. Kochanowskiego, dekoracjach E. Kar- 
nieja, reżyserji M. Tatrzańskiego. Balet z u- 
działem i pod kierunkiem J. Ciesielskiego. Zniż- 
ki ważne. Akademicy korzystają z ulg bileto- 
wych. 

„Czar walca* w „Lutni* Jedną z najpięk- 
niejszych operetek mistrza Straussa „Czar wal- 
ca" wchodzi niebawem na repertuar teatru „Lut 
nia”, Jedną z rół główaych w „Czarze walca“ ści 
wykona po raz pierwszy w Wilnie laureatka | 

w. Wiedniu — ż konkursu międzynarodowego 
Marja Kaupe. Premjera w przyszłym tygodniu. 

Recytacje Į. Rzepiūskiej w „Lutni“, W so- 
botę najbliższą o g. 5 pp. staramem koła polo- 
nistow USB odbedzie sie уу „Lutni“ interesujący 
wieczór recytacyjny zaszczytnie znanej artystki 
J. Rzepińskiej. Ceny miejsc najniższe od 30 gr.    

Premjera dla dzieci w „Lutni”. | znowu w 
Lu- ” niedzielę najbliższą o godz. 12,30 pp. sala 

tni'* rozbrzmiewać będzie srebrzys 
chem dzie m. Sprawi to czarodziejska baj 

'. Stanistawskiej „O sierotce Dorotce*, a 
zapowiedź której wzbudziła wielkie zaintereso- 
wanie wśród młodocianych widzów. Ceny: zni- 
żone. 

„Widma* — misterjum ludowe St. Moniu- 
szki w „Lutni*. Dziś w środę dwukrotnie: o g. 
4 i 6 pp. i w czwartek 2 listopada o godz. 8,15 
w. odegrane będą „Widma” St. Moniuszki, przy 
współudziale ruchliwego chóru akademickiego 
USB. W uświęconem tradycją Wiłna widowisku 
misterjalnem, biorą również udział artyści ope- 
ry i dramatu: Wanda Heinrychówna, Janina 
Targowska, Marja Sierska, Adam Ludwig, Mar- 
jan Bielecki, Eugenjusz Olszewski i Wacław 
Oszywa, -oraz orkiestra. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

PAN — 12 krzeseł. 
LUX — Księżna Łowieka 
ROXY — Jego Ekscelencja Subiekt 
HELIOS — Ostatnia cacowa. 
CASINO — Pilgrimage 
ŚWIATOWID — Odtrącona. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 
— Miły subłokator, Gołuszowi Wacławowi 

(Kopanica 14) z mieszkania skradziono palto 

męskie zimowe oraz garnitur męski, łącznej 
wartości 100 zł. Dochodzenie policyjne ustaliło, 
że kradzieży tej dokonał sublokator Gołusza— 
Zagłoba, który po dokonaniu kradzieży zbiegł. 

DZISNA. 

— DZIECIOBÓJSTWO. W nocy z 22 na 23 
bm. 20-letnia Borowiec Marja z miasteczka Dok- 
szyce, służąca, po urodzeniu dziecka rzuciła je 
do chlewka. Świnie dziecko pożarły. — Zbrod- 
niarka przyznała się do winy. 

ofiary 
Członkowie Okręgowego Koła Związku In- 

walidów Woj. RP. w Wilnie zamiast wieńca na 
mogiłę nieodżałowanego Swego Prezesa Ś. p. 
Jana Władysława Wojciechowskiego, składają 
do uznania Redakcji „Słowa” na rzecz najbied- 
niejszych dzieci zebrane 21,50 zł w „Dniu 
Święta Zmarłych”. 2 

Sipayłło Marja zamiast świateł na grobach, 
dla głodnych zł. 3-— 

  

    

  

   

na wozie. jadąc brzeglem rzeki Mery — koń 
przewrócił się i połamał wóz, zaś Darkowski 
wpadł do rzeki i utonął, 

PeSLaĆe SEE DAEM OOWPDOZWRRZWESCTRZECZYKY ROBOCZO EL SOBA 

Z DZIAŁALNOŚCI BBwR 
REFERAT POSŁA HR. JANA TYSZKIE- 
WICZA W ZWIĄZKU OFICERÓW REZ. 

W ubiegłą niedzielę w Związku Oficerów 
ezerwy przy ul. Mickiewicza -22 poseł ir. 

Jan 'Tyszkiewicz wygłosił referat na temat »- 
gółnej sytuacji politycznej i gospodarczej 
Polski. Referat ten zbudził duże  zaintereso- 
wanie wśród słuchaczów. W dyskusji nad 1e- 
feratem zabierali głos poszczególni ezłonko- 
wie Zwiążku Oficerów Rezerwy. 

ODCZYT O NOWEJ USTAWIE SAMORZA- 
DOWEJ 

arząd Koła BBWR dzielnicy 
rganizował dla szer publiezno: 

zebranie informacyjne, na którem p. prof. Ka 
zimierz Wójcieki wygłosił referat na temat 
uowej ustawy samorządowej. Po referacie od- 
była się obszerna dyskusja, po której omawia 
no sprawy organizacyjne, oraz poruszono sze- 
reg spraw, dotyczących zagadnień gospodar- 
czych dzielnicy Antokolskiej, Zebraniu temu, 
które odbyło się w świetlicy Związku Strze- 
leekiego, przewodniczył prezes Zarządu Koła 
Dzielnieowego p. inż. Stanisław Tyszko. 
PRZED OBCHODEM 15-tej ROCZNICY 

NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTWA. 
W środę dnia 1 listopada o godz. 12 w 

południe w lokalu Sekretarjatu wojewódzkie 
go. BBWR przy uł. Św. Anny 2, odbędzie się 
posiedzenie: organizacyjne komitetu obehodu 
15-tej rocznicy Niepodległości Państwa (w dn. 
11 listopada). Sekretarjat wojewódzki BBWR 
prosi tą drogą przedstawicieli organizacyj 
społecznych 0 przybycie na wspomniane wy- 
żej posiedzenie. 8 
ZEBRANIE INFORMACYJNE Z 

LEGJONISTEK POLSKICH 
Dnia 3-go listopada r.b. o godz. 18-tej_w 

lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR 
przy ul. Św. Anny 2 — 4 odbędzie się zebra 
nie członkiń Związku  Legjonistek Polskich, 
na którem p. mjr. Kamiński wygłosi odczyt z 
dziedziny obrony przeciwgazowej. Po tym 
odezycie odbędzie się dalszy ciąg zebrania in- 
formacyjnego, na którem zostaną omówione 
bież. sprawy organizac., oraz czynny udział 
członkiń Związku w pracach społecznych Bez- 
partyjnego Bloku Współpracy z Rządem. 
ZEBRANIE DYSKUSYJNE NA TEMAT 

MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ 
rząd Koła BBWR dzielnicy Śródnie- 
wołuje na dzień 3-go listopada r.b. ze- 

> dyskusyjne, poświęcone zagadnieniom 
akader iego, Na zebranie to zostały 

ystkie organizacje akademic- 
na terenie m. Wilna, oraz sze- 
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PB e zebranie dyskusyjne odbędzie 
się w sali Związku Legjomistów Polskich przy 
ul. Dominikańskiej 8 m. 1 o godzinie 18-tej, 

DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCI W. DZIELNICY 
PONARSKIEJ 

Doceniając znaczenie akcji . oszezędno- 
ściowej, Zarząd Koła BBWR dzielnicy Ponar 
skiej „zorganizował w ubiegły poniedziałek ze- 
branie imformacyjne dla szerszej publiczności. 
Na zebranie to, które się odbyło w świetli cy 
Monopolu Spirytusowego przy ul. Ponar ciej 
63, przybyło przeszło 100 osób przeważnie ze 
sfer robotniczych. Odezyt na temat „Dnia 
Oszezędności:* „wygłosił p. Władysław Rubień 
ski. Następnie p. inspektor działa ubezpiecze- 
niowego Karol Koziarski omówił technikę о- 
szezędzania. Referaty te wzbudziły wśród słu 
chaez6w ogromne zainteresowanie, które uja- 
wniło się w dyskusjach i zapytaniach, skiero 
wanych pod adresem referentów. Z najcie- 

ch momentów dyskusji należy zanoto- 
iwagi żon i matek robotników na temat 

oszezędzamia w gospodarstwie _domowem. 
Wśród słuchaczów rozdano ulotki i broszury, 
omawiające tematy oszezędnościowe. 

Zebraniu powyższemu przewodniczył. pre- 
zes Koła BBWR dzielnicy Ponarskiej p. Ka- 
zimierz Grodzicki. ю 

  

  

  

   
  

  

    

    

  

   

  

Apel o ksiąžki i czasopisma 
dia chorych psychjatrów 
W Opiece Rodzinnej nad psychicznie cho 

rymi, gdzie przebywają chorzy spokojni, a czę 
sto przytomni i inteligentni od paru mie się- 
cy istnieje bibljoteka — czytelnia, na razie 
bardzo szczupła, powstałą z darów. 

Fundusze Stowarzyszenia są bardzo niez 
naczne i nie starcza ich na kupowanie ksią- 
żek i prenumerowanie większej iłości pism. 

czytanie jest jedną z najmilszych rozrywek 

wielu chorych i dostarczanie im potrzebnej 

ilości lektury wpływa bardzo dodatnio na *ch 

stan psychiczny. 

Kierownictwo Opieki Rodzinnej zwraca 
się przeto do SSpołeczeństwa z prośbą o łas- 

kawe ofiarowanie na ten cel książek polskich. 

rosyjskich, żydowskich, a także cudzoziem- 

skich, które należy składać pod adresem: ul. 

Tatarska 2 m. 3 we wtorki, środy, piątki i so 
boty od 16 do 18-ej. 

Nowe wybóry co Zarządu !ć- 
działu Grodzkiego Z. N.P. 
W dniu 16 października b.r. zostało rwo- 

łane zebranie członków Z.N.P. m. Wilna, na 
którem po wysłuchaniu referatu kol. Łyszczar 
czyka Leona na temat „Wychowanie gospo- 
darcze w nowych programach odbyły się 
wybory do nowego Zarządu Oddziału Grodz- 
kiego ZNP w Wilnie w następującym  skla- 
izie: przewodniczący kol. Tracz Ferdyna: 
Członkowie kol. kol.: Wójcikowa T., Hajna- 
nowa K., Hynek J., Kaeprowicz Z., Łucznik 
B., Karpowiezėwna J., Zubow М., Skórko A., 
Malezyk W., Latoszek W., Na zastępców koł. 
kol.: Surmówna M., Nisser H. Do komisii 
Kontrolującej: kol. kol. Trzeciak J., Korcy- 
łówna A. Kowal J.. Do Sądu Honorowezo: 
kol. kol. Kondratowiez J., Łyszczarczyk L., 
Kuneewiczówna W., Piwowar J. Stubiedou E. 
Na zastępców: kol. kol. Bogdański F. i Po 
ręba A. » 

Następnie zostały zgłoszone i przyjęte 
przez Walne Zebranie następujące wnioski: 
1) w sprawie regularnego wypłacania dodat- 
ku mieszkaniowego przez Magistrat m. Wilna 
każdego pierwszego; 2) w sprawie zorganizo- 
wania stałej poradni metodyczno-pedagogicz- 
nej dla nauczycielstwa przy Oddziale Grodz- 
kim ZNP; 3) w sprawie zwoływania walnych 
zebrań członków co kwartał, na których mają 
być wygłaszane referaty dotyczące wychowa- 
nia, nauczania, spraw ogółno-państwowych i 
zawodowych. : 

W zwiazku z tem dnia 22 października 

  

    

    

  

r.b. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału 
Grodzkiego, na którem zostały podzielone 
czynności w następujący sposób:  wiec-prze- 
wodniezący kol. Skórko A., sekretarz Hajma- 
nowa Klara, skarbnik kol. Wójcikowa ©. 
zast. sekretarza kol. Karpowiczówna J., zast. 
skarbnika kol, Kacprowiez Z., przewodniezą- 
cy sekcji wczasów kol. Hynek J., przewo- 
dniczący Sekcji metod.-pedagogicznej kol. 
Kacprowicz i referent prasowy objął kol 
Malczyk Witold. 

Jednocześnie po przedyskutowaniu wnio- 
sków powołano do życia poradnię metodycz- 
no-pedagogiczną, oraz wydelegowano kol. Haj 
manową i kol. Malezyka do p. inspektora 
szkolnego i p. prezydenta m. Wilna celem po- 
czynienia starań o regularne wypłacanie do- 
datku mieszkaniowego. 

Po ułożeniu płanu pracy na cały rok, po- 
siedzenie zamknięto. ы 

z SADÓW 
„DZIENNIK WILEŃSKI" CONTRA 

„GŁOS WILNA* 
WYROK ZOSTANE OGŁOSZONY JUTRO 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpatrywał spra- 
wę trzech współpracowników nieistniejące” 
go już dziś pisma p.t. „(iłos Wiłna'* oskarżo- 
nych przez wydawcę „Dziennika Wileńskie- 
go** p. Zwierzyńskiego o zniesławienie. : 

Ławę oskarżonych zajęli: p. Stanisław 
Ochocki, naczelny redaktor p. Witold Gór- 
nisiewicz, wydawca i p. Henryk Kassyano- 
wicz, redaktor odpowiedzialny „Głosu - Wil- 
na'. 

Sprawa nabrała zrozumiałego rozgłosu a 
sam proces trwał do godziny 1-ej w nocy. Wy 
rok zapowiedziany został na 2 b.m. o godz. 
10-tej rano. Wobec spóźnionej pory, jak rów 
nież ze względu na obfity materjał, obszerne 
sprawozdanie z tego wyjątkowo ciekawego pro 
cesu prasowego. podamy w jutrzejszym nume- 
rze naszego pisma. 

nie 
— Zjazd działaczy gospodarczych BBWR. 

W niedzielę ubiegłą odbył się w Nieświeuu li- 

czny zjazd działaczy gospodarczych i społecz- 

nych, zwołany przez Powiatową Radę BBWR 
w Nieświeżu. Na zjazd przybyli między innymi 
posłowie na Sejm Szymanowski i Poźniak, oraz 
senator jeleński (wybrani z terenu Nowogród- 
czyzny). Na zjeździe omówiono aktuałne zagad- 
nienia społeczne i gospodarcze, w myśl wskazań 
zakreślonych przez  ogólno-państwowy zjazd 
działaczy gosp. i społ. BBWR, przyjmując w 
zakończeniu szereg tez i uchwał. Z okazji zjaz- 

du wysłano depesze do prezesa BBWR Sławka 
oraz do p. wojewody nowogródzkiego Świder- 
skiego. W imieniu p. wojewody był obecny na 
zjeździe i wygłosił przemówienie powitalne sta- 

rosta nieświeski Winczewski. Obrady toczyły 
się od 10 do 19 wieczór przy dużem zaintereso- 
waniu uczestników. 

— święto Chrystusa-Króla w Słonimie, — 
W dniu 29 października odbył się po raz pierw- 
szy w Słonimie obchód ku czci Chrystusa Króla. 

O godz. 11-tej w kościele parafjainym na 
Zamościu ks. Romuald Świrkowski, dziekan sło 
nimski odprawił uroczyste nabożeństwo, na któ- 
re przybyły delegacje poszczególnych stowarzy_ 
szeń i związków ze sztandarami, hufce P. W. 

i szkolne, kompanja honorowa 80 pp ze sztan- 
darem i orkiestrą, przedstawiciele władz pań- 

stwowych i wojska z p. starostą E. Koślaczem 
na czele. й 

Po Mszy św. uformował się olbrzymi po- 
chód organizacyj, wojska i wiernych, krocząc 
przy śpiewie pieśni religijnych przez ulice mia- 
sta do Domu Ludowego, gdzie odbyła się aka- 
demja okolicznościowa według podanego już 
poprzednio przez nas programu 

Zainteresowanie uroczystościami ogromne. 
Szczupłe sale Domu Ludowego nie mogły po- 
mieścić kilkutysięcznego tłumu wiernych; spora 
ilość publiczności zmuszona była wrócić do do- 
mów. — A szkoda! Akademja wypadła bardzo 
dobrze. Poczynając od pięknego zagajenia i re- 

feratu p. Muśnickiej, pełnego głębokiej treści i 
miłego ujęcia tematu, i kończąc na deklamacji, 
śpiewie, muzyce i żywym obrazie, wszystko to 
godnie charakteryzowało uroczystość i przyczy- 
niło się do wytworzenia atmosfery niezwykle 
uroczystej. : 

— Młodzież krajoznawcza a rocznice sło- 
nimskie. W związku z obchodem w dniu 11-go 
grudnia br. 400-lecia nadania Słonimowi praw 
magdeburskich, 300-lecia śmierci Lwa Sapiehy 
oraz 150-lecia otwarcia kanału Ogińskiego, w 
dniu 30 paźdz. odbyło się posiedzenie delega- 
tów kół młodzieży krajoznawczej przy średnich 
zakładach naukowych w Słonimie i Żyrowicach, 
na którem zapadła uchwała zorganizowania ob- 
chodu międzyszkolnego, poświęconego 15-tej 
rocznicy odzyskania Niepodległości oraz wymie- 
nionym rocznicom. 

Obchód ten odbędzie się w Domu Ludo- 
wym w dniu 12 listopada. 
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— Uroczystości Batorowe. Uroczystości 

ku czci 400 rocznicy urodzin Króla Stefana 

Batorego odbędą się w dnie 
pada. Pierv dzień poświ 
ieciu istnienia 81 p. p. ziemi grodz 

Na uroczystość tą, jak już podawa 
przybywa D. Prezydent 

oraz przedstawiciele h 

Dla ułatwienia prz 
gamizowane pociągi wycieczkowe z różnych 

dzielnie Polski. 
— święto rolnicze. Wielkie święto rolni- 

cze pogczone z pokazem i i stę sem płodów 
rolmych odbyło się w ub. miesiącu w Małej- 
Brzostowiey 

Święto zaszczycił swoją obeenością p. Sta- 
rosta Droźański. | : 

— [Lmstracja szkół W tych dniach nowó 

mianowany inspektor szkolny p. Józef Mrocz- 
kowski przeprowadzał lustrację szkół pow- 
szechnych w powiecie 

— Posiedzenie Rady Miejskiej, W swoim 
czasie podawliśmy o tem, że posiedzenie Rady 

Miejskiej miało się odbyć jutro, tj. we czwartek. 

Jak się dowiadujemy, posiedzenie to nie odbę- 
dzie sięw. tym terminie, a odroczone zostało 

na inny termin i odbędzie się prawdopodobnie 

w nadchodzącą sobotę. 

— Nominacja w sądownictwie. Jak się do- 
wiadujemy, pełniący dotychczas obowiązki kie- 

rownika Sądu Grodzkiego w Grodnie p. sędzia 

Buchali mianowany został kerownikiem. tegoż 
sądu. 

— Komitet bezrobocia. Przed kilku dnia- 
mi w sali posiedzeń Sejmiku Powiatowego 0d- 

było się pierwsze posiedzenie Komitetu do 
spraw bezrobocia. Tematem obrad były spra- 

wy dotyczące akcji dożywiania dzieci w do- 

mach prywatnych. 
W r. ub. dzięki akcji K. B. liezba dzie- 

ci dożywianych w domach prywatnych przez 
prawie pół roku sięgała około 500 osób. 

_ — Walny Zjazd Straży, Pożarnych. W 
dnin 1 listopada odbędzie się w grodnie wal- 
ny zjazd delegatów straży pożarnych z pow. 

grodzieńskiego. 

    

        

            

     
    

  

   Obrady odbywać się będą w sali posie- 

dzeń Wydziału Powiatowego. 

— Bokserzy Białegostoku zwyciężyli w 
Grodnie. Na otwarcie sezonu odbył się w Grod- 

nie międzymiastowy mecz” bokserski Białystok 

— Gródno. Reprezentacja Białegostoku, którą 

stanowili zawodnicy K. S. Jagiellonia nie poka- 
zali w Grodnie walk, jakich spodziewano się po 

mistrzach okręgu. 
Skład Grodna zestawiony z zawodników 

Ośrodka W. F. i Makabi walczył jak równy z 

równym, a że przegrał w stosunku 7 : 5 to nic 

dziwnego, gdyż zawodnicy nie są jeszcze w 
pełnej formie, ale mimo to mogli w tym samym 

stosunku mecz wygrać. 
Wielką sensacją było zwycięstwo  młode- 

go zawodnika Talko Ii, który pokonał zdecydo- 
wanie byłego mistrza Polski — Stempniaka, 
byłego zawodnika Warty poznańskiej, a obecnie 
członka Jagiellonii. 

Wyniki walk były następujące: W. wadze 
muszej Górecki (B) wygrywa na punkty u 

Sznitkesa (G.). W wadze koguciej Jerzy” wy- 

równuje punkty na Maju. Była to walka naj- 

piękniejza. W wadze piórkowej Perelztejn (G.) 

przegrywa na punkty do Piotrowicza. W wa- 

dze lekkiej Talko Il zdecydowanie bije na pun- 

kty Stempniaka. W wadze pół _ średniej Petel- 
czyc (B.) uzyskujewynik remisowy z Rubinem. 

Wynik ten krzywdzi grodnianina, a orzeczenie 
sędziego wywołuje długo niemilknące protesty 
publiczności. W wadze średniej Kušnier 18.) 

dość niespodziewanie zwycięża na punkty Tal- 

ko I ustalając wynik spotkania-w stosunku — 

7 : 5 dla Bialegostoku. 
Na marginesie spotkania dodać trzeba, że 

dwaj młodzi pięściarze Grodna, a. mianowicie 
Talko II i „Jerzy“ dysponując błyskawicznemi 
ciosami, wykazali wielki talent, a sądząc z ich 
walk — można im rokować w przyszłości wiel- 

kie powodzenie na obcym gruncie. 
Na ringu sędziował p. Laczkowski. Publicz 

ności około 300 osób. So. 

. foboników do pracy, 

— Akcja strajįkowa robotników budowla- 
mych. W związku z trwającym strajkiem. robot- 

ników „budowlanych, w dniu. 30 paźdz. w lokalu 
Rady Zw. Klasowych odbyło się zebranie straj- 

kujących robotników przemysłu budowlanego, 

którzy przybyli w liczbie 65 osób. 

Na zebraniu tem pp. Krasiński, Keda i Rosz 

  

kowski przemawiali do strajkujących, omawia- 

jac przebieg strajku. 

Wysunięto jednocześnie dla przedsiębior- 

ców . warunki, któreby umożliwiły . wznowienie 
, pracy. Warunki te, żądające podwyższenia pła- 

cy robotników o 50 proc., przyjęcie wszystkich 

oraz zapłącenia za czas 
przez przedsiębiorców nie z0- 

stały przyjęte. Mianowicie zgodzili się oni tyl- 

ko na podwyższenie płac o 40 procent. Wobec 
takiego stanu rzeczy robotnicy uchwalili straj- 

kować. nadal. > 
=: . Ucieczka, z aresztu. W .dniu.31 pążdz 

zbiegł z aresztu, garnizonówego _ Czesław, Dem- 

bas, podejrzany o dokonanie włamania kaso- 
wego w Raczkach. : 

— Zatrzymanie praktykanta reierendarskie- 
go Okręgowej Kolei Państwowej. W dniu 30 
października zatrzymany został praktykant re- 
ferendarski Wydziału Handłowo - Taryfowego 

Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Wil- 
nie, Mikołajczyk, Władysław. Е 

Mikołajczyka przytrzymano „pod żarzutem 

wymuszania łapówek od. poszczególnych właś- 
cicieli autobusów. 

— Kradzież z terenów wojskowych. — Na 

trwania strajku, 

      

kradzieży cegły z terenów wojskowych przytrzy * 
many został Rokuć Jan (Moniuszki 25). 

— Z życia harcerskiego w Grodnie. Po nie- 
dawno zakończonych zawodach sportowych do- 
wiadujemy się, że Komenda Hufca Haręerzy 
giodzieńskich w celu ujednostajnienia progra 
mów pracy i umożliwienia każdej d rażynie w 
drodze rzetelnej pracy, zdobycia miana druży- 
ny hareer. rozpisała końkurs na różnego то- 

  

dzaju zagadnienia ściśle harcerskie. Prace kon- 
kursowe prawie w całości zawiera 
program pracy harcerskiej posz 
nostki. 

Rozgry ywki z konkursu przeprow: adzone bę- 

przyszłego. 

    

ą całoroczny 
zególnej jed- 

dą w maju rokw 

  

— Urzędowa. W dniu dzisiejszym (1 li- 
stopada) p. wojewoda Stefan Świderski wy- 
jeżdża w sprawach „służbowych do Warszawy. 

                            
28 października odbyło się zebranie SBE 

go Koła LOPP, pod przewodnictwem p. bur- 
mistrza inż. L, Wolnika. Sekretarzował p. 
Stefan Pilichowski. | в 

Na zebraniu tem, na prezesa kola, pono- 
wnie powołano p. Szwaranowicza, ktėry swe- 

go czasu, ze względu na nawał zajęć służbo- 
wych zrzekł się prezesury: na sekretarza po- 

wołano p. L. Leszkiewicza, na skarbnika p. 
Dawidowicza. Do komisji rewizyjnej: p.p. Cu- 
kiermana i Bogdanowieza. 

Najbardziej zasługującą na uwagę była 

uchwała powzięta na tem zebraniu, by wszy- 
sey członkowie koł zaopatrzyli się w maski 
gazowe. Obecni na zebraniu — członkowie 
koła zamówili na miejseu potrzebne maski. 

Wzmiankowana uchwała winna znaleźć 
nleżyty oddźwięk wśród społeczeństwa i na- 
śladownictwo innych kół LOPP na terenie 
województwa. 

— Wisielec w lesie. W lesie koło Drozdów 
gm. świerżeńskiej, o kilometr od. najbliższych 
chałup, znaleziono wiszące na drzewie zwłoki 

Radziłowicza Jana. 
Dochodzenie wykazało, że Radziłowicz po- 

pełnił samobójstwo z obawy przed mającem 
nastąpić w dniu następnym aresztowaniem. — 
Aresztowanie stało w związku z drobnemi kra- 

dzieżami, których Radziłowicz dokonał w Stołp- 

cach. 
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EPIDEMJA GRYPY I ANGINY 
W związku z raptownemi zmianami pogo- 

dy naszego klimatu, wszyscy jesteśmy skłonni 

do przeziębienia, na skutek czego stale żapa- 

damy na różne choroby, powstające na tle tak 

zwanego „przeziebienia“, szczególnie na: gry- 

pę, anginę, malarję, influencję, krztusiec u dzie- 

ci, uporczywe bóle głowy i wiele innych tym 

podobnych niedomagań. Należy przeto wszyst- 

kim wiedzieć, że skutecznie zapobiega i ratuje 

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — Źwyciezca 
— Jakto? Dła przyj — Kapitan Ronald Keane, — przedsta- 

wil sie. 
— Pan jest wojskowym? — zapytał Duff. 

— Co... hm... tak... 
— Tak, mogę potwierdźić, że pan jest woj 

skowym, — wtrąciła Pamela Potter, zwra- 

cając się do Duffa. — Kapitan Keane mówił 

mi. że służył w armji angielskiej i był, jako 

wojskowy w Indjach i Południowej Afryce. 

Duff spojrzał na kapitana. 

— Czy to prawda? 

— Hm... - Keane wahał się. - Nie, właś- 

ciwie to nie jest ścisłe. Tak, trochę... koloryzo 

wałem. Pan rozumie: na pokładzie, ładna pa- 

nienka... 

Rozumiem skiną! detektyw. — W takich 

okolicznościach niektórzy starają się wywrzeć 

wrażenie wszelkiemi sposobami, nie licząc się 

z prawdą. To się zdarzało i dawniej. Ale czy 

był pan kiedykolwiek w jakiemkolwiek woj- 

sku, kapitanie Keane? 
Zmów Keane zawahał się widocznie. Ale 

inspektor znał się zbyt dobrze na rzeczy, aby 

można go było dłużej okłamywać. 

—Przykro mi — rzekł, — ja...hm... ten ty 

tuł jest właściwie czysto honorowy. Znaczy on 
niewiele... a raczej nie. 

— Czem się pan zajmuje? 

i Obecnie, niczem. Byłem inżynierem. 

— Jak się to stało, że pan wziął udział 

w tej wycieczce? 

    
w/ydawsa Siaaisiew Kiackiewias, 

w powyższych chorobach siarczan chininy w 
specjalnych pigułkach „Original“. 

W celu zabezpieczenia zdrowia u dorosłych 

i dzieci pożądanem 'jest mieć i stosować piguł- 

ki „Original*, które można nabyć w każdej-ap- 
tece w cenie zł. 2 gr. 50 za oryginalną rurkę, 

zawierającą 50 szt. pigułek „Original“ z Nr. 

Reg. 1492 i przepisem sposobu ich stosowania. 

emności naturalnie! 
— Mam nadzieję, że pan nie będzie za- 

wiedziony w nadziejach! Co pan wie o wyda- 

rzeniach ostatniej nocy ? 

  

— Absolutnie nie! 

— Domyślam się, że pan również był na 

spacerze, dziś rano? 
— "Tak, byłem. Podejmowałem pieniądze 

na czek w American Express Office. 

— Było w umowie, że pam będzie miał 

czeki tylko do Nomad! — wybuchnął nagle 
doktór Lofton, dla którego interesy były zaw 
sze na pierwszym planie. 

— Miałem kilka innych R — mruk 
nął Keane zaczepnie, — Czyżby to było prze- 

ciwne prawom ? 

— Ta sprawa była wyjaśniona dostatce»- 
nie w naszej umowie!... — Gorączkował się 
Lofton, ale Duff uciął dalszą dyskusję. 

— Pozostał nam jeszeze ten pan, siedzą- 

cy w rogu, — rzekł, skinąwszy ku wysokiemu 
mężczyźnie w tweedowym ubraniu. |Gentle- 
man ów miał w ręku ciężką laskę, a prawą no 

gę wyciągnął sztywno przed sobą. 

— Jak się pan nazywa, sir? 

— John Ross, —odrzekł zagadnięty. — 
Jestem włóczęga z Tacomy,  Washingtonu. 
Długo marzyłem o takiej podróży, ale nie wy 
obrażałem sobie nie podobnego. Życie moje 
jest otwartą księgą, panie inspektorze. Niech 

   

ZAWODY W MASKACH GAZOWYCH. 

W dniu 29 października odbyły się doroczne 
zawody w maskach gazowych. — Startowało 

27 drużyn wojskowych i cywilnych, Pierwsze 

miejsce zajęła drużyna Nr. 20 PW Pocztowego 
w czasie 17 min. 11 sek., 2) drużyna Nr. 28 

3 baonu sap. 17 min. 33 sek., 3) drużyna Nr. 

23.13-g0 pułku ułanów 17 min. 45 sek., 4) dru 

żyna Nr. 24, również 13 p. uł. 17 m. 46 sek., 

5)-driižyna 85 pp. 17 min. 56 sek., 6) drużyna 

85 pp. 18 m. 01 sek. Drużyna żeńska zajęła о- 
statnie miejsce w czasie 20 min. 01 sek. wy- 

przedzena tylko © 6 sek. przez ostatnią drużynę 

męską 6 pp.— Wszystkie drużyny dostaną dy- 

piomy, pierwsza zaś družyna nagrodę przechod- 

nią, Ofiarowaną na ten cel przez Wojewódzki 
- Komitet LOPP w Wilniė, ° -, 

Trasa wynosiia 2.806 metrów. Start urzę- . 

dzony był na ulicy Witoldowej, meta zaś na pl. 

Katedralnym, Zawody zorganizował 

LOPP, sędziów zaś dełegował Okręgowy O- 
środek Wych. Fiz. 

KOMUNIKAT A. Z. 5. 

AZS podaje do wiadomości, że zreorgani- 

zowany zarząd sekcji narciarskiej . ukonstytuo- 

wał się jak następuje: 

Kierownik wyszkoleniowy prof. Pietkiewicz 
Konstanty. 

Kierownik turystyczno - wycieczkowy. kol. 
Grabowiecki Jan. 

Kierownik zawodniczo - sportowy kol. Stan 
kiewicz Wiktor. 

Gospodarz i skarbnik kol. Paciulewicz Sta- 
nisław. 

Sekretarz kol. Starkiewicz Mieczysław. 
Specjalna zaprawa narciarska dla zawod- 

ników odbywa się w czwartki o g. 17 i soboty 

o g. 18 w sali gimnastycznej AZS<u (gmach 
główny). 

Zaprawę prowadzą prof. 
kol. W. Stankiewicz. 

* * * 

Zarząd Pol. Zw. Eekkoatletycznego zajmuje 

się obecnie ustaleniem kalendarzyka międzyna- 

rodowych zawodów w roku przyszłym. Dokład 
ny terminarz tych imprez ogłoszony będzie z koń 

cem bież. miesiąca. Jak się dowiadujemy, prze- 

widziane są następujące imprezy. 

W połowie czerwca — zawody w Antwer- 

pii, w końcu czerwca — mecz ze Szwecją lub 
Sowietami, 13 i 14 lipca Polacy biorą udział w 
mistrzostwach Anglji. W końcu lipca mecz ko- 
biecy z Czechosłowacją lub Włochami, 16, 17 

i 18 sierpnia — 4-te kobiece igrzyska w Londy- 

nie. W końcu sierpnia mecz kobiecy z Japonią i 

męski z Węgrami.Na początek września prze- 

widziany jest mecz z Czechosłowacją, a w poło- 

wie września mistrzostwa Europy we Włoszech. 
" Zimowe mistrzostwa Polski odbędą się w lu 

tym 1934 r. w Zawody główne o mistrzostwo 
Polski rozegrane będą w lipcu. 

  

Giełda warszawska 
z dnia 31 października 1933. 

WARSZAWA PAT. — Giełda. DEWIZY: 
Belgja 124,30 — 124,61 — 123,99 
Gdańsk 173,27 — 173,70. — 172.84 
Holandja 359,35 — 360,25 — 358,45 
Londyn 28,17 — 28,14 — 28,29 — 28,01 

Nowy York kabel 5.95 — 5.98 — 5,92. 

Oslo 141,85 — 142,55 — 141,15 
Paryż 34.86 — 34.95 — 34,77 

Praga 26,45 —. 26,51 — 26,59 
Szwajcarja 172,52 — 172,95 — 172,09 
Włochy 46.96 — 47,19 — 46,73 
Berlin w obr. nieof. 212,58. Tendencja prze- 

ważnie słabsza.-— > York i Londyn moc- 
niejsze. 

AKCJE: Bank Polski 79,80. a niejedno- 
lita. 

DOLAR w obr. pryw. 5,93—5,95, Rubel 4,70 
POŻYCZKI POLSKIE w Nowym Yorku:— 
Dillonowska 70.50 

" Warszawska 49.— 
Śląska 46-— 

>= czci AAS   

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rew. 
l-go Stefan Wojciechowski, zamieszkały w Wil- 
nie przy ul. Zakretowej Nr. 13—1, na zasadzie 

art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu 7 listo- 
pada 1933 r. o godz. 10 w Wilnie przy ui. Wi- 
leńskiej Nr. 2 odbędzie się publiczna licytacja 

ruchomości, a mianowicie: mebli, sąmowaru ni- 
klowego, 2-ch maszyn do szycia f. Singer, pal- 
ta zimowego i garnituru męskiego, oszacowa- 
nych na łączną sumę zł. 630 gr.—, które można 
oglądać w dniu licytaejj w miejscu sprzedaży 

w czasie wyżej oznaczonym. 
Wilno, dnia 19 października 1933 r. 

Komornki (—) Stefan Wojciechowski. 

Sprawa Wil. Pryw. Banku Handlowego p-ko 

Szymonowi Marszałkowi. 

pan powie jedno słowo, a odczytam głośno ca 

łą stronę, którą pan wybierze! 

— Pan jest Szkotem, przypuszczam? — 

Zgadywał Duff. 
Ross uśmiechnął się: 

— Bóg jeden wie, skąd pochodzę! Prze- 

byłem w Ameryce spory kawał życia. Widzę, 

że pam spogląda na moją nogę, a ponieważ 

wszyscy tutaj tłumaczymy nasze blizny i sła- 

bosci, więc zaraz i ja swoje sprawy wyłożę: 

W czasie wycieczki do puszezy, przed kilku 
miesiącami, byłem tak nieostrożny, że zrąba- 

ne drzewo upadło mi na nogę. Połamało mi to 

sporo kości, 

      

  

  

   

które potem nie- cheiały się zr0s- 
nąć tak, jak należało. 

— To smutno! Czy nić wie pan coś o mor 

derstwie ? 
_— Nie, a nie, panie inspektorze. Żałuję, 

że nie mogę panu dopomóc. To był miły, po 
rządny staruszek, ten Drake! Poznałem się 

z nim bliżej na okręcie i mieliśmy obaj dob- 
re apetyty. Bardzo go polubiłem! 

— Sądzę, że pan również... 
Ross pokiwał głową. 

— Tak, spacerowałem dziś rano. Mgła 

i t. d. Macie tu ciekawe, miasteczko, Inspek- 

torze. Powinnoby leżeć gdzieś na "JS Pacy 

ка ! 

— Raczej życzyłbym sobie przeniesienia 

tego brzegu tutaj, — odrzekł Ja — a szcze 
gólnie jego klimatu. 

Ross wyprostował śię, = jadac - 
— Qzy był pan tam, Inspektorze? 
— Bardzo krótko, przed kilku laty. 
— Cėž pan myśli o nas? — zapytał „Włó 

częga““ 

  

vwa“ Wilno Zamkowa 2. 
w! © © p 
w Wilrikse     
  

} 
  

Komitet . 

K. Pietkiewicz i 
w 

  

0HR LIONEL 
A N- wssanialszy lilm Świata! Królewska Rodzina Geniuszów Ea"anu 

ETHEL 

Nsd program: Najnowsze strakcje. 

BAR RY AM O RE 
w monumentalnem arcydiiele, zreslizowanem z nieslychsnym rczmachem rež: R. BOLESEAWSKIEGO 

„OSTATNIA CAROWA" 
Najpiękniejsze miłosne pieśni rosyjskie oraz romanse cygańskie, — Wystasa niebywała i olśniewająca. 

  

Dziś! Największa sława Ameryki gezjsina Hanriet a ORA czaruje fencmenaleą grą = 2 
w potężnej tej kreacji p. t. 

"„„PILGRIKAGE** 
Premjers w Wilnie jedaocześnie 2 Warszawa Nad program: Dodstki Gžwiekowe CENY ZRIŹO RE 

od
y 

(Rzzard życia) 
  

  

Dziś w kinie , 

  

  

Radje wileńskie 
ŚRODA, DNIA 1 LISTOPADA 1933 R. 

  

   

  

chwilka gosp. dom. 
two. 10.45: 

12.10: Копиш. 

10.00 
Muzyka. religijna. 11.57: 
meteor. 12.15: Poranek 

14.00: 
nych warunkach nabycia ziemi w 

Ji rządowej — odezyt. 14.15: Mużyka. 
„Na eo mogą liezyć rolniey w nowopo- 
h Izbach Rolniczych * — z. 15.20 

Utwory fortepianowe. 16.00: Transm. z 
tarza obrońców Lwowa. 16.20: Aud 
dzieci. 16.50: Transm. z Krakowa. 17.05: 
biety dawnego Lwowa'* — odczyt. 17.20: R 
cert. 18.00: Słuchowisko („Sonata księżyco- 
wa'') fragment z życia Beethovena). 18.40: 
Muzyka dawna (płyty). 19.00: Program na 
czwartek. 19.05: Przegląd litewski. 19,20: 
„Rozmowy z tonącymi'* — II list z Paryża 
naszego speakera Ant. Bohdziewicza. (dokoń- 
czenie). 19.35: Recital śpiewaczy. 20.05: Kon 
cert religijny. 20.50: Dziennik wieczorny. 
21.00: Odczyt aktualny. 21.15: Kóncert kwar 
tetu polskiego. 22.00: Wiad. sportowe 22.15: 
I-szy wieczór Miekiewiezowski poświęcony 
trzem pierwszym: tomom Sejmowego Wydania 
Dzieł Wszystkich. Transm. ma wszystkie sta- 
cje. 23.00: Komun. meteor. 

Ozas. 
muzyczny, pogadanka, d. e. poranku. 
„O kor: 
parcela: 

15.00: 
     

    

  

CZWARTEK, DNIA 2 LISTOPADA 1933 R. 

9.00: Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 
poranny, muzyka, chwilka gosp. dom. 10.00 
Nabożeństwo z Wielkich Piekar na Śląsku. 
11.30: Przegłąd prasy, wiad. o eksporcie, ko- 
munikat, czas, muzyka, dziennik połudn., ko- 
mtunilcat. meteor., muzyka. 15.25: Poeci 
dzienny. 15.30: Giełda roln. 15.40: Muzyka z 
płyt. 16.10: Słuchowisko dla młodzieży „Co 
ożywia człowieka'* podług Tołstoja. 16:40: 
„Pamięci kobiet poległych w walce o niepo- 
dległość — odczyt. 16.55: Recital organowy. 

  

17.50: Codzienny odeinek pow. 18.00: „Kata- 
kumby rzymskie'* — odczyt. 18.20: Słuchowi- 
sko („Don Juan Tenorio'* — Zorilli) 19.35: 
Program na piątek. 10.40: Skrzynka poczto- 
wa Nr. 268 — listy radjosłuchaczy omówi 
W. Hulewicz. 20.00: „W Dzień Zaduszny** — 
feljeton . 20.15: Dzien. wieczorny. 20.30: „Wi 
dma'* — Moniuszki. 22.00: Skrzynka techn. 

    

„PA 
Pierwsza Poisko Czeska KONEGIR MUZYCZNA 

Znskomity nadprogram. 

Kažių chorobę Gyleczysz 
jeżeli regularnie zażywać będziesz 

  

- LIOŁA Dra BREYERA 
najskuteczniejsze w nast. chorobach: 

Nr. 1—w kaszłu, astmie, rozedmie płuc 3.50 
Nr 2= w reumatyzmie, artretyzmie, złej 

przemianie materji, nieczystości 
cery, chorobach skórnych 

Nr. 3 — w chorobach żołądkowo - kisz- 
kowych, wątrobowych, żółtaczce 

Nr. 4 — w chorobach nerwowych, bólu 

3.50 

З 

głowy, bezsenności, ogólnem wy- 
czerpaniu 4— 

Nr. 6 — w niedokrwistości i ogólnem osła- 
bieniu. 

Nr. 7 — w chorobach nerkowych i pęche- 
rzowych — 

Nr. 9 — przeczyszczające w chronicznem 
zatwardzeniu i hemoroidach 1.50 

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w 
aptekach, składach aptecznych i drogerjach 

łub w wytwórni 
„POLHERBA''* — a. PODGÓRZE, 

Skrytka Nr. 48. 
Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo 

w wytwórni broszurę „Jak odzyskać zdrowie”. 

ZĄDBAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

šradka 94 edcisków 

„Praw, A. PA KA. 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego 'w Wilnie rew. 
l-go, Stefan Wojciechowski, zamieszkały w Wil 
nie przy ul .Zakretowej Nr. 13—1, na zasadzie 
art. 602 K. P. -C. ogłasza, że w dniu 7 listo- 
pada 1933 r. o godz. 10 w Wilnie przy ul. Za- 

y. walnej Nr. 28/30 odbędzie się publiczna licyta- 

cja ruchomości, a mianowicie: 48 kg. 200 gr. 
nakrętek metalowych różnych wymiarów i 115 
kg. szczeliwa grafitowanego, oszacowanych na 

łączną sumę zł. 570 gr.—, które można oglądać 
w dniu licytacji w miejscu sprzedaży w czasie 

wyżej oznaczonym. 
Wilno, dnia 15 września 1933 roku. 

Komornik. (—) Stefan Wojciechowski. 

  

22.15: Sport. 22.25: Muzyka religijna. 23.00: Sprawa D/H „Sz. Rudomiūskiego“ w Wilnie, 
Komun. meteor. p-ko firmie „Monoloid“ sp. akc. 

= t 

OSTRZEZENIE! | —— > LBRZTZE 
Setki fabrykantów našlsdnje opakowanie| ESTEE 

i markę pud u wszechświatowej sławy = ——=————= 

„5 FLEURS FORVIL-PARI5. DOKTOR 

otbywsją 

  

FÓRVIE   

Gatsnek i zspsch pndru nie dadzą się jed 
psk naśladować. 

Zwracajcie nwsgę na opakowanie pudełka 
pudru, na którem winien być napis: 

5 FLEURS FORVIL-PARIS. 

grawdziwie 
pechóa pfzez 

m'aśste Euiopy i Ameryki 

zaldowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 

i . Ul. Mickie- 
Pader tem jest wyrsbiany jedjnie w Paryżu | 7 cZorEm. U 

Perfumy i wody toalttowe = wicza 24. = 

5 FLEURS FORVIL-PARIS, DOKTOR 
tem fzlni 

wszystkie wielkie 

  

LoówiCzowA 
kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 

Ażeby uniknąć  natlsdown ctw,| cd 12 — 2 1 о4 4—45 
sprzedawane są tyko w oryginal | ui. Mickiewicza 24 — 
nych butelksch, a nigdy na wagę, tel. 277.   
  

Duff zaśmiał się i potrząsnął głową. 

— Niech mi pan zada to pytanie innym 
na razem. Teraz mam zbyt. poważne sprawy 

wstał, — Proszę państwe 

  

głowie, mówiąc , 

zaczekać tutaj chwilę. — Duff wyszedł z 

lonu. 

Fenwick podskoczył do doktora Loftona: 

Mój panie, musi nam pan oddać nasze pie- 

niądze za tę podróż! — zaperzył się, rzuc 

złośliwe spojrzenia przez swe grube okulary 
— Dlaczego tof — zapytał Lofton słod- 

ko. в 

— Ūzy pan przypuszeza, že pojedziemy 

sobie tak wszyscy razem dalej, po tem, co się 

stało? 
— Wycieczka pojedzie dalej, według pla- 

— perswadował Loftón. © 
dzie dalej, czy nie, to już pańska spr 
Od wielu lat odbywam tę samą podróż z roż- 

maitemi partjami, a śmierć nie była całko- 

wicie nieznanem zdarzeniem pośród wielu mo- 
ieh wycieczkowiczów. To, że zdarzył się fakt 

morderstwa nie może w żadnym razie zmie- 

nić moich. planów. Możemy być zatrzymani 

w Londynie, ale to już .jest siła wyższa! Niech 
pan. przeczyta nasz kontrakt, - Mr. Fennwick! 
Nie brałem w nim odpowiedzialności za siły 

wyższe. Muszę, naturalnie, prowadzić dalej 

naszą paitję dookoła Świata, a j 

ce mas opuścić, to uprzedzam, 

mowy 6 żadnym rabacie! | 

— Ależ to rozbój! — Krzyknął Fenwick 
i zwrócił się do niemych świadków tej sce- 

  

    

   

  

nu, y pan poj 

    

e 

   śl pan zech- 

nie może być 

ny: — Mysimy. działąć wspólnie! Chodźmy do 
Ambasady !.. — Ale nikt nic okazał, że się z 

nim solidaryzuje. 

    

BAD ZECRAWCLCZY TZTWENZDCE 

Duff powrócił 
zorcę пеепесо — 

— Panie i panowie, — zaczął inspektor, 

Prosiłem tego człowieka, aby przyjrzał się pa- 
nom dla zidentyfikowania pewnej osoby, 'któ 

ra o godz. drugiej po północy była nieco nie 

pewna co do miejsca położenia jej pokoju. 

Osoby, która, w rzeczywistości, błądziła po 

korytarzu, na którym popełniono morderstwo 
Spojrzał na Bbena, który studjował w skupie 

niu twarze obecnych, w tym staromodnym 

salonie, zamorskich gości. Oczy jego wpatry- 

wały się kolejno w Loftona, Honywooda, Ro- 
ssa i Viviana, przesunęły się tylko po bezbai- 

wnej postaci Fennwicka. 

— To on, — rzekł stanowczo, wskazując 

kapitana Ronalda Keane. 

Kean wyprostował się: - 

— (o to znaczy? 

— Pana spotkałem w czasie noenego ob- 
chodu, o godzinie drugiej po północy, i pan 
powiedział, że tam jest pański pokój. 

— Qzy to prawda, - zapytał ostro Duff. 

— Czemužby... Keane obejrzał się „niespo- 

kojnie. — No, tak, byłem tam. Bo, widzi pan 

ja nie mogę spać i RE książki do czyta 

nia. 

— To jest dosyć stara bajeczka! O elięti 
czytania > — zauważył drwiąeco detek 

tyw. 2 

— Zapewne pan, ma rację, — odpowie- 

dział dowcipkując Keane. — Ale zdarz rzyło się 

że wśród chciwych. wiedzy literatów znalaz 
łem się i ja! Wiedziałem, że Tait ma mnó- 

stwo książek, a młody jego towarzysz ezytu- 
je mu do późnej nocy. Odkryłem to już na ok 

prowadząe Ebena — do- 

   

  

  

   

    

Sans 

  

12 KRZESEŁ 
BURJAN - DYASZA- POGORZELSKA 

  

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, zam. 
Subocz 9—3, na zasadzie 

art. 602 K. P. C. obwieszcza, że w dniu 3 łisto- | 

od godziny 10-tej (nie później 
jednak, niż w dwie godziny), w Wilnie, ulica 

Końska 10—3 odbędzie się publiczna licytacja 

ruchomości, składających się z kredensu i sza- 

ty, oszacowanych na łączną sumię zł. 600 gr— 

na zaspokojenie wierzytelności Kabczewskiego 

Bencela. Powyższe ruchomości można oglądać 
w dniu licytacji pod wyżej wskazanym adresem. 

Wilno, dnia 31 października 1933 r. 

w Wilnie przy ul. 

pada 1933 r. 

Komornik 

Lui 

Dr. Janina 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator. szpit. 
5 Sawicz 
Choroby skórne, 

weneryczne, > 
WILEŃSKA 

Od 5 — 3 wiecz. 

Kupau 
| SPRZEDAŻ 

PPTP CTTEWĘ PTI п 

L powod wyjszda 
Е tanio 

do sprzedania 2 dcmy 
drewnians z 10 mieszk. 
i lokalem ma sklep. — 
Ogród owocowy. Ziemi 
400 sążzi. Stalowa N5 

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

"SER 
litewski pełnotłusty — 
z łezką, bardzo smacz- 
ny z msjąku ORPA 
p. E. Woronkowicza 

kiło 240 poleca 

ZWIEDRYŃSKI 
Wileńska 36, tel. 2% 

  

  

Lekaie 
ZY PREZES 

W DOMU 
Zjedn. Kol. Polskich — 
Wiwulskiego 4 — Pił 

  

sudikiego 10 są do wy- 
uajęci: dwa mieszksnia 
5io i 6io pokojowe że 
wszelkiemi wygodzmi, 
suche, ciepłe, słoneczne 
i niedrogis. Informscie 
w gid:. 18—20 w Zs 
rządzie Okr Z. K P. 
Wiwulskleg 4 

2-POKAO 1 E 
z wzg ósmi do %yna- 
ję a Tata sta 2m2 " 

   

   

  

ręcie. Wiedziałem, że on mieszka na trzeciem 
piętrze, ale nie wiedziałem w którym pokoju. 

ałem sobie, że    

  

riami, i 

2
 

  

  

jak posłyszę czytanie, wejdę i 

Dz:$ początek © tej 

(—) A. Lenartowicz. 

DG WYNAJĘCIA 
2 duże jasne pokoje ze 
wszelkiemi wygodsmó 
Mentwiłiowsks 10 — 2 
na pętrze  (telefom 

RROREYSIAGZYSZYNNOY 
Lekcje 
OL 
Na Kursy Krejz 

i szycia przyjmię > 
czenice za 
płatą. Nauka ia 
Królewska 5 —i4. 

MŁODA 
E 

wychowawczyni wyje- 
dzie do dzieci oć lat 
7—10. Z przygotowe- 
niem do f ej klasg- — 
Świadectwa i referencje 
poważne. —Ui. Wielka 
27—3 Od 12—2 E 
Lars AAA ADA XI 

Par zUKuia 
PRACY 

"WPYOWOWTYYTTTRYE FE 

"'POSZUKU FE 
sdministracji większego 
majątku ziezsk. wzgl- 
kierownictwa eksplos" 
tacji lssnej — edpisy 
świadectw  dotycheza* 
sowej pracy oraz refe- 
rencje b. poważnych 
osób przedłożę, wresz* 
cie mogę złożyć nže- 
wielką kaucję. Olerty 
do „Słowa pod z 

2
 

  

    

  

    

          

     

  

   
    
   

  

Starsza oseka 
poszukuje mieszkanie 
utrzymaniem, wzamicś 
za konwersacje frem- 
cuskie. Może równief 
zająć się gospodarst- 
wem  mieżskiem lub 
wie skiem, 
ni-m icternsiu, 
szenia do sóm. „Słowa 
dia p. L. 

    

  

DESI A 

    

prze luty srybko * 
sumienai- Binte L Tec 
Ryga, Skr. poczt, zfl> 
P.zy sapytauiach dolą 
cz Ć znaczek poczt .*y 
na odpowiedź ze 60 gr 

  

mogę posłuchać pode 

. oko na tego człowieka. 
, wiek — prawdy nie było w nim. 

    

zę książkę. 3 Ale nic nie posłyszałem i 
zdecydowałem, że już jest zapóźno. Kiedy 
spotkałem tego człowieka, właśnie byłem w 

drodze powrotnej do swego pokoju. 

— Qzemu: w razie kowo i 

pan dozorcy, że zaszła omyłka eo do pokoju? 

zainteresował się Duff. 

. — No, wie pan, nie mogłem przecież roz 
trząsać z nim moich potrzeb literackich! Nie | 
zrozumiałby tego. Powiedziałem pierwsze lep | 
sze tłomaczenie, jakie przyszło mi do głowy. 

— To pański zwyczaj, jak widzę, — za 
tł Daft. Chwilę wpatrywał się ostro w 

Keane'a. Pospolita twarz, twarz nie budzą 
ca najmniejszego zaufania... a jednak inspek“ 
torsńie miał podstaw, by nie wierzyć jego sło” 

wom. W każdym razie postanawiał sobie mieć 

takim 

     

  

Chytry i ostrożny ezło 

— Bardzo dobrze, — rzekł, — dziękuję | 
lobenie, może pan już odejść. 

Pomyślał o Hayley'u, który rewidował wd 
górze pokoje. A 

— Faństwo zostaną w tym pokejn, do 6 

ki sam państwa tie zwolnie, — dodai, ignoru“ 
jąe chóralny protest i wyszedł szybko do та 

lego saloniku. Zamykając drzwi za sobą, 20% 

bacz$ł Patricka Taita, który siedział Wypros“ 
towany na kanapie, w ręku miał szklankę wi- 

na. Kennaway lawirował dookoła niego pie 
czołowicie. 

     

  

Kedaktor w.-ż. Witołd Tatarzy  


