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Wciąż zagadkowy Wschó 
Zastanawiając się nad charakterystyczne- 

mi cechami Wschodu i Zachodu, jako wyra- 
zem odmiennych kultur wysuwano często, ja- 

ko reprezentantów tych kultur, Rosjan i Po- 

laków. 

My i oni. My — to świat zachodni, oni-— 
to „„dziez wschodnia'*'. Podobne stanowisko 

zajmowali i „oni'*, uważając Polaków za nie- 
co inny gatunek Rosjan (słowianin i Rosja- 
nin — to prawie synonimy w wielu publikac- 
jach rosyjskich) — ale Rosjan, zgangrenowa- 

ne przejawy kultury, lecz nie na ich źródło. 
Nietylko w literaturze pseudo - naukowej 

lub wręcz brukowej upraszczano zjawisko róż 

nie zachodzących pomiędzy światem zachod- 
nim a wschodnim, ale i w poważnych rozpra- 
wach przeważnie kładzie się nacisk na odmien 
ne przejawy kultury, lecz nie ich źródło. 

Jakże często wskazuje się na to, że na uk- 
ład życia społecznego i politycznego wpłynęła 
zasadniczo tylko niewola tatarska, że cechy 
rosyjskie, a i krew rosyjska w wielu wypad- 

kach i w znacznym stopniu ściśle się łączy ze 
światem mongolskim, że Rosja — jest to 
Wschód mongolski. 

Nie można negować olbrzymiego wpływu 

Wschodu mongolskiego na kształtowanie się 
Rosji i Rosjan. Najnowszy ruch historjozofi- 
czmy rosyjski wręcz określa Rosję, jako Euro- 
azję, ale w żadnym wypadku nie można zbyt 
nio upraszezać skomplikowanego zjawiska — 
kształtowamia się kultury rosyjskiej, — nie 
wolno lekceważyć tej kultury. 

Jak wielkie siły kulturalne posiada naród 
rosyjski dowodzi imponujący wysiłek, doko- 
nany w ciągu XIX wieku, kiedy Rosja nietyl- 
ke dopędziła Europę pod względem kultural- 
nym, ałe w wiełu dziedzinach nawet wyp: 

dźiła ją, dając szereg Światowej sławy uczo- 
nych, myślicieli, poetów, pisarzy, artystów. 

Porównywanie jakości kultury rosyjskiej 
it. zw. zachodniej, mającej najprzeróżniejsze 
odmiany i odeienie, — do niezego nie dopro- 
wadzi, gdyż zmusza każdego do stosowania 
subjektywnych kryterjów. Skrzętne notowa- 
nie wszelkich śladów dwuwiekowej niewoli ta- 
tarskiej również nie rozwiąże wszystkich za- 

gadek. Polacy nie znajdowali się pod jarzmem 
tatarskim, ale przecież wskutek ciągłego sty- 
kania się z nimi zapożyczyli od nich szereg 
zwyczajów, uzbrojenie, sposób prowadzenia 
walki lekkiej jazdy, no i przejęli kilkaset wy 
razów tatarskich, — pomimo to psychika pol- 
ska, nawet Polaka kresowego, różni się zasad- 
niczo od psychiki rosyjskiej. 

Działały więc jakieś przyczyny o wicie 
głębsze i ważniejsze od bezpośredniego, zew- 
nętrznego oddziaływania kultury, ezy też bar- 

barzyństwa (kto jak woli) mongolskiego. 
Wielką zasługą prof. Bogumiła Jasinow- 

skiego, jako autora znakomitej pracy p. i. 
„Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja'', jest 

sięgnięcie do praźródeł różnie psychicznych, 

— zastanowienie się mad kolebką myśli filo- 
zoticznej i religijnej na Wschodzie i na Za- 
chodzie. 

Zestawiając chrystjanizm zachodni z 
wschodnim z gnostycyzmem i z buddyzmem, 

wykazał prof. B. Jasinowski jak się zbliża 

kultura bizantyńska do Wschodu najistotniej- 

szego, reprezentowanego przez buddyzm, a 

przedewszystkiem, jak wielkie są zależności 
ehrystjanizmu wschodniego od myśli Oryge- 

nesa i gnostyków. 

“| Tu ikwi pra - przyczyna wszelkich różnie 

pomiędzy Wschodem a Zachodem! To, że Ros 

janie mają jaźń kontemplacyjną w odróżnie- 
niu od zachodniej jaźni woluntarystycznej, — 

jest faktem, którego nie zatrze, nie zmieni 

żadna rewolucja, nawet bolszewicka, która 

jednak wykazuje największą / konsekwencję, 
bo dążąc do przekształcenia psychiki r 

skiej, miażdży religję, czyli siłę największ. 
Psychika rosyjska może się zmienić jedyme 

pod wpływem katolicyzmu... 
Prof. B. Jasinowski tak charakteryzuje 

kulturę duchową bizańtyńską : 

„Z potężnemi wpływami pierwiastka gnostyc- 

ko - manichejskiego w życiu duchowem bizan 

tyńskiem stoi w najbliższym związku podwój 
ne oblicze bizantynizmu, które nie przeszło nie 

postrzeżenie podczas zbliżenia się Zachodu z 
Konstantynopolem w późnem średniowieczu 

Łagodność kontemplacyjna, cechującz wsehod 
nio - chrześcijańskie uczucie religijne, łączyła 

się tu w życiowej rzeczywistości z wyrafino- 

wanem okrucieństwem, a walka namiętności 
politycznych i rel 

mosferze niesłychanie gwałtownej, w której 
wyłapienie oczu lub kastracja nie należały do 
rzadkości... 

    

    

Możnaby zatem powiedzieć, że zasadni- 
eza  kontrastowość psychiki bizantyńskiej 
ujawnia się bądź, jako rytm kontrastowy, 

wyrażający się w kolejności stanów psychicz- 
nych (dynamizm życia psychicznego), bądź 
też — jako kontrastowe ujmowanie rze 
wistości (strona statyczna, związana z treścia 
mi)“. 

Ten dualizm psychiczny, tak charaktery- 
styezny dla Rosjan, zaznacza się wciąż tak w 

psychice jednostek, jak i w życiu zbiorowem. 
Łączy się z tem ściśle typowo rosyjska antyte 

za wolności wewnętrznej jednostki i zewnę- 

trznego przymusu ze strony despotycznego pań 
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ych odbywała się w at-* 

do domu, tut ! 

l 
stwa, a w związku z tem tragiczne rozdwoje- 
nie pomiędzy ideałem a rzeczywistością 

Prof. B. Jasinowski w swojem 

dziele dokonywa wnikliwego przeglądu  dzie- 
jów Rosji, dochodząc do słusznego wniosku, że 

„Teraźniejszość mocniejszemi zazwy zwią 
zama jest nićmi z przeszłością, aniżeli się to 
nam najczęściej wydaje; stąd też komuni 
rosyjski wykazuje — i wykazywać mus 

reg cały rodzimych znamion duchowych, 
współczesne zaś państwo rosyjskie z natury 
swej jest nietylko realizacją zamierzeń ponad 

narodowych, lecz  równocześni 

mierze kontynuatorem dawniej: 

dowej'*... 

Formy państwowe Rosji kształtowały się 

zgodnie z psychiką narodu rosyjskiego, — 
hika zaś kształtowała się pod wpływem 

ystjanizmu bizantyńskiego. Niech przemó- 

wi raz jeszcze prof. B. Jasinowski: 

    
awem 

    

     

   
e w pewnej 

ej Rosji naro 

    

  

„Państwo praworządne, gwarantujące oby 
watelom prawidłowość administracji i okreś- 

loną sferę indywidualnej wolności, mogło na- 

rodzić się jedynie w łonie ustrojów, blisko 

związanych z ideą prawa przyrodzonego i umo 

wy społecznej. Napróżno jednak szukalibyśmy 
w dziejach Rosji słabych nawet śladów tej dok 
tryny, opartej na nienawistnej dla słowiano- 

filów „autoafirmacji jednostki: '. Jedyna for- 

ma indywidualizmu, jaką znano w świecie 
wschodnio - chrześcijańskim, skojarzona byta 
z uezuciem religijnem mnicha, z postacią 
anachorety, jako istoty doskonałej. Jed 
nakże słabe próby oddziaływania ideału tego 
na konkretne ukształtowania społeczno - xoli- 
tyczne, stłumione zostały jeszeze za czasów 

Iwana III i Bazylego III, odtąd zaś wolność 
indywidualna, relegowana do głębi sumienia, 

stała się tem bardziej nieziemską już mocą, 

ludzie bowiem przyzwyczaili się do sprzecz- 
nego ideału wolności wewnętrznej i przymusu 
społeczno - państwowego.'* 

Dzieło prof. B. Jasinowskiego zmusza do 
myślenia i zachęca do snucia dalszych rozwa 
żań, dotyczących konkretnych prób nawiąza- 
nia ścisłej łączności pomiędzy Wschodem a 
Zachodem. Na myśl przedewszystkiem nasu- 
wa się akeja obrządku wschodniego. 

W świetle tez prof. Jasinowskiego jakże 

beznadziejnie wygląda żasada tej akcji, — 
jak wielkie ciężary wkłada się ni konwerty- 
tów, którym bez najmniejszych zmian PoE 
tawia się dawne formy, każąc jednocześnie 
zmienić treść, która te formy ukształtowała. 

Niezbyt wielkie są różnice dogmatyczne 
pomiędzy katolicyzmem a prawosławiem, — 

nieistotne są różnice liturgiczne, — ale pomię- 
dzy myślą religijną chrześcijaństwa wschod- 
niego i zachodniego są różnice wielkie. To sta 
nowi największą przeszkodę do zbliżenia się, 
— tu tkwi źródło wzajemnej nieufności, gdyż 
właśnie odmienna psychika, — to nieraz nie- 
uchwytne i nie dające się skonkretyzować 

„coś'* utrudnia zrozumienie strony przeci 
wnej i przy najdalej posuniętej życzliwości i 

braterskim stosunku wytwarza poczucie ob- 
COŚCI. 

Z tego naturalnie nie wynika, aby obr 
dek wschodni nie miał racji bytu w kościele 
katolickim, — owszem, jest on konieczny cho- 
ciażby przy unji na większą skalę, gdy uniei 
znajdują wszechstronną opiekę i wspólnie pra 
cują nad uświadamianiem i przyswajaniem 
nowej treści, — ale jedno jest pewne, że bez 
współdziałania wszystkich katolików, bez wy 
jątkowo serdecznej atmosfery nie można 

ważnie mówić o akcji unijnej. 

  

po- 

W jaki sposób można wytworzyć tę po- 
wszechną, braterską atmosferę, — to już in- 
na rzecz. 

Drugi praktyczny wniosek który nasuwa    
się na myśl po zaznajomieniu się z pracą prof. 

    

  

B. Jasinowskiego, dotycz 

widłowego zorganizowania 
badań, dotyc: 

konieczności pra- 

śle maukowych 
cych dziejów ścierania się myś 

li religijnej Wschodu i Zachodu i kształtowa- 
nia się swoistych form unijnych (w szerokim 
zakresie) na terenach Rzeczypospolitej. * 

   

Już się coś robi pod tym względem. Jaż 
seminarja uniwersyteckie : teologiczne, histo- 
ryczne i prawnicze pod kierownictwem profe- 
sorów ks. Oz. Falkowskiego, ' St. Košcialkow- 
skiego i ks. B. Wilanowskiego wydobyły sze- 
reg ciekawych prae, ale potrzebna jest jakaś 
organizacja, skupiająca wysiłki i specjalnie 
się opiekująca podobnemi pracami. Badania 

te posiadają olbrzymie znaczenie. 

  

O tem trzeba stale pamiętać. 
W. Charkiewicz. 

Agitacja przedwyborcza 
w Bawarji + 

MONACHJUM. PAT. — Partja narodo- 
wo-socjalistyczna rozwija na terenie Bawarji 
olbrzymią . agitację przedwyborczą. Oprócz 
wielkich zebrań publicznych stosuje aparat 
partyjny nowy sposób werbowania, a miano- 
wsie zwraca się do pewnej kategorji obywa- 
teji imiennie, przypominające, że nie są oni 
cziorkami partji narodowo-socjalistycznej. 

W związku z plebiseytem cała prasa prze 
pełniona jest artykułami i wiadomościami o 
zbrojeniu się innych państw, w szezególności 
Francji i jej aljantów. 
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PARYŻ. PAT. Po zakończeniu dyskusji 
w Izbie Deputowanych nad deklaracją rządową 
przed głosowaniem zabrał głos premier Sar- 

raut. Mówca zwrócił się z gorącym apelem 

do wszystkich republikanów, twierdząc, że 
niezmienne stanowisko radykałów _ socjalnych 
i ich potrjotyzm rOzpraszają w zupełności za- 
rzuty niektórych mówców, dotyczące sprawy 

zmiany większości. Podkreślając, że nie za- 

szła żadna zmiana polityki, i że rząd obecny 

będzie kontynuował prace, rozpoczęte przez 
rząd poprzedni, mówca zaznaczył, że jeżeli 
zaszły jakieś zmiany, to dotyczą one jedynie 
osobistych poglądów co do konieczności roz- 

budowania przedewszystkiem gospodarstwa na. 

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

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa 14 Księg. W. Wiodzimierowa. 

GRODNO -- Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koł. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa -- Księgarnia Jaźwińskiega. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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RRCAKKPRAAKCAKIEJA | 

  

binet Sarrauta otrzymał votum zaufania 
rodowego, 

cał się do socjalistów o współpracę, 

waż już 3.krotnie jej odmawiali. Rząd jednak- 
że — dodał mówca — nie wyłącza nikogo, ani 

z prawicy, ani z lewicy od udziału w dziele 
mającem za zadanie przez zastosowanie pręd- 

Premjer zaznaczył, że nie zwra- 

kich i skutecznych posunięć zapewnienie nor- *Ajencji Iskra Oświadczył, 
małnego i regularnego funkcjonowania ustroju 
parlamentarnego, by republika francuska mogła 

w dalszym ciągu spełniać swą misję światową, 

Za wnioskiem zaufania dla rządu wypowie- 
działo się 307 deputowanych, przeciwko — 35. 
Przeszło 250 wstrzymało się od głosowania, w 
tej liczbie socjaliści, należący do grupy Bluma 
i zwelennicy Tardieu i Reynaud, 

Rokowania sowiecko-angielskie 
LONDYN PAT. Prowadzone od szerezu 

miesięcy rokowania handlowe między Anglią 

a Rosją Sowiecką ,znajduje się w całkowitym 

impasie, ze względu na artykuł 21 umowy ot- 

tawskiej, którego zastosowania w stosunkach 

angielsko-sowieckich domaga się Wielka Bry- 

tanja, Rosja zaś sprzeciwia się temu. 

W związku z tą sytuacją „Evening Stan- 

dard'* przewiduje, że Litwinow w drodze po- 

wrotnej z Ameryki zatrzyma się w Londynie, 

celem ruszenia rokowań z martwego punktu. 

Litwinow liczyć ma na to, że w razie uzyska- 

nia porozumienia z Rooseveltem, będzie miał 

możność uzyskania od Anglji pewnych u- 

stępstw. 

Wycofanie floty amerykańskiej z Pacyfiku 
TOKIO. PAT. Komentując  wiadomośći 

prasy o tem, jakoby prezydent Roosevelt za- 
nierzał w przyszłym roku .wycofać amery- 
kańską flotę atlantycką z Oceanu Spokojnego, 

* przedstawiciel japońskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych oświadczył, iż dotychczas nie 
otrzymano żadnego oficjalnego zawiadomienia w 
tej sprawie. Atlantycka flota amerykańska — 
przez dwa łata była skoncentrowana na Oceanie 

Spokojnym. Podobna koncentracja całej flo. 

ty amerykańskiej na Pacyfiku opija japońska 
uwżała za anormalną. Obecnie — zakończył 

swe oświadczenie przedstawiciel japońskiego 
ministerstwa spraw zagranicznych — amerykań. 
ska flota atlantycka — zostaje przesunięta na 
Ocean Atlantycki. Postanowienie to może wy- 
wrzeč tylko jak najlepsze wrażenie na ja- 
poskiej opinji publicznej. 

  

Skazanie Maliszów na karę Śmierci 
KRAKÓW. PAT. — Sąd wydał wyrok, 

skazujący Maliszów na karę Śmierci 

przez powieszenie. Obrońcy zwrócili się 

do p. Prezydenta Rzeczypospolitej o ła- 

skę. ) 
WARSZAWA. PAT. — Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej skorzystał z prawa 

łaski w stosunku do Marji Maliszowej, 

zamieniając jej karę śmierci na dożywot- 

nie więzienie. 

W stosunku do Jana Malisza p. Pre- 

zydent z prawa łaski nie skorzystał. Wy- 

rok będzie wykonany dziś w nocy. 

ponie-. 

DRUJA — Kowkin, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE -- ni. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

ST. ŚWIĘCIANY ... M, Lewin — Biuro 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindei, skład apte czny, 

SMORGONIE -—- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. | 
gazetowe ul. 3 Majs * 

WOLOZYN — Liberman, Kiosk 
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| 
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Poiska propaganda PPS 
zagranicą 

WARSZAWA. (tel. wł.). W Warszawie ba. 

wił w ciągu kilku dni jednen z czołowych — 
działaczy francuskich związków zawodowych 
p. Desire Coine, sekretarz Zw. Zawodowego 
Górników -Okręgu Pas de Palais. 

P. Coine w rozmowie z przedstawicielem 
że był na zjeździe 

socjałistycznych związków zawodowych u 

swoich jak wyraził przyjaciół pp. Żuławskiego 
i Zdanowskiego. Na zjeździe tym wygłosiłem 
przemówienie, ale jak mi powiedziano ani 
jedno moje słowo nie ukazało się w sprawo- 
zdaniu „Robotnika”, 

Musiałem przyjechać do Polski, gdzie je- 
stem po raz pierwszy b. źle usposobiony do 
waszego kraju i waszych rządów. U nas wy- 
rabiają wam wasi socjaliści nienajlepszą opinię 

W naszych kołach socjalistycznych jednym 
tchem wymawia się nazwiska  Mussofiniego, 
Hitlera i Piłsudskiego jako trzech największych 
wrogów klasy robotniczej. Opowiada się nam 
że u Was szaleje terror i robotnicy gniją 
w więzieniach. Byłem przygotowany na spę- 
dzenie przynajmniej kilku godzin w jakim- 

kolwiek areszcie. Musiałem jednak mimo tej 
opinji przyjechać, aby porozumieć się z waszym 

Ministerstwem Opieki ponieważ mam u siebie 
w związku 45.000 Francuzów i ponad 35.000 

Czatery dni gadam tu z ludźmi, powie- 
działem im, że mówią zagranicą nieprawdę. 

Pewnie dłatego się obrazili na mnie i nie 
wydrukowali mego przemówienia. Siedziałem 
na zjezdzie i słyszałem treść przemówień. — 
Zdaniem p. Coine gdyby tego rodzaju prze- 
mówienia były wygłaszane na zjezdzie we 

Francji, to napewno mówców pociągniętoby do 
odpowiedziałności sądowej. 

  

Wybory gromadzkie 

WARSZAWA (tel. wł.) W dniu 4-go b. 

m. rozpoczęły się wybory  gromadzkie w 

woj. Łódzkiem, 5-go odbędą się w woj. Lu- 

belskiem, 7-go w Poleskiem, 8-go w Nowo- 

gródzkiem i Warszawskiem, 9-go w Kieleckiem. 

W województwach tych odbywać się będą 

wybory w pierwszych grupach gromadzkich a 

więc tylko w niewielkich skupieniach do 200 

mieszkańców. Przedłużenie zatem okresu wy- 

borczego na tych najniższych szczeblach było- 

by zbędne i nie cełowe. 

  

Proces © podpalenie Reichstagu 
BERLIN. PAT. — Sobotnia rozprawa w 

procesie o podpalenie Reichstagu zelektryzo- 

wała całą opinję stolicy Rzeszy. Budynek 
Reichstagu od rana otoczono wzmocnionemi 

posterunkami policji, która przeprowadzała 

ścisłą kontrolę wchodzących. Wewnątrz gma 
chu posterunki i kontrola zostały zaostrzo- 

ne. Osobiście kieruje zarządzeniami prezy- 

dent policji von Lewetzow. Sala posiedzeń 
wypełniona do ostatniego miejsca. Przybyli 

członkowie rządu Rzeszy i prasy. Widać rów 

nież wyższych urzędników  ministerjalnych, 
oraz członków korpusu dyplomatycznego. 

Pierwszą sensacją była wiadomość, zako- 
imunikowana korespondentom zagranicznym, 

że Dymitrow, wykluczony na trzy rozprawy, 

zostanie na dzisiejsze zeznanie ministra Goe- 
ringa dopuszczony. — Gdybyśmy dziś Dymi- 
trowa nie dopuścili, — oświadczył przedsta- 
wiciel ministerstwa propagandy — narazili- 
byśmy się niewątpliwie na zarzut zagrani- 

cy, że całą tę grę ułożyliśmy zgóry. 
Rzeczywiście, po chwili zjawia się na sa- 

li Dymitrow. Widać zdaleka, jak obrońca 
Bułgarów Teichert podchodzi do niego, zwra- 
cając mu pewne uwagi, na które Dymitrow 
odpowiada z uśmiechem. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem rozpra 

wy, przewodniczący odczytuje uchwałę trybu- 

nału, dotyczącą dopuszczenia Dymjtrowa. 
O godzinie 10.15 wchodzi na salę Goering, 

w brunatnej koszuli, bez żadnych odznak, w 

asyście wyższych urzędników policji, przed- 
stawicieli S.A. i 8.8. Cała sala z wyjątkiem 
kompletu sadzącego powstaje z miejsc. Przed 

stawiciele prasy niemieckiej i widownia od- 
dają ministrowi ukłon podniesieniem ręki. 
Prezes trybunału odbiera od świadka przysię- 
gę, zwracając uwagę na doniosłość jego za- 
przysiężonych zeznań. 

Trybunał — oświadcza przewodniczący 
— przychylił się do wniosku nadprokuratora 

o wezwanie ministrów Goeringa i Goebbelsa, 
chcąc umożliwić im zajęcie stanowiska wobec 
podniesionych w „Księdze Brunatnej'' zarzn- 
tów. 

Premjer Goering rozpoczyna o godz. 10,20 
swą deklarację i kontynuuje ją bez przer- 
wy do godziny 11,45, dając — według włas- 
nych słów — obraz wypadków, poprzedzają- 
cych podpalenie Reichstagu. Cała jego mo- 
wa posiada charakter wybitnie polityczny. 
Goering powtarza w niej wszystkie znane już 
z publikacyj i przemówień narodowo-socjali- 
stycznych zarzuty pod adresem poprzednich 

rządów, oraz dotyczące działalności komuni- 
stów. 

GOERING NIE CHCE SIĘ USPRAWIE- 
DLIWIA6 

Przemawiając na rozprawie, minister 

Goering podkreślił, że nie będzie się uspra- 
wiedliwiał wobec „hołoty'', na której zezna- 

niach oparta została „Księga Brunatna''. 
Chcąc zwalczać komunizm, nie potrzebował 

podpalač parlamentu. Prowincja pruska ma 

siała zostać wyzwolona z ducha kryminalne-- 

go, w jakim była wychowana przez system da 
wny. Walkę z komunistami Goering rozpoczął 

zaraz po objęciu rządów. Pierwszą rzeczą po 
stwierdzeniu niezdolności policji kryminalnej, 
było wprowadzenie szturmówek i sztafet 0- 

chronnych do walki. Tylko szturmówkom 
zawdzięczać należy, że komuniści dotychczas 

nie zapanowali nad Niemcami. . 
Jeżeli zadaniem trybunału — mówi mi- 

nister — jest wykryć winnych w tym jednym 

wypadku, to moim obowiązkiem jest wytropić 
winnych eksperymentów ciągłego  podszczu- 

wania narodu niemieckiego. Niech proces ten 

zakończy się jak chce. Ja odnajdę winnych 
i ukarzę ich. | 

OMYŁKA W RAPORCIE POLICYJNYM 

Dymitrow zwraca się do Goeringa z za- 

pytaniem, czy w noc pożaru'o godz. 12 hr. 
Felldorf dokonał aresztowań wśród komuni- 
stów na własną rękę, jak twierdzi, czy też na 
rozkaz Goeringa. 

Goering odpowiada, że wezwał Helldorfa 
do swego gabinetu w Reichstagu. 

Dymitrow: „Czy rozmowa odbyła się mię 
dzy 11,30 a 12-tą?'' 

Goering: „Tak''. 
Dymitrow: „Poprzedni świadkowie ze- 

znali, że o tej godzinie p. premjer był w mi- 
nisterstwie spraw wewnętrznych ''. 

Goering zaprzecza. 

Dymitrow: „Nazajutrz po pożarze uka- 

zała się odezwa, podpisana przez prez. Hin- 
denburga, oraz byłego premjera,' wskazująca 
na komunistów, jako na sprawców pożaru. W 

odezwie tej stwierdzono, że przy aresztowa- 
niu van der Luebbego znaleziona została ie- 
gitymacja komunistyczną. W jaki sposób mo 
żna to twierdzenie pogodzić z faktem, że trzej 
funkcjonarjusze policji, którzy rewizji osobi- 
stej dokonali, oświadczyli, że żadnej legity- 
macji nie znaležli?“* 

   podpale 
czas rozprawy w 

  Trybunale lipskim. 

Goering (który widocznie stara się pa- 
nować nad sobą): „Mogę panu odpowiedzieć. 
Wynikło to z widocznej omyłki w raporcie 

policyjnym, która została zresztą potem spro- 
stowana''. 

„PAŃ JEST ŁOTREM '! 

Dalej pyta Dymitrow, jak minister godzi 
stosunek do komunistów ze stosunkami ofi- 
cjalnemi z Rosją Sowiecką. 

Goering zaznacza, że stosunki wewnętrz- 

ne Rosji są dla niego obojętne. Jego zada- 

niem jest rządzić Prusami. ,„Obecnie rozpra- 
wiam się z komunistyczną partją niemiecką, 
oraz z łotrami zagranicznymi, którzy przy- 
byli tu po to, by podpalić Reichstag'*. 

Dymitrow: „To zapatrywanie panuje w 
Rosji Sowieckiej. To jest znane''. $ 

Goering: „Chce pan oświadczyć to, co 
wiadome jest narodowi niemieckiemu. Naród 
niemiecki wie, że pan się tutaj zachowuje w 
sposób bezczelny, że pan tu przybył po to, 
aby podpalić Reichstag. Pan jest w moich ©- 
czach łetrem, którego miejsce jest na szubie- 
nicy''. 

Na to odezwanie się, rozlegają się gwał- 
towne brawa wśród obecnych. * 

Przewodniczący: Dymitrow, — już panu 
powiedziałem, że panu tu nie wolno prowa- 
dzić żadnej propagandy. Niech pan. się nie 
dziwi, że świadek w tak ostry sposób do pa- 
na się odnosi. Zakazuję panu tej propagan- 

dy jak najsurowiej. Pańską rzeczą jest sta- 
wiąć jedynie pytania rzeczowe''. 

Dymitrow: „Jestem bardzo zadowolony z 

odpowiedzi pana ministra. Mam jeszcze jed- 
no rzeczowe pytanie do postawienia''. 

Przewodniczący (w jeszcze ostrzejszym 
tonie): „Odbieram panu głos ostatęcznie''. 

Dymitrow: „Chyba się pan boi moich 
pytań, panie ministrze?''. 

Goering: „Co pan sobie myśli, łotrze?!'* 

Przewodniczący: „Wyrzucić go!'* 
Wśród ogólnego zamieszania wyprowa- 

dzają Dymitrowa. Przewodniczący oświadcza, 
że wyklucza Dymitrowa na trzy dni rozpraw. 

Goering nie panuje już nad swojem obu- 
rzeniem i wśród powszechnego chaosu krzy- 
czy: „Oto na co pozwalają sobie łotry, któ- 

rych miejsce powinno być na szubienicy!'* 
— zwracając się zaś do wyrzucanego przez 
policjanta Dymitrowa, który ciągle coś wy- 
krzykuje, woła wśród ogólnego poruszenia: 
„Jak pan wyjdzie z tego budynku sądowego 
i ja pana pochwycę, to pan jeszcze zoba- 
czy!'' я 

Po zlikwidowaniu tego incydentu przewo- 
dniczący udziela głosu oskarżonemu  Torgle- 
rowi, który powtarza z naciskiem, że ani on, 

ani partja komunistyczna nie mają nic wspól 
nego z podpaleniem Reichstagu. — „Musiał- 

bym być warjatem lub szaleńcem, gdybym 

nie oddał w ręce policji osobnika, któryby za- 
proponował mi podpalenie Reichstagu '*. 

Po krótkich oświadczeniach Popowa, Tor 

glera i Tanewa rozprawę odroczono do po-- 
niedziałku. 

gazetowy 
— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

KOTA id K" Vo ITA ATS | 

sr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

TELEGRAMY 
STRAJK FARMERÓW 

  

  

     

DESMO S (Stan Jowa). — PAT. 
Strajk farmerów w środkowych stanach rol- 
n ch trwa w dalszym ciągu, pr ję 

  

niekiedy ostre formy. W wielu miej 

stanie Jowa rzucono bomby; dochodziło do 

strzelaniny. W Desmoines zniszezono fabry- 
kę sera. Farmerzy utrudniają komunikację 
na drogach w pięciu stanach środkowych. W 

stanie Alabama wybuchł strajk rmleczarzy. 

POWÓDŹ W ALBANJI 

RZYM. PAT. — Donoszą z Albanji, że 
na skutek gwałtownych burz i ule ch de- 

szczów prawie wszystkie rzeki albańskie wy- 
lały, powodując kolosalne szkody. Cała dziel- 
nica miasta Perit została doszezętnie zniszczo 
na pr: rozszalały żywioł, który spowodował 
Śmierć 26 osób. Kilkaset osób jest rannych. 

W niektórych miejscach Albanji wylewy unie 
możliwiły komunikację kołową pomiędzy wio- 
skami. 

MECZ POLSKA — NIEMCY 

WARSZAWA. PAT. — Jak jaż podawa- 
no, Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał 
oficjalną propozycję rozegrania meczu piłkar 
skiego z Niemcami. W tej sprawie odbędzie 
się w poniedziałek specjalne posiedzenie P.Z. 

P.N., na którem zapadnie decyzja, jak się u- 
stosunkować do oferty niemieckiego związku 
piłkarskiego. 

DRUŻYNA HOKEJOWA LEGJI W PRADZE 

PRAGA. PAT. Drużyna hokejowa Legji 
przybyła przed 2-ma dniami do Pragi Cze- 
skiej, witana na dworeu przez przedstawicieli 
Związku Czeskiego, licznych dziennikarzy i 
kolonję polską. Polacy przez ostatnie dwa 

dni trenowali na sztucznem lodowisku. Mecz 
z LTC jest pierwszem międzynarodowem spot 
kaniem w obecnym sezonie w Pradze (Cze- 

skiej. 4 
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Posiedzenie Komisji Budże- 
towej 

WARSZAWA. PAT. W dniu 4 b. m. pod 
przewodnictwem prezesa Byrki odbyło się- po- 
siedzenie komisji budżetowej Sejmu na któ- 
rem dokonano przydziału referatów  poszcze- 

gólnych działów preliminarza budżetowego па 
rok 1934-35. Referat generałny Objął poseł 
Miedziński. 

WARSZAWA, (tel. wł.). Następne posie- 
dzenie Komisji Budżetowej odbędzie się pra- 
wdopodobnie 11-go grudnia. Ewentualny ten 

termin brany jest pod uwagę ze względu na 
konieczność dania czasu referentom dla przy- 

gotowania sprawozdań, W związku z tem 

sesja parlamentarna zostanie Odroczona na 

dni 30. Wobec tego że dekret p. Prezy- 
denta o Odroczeniu sesji wczoraj się nieuka- . 
zał spodziewać się należy jego ogłoszenia w 
pierwszych dniach przyszłego tygodnia. 

Lot eskadry polskiej 
da Sowietów 

MOSKWA. PAT. — Eskadra polska z 
płk. Rayskim na czele wylądowała w Mińsku 
o godzinie 11,30 według czasu sowieckiego. 

Przylot do Moskwy spodziewany był między 
godz. 17 a 18-tą, jednakże z powodu panują- 
cych na odcinku Mińsk — Mohylew  fatal- 
nych warunków atmosferycznych, eskadra 
zmuszona była do zrezygnowania ze startu w 

dalszą drogę, w towarzystwie honorowej 
eskorty samolotów sowieckich. Eskadra pol- 
ska zatrzymała się w Mińsku, gdzie nocuje. 

Prasa zamieszcza wiadomość o locie eska 
dry polskiej na pierwszych stronicach grubym 
drukiem. 

Szef sowieckiej awjacji wojskowej wysto 

sował do płk. Rayskiego następującą  depe- 
szę: 

Do szefa Polskiej Aeronautyki Wojsko- 

wej Pułkownika Rayskiego. 
Szczerze witam Pana z okazji Pańskiego 

przylotu na terytorjum ZSRR. Wyrażam głę- 
bokie ubolewanie z powodu niesprzyjającej 
prognozy pogody, według danych meteorolo- 
giczny. i radzę odłożyć do jutra dalszy lot. 

Jeżeliby zaś' wskutek warunków atmosferycz- 
nych nie udałoby się wystartować również ju- 
tro, czuję się w obowiązku zaproponować Pa- 
nu przerwanie lotu i wyjazd jutro wieczo- 
rem dó Moskwy, by mógł Pan zdążyć na pa- 
radę w dniu 7 listopada, na której bylibyśmy 

bardzo radzi widzieć Pana i Pańskich towa- 
rzyszy. W tym celu wydaję polecenie, by na 
stacji Mińsk przygotowano specjalny wagon 

do Pańskiej dyspozycji. 
Szef Sił Powietrznych Czerwonej Armji 

(—) Ałksnis. 

  

Sprawa Spłaty długów 
NOWY YORK. PAT. Sekretarz stanu Hull 

miał oświadczyć, że przed dniem 7 b. m. na- 

leży oczekiwać oświadczenia w sprawie dła- 

gów. W kołach urzędowych przypuszczają, 
że rokowania ograniczą się do sposobu spła- 
ty zobowiązań. Być może, że zostanie wysu- 
nięta propozycja spłaty długów w srebrze. 

  

Sowiecka afera szpiegowska 
w krajach Bałtyckich 

RYGA. PAT. Policja aresztowała w Dyne- 
burgu urzędnika policyjnego Karola Schulza, 
brata aresztowanej w Finlandji pod zarzutem 
szpiegostwa  Marji Martin. Schulz wypierał 
się udziału w akcji szpiegowskiej, lecz przy 
dalszem badaniu zaczął się wyraźnie  piątać. 

Według doniesień dzienników, rewizja w jego 

mieszkaniu wykryła wiele materjału obciąża- 
jącego z którego jasno wynika, że sieć szpie- 
gowska Marji Martin obejmowała również 

Łotwę i Szwecję. 
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SILVA RERUM 
LWÓW ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ KSIĄŻEK 

DLA EMIGRANTÓW POLSKICH 

Prawie osiem miljonów Polaków znajduje się 

poza granicami Rzeczypospolitej!... O tem trze- 

ba pamiętać! 
Prawie 700 tys. dzieci polskich na obczyź- 

nie wychowuje się wśród obcych, i tylko koło 
300 tysięcy kształci się w szkołach polskich!... 

Polacy są rozrzuceni po całym Świecie, 
więc nie mogą wszędzie posiadać mocnych or- 

ganizącyj, rozporządzających  odpowiedniemi 

środkami, ułatwiającemi pracę wychowawczo- 

oświatową. Brak jest książek polskich zagra- 
To też bardzo dobrze zrobił Lwów, 

inicjując zbiórkę książek dla emigracji. 

Gazeta Lwowska (304) podaje taką ode- 

zwę: 

RODACY! 

Siedem tysięcy książek oraz czasopism 

— zebranych przez Połskie Towarzystwo Emi- 

gracyjne w październiku 1931 r. — to wyraz 
ofiarności względnie pracy całego polskiego 
społeczeństwa, świadczy jasno jak drogą jest 

wszystkim sprawa zachowania polskości naszej 

emigracji. 
I skoro wszyscy zgodnie  zrozumieliśmy, 

że nie wolno nam tracić tej kilkumiljonowej 

rzeszy naszych rodaków na obczyźnie i że do 
nas należy podtrzymywanie, lub rozbudzenie 

w niej poczucia przynależności narodowej i re- 

ligijnej — bądźmy dalej konsekwentni i nie 
ustawajmy w zapoczątkowanem dziele. Szaiy 

Poiskiego Towarzystwa Emigracyjnego dziś 

znów już puste, a nasi wychodźcy wołają o 

dalsze ofiary. 
«Niechaj więc zbiórka książki w czasie od 

5 — 15 listopada b. r. zyskuje jak najwięcej 
łaskawych oiiarodawców, a Świadomość speł. 
nionego obowiązku wobec Boga i Ojczyzny 

będzie im chyba najlepszą nagrodą za ponie- 
sione oiiary. 

Akcją zbiórki książek zajętą się Towa- 

rzystwo Emigracyjne przy udziale młodzieży 

akademickiej, zrzeszonej w Czytelni Akade- 

mickiej.  Sodalicjj Akademickiej oraz Sto- 
warzyszenia katolickiej młodzieży akademic- 

kiej „Odrodzenie*... Jak są potrzebne książki 

na emigracji i jak serdecznie są przyjmowane 

dary, dowodzą listy od rodaków, oderwa- 

  

nych od kraju. 

Oto list siostry miłosierdzia: 
„Wypada mnie przeprosić za to, że tak 

długo zwlekałam z podziękowaniem za prze- 
syłkę książek — bardzo dziękuje w imieniu na- 
szych wyghodźców. Stowarzyszeń młodzieży, 

dzieci a przedewszystkiem chorych w szpitalu 
— ci biedacy przeważnie ranni wskutek wy- 
padków przy pracy nieraz długie miesiące 
spędzają w szpitału i wtedy książka odbra jest 
dła nich wielką radością, Przesyłkę zatrzymano 
na cie, tak długo, że dopiero w przeszłym 
tygodniu 'doszła. Niech Pan Bóg zapłaci. — 
Jeszcze raz składam serdeczne podziękowanie 

i proszę o'łaskawą pamięć na przyszłość. 
Z prawdziwym szacunkiem i wdzięcznością 

Str. Stanisława — Siostra Miłosierdzia 
Oignies P. d. C. Maison St. Vincent 

19 sierpnia 1932 r. 

A oto fragmenty z listu Zarządu Związku 
Towarzystw „Oświata* w Brazylji: 

„Przed kilku miesiącami było we Lwo- 
wie kilka takich dni, Które nazwano „Tygod- 
niem Emigranta Polskiego"; szczęśliwe to 
były dni dla wychodźców, im to poświęcono 

pamięć tych dni. 
Ofiarując książkę kochany Rodak, nie 

wiedziałeś zapewno dokąd zawędruje twój 

dar, zapomniałeś już może o tem. A jednak 
jest ktoś taki, co o tem pamięta i pragnie ci 
okazać wdzięczność. й 

Z dałeka z za morza, z Brazylji rodacy. 
zrzeszeni w Związku Towarzystw  „Oświata* 
za dar około trzech tysięcy książek polskich 
(które w tych dniach dotarły do Kurytyby); 

składają członkom „Polskiego Towarzystwa 
Emigracyjnego* ze Lwowa, a zwłaszcza jego 

Zarządowi gorące podziękowanie. 
Tysiące Rodaków, rozrzuconych po Zie- 

mi Świętego Krzyża, spragnionych słowa i 

książki polskiej, dzięki wspaniałej hojności 
ofiarodawców z Polski, znajdzie zdrowy pokarm 
duchowy, Który utrzymywał i rozpalał będzie Śro 

| uczucie miłości ku dalekiej naszej Ojczyźnie”. 
Kurytyba, dnia 3 sierpnia 1933 r. 

Czy nie należałoby i nam w Wilnie zorga- 

nizować podobnej zbiórki książek? Przecież 

każdy inteligentny człowiek znajdzie u siebie 

kilka dobrych książek do ofiarowania, — a o 
potrzebie takiej ofia ności czy trzeba nam 

tłumaczyć? Lector 

        

znanego Żołnierza przez przedstawiciela I 
Prezydenta Rzeczypospolitej, przez przedstawi- 
'ciela Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawi- 
ciela Ministra Spraw Wojskawych p. Marsza*- 
ka Piłsudskiego. W imieniu Pana Prezydenta 

  
  

Hygieniczny 0 subtelnym zapachu 

niewidoczny 

Najlepszy do twarzy, przygotowa- 

ny na miodzie i wyciągu z lilji białej 

Niezastąpione do mycia twarzy, 

szyi i biustu 

Ideainy do rąk, wciera się do su- 

cha, nadaje rękom aksamitną delikatność 

i białość, 

Warszawa, sE E PER F E l T l 0 N“ 

  

    

ypospoltej wieniec złożył szef gabinetu 
V owego pułk. Głogowski, w imieniu pana 

premjera podsekretarz stanu Lechnicki, w imie- 
niu p „Marszalka Pilsudskiego — witeminister 
Spraw as h gen. Fabrycy. — Na zdję- 
ciu moment po, złożeniu wieńców. 

  

  

(Puder Abarid 

Krem Abarid 

Otrąbki Abarid 

Krem Prałatów 

  

    

  

  

  

SŁOWO 

IWA 0 Ia ОГЛ Г. 
ZNOWU CZŁONEK OUN PRZED SĄDEM WE LWOWIE 

LWÓW PAT. Przed Sądem Przysięgłych 

rozpoczęła się w dniu 4 b.m. rozprawa prze- 
ciwko Stefanowi Nyczowi, oskarżonemu O 

przynależność do OUN i o zamach na aspi- 

ranta P. P. Ciesielczuka. Oskarżony jest stu 

dentem Politechniki (Gdańskiej, dokonaż za- 

machu 27 kwietnia r.b. Nycz posiadał pisto- 

let automatyczny systemu Orgesch. W dniu 

zamachu Nycz zgłosił się do aspiranta Ciesiel- 

czuka, którego znał nie pod jego prawdziwem 

nazwiskiem, a pod nazwiskiem komisarza 

Jurewicza i obiecał dostarczyć kolekcję nie- 

legalnych druków OUN, nadmieniając, że nie 

może ich wręczyć w biurze, tylko przy osobi- 

stem spotkaniu na mieście. — W umówionem 

miejscu Nycz zmierzył się z rewolweru do 

zbliżającego się aspiranta Ciesielcznka, pocią 

gając trzykrotnie za cyngiel. Broń nie wy- 

paliła. Ciesielczuk w obronie własnej strzelił 

do Nycza, raniąc go w rękę. 

Nycz zeznaje, że do Lwowa przyjechał z 

Gdańska na święta. Wiózł ze sobą nielegalną 
literaturę OUN. Na dworcu we Liwowie aresz- 
towano go, W areszcie śledczym aspirant Uie- 

sielczuk miał rzekomo zaproponować, aby do- 

starczył mu „Surmy'* i „Rozbudowy Nacji'*. 

Nycz zgodził się na tę propozycję, ale czując 

się obrażonym, postanowił się zemścić. Po u- 

wolnieniu z aresztu, udał się następnego dnia 

do rodziców na święta. Po świętach odjechał 

do Gdańska i kupił tam nielegalnie rewolwex 

„Orgesch'* za 30 guldenów. Tego właśnie re- 

ATASKAITA TADA RTP 

  

аьна ст 
„ teonu. 

nie zawiera metali, nie psuje cery 

i nadaje jej matową białość. 

usuwa zmarszczki, zapobiega two- 

rzeniu się nowych i nadaje twarzy Świe- 

ży młodzieńczy wygląd, 

oczyszczają pory skóry, pobudzają 

transpirację, zapobiegają tworzeniu się 

pryszczy i plam 

. zapobiega pękaniu, odmrożeniom, 

czerwoności rąk. ’ 

sklep 
g Marszałkowska 109. 

žilas RSS SESI 

List pasterski w sprawie gtodu na Ukrainie 
Dnia 29 ub. m. w djecezjach obrządka 

greko-katolickiego w Małopolsce Wschodniej 
odbyt się „Dzień żałoby i protestu“ przeciw 

ko zbrodniom władzy bolszewickiej na Uksa- 

inie. W dniu tym we wszystkich kościołach 
greko-katolickich odbyły sie nabożeństwa 

przebłagalne, 

Z racji „Dnia żałoby. i protestu'' JJ. EE. 
księża biskupi greko-katoliccy wydali (po raz 

dragi) wspólny list pasterski, w którym po- 

nownie przedstawiają rozpaczliwe położenie 
ludności na Ukrainie, 

„Zwracamy się wspólnem Orędziem do 
wszystkich — piszą księża. biskupi — by 
wszystkich zjednać w miłości dla naszych bra- 

ci, którzy cierpią. Chodzi o ratowanie na- 
   
  

szego патойп, musimy być złączeni miłością 
Chrystusowa do tego narodu i w jedności. 

  

Ukazał się w drnku 

SŁOWNIE 
podręczny francusko - połski 

prof. PAWŁA KAŁLINY 
z is tonetyczną, gramatyką traucuską 

i rozmówkami f.ancusko polskiemi 
Stronic 664 * 8 

Cena zł. 7 50, w solidnej oprawia zł, 9.— 
Do nabycia we ZE Et Pai 0 księgarniach. 

Ybytecmy wyjazd zagranieę! Zbyteczne 

używanie zagranicznych wód mineralnych i 
soli przeczyszczających. — Lepsze mamy w 
kraju! Woda Gorzka Morszyńska i Natural 
na Sól Morszyńska są niezastąpionym lekiem 
w schorzeniach żołądka, jelit, wątroby i nad- 
miernej otyłości. — Do nabycia w aptekach i 

drogecjach. - 
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progūozę lub ocenę 1 złoty, znaczksmi lub 
Adres; PORADNIR METAPSYCHICZNA, 
podziekowaa z prsktyki zagranicznej — 

  

Oglądamy w „Heliosie'* amerykański 
film p.t. „Ostatnia Carowa''. Cóż za bezczel- 
na bujda. Fabuła zapożyczona jest 4 dziejów 
dworu cesarskiego w Rosji, na kilka lat przed 

wojną, rewolucją i upadkiem imperjum. Dla 
każdego Rosjanina wypadki te są tragiczne- 

mi wspomnieniami i mnsi mu być bardzo przy 
kro, gdy patrzy na podobne małpie panopii- 
eum. Ale nie o stronę etyczną filmu nam cho- 

dzi, chodzi o ten swoisty amerykański genre, 
o tę ignorancję, którą nazwać możemy bez- 

czelną : 
Po zabójstwie któregoś tam księcia, 'n- 

ny znowu książę zwraca się do trzeciego księ- 

cia w te słowa: 

Jakto, rozstrzełać ? 
—  Rozstrzelać wszystkich! 
— Bez dochodzenia ? 
— Bez dochodzenia i bez sądu! 

Mowa jest tu o aresztowanych  dziesiąt- 

kach, czy setkach niewinnych ludzi, podejrza. 
nych zaledwie o udział w zamachu. Miało 
się tak dziać w Rosji na kilka lat przed woj- 
ną. Bez sądu... niezła propaganda, lepsza być 

HALLON! — MÓWi WILNO! 
Według wzorów angielskich i fraucaskich, powstała w Wil- 
gie wybitnie tachowa PORADNIA METAPSYCHICZNA, 
przy współndziale: Grałologa, nypnotyzera i med,um. Zskces 
działania; Horoskopy, z gwarancją sprawdzenia się, poda- 
niem faktów przeszłych, 
micznej przyszłości. Porady grałologiczne i określenia na 

zasadach anaitycznych, oraz oceny medjumiczne W sprawach handlowych, osobistych 
i zdrowotnych — przyczem te ostatnie bardzo ważne dla nieuleczalnych. Zgłoszenia 
listowne w jakiejkolwiek sprawie, winny być pisane włosnoręcznie, a w sprawach waż- 
nych, możliwie z łotograłją, którą się zwraca. Przyjęcia osobiste cały dzień, Opłata za 

terazniejszości i prognozy medjn- 

mandatem. W innych sprawach złotych 5.— 
ULICA PIŁSUDSKIEGO 19, M. 12 WILNO. 
z Avglji, Belgji, Francji ita. do przejrzenia 

osobiście, 

_Gasną gwiazdy Ameryki 

  

że od i g ich filmów. Mało tego: 
trzeliwania niewinnych ofiar  teroru 

ego powołana jest gwardja Jego Cesa:- 
    

  

    skiej Mości(!). A więc seena, mająca mrozić 

krew w żyłach — szeregi gwardji stoją # 

bronią u nogi. Tam, pod ścianą setki ludzi, 

opanowanych śmiertelnym strachem  skazań 

  

ców. Młodzieńcy, starcy, kobiety. Pada ko- 
menda. Karabiny się pochylają, ale w ostat- 
niej chwili, nieodzownej, w każdym filmie, 

ostatniej sekundzie, nadjeżdża książę (zego- 

djajew (7?) we wspaniałym szyszaku złotym, 
odwołuje swoją gwardję od egzekucji. Tem- 

niemniej świetna limuzyna amerykańskiej 

manki, jakich wówczas na świecie nie było, 

odjeżdża wymijającć trupy. Wszędzie trupy. O 
te trupy, wielcy książęta Domu Romanowych 
kłócą się między sobą, a cesarz ich godzi. Mi- 
kołaj II nie jest wcale do siebie podobny. 

Rasputin z długą brodą, wykrzywia stra- 

szliwie twarz, czem ma okazać zbrodnieze in- 
stynkta, które owładnęły jego ciemną duszą. 
Pozatem podmruguje okiem, gmera palcami 
w brodzie, przekrzywia twarz na bok i robi 

    

  

   

Ta miłość rozciąga się daleko poza granice 
Naszej Prowincji Kościelnej i obejmuje 
wszystkich Ukraińców, a poza nimi wszyst- 

kich cierpiących, krzywdzonych i' ubogich. 

Obejmuje ona wszystkich nie zjednoczonych 

braci naszych, którzy nie mają wielkiego 
szczęścia należenia do Kościoła powszechne- 
go, ustanowionego przez Chrystusa, a rozpro- 
szonego po całym świecie powszechnego bra- 

ctwa miłości. Miłość nasza zwraca się z 080- 
bliwem współczuciem i bólem głębokim do 
tych, którzy tam za kordonami, cierpią męki 

nieznośne i umierają z głodu. Na myśl o tem, 
co się tam dzieje, dreszcz wstydu i współ- 
czucia przechodzi przez całą ludzkość. Ale 

to ogólne współczucie nie ratuje głodujących. 

Pomoc ludzka przy najlepszej woli mało mo- 
że wobec ruiny straszliwej. Jesteśmy prawie 

bezsilnymi świadkami niesłychanych i nie- 
bywaiych wydarzeń. A przecież z wielką 

wdzięcznością musimy na tem miejscu wspom 
nieć o tem współczuciu niedoli naszej ze stro 

ny licznych ludzi i narodów,-które wywołał 
Nasz pierwszy list. Ze szczególną wdzięcz- 

nością witamy zapoczątkowaną przez ks. kar 
dynała, arcybiskupa wiedeńskiego Teodora 

Innitzera akcję ratunkową Ukrainy, przez 
stworzenie w Wiedniu Komitetu Międzyna- 

rodowego i międzykomisyjnego. A ponad 

to wszystko wiara Krzepi 'Nas obietnicą 
że możemy uprosić z Nieba miłosierdzie Bo- 
skie. Wiara krzepi Nas obietnicą triumfu 

prawdy i sprawiedliwości. Wierzymy i ma 
y nadzieję, że „„Zmartwychwstanie Bóg i 
zproszą się wrogowie Jego i rozpierzchną 

się z przed oblicza Jego. Jak znika dym, tak 
znikną i oni, jak topi się wosk w ogniu, tak 

zginą grzesznicy z przed oblicza Pańskiego, 

a ludzie sprawiedliwi pocieszą się'* 

W końcu zwraca się List pasterski z ape- 
lem do młodzieży: 

„od maja odbywają się w Ža ar0- 

   

    

  

    

  

ŚRsistalo 

"W apis że szło Ghry: 
sowi obejmie całą młodzież naszą — ze 
gólnem wezwaniem zwracamy się do 
„Wiele może modlitwa sprawi 
powiada święty Apostoł Jakót: 

słowem zwracamy się do ci 
młodzieży katolicka: Wiele może modlitwa 

serc niewinnych i czystych. Przyrzekając 
Ghrystusowi Królowi w dzień Jego Święta, 
12 całe życie wierność i posłuch, pamiętaj o 

wrażenie żyda — pachciarza, który się tax- 

guje z dziedzicem o mleko. Seena zabójstwa, 
jest też echt-amerykańską. Nie wyzyskano 

doskonałego opowiadania Puryszkiewieza.: Nie 
ma tych kilku ludzi, którzy w samotnym pa- 
lacu dokonywują morderstwa. Są natomiast 

tłumy rozbawionych gości, półnagie kobiety, 

Rasputin biega jak oszalały z rewolwerem w 
Całość budzi niesmak i obrzydzenie. 

Gdy oglądamy podobne bujdy, w zwy- 
czaju jest, uśmiechać się pobłażliwie i mó- 

wić; „trudno, na amerykańską manjerę jest 
to zrobione''. Potem już przedmiot, któremu 

doczepiono amerykańską markę, bywa przyj 
mowamy bez szemrania w Europie. 

Musi być coś potężnego w tej Ameryce, 

skoro świat cały uznał za stosowne, nie dzi- 
wić się niczemu, cokolwiek stamtąd pochodzi, 

nie oburzać się, a uśmiechać  pobłażliwie. 
Amerykę stać ńa to, by się nie liczyła z ni- 
czem poza gustem ulicznym własnych miast. 
Płaskie, krwawe, tłumne. Amerykanom się 
podoba i to wystarczy. Amerykanie nie bo- 
ją się krytyki i opinji europejskiej. Ame- 

rykanie lekceważą sobie upodobania europej- 
czyków. Amerykanie są potężni. 

ręku. 

AA 
Tymczasem. 

    

      

   

tych, którzy konają w bólach, nie mając po- 

ciechy modlitwy, Sakramentów świętych i 
pogrzebu chrześcijańskiego. Wy, niewinne du- 

sze młodych, przyjmujcie na siebie choć ma- 

łą cząstkę tych cierpień. Przez swą pokutę i 
modlitwy, spłaćcie za nich sprawiedliwości 
Bożej. Takie jest przykazanie Kościoła — Cia 
ła Chrystusowego. Jak Chrystus mękami i 

śmiercią zapłacił za przewinienia nasze, tak 
i my jedni za drugich znożemy cierpieć, za- 

stępować, ofiarować swe życie i tem przy- 

Śpieszać pełne chwały zwycięstwo Chrystusa'' 

ORDONA EOKA TERE 

KATASTROFA NA ZAWODACH 
MOTOCYKLOWYCH 

  

SOFJA PAT. — W czasie zawodów mo- 
tocyklowych, jeden z zawodników, Cakow, 
najechał na mistrza motocyklowego Bułgacji, 
który upadł wraz z motocyklem. Rozpędzony 
motocykl Cakowa wpadł na trybutę rani 
7 osób, z „których jedna niebawem zmarła. 

   

Obaj zawodniey są ciężko poranieni. 

  

W 

la Karola%11 rumuńskiego ż 
III OE Na zdjęciu da: KASY 

   

    

tych dniach odbyło się spot 

   w 

   W sali centralnego biura statystycznego 

    
   

  

   

w Waszyngtonie umieszczony jest wielkich 

rozmiarów cyferblatt, nakształt ogromnego 

zegara. To jest zegar życia Ameryki. Na 
tym zegarze, niby w taksometrze samochodu, 

ukazują się cyfry, w miarę otr ywania in- 
formacyj z kraju, cyfry, narod опц, ха- 

  wartych małżeństw i t.d. W tej chwili, w 

rubryce „ogólna ilość mieszkańców" widnie- 

je cyfra 125.693.000. W roku zeszłym w tej 

samej rubr: 22.700.000. A zatem e widniało 12 
przyrost w ciągu 12 miesięcy wyniósł 2,9 mi- 

  

     

ljonów. 

Jednakże, według relacji tegoż central- 

nego biura statystycznego, cyfry wykazuj 

ogólną ilość mieszkańców, z każdym rokiem 

wzrastają coraz powolniej i wolniej. Pomię- 
dzy rokiem 1940 i 1950 należy się spodzie- 

wać, iz nagle zegar życia amerykańskiego... 
stanie. Będzie to wówczas, gdy ogólna iłość 

mieszkańców osiągnie cyfrę 135 miljonów. 

  

  

Dlaczego? Ameryka się starzeje. Wpraw- 
dzie immigracja zahamowana została celowo. 

Przed wojną emigrowało do Ameryki ogółem 

900 tysięcy osób, a w roku 1932 — 35 ty- 
sięcy. Ale w ostatnich latach notujemy już 

ciąg powrotny. Ludzie poczynają opuszczać 
Amerykę. ; 

jašnia, 

TS ООа ЖАДОЕРОНУЯ 

wolweru użył przy zamachu na Ciesielczuka. 

Po otwarciu postępowania dowodowego 
zeznawał pierwszy aspirant Ciesielczuk,  po- 

twierdzając w calej rozciągłości tezy aktu o- 

skarżenia. Świadek podkreśla m. in. z naci- 

skiem, że oskarżonego Nycza nie werbowal 
na konfidenta, ani nie zamawiaż u niego „Sur 

my''i „Rozbud. Nacji''. Czyn Nycza nie był 
czynem zemsty osobistej, za rzekomą obrazę 

jego godności narodowej, lecz zgóry wykona- 

nym zamachem z polecenia OUN. Świadek 
dodaje, że na stanowisku kierownika brygady 

politycznej do spraw ukraińskich, otrzymy- 
wał już wyroki śmierci, oraz liczne pogróżki. 

Oskarżony po zwolnieniu zgłosił się u świad-- 

ka, oświadczając, że chce wyjawić mu pewien 

szczegół, nie chce jednak robić tego w biu- 
хае. (iesielczuk proponował spotkanie się w 

kawiarni, lub w mieszkaniu prywatnem, jed- 

nakże Nycz propozycję tę odrzucił i wybrał 

jako miejsce spotkania pole za rogatką Mia- 
nowską. Oskarżony Nycz — jest według ze- 

znań świadka — wytrawnym bojowcem i zaj 
mował w tej organizacji w Gdańsku wysokie 

stanowisko. 

Pogrzeb Painievego 
PARYŻ. PAT. Pogrzeb Painlevego odbył 

się w sobotę rano. Przy dźwiękach — Магзу!- 

janki wyniesiono trumnę ze zwłokami z Con- 
servatoire des Artes et Metiers, poczem  sior- 
mował się orszak żałobny, który przy dźwię- 

kach marsza pogrzebowego udał się do Pan_ 
Karawan nakryty był sztandarem 0 

barwach republikańskich. Ciągnęło 6 koni, po- 
krytych czarnemi kapami, od których sznury 
trzymało szereg osobistości ze świata  parla- 
mentarnego i naukowego. Za karawanem posu- 

wało się jeszcze kilka wozów wiozących nie- 

zliczone wieńce i bukiety. Następnie szła ro- 
dzina zmarłego i najbliżsi współpracownicy 

zmarłego, przedstawiciel prezydenta republiki, 
przewodniczący Izby i Senatu premjer Sarra- 
ut z członkami rząduy przedstawiciele korpusu 

dyplomatycznego, wreszcie grupy byłych 

kombatantów i przyjaciół politycznych Pain- 
levego. 

Wnętrze Pante0nu udekorowane było 

flagami o barwach narodowych i girlandami 
kwiatów. Trurnnę ze zwłokami ustawiono na 

wielkim katafalku. Po odegraniu marsza żałob. 
nego przez orkiestrę gwardji republikańskiej 
premjer  Sarraut w pięknem przemówieniu — 
przedstawił szczegółowo karjerę zmarłego ja- 
ko uczonego i polityka, składając w imieniu 

narodu hold wielkiemu uczonemu, wiełkie- 
mu obywatelowi i wielkiemu w zasłudze ludz. 

kości, 
Painleve spoczywać 

nie, w dzielnicy Łacińskiej, 
dentem i profesorem. 

NA CO UMARŁ PAINLEVE 

Zmariy francuski mąż stanu zdumiewał 
wszystkich energją i, zdawałoby się, żelaznem 
zdrowiem. Jakież więc mogły być przyczyny 
śmierci tego silnego człowieka, który nie 

wyglądał na swoje lata? 

Dr. Gerson, 
że znakomity polityk oddawna cierpiał 

nie przywiązując żadnej wagi do 

Ale dwa lata temu, przed 
samym wyjazdem do Genewy, gdzie repre- 

zentował Francję, zaniemógł poważnie. 

— Muszę być zdrów w ciągu trzech dni 

— oświadczył wówczas lekarzom: — gdyż 0- 
becność moja w Genewie jest sprawą całej 

Francji. 

Lekarze wyleczyli Painlevego 

żądanym terminie. Jednak forsowne 

w Panteo- 

byt stu- 
będzie 

gdzie 

na nerki, 

swego cierpienia. 

istotnie, w 
dawki 

„ preparatów salicylowych wywołały szok ser- 

ca, który stał się właśnie przyczyną śmierci. 

El. 

WORDS SS DZZACZERI GTSE ZORNGORERYZENSZA 

  

porcie rumuńskim  Giurgiu przed frontem    
kompań ji honorowej. 

Przyrost natural- 

9.4 procent; w r. 
Ameryka się starzeje. 

roku 1880 wynosił 2 ny w 

   
   

1900 — 21,1 proc., w r. 1920 — 15,9 ргое., a 

r 1980 — 15.7 proce. Widzimy zatem, iż 
rost naturalny, w ciągu ostatnich lat 

50-ciu zmniejszył się o połowę. 

Ameryka się starzeje. Coraz więcej jest 
w niej starców. Jednakże więc główną ilość 
młodzieży i wieku męskiego dostarczała Ame 

ryce immigracja. Teraz przypływ sił śŚwie- 

żych został zahamowany i cóż widzimy: w 
dziesięcioleciu pomiędzy 1920 i 1930 rokiem 
iiość starców powyżej lat 65 wzrosła o 34 

proc. w porównaniu do minionego dziesięcio- 

      

: lecia. A w najbliższym czasie dojdzie do 50 

procent. Mówi się teraz, narazie jeszcze w 
formie anegdoty, że Ameryka przestała już 

być „młodym krajem''. Pozostawiona sama 
sobie,»poczyna się wyradzać i  degenerować. 

W roku 1880 rodzina amerykańska skła- 

dała się średnio z 5 osób. Dziś przeciętna 
wykazuje 3,8. : 

Ilość moralnie zaniedbanych, warjatów, 
głuchoniemych, garbusów, innych kalek i... 
przestępców — dosięgła cyfry 10 miljonów. 

Na każdych 160 mieszkańców Ameryki 
przypada jeden — umysłowo chory. Tylko w 

rządowych zakładach dla umysłowo chorych, 

stały lekarz Painleve'go, wy-. 

W_WIRZE STOLICY 
WÓZ NA GÓRZE 

  

Odprowadzał ją późno w nocy; szł mil- 
cząco, zasłuchani w głuchy odgłos swych 
kroków, zeszli po schodkach, pustej — jak wy- 
miótł — Górnośląskiej. 

— Patrz Wandeczo. 

'Po środku jezdni, na stoku stromej ulicy, 
stał furgon przewozowy — takie ogromae pu- 
dło na małych kółkach w które włazi umebło- 
wanie 6-cio pokojowego mieszkania. Wóz stał 
samotnie przed bramą, najwidoczniej jutro 
miano go wypełnić; pod tylnie koło był pod- 
aS wielki kamień — by wóz się nie odsu- 
ną 

МЕ Pomyśl Wandeczko, wypchnąć ten 
kamień — z jakim hałasem, łoskotem runął- 
by wóz w dół; gdyby wpadł na latarnię — 
strzaskałby ją, gdyby wyrżnął dysziem w 
mur tego domku na dole — pewnie wybiłby 
w nim dziurę, a gdyby skręcił na ten par- 
kan na lewo — tożby go zgruchotał, przele- 
ciał na wylot... 

Przytulona, onieśmielona, patrzyła na wóz 
— stał cicho, w jasnej poświacie księżyca, na 
tle małych willi wokoło. Ciężki, olbrzymi, jak 
potworny mastodont pełen zwerzęcej siły, — 
który wszystko zniszczy, gdy się rozszałeje. 

= Józek! wytrač kamień! 
Nie zrozumiał, myślał, że żartuje: 

— (o? co takiego? 

— Usuń kamień, niech wóz poleci... 
— Oszalałaś Wandeczko, przecie on dużo 

kosztuje, pomyśl jakie szkody wyrządzi, ru- 
moru narobi, ludzi pobudzi, nastraszy, 

— Tak, pytlować potrafisz, že ja... że 
dla mnie... a jak cię raz o coś niezwykłego 
poprosić to nie chcesz, 
jak zafundować kino. 

— Ależ kochanie, — jaki to gwałt będzie, 
awantura! I naco? poco? co ci z tego przyj- 
dzie? 

— Chcę zobaczyć. 
ruch! 

— Wandeczko, policja, przyłapią, protokół, 
a to będzie poważna sprawa, a ko- 

szta... 
— Ty tchórzu, boisz się! Dla mnie 

nie zaryzykujesz. Idź sobie — ty boju, 
sama do domu, nie chcę cię Z znać. 

— Wandeczko! 

— Žegnam tchórza, sknerę, sobka... 

— Czekaj, juž robię... Boże, jakież - 
leństwo popełniam dla ciebie... 

Przystanęła na skraju chodnika, a on wy- 
tarł czoło z zimnego potu, schyfił się pod 
wóz, wparł laskę w kamień — pchnął raz 

drugi z całej siły — kamień wyskoczył z pod 
koła. у 

I nic. Niema grzmotu, lawiny, olbrzymi wa. 
gon dalej stoi pochylnony w przód, spokojny, 
nieruchomy. 

Zato wyłonił się z ciemnej framugi sąsied- 
niego domu jakiś czowiek i rzekł szyderczo: 

— jedenasty tej nocy- Jedenasty  tobu- 
ziak wyjmuje kamień myśląc, że wóz popę- 
dzi. 

nie stać cię na więcej 

Józek puść go w 

nic 
wrócę 

sza- 

  

Niū, jest dobrze przyhamowany, kamień 
to ino dla frajerów przynęta.... 

Uciekli zawstydzeni. (Po stu krokach 
Wandzia zasyczała: 

— Niedość żeś tchórz, jeszcze  bałwan 
na dodatek. Niedomyśleć się hamulców,  są- 
dzić, że wszytsko od głupiego kamienia” zależy. 
Sam jesteś tępy jak kamień! Karol 

  

Danina majątkowa od właści- 
cieli nieruchomości 

Minister skarbu, prof. Zawadzki, wysto- 
sował do wszystkich izb skarbowych okólnik 
w sprawie obliczenia i poboru nadzwyczajnej 
daniny majątkowej od nieruchomości miejs- 
skich oraz budynków w gminach wiejskich, 
nie związanych z gospodarstwem rolnem па 
r. 1933. Okólnik podnosi, iż nadzwyczajna da 
nina majątkowa od nieruchomości płatna jest 
w całości w terminie do dnia 30 listopada rb. 
włącznie, 

Minister skarbu poleca, aby natychmiast 
po obliczeniu kwoty daniny dla każdego płat 

nika, przystąpiono do rozesłania  płatnikom 
nakazów zapłaty w takim czasie, aby bezwzglę 
dnie do dnia 15 listopada rb., zostały one do- 
ręczone za pokwitowaniem odbioru. W razie 
zie doręczenia nakazu zapłaty po 15 listopada 

r. b. kwota ' daniny płatna jest 

w ciągu dni czternastu, licząc od dnia na- 
stępnego po doręczeniu. Ponieważ opóźnienie 

w doręczeniu nakazów zapłaty utrudniać bę- 

dzie obliczenie ewentualnych kar za zwłokę 
w uiszczeniu daniny, w interesie urzędów skar 
bowych leży zachowanie dnia 15 listopada rb. 

jako ostatecznego terminu doręczenia. 

Jak wiadomo, w myśl ustawy stawki da- 
niny majątkowej od nieruchomości miejskich 
wynoszą 0,4 procent od rocznego przychodu 

przy przychodzie względnie wartości czynszo 

wej ponad 1000 zł. do 2000 zł., a 0,6 proc. od 
rocznego przychodu przy rocznym przychodzie 
względnie wartości czynszowej ponad 200 

złotych. Nowe domy, nieopłacające państwo- 
wego podatku od nieruchomości, wolne są od 
nadzwyczajnej daniny majątkowej. 

aso "> 

  

zarejestrowano obecnie 500 tysięcy pacjentów. 

Prócz tego istnieje jeszeze wiele prywatnych 
zakładów. To jeszeze nie. Ale oto dowiadu- 

jemy się z tegoż centralnego biura statystycz- 

nego, że na sażde dziecko uczące się w nor- 
malnej szkole, przypada dwoje — w specjal- 

nych zakładach dla moralnie i umysłowo za- 

niedbanych. 

W przeciwieństwie do „białych**, należy 
zaznaczyć wielki wzrost negrów, wykazują- 
cych żywotne siły swej rasy. Mamy 13 mi- 
ljonów murzynów w Ameryce, t. zn. dziesią- 
tą część wszystkich mieszkańców.  Śmiertel- 
ność wśród murzynów jest wprawdzie duża, 

ale temniemniej przyrost naturalny znaczniej- 

szy, niż u „biažych““. 
Górą Indjanie! Nawet ci. W chwili przy- 

bycia Hiszpanów ogólną liczbę Indjan  obli- 

czamo na 900 tysięcy. W r. 1900 eyfra ta upa- 
dła do 250 tysięcy, a w tej chwili wykazuje 
juz 330 tysięcy. 

Ameryka się starzeje bardzo widocznie. 
Jej potencjalne siły są już na wyczerpaniu. 
Teraz mamy kryzys. Miljony bezrobotnych. 
Potęga Ameryki maleje i gasną jedna za 
drugą gwiazdy na jej niezdobytym datyca- 
czas sztandarze. aż. 
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Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Poisce 

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

DAJE CAŁKOWIT. 

[li 
PEWNOŚĆ ZWROTU WKŁADÓW 

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

skutki kryzysu rolniczego. 

S«ładając swe oszczędności w Centrainej Kasie otrzymujemy nie- 
tylko Korzyści dla siebie, ale służymy także ! sprawie publicznej. 

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

" Wyrok w procesie o znieważenie p. Czyża. 
f USTALENIE WPŁYWÓW WICEPREZYDENTA MIASTA W ARBONIE 

- 

” 

zydenta miasta p. Ozyža, w dalszym ciągu był 2 
kontynuowany wczoraj. 
Jak już podawaliśmy rozprawę odroczono се- 
lem zawezwanianowych świadków. Pierwotnie 

© przesłuchanie jednego świadka dowodowzz0 
wnosił również obrońca oskarżonych  szof2- 
rów adw. Andrejew. 

Wniosek ten jednak nie był uwzgiędnio- 
my i dopiero w toku rozprawy, gdy ze słów 

oskarżonych Rynkiewicza i Bielakiewicza sta- 
%o się jasnem, że na przyjmowanie pracowni- 

ków w Arbonie miał wpływ p. Czyż, Sąd sam 
zdecydował o wezwaniu nowych świadków a 

+em samem sprawę odroczył. 
Wczoraj zeznawali właśnie owi świadko- 

wie. Byli to p.p. Grot, F. Bohdziewicz i Gryta. 

Dwaj ostatni świadkowie są pracownikami 

" Arbomm. Gryta jest również radnym Magistra 
ta m. Wilna, 

Zeznania wszystkich tych świadków us- 

taliły ponad wszelką wątpliwość, że jednak p. 

Gzyż miał wpływy w Arbonie w sensie przyj- 
v 

ak KLO API AAS TS T RIAA Ls 

   

  

     

   po tych zeznaniach zabr 

rzecznik powoda cywilnego 
pnie obrońca. 

O godz. 11-е} został wreszcie ogł 
wyrok. Mocą tego wyrąku Sad uznał wi 

udowodniona jedynie w stosunku do s: 
Rynkiewicza i skazał go za uderzenie w t 

zyża na 6 miesięcy aresztu. Os 

ricza Sąd z inkryminowanych n 
rzutów owania napaści na p. wiceprezy- 
denta, całkowicie uniewinnił. 

Jednocześnie została odczytana motywa- 

cja wyroku. W motywach wyroku Sąd uznał, 
iż p. Czyż miał jednak wpływy na przyjmowa- 

nie pracowników w Arbonie, a co w żadnym 
wypadku nie wchodziło w zakres jego działań 
jako wiceprezydenta miasta. 

Jak słychać oskarżony 

wnieść apelację. 

    

    

Rynkiewicz ma 
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JLU YYY 

RO 
gal 
a 
SOBOTA 

Dziś 4 Wschód słeńca g, 6,31 

A Zachód sleńca g. 335 

Elżbiety 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
Z dnia 4 listopada 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 758. 
Temperatura średnia: + 4. 

Temperatura najw a: 
Temperatura najniższa: + 

Opad: 0,1. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

MIEJSKA. 
— (zy szpital żydowski będzie zlikwido- 

wany. Jak się dowiadujemy, sprawa likw1da- 
j ma byč detinitywnie 

zcego tygodnia. 
miasta skłonne 

ęcie szpitala co niewyklu 
prowadzenia jaknajdalej idących о- 

6. 

  

ю 
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— Taryfa za przejazd taksówkami. U- 
ona przez R. M. nowa taryfa dla do- 
samochodowych (80 gr. za pierwszy i 

gr. za każdy następny klm.) zostanie wpro 
lzona dopiero w kwietniu. 
  

    

Do tego czasu taksówki winny  przysto- 
sować liezniki do nowych stawek. 

— wodociąg na ul. lwowskiej. W przy- 
szłym tygodniu projektowane jest rozpocz 
robót wodociągowych na ul. Lwowskiej 

   

Czarny dzień endecji wileńskiej 
wobec ogromnego poruszenia jakie wy- 

wołał w mieście proces „Dz. Wil." przeciwko 

sedakcji nieistniejącego już „Głosu Wilna”. 

Zamieszczamy poniżej fragmenty z rozprawy 

sądowej w celu uzupełnienia pierwotnego na- 

szego sprawozdania. 

, ZEZNANIE PROF. KOMARNICKIEGO 

i profesor Wacław Komar- 

WA Jee a. mężów endecji na RE 

zenie sejmu, e oddziału Stronnictwa - 

[…Ё@пад…]д gab Komarnickiego, — referenta 

sprawy erus clausus“ w Sejmie, było Mi 

mementem i oświetliło jaskrawem światłem 

Jeśli chodzi o sposób składania zeznań. 

to prot. Komarnicki zawiódł pokładane w nim 

zwolemików p. Zwierzyńskiego sej rą 

Zeznawał głosem niepewnym, łamiącym Się. 

jakając a namyślając nad najprostszemi za- 

danemi mu pytaniami. 

WŁAŚCICIEL BEZ WŁASNOŚCI 

Z pewną emiazą wyraża się prof. Komar- 

micki O koś Zwierzyńskim, „robiąc z niego naj- 

zashsżeńszego i najbardziej czcigodnego lea- 
dera endecji. Opowiada prof. Komarnicki, sze- 

roko 9 jego działalności, charakteryzując p. Zwie 
rzyńskiego jako stuprocentowego dżentelmena. 

oddającego znaczną część swych diet posel- 

skich na potrzeby „Dziennika Wileńskiego ‚ — 

który według prof. Komarnickiego nie jest wła- 

snością p. Zwierzyńskiego, lecz Stronnictwa 

Narodowego. W świetle prof. „Komarnickiego 

p. ZWZ A człowiek ubogi. Dwie kamie- 

mice przy ul. Mostowej 1, które zapisane są w 

,* hipotece na imię p. Zwierzyńskiego, faktycznie 

mają być własnością Stronnictwa Narodowego. 

Prof, Komarnicki oględnie stara się unikać każ- 
dego słówka, które mogłoby rzucić cień na p. 
Zwierzyńskiego, ławirując wśród  ogólników. 

Pierwszą konsternację wywołuje u prof. Ko- 

marnickiego zapytanie przewodniczącego: 
— jaki cel miało Stronnictwo Narodowe, 

zapisując na imię p. Zwierzyńskiego dwie ka- 
mienice? Czy chciało mu je podarować? 

Prof, Komarnicki jąka się i zmieszany zaczy- 
na ponownie gioryfikować p. Zwierzyńskiego. 
Przewodniczący zwraca prof.  Komarnickienu 

uwagę, aby adpowiadał na pytania postawione 
mu przez p. Ochockiego, 

P. Ochocki pyta o treść rozmowy, jaka mia- 
la miejsce w mieszkaniu prof. Glixeliego 25 
czerwca 1932 r. 

= Prof. Komarnicki wyjaśnia, że gdy zaczęła 
się kampanja „Głosu Wilna* przeciwko „Dzien. 
nikowi Wilenskiemu“ prof. Glixelli pragnął po- 
godzić p. Ochockiego z p. Zwierzyńskim i w tym 
celu zaprosił p. Ochockiego do swego  miesz- 
kania. Obaj profesorowie przedstawili wów- 

czas p. Ochockiemu, który po kilkudniowej 
nieobecności przybył z Warszawy z wytworzoną 

sytuację i nakłaniali go do porzucenia „Głosu 
Wilna” i do przejścia do „Dz. Wileńskiego". — 
Prof, Komarnicki zapomina o roli świadka i 
zaczyna ubolewać nad p. Ochockim, który wów 
Czas nie posłuchał jego rad, co rzekomo miało 
zaszkodzić i sprawie narodowej i p. Ochockiemu 
osobiście. Na zapytanie Sądu, jakie było sta- 
nowisko p. Ochockiego wobec postawionej 
mu propozycji, prof. i4omarnicki nie odpowi-- 
da wprost, a z ust jego padają słowa, któ- 
tych nie może powiązać w zdania, 

Niektórych pytań nie rozumie. Nie może 

siormułować odpowiedzi. Na sali taka konster- 
nacja profesora wywołuje przykre wrażenie. 
Ochocki — mówi prof. Komarnicki — był bez- 
względny. Powiedział, że musi zlikwidować 
„Głos Wileński*, który świeżo zaczął wyda- 
wać p. Zwierzyński, Oraz zażądał usunięcia z 
„Dziennika Wileńskiego" ogłoszeń żydowskich 
a z domu przy ul. Mostowej 1, domu schadzek. 

Prof. Komarnicki, na zapytanie adw. Kiersnow- 

skiego (pytanie to adw. Kiersnowski zadawał 
wszystkim Świadkom oskarżenia!), czy Ochoc- 
ki ma wygórowane ambicje, oświadczył, że 
Ochocki jest bardzo zdolny, ale ma zbyt wielkie 
ambicje, „chce kroczyć zbyt szybko”.  Obai 
profesorowie robili p. Ochockiemu daleko idące 

7, propozycje, lecz on je odrzucił. 

WZGLĘDY KONKURENCY JNE 

Przewodniczący: — Czem pan profesor tłu- 

maczy odrzucenie tych propozycyj przez p. 
Ochockiego? 

Prof. Komarnicki: — Względami konkuren- 

(Na sali przytłumione śmiechy). | | 
Zdaniem prof. Komarnickiego Ochocki wi- 

nien był przed objęciem red. „Głosu Wilna" za. 
sięgnąć jego zdania, 

Przewodniczący: — Czy p. Ochocki był wte- 
dy studentem?. а 

Prof. Komarnicki: Ra Nie, ale niedawno 
skończył prawo i porozumienie się jego ze mna 
było... > prof. Komarnicki Sz, rkm 
kwestją lojalności ucznia do nauczycieła. 

Przewodniczący: — P. Ochocki nie musiał 
więc starać się o uprzednią zgodę p. profesora, 

cji? 

bo i-poco, czy Stronnictwo Narodowe balo 
się działainości publicystycznej p. Ochockiego? 

Prof. Komarnicki nie daje odpowiedzi na 
to pytanie. Jego zdaniem drugie pismo na- 
rodowe było w. Wilnie niepotrzebne, bo rozdra. 
bia siły narodowe. 

Skoro drugie pismo _rozdrabiało 
to poco p. Zwierzyński wydał 

cie pismo narodowe „Głos Wileński". 
Prof. Komarnicki waha się, wreszcie Oš- 

wiadcza, że i to trzecie pismo było niepotrzeb- 
ne. 

— A czy teraz „Głos Wileński'* wychodzi? 
Prof. Komarnicki jąka się i zastanawia, na- 

wreszcie oświadcza, że nie wie. 

OGŁOSZENIA I IDEOLOGJA 

Ochocki: — Czy p. profesor uważa za rzecz 
etyczną drukowanie w organie narodowym: w 
„Dzienniku Wileńskim* żydowskich ogłoszeń? 

Prof. Komarnicki: „Dziennik Wilenski“ nie 
jest „oficjalnym organem Stronnictwa. 

— Ale jest własnością Stronnictwa? 
Prof. Komarnicki: — Tyłko jedna „Gaze- 

ta Warszawska“ jest oficjalnym organem Stron 
nictwa, alet ona też drukuje żydowskie ogło- 
szenia. 

Przewodniczący: — Czy antyseruityzm jest 
w programie Stronnictwa Narodowego? 

Prof. Komarnicki: — Tak! To jedna 
składowych części programu Stronnictwa. 

— Jakże więc wytłumaczyć to, że Stron- 
nictwo Narodowe głosi antysemityzm i w swo- 
im oficjalnym organie prasowym drukuje ży- 
dowskie ogłoszenia? 

Prof. Komarnicki nie może się opanować 
jest bardzo zdenerwowany, usiłuje mówić 
lecz nie może sformułować zdania. Wreszcie 
przyznaje, że już obecnie w Stronnictwie dą- 
ży się do usunięcia żydowskich Ogłoszeń. 

Ochocki: — Dlaczego ta praca posuwa sie 
tak powoli? Czy ogłoszenia żydowskie dają tak 
duże zyski, że dla nich łamie się czystość kie- 
runku ideowego? 

Prof. Komarnicki opowiada o trudnościach 
finansowych Stronnictwa, i prasy narodowej. 
lecz mówi bez przekonania. 

Ochocki: — A dlaczego w posesji p. Zwie- 
rzyńskiego toleruje się dom schadzek? 

Czy on również daje duże zyski? 

siły 
trze- 

ze 

Prof Komarnicki w odpowiedzi zaczyna bro- „ 
nić opinji zajazdu żyda Frydmana, mówiąc, że 
to przyzwoity zajazd. Prostytutki chodzą wszę- pą 
dzie, nawet proiesorom 
Bakszta. Na sali šmiechy. 
uśmiecha się i pyta: 

— Co p. prolesor wie o boj 
i o ogłoszeniu tej firmy w „I 
skim“? 

Prot. Komarnicki z 
oświadcza, że gdy po bojkocie ,, 
baczył w „Dz. WilL* ogłoszenie 
zwrócił uwagę na to posłowi Zwierzy 
który przyrzekł usunąć żydowskie ogłoszenia z 

„Dziennika Wileńskiego* i miał wydać odpo- 
wiednie zarządzenia. 

Ochocki: — Czy p, 
wiście usunął te ogloszen 

Prof. Komarnicki czei 
odpowiada. 

Dalszy ciąg zeznań prof. Komarnickiego 
jest również aktem samoOskarżenia się endecii. 

Nieliczni na sali zwolennicy p. Zwierzyń- 
skiego są przerażeni, Oto z ust posła, repre- 
zentującego w sejmie kwestję numerus clau- 

sus* i głoszącego hasło antysemizmu, dowie- 
dzieli się, że endecja bierze pieniądze za žy- 
dowskie ogłoszenia, drukując je w swoim ofi- 
cjałnym organie. 

ZEZNANIA PROF. GLIXELLEGO 

Glixeili: Wobec zatargu „Dz. Wil." z „Gło- 
sem Wiłna" postanowiliśmy z prof. Komarnic- 
kim zatarg ten zlikwidować i w tym celu za- 
prosiliśmy do mojego mieszkania p. mgra O- 

mącą spokój na ul. 
Ochocki również 

  

„Pružana“ 

Wileń- 

    

   

   
      

Zwierzyński 
2 

ieni się i nic 

rzeczy- 
   

  

nie 

chockiego. 
Przewodniczący: ©О czem panowie roz- 

mawiali? я 
Glixelli: Prof. Komarnicki proponował p. 

Ochockiemu pracę w redakcji „Dz. Wil", lecz 
Ochocki stanowczo oświadczył, że ze Zwie- 
rzyńskim współpracować nie chce. 

Przewodniczący: Jakie były powody od- 
mowy p. Ochockiego? 

Glixelli powtarza: P. Ochocki oświadczył, 
że z p. Zw. nie chce współpracować. 

Przewodniczący: — Dlaczego? + 
Glixelli z dużym wysiłkiem: P. Och. sta- 

wiał p. Zwierz. zarzuty natury etycznej. 
Przewodniczący: — Jakie to były zarzuty? 
Glixelli: Nie przypomina sobie dokładnie. 

Coś o żydowskich ogłoszeniach i tolerowaniu 
domu schadzek przez p. Zw. Prof. Komarnicki 
namawiał p. Ochockiego, aby porzucił „Głos 
Wilna” i przeszedł do „Dz. Wil*, lecz Ochoc- 
ki był stanowczy. 

Przewodniczący: Czy „Głos Wilna* 
p. Ochocki odbiegli od idei narodowej? 

lub 

, interwencję inż. 

Glixelli: Nie! 
nie można. 

Przewodniczący: — Dłaczego . proi. 
marnicki nie chciał, aby wychodził 
Wilna“? 

Glixelli: — Bo w Wilnie było zadużo pism 
narodowych 

Przewodniczący: — Więc p. Zwierzyński za- 
czął wydawać jeszcze trzecie pismo „Głos Wil.*? 

Glixelii: Nie wie. Ochockiego traktuje ja- 
ko człowieka zdołnego i energicznego, przero- 
stu ambicji u niego, o co pyta adw. Kiersnow- 
ski, nie zauważył. Ochocki był idealistą i był 
stanowczym. 

TO BYŁO NIESMACZNE 

Przewodniczący: Czem p, prof. tiumaczy, 
że „Dz. Wił.* drukował żyd. ogłoszenia? 

Glixelli: — To było niesmaczne. O ile 50- 
bie przypominam wchodziły w grę względ: 
handlowe. % 

Swiadek Iwanoti, b. administrator „Głosu 
Wilna* mówił o tem, jak członkowie redakcii 
„Dziennika Wileńskiego". upijali  zecerów 
„Głosu Wilna*, aby w ten sposób uniemożli- 
wić ukazywanie się tego pisma. 

To samo potwierdził świadek Daszkiewicz, 
b. sekretarz redakcji, „Głosu Wilna*. Obaj 
świadkowie stwierdzili, iż Stundis; mówiąc O 
wysokich honorarjach, jakie rzekomo  pobie- 
rał w „Głosie Wilna*, zeznał nieprawdę, gdyż 
nawet Ochocki, który był naczelnym: redakto- 
rem, pobierał uposażenie mniejsze Od zecera. 

Zeznanie świadka Iwanoifa zrobiło na sali 
duże wrażenie. 

Świadek Mazurkiewicz dyrektor Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Polskich opowiada o 
pertraktacjach, jakie prowadził w związku z 
zamierzoną sprzedażą „Głosu Wilna”, Sąd tra. 
ktuje go jako świadka niewiarogodnego. Ma- 
zurkiewicz zarzuca, że wszystkie artykuły 
przeciwko „Dziennikiwi* pisał Ochocki, co 
on poznał po stylu, a pozatem ' „mówiła o 
tem ulica". 

Na zapytanie Ochockiego, czy on wszczął 
kam:panję przeciwko firmie „Arbon“ na łamach 
„Głosu Wiłna* i czy dostarczał wyciągi z re- 
jestru handlowego, oraz inne materjały — Ma- 
zurkiewicz zaprzecza, jak również przeczy. 
jakoby miał drukować w „Głosie Wilna" pe- 
ien wyzwisk artykuł. 

Górnisiewicz prosi o wciągnięcie tej czę- 
zeznania Mazurkiewicza do protokółu i 

cza, że posiada rękopis Mazurkiewicza, 
iewicz jąka się i blednie, 

Tego zarzutu stawiać im 

Ko- 

„Głos 

    

   

  

   
   

  

dziwą sensacją było zeznanie inży- 
niera iiskiego, wiceprezesa Stronnictwa 
Narodowego i kandydata na posła z listy Str. 
Narodowego, który zeznał, że zwrócił się do 
niego w r. 1932 skarbnik Stronnictwa Naro- 
dowego p.. Daszkiewicz z prośbą 0 interwen- 
cję, towiem p. Zwierzyński w ciągu dwóch 
lat nie wyliczył się z t. zw. „cegiełek wybor- 
czych otrzymywanych od p. Daszkiewicza. 

Łacińskiego prof. Komarnicki 
zbagatelizował i na zebraniu Zarządu Stron- 
nictwa Narodowego nie wyjaśnił tej kwestii. 

Zapytany przez adw. Kiersnowskiego prot. 
Komarnicki nie może udzielić 

uaczy się względami tajemnicy partyjnej i 

  

imówi, że w listopadzie 1932 r. kwestja nie- # 
wyliczenia się p. Zwierzyńskiego została wy-- 
jaśniona przez władze partyjne, lecz o tem 
nie zawiadomiono ani inż. Łacińskiego, ani p. 
Daszkiewicza. 

Z zeznania administratorki „Dziennika 
WiL“ p. Kupściówny dowiedzieliśmy się, że 
p. Zwierzyński kwestjami finansowemi „Dzien. 
nika" nie interesuje się Oraz że żydowskie 09- 
oszenia przyjmuje ona Kupściówna. Kupściów. 
na oblicza, że Ochocki shrdluuuenaouinutetao 
oblicza, że na ogłoszeniu „Prużana*  „Dzien- 
nik Wilenski“ zarobił 15 zł. 

Ochocki: — Ile płaci lekarz — wenero- 
log za jednorazowe ogłoszenie się w „Dzien- 
niku“*?. 

Kupściówna: — 1 złoty. 
Na sali poruszenie. Słychać głosy obu- 

rzenia. 
Ochocki: — Codziennie „Dziennik* 

kuje 3 ogłoszenia żydów - wenerologów, 
więc za 3 złote. „Dziennik Wileński" łamie czy- 
stość kierunku ideowego! 

Po zeznaniu Kupściówny przewodniczący 

zamknął przewód sądowy, poczem nastąpiły 
głosy stron. * 

Charakterystyczne było przemówienie 
adw. Jasińskiego, który podkreśliwszy, że jest 
członkiem Stronnictwa Narodowego i osobi- 
stym przyjacielem  Zwierzyńskiego  oświad- 
czył, że Zwierzyński nie jest antysemitą, gdyż 
antysemityzm jest chorobą nagminną w rodzaju 
„hiszpanki”, którą należy zwałczać. 

dru- 

Przy bólach lub zawrotach głowy, szu- 
mie w uszach, bezsenności, złem samopoczuciu 

pobudzeniu, należy natychmiast zastosować 
wypróbowany przy tych dolegliwościach śŚro- 
dek — wodę gorzką Franciszka - Józefa. 

  

METEOROLO- # 

wyjaśnienia. ; 

12 

AE: 

tyleryjskiej. Wczoraj właśnie 
niezbędny materjał. 

— (Ceny węgla. W ciągu najbliższych dni 
zostanie ostatecznie ustalony cennik węgla. 
Władzom administracyjnym chodzi o niedo- 
puszczenie do zwyżki w okresie aż do wiosny. 

SKARBOWA. 
— Wykup patentów. Wobee zbliżającego 

się okresu wykupu patentów tut. organizacje 
gospodarcze zwróciły się do władz  central- 
nych z obszernym memorjałem, w którym pro 
szą o zastosowanie ulg przy nabywaniu paten 
tów na rok 1934. 

W związku z tem nadeszła 
że władze skarbowe skłonne są zastosować 

reg ulg, które mają polegać na tem, że 
przedsiębiorstwa, których obrót nie przekra- 
czał 30000 złotych mogą nabywać świadectwa 
przemysłowę zamiast II kategorji — III-cią, 

iorstwa, których obrót nie. przekra- 
b tej katego: 

  

zwieziono tam 

   
   

wiadomość, 

  

      

  

   

   

  

  

   

  

    

    

  

   

    

    
» gradacje patentowe między 
II a III, a to ze względu na t 

tość stawek między 
ardzo 1a. Natomiast 

wa o roz mie należności 
zdaje się, nie będą uwzglę 

POCZTOWA 
pocztowej komunikacji 

waniem, Ww cząa- 

   
  

   

raty, 

— Wstrzymanie 
lotniczej. W 
sie od 1 lis    

      

   

  

    

     j na linji Waa- 
— Tallin, urzędy 
em 1 listopada r. 
owanie przesyłek 

     
1 

ych do Łotwy onji 
Rozwieszone w ych punktach n 

zynki pocztowe dla koresponder 
czej zostały zdjęte. 

Do czasu wznowienia komunikacji 
czej, przesyłki nadane i wrzucone do si 
nek jako lotnicze, będą odprawiane normalną 
drova pocztową. 

AKADEMICKA 
— Koło Etnologów Stud. U.8.B. podaje 

do wiadomości, że w poniedziałek dnia 6 ban. 
o godz. 1T-tej odbędzie się w sali Seminarjum 
Atcheologji Klas USB (Zamkowa Il w podwó 
rzm) zebranie naukowe Koła z referatem dr. 
B. Stelmachowskiej p.t. „Z bac nad rybo- 
łów: 7 T iego* z 

. „Goście mile wi- 

  

  

    
    

   

         

  

  

    

      

następny, z cyklu „Popularne 
dzielne**, od: 
le dnia 5 bm. o god > 
kalu Biura Polskiej Macierzy 
Wileńska 23 m. 9. 

Odezyt na temat „Małopolska'* ilustrowa 
ny będzie przezroczami. Wstęp bezpłatny. 

'ZEBRANŁA I ODCZYTY. 

— Ku uwadze Peowiaków. Sekretarjat 
Koła P.O.W. komunikuje, że dnia 5 listopada 
r.b. w lokalu przy ulicy Ostrobramskiej 16, 
odbędzie się miesięczna herbatka peowiacka, 
na której omówione zostaną sprawy samorzą- 
dowe, oraz sprawy placówek na terenie m. 
Wilna. 

Początek o godzinie 18-tej punktualnie. 
Obecność wszystkich peowiaków 'konie- 

czna. 
— Koło sióstr Pogotowia Sanitarnego Pol- 

skiego CzerwOnego Krzyża przypomina że 
dzisiaj p. inż. Henryk Jensz odczyt na temat 
„O zasilaniu miast w wodę i doprowadzeniu. i 
oczyszczeniu ścieków" wygłosi w _ lokalu 
Czerwonego Krzyża — ul. Tatarska 5, *o godz. 
17-tej. 

— Niedzielne odczyty Czerwonego Krzy- 
ża. Dziś o godz. 12-tej w Towarzystwie Le- 
karskim, przy ul. Zamkowej 24, ppłk. Adolf 
Malinowski wygłosi odczyt o pielęgnowaniu cho- 
rych. Wstęp bezpłatny. 

— Sekcja Wyrobienia Wewnętrznego — 
S.M.A-ków podaje do wiadomości że dnia 
5. XI r. b. odbędzie się zebranie z referatem 
„Pycha a ambicja". Obecność członków bez- 
względna. Goście mile widziani. Początek o 
godz. 16-tej. 

RÓŻNE 
— Wyjazd prezesa Apelacji. Pan Wacław 

Wyszyński, prezes Sądu Apelacyjnego, wy- 
jechał w dniu 4 b.m. do Warszawy w sprawach 
służbowych. 

— Podziękowanie starosty grodzkiego. 
Starosta grodzki wileński składa serdeczne 
podziękowanie Konwentowi „Polonja'* i „Ba- 
torja'* otaz korporacjom akademiekim „Vil- 
nensia'', „Umitania'', „Rutenia* — za wzię 
cie czynnego udziału w zbiórce 22-X na. rzecz 
odbudowy zamku w Olesku ku uez 
woczniey odsieczy Wiednia. 

— Mieczysław Munz, wszechświatowej sła-. 
wy pianistą zaproszony został przez Wił. T-wo 
Filharmoniczne do Wilna na jeden tylko koncert, 
który odbędzie się we środę 8-go b. m. w sali 
Konserwatorjum. 

— Święto O. M. P. 
odbędzie się w Pos 

    

0 wiecz, w lo- 
Szkolnej, ul. 
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Dnia 5 listopada r. b. 
iwach tradycyjne Święto     
          

  

Młodzieży Rzemieś i Przemysłowej zrze- 
szonej w Organizacji Młodzieży  Pracującej 
(O. M.P.). 

Na program uroczystości złoży się: 
Uroczyste nabożeństwo w kościęle pa- 

rafjalnym, złożenie wieńca na grobie Niezna- 
nego Żołnierza oraz akademia podczas której 
zostaną wygłoszone referaty Inspektora Wo- 
jewódzkiego O. M. P. Ob. K. Młynarczyka 

młodzieży ob. P. Giedrysa i przedstawiciela 

   

WILNO.  Szabłyko Bazyli ze wsi Za- 
mosze gm. miadzioiskieį, usiłował zabić 18 

letnią dziewczynę z tejże wsi Rowdównę Ana. 
stazję, Strzelając do niej dwa razy z obcię- 

4 i organizacyj 

    

   

Wyrzuty sum enia pawedem samobójstwa 
WILNO. Wczoraj pisaliśmy 0 zamachu 

samobójczym IK. Pietkiewicza _Wiłkomierska 

3, który usilował utopić się w Wilja 

W przeddzień samobójstwa Pietkiewicz po- 
bił swoją 66 letnią matkę Katarzynę, tak, że 

interwenjowało pogotowie ratunkowe. Wypad- 

kiem tem: zainteresowala się policja, Która 
wydała polecenie aresztowania  Pielkiewicza, 

Pod wpływem wyrzutów sumienia czy też w 

obawie odpowiedzialności wyrodny syn usi- 

łował popełnić samobójstwo. 

Podrob'ł Kwit Iombardowy 
WILNO. Policja aresztowała niejakiego 

Pereca Lewina poszłakowanego o podrobienie 
kwitu lombardowego i podjęcie biżuterji za- 

stawionej przez Annę Zewinową zam. przy 
ul. Miłosiernej 6. 

Lewin wykorzystał błąd w księdze zasta- 

  

oraz prezesa miejscowego Oddziału ob. J. 
Zielińskiego. 

Uroczystości odbędą się przy udziale przed- 
stawicieli władz państwowych samorządowych 

pokrewnych. 
Święto młodzieży rzemieśłniczej i przemy- 

słowej zostanie zakończone przedstawieniem 
i zabawą towarzyską. 

— Odznaczenie Głównej Księgarni Woj- 
skowej. Dowiadujemy się, że Główna  Księ- 
garnia Wojskowa w Warszawie otrzymała 
na międzynarodowej wystawie we Francji zło- 
ty medal i grand prix za wyróżniającą się sza- 
tę graficzną swych wydawnictw. 

Ten sukces zasłużonej i energicznej firmy 
wydawniczej niezawodnie sprawi przyjemność 
każdemu sympatykowi Księgarni, doceniają- 
cemu wielkość i znączenie wysiłku wydaw- 
niczgo. 

„ — Konfiskata. Wczorajszy „Dziennik Wi 
s został skonfiskowany za artykuł, w 

i którego władze dopatrzyły się cech prze 
stępstwa. c 

— świetlica — Klub. Świetlica — klub 
dla dorastającej młodzieży i dorosłych przy 

publicznej szkole powszechnej dla dorosły i, 
ul. Zygmuntowska 4 m. 12, czynna jest co- dziennie od godz. 17,30 do 2. © 

Radjo, gry, czasopisma, książki, chór śpie 
waczy, teatr amatorski i 't.p. rozrywki kul- turalnie znajdzie w niej każdy. Lokal ciepły. 

"A. przyjemny. Wstęp bezpłatny dla wszystkich. 

TEATR I MUZYKA 
, — Teatr miejski Pohulanka. Dziś, w nie- 

dzielę o godz. 8-ej wiecz. nadwyraz  zajmu- 
jąca i ciekawa sztuka Jerzego Tepy „Frau- 
lein Doktor“, (szpiega niemieckiego) — H. 

Skrzydłowska, Reżyserja W. Czengerego. 
= Dzisiejsza  popołudniówka. Dziś 

niedzielę 5 b. m. o godz. 4-ej popoł. dana 
będzie na przedstawienie popołudniowe  do- 
Skonała komedja W. Fodora „Sekretarka Pana 
Prezesa”, z N. Wilińską w roli tytułowej. Re- 
żyserja W. Ścibora. Ceny zniżone. 

‚ — Teatr Objazdowy — gra dziś w Staro- 
Święcianach satyrystyczną komedję St. Kie- 
drzyńskiego „Piorun z jasnego nieba”, 6 b. m 
w Duksztach, 7 b. m. w Brasławiu. 

— Teatr muzyczny „Lutnia“ — „Jasno- 
włosy Cygan". — „Jasnowłosy Cygan“ м 
dalszym ciągu nie przestaje być atrakcją bie- 
żącego sezonu. Bohaterami wieczoru są: — 
Łastowska, Halmirska, Dembowski, Tatrzań- 
ski, Szczawiński, Wyrwicz, oraz  baletmistrz 
Ciesielski. 

— „Czar wałca". Najbliższą premierą te- 
atru „Lutnia“ będzie Świetna operetka Straus- 
sa „Czar walca* reżyseruje K. Wyrwicz - 
Wichrowski. Stroną muzyczno śpiewną kieruje 
M. 

  

   

    

w 

E. Karnieja. Główną partję kobiecą śpiewa 
po raz pierwszy w Wilnie, laureatka między- 
narodowego konkursu wiedeńskiego Marja 
Kaupe. q 

— Dzisiejszy poranek dła dzieci w „Lutni* 
Dziś o godz. 12.30 pp. po raz pierwszy 

odegraną zostanie bajka dia dzieci pióra W. 
Stanisławskiej „O sierocie Dorotce“. Autorka 
długoletnia pracowniczka na niwie pedagogi- 
cznej, tem samem  znawczyni  psychofogji 
dziecka, w swej ostatniej bajce daje tchną- 

ce miłością dzieje pewnej biednej  sierotki 
którą los wydziedziczył, lecz która dzięki 
przymiotom swego serca wszystkie złe siły 
przezwycięża i osiąga szczęście. Bajka ta 
jak i poprzednie utwory W. Stanisławskiej, na- 
pewno zyska długotrwałe powodzenie. Ceny 
miejsc specjalnie zniżone. 

Dzisiejsza  popołudniówka w „Lutni* — 
Dziś o godz. 4-tej popoł. po cenach zniżo- 
nych, ukaże się „Jasnowłosy Cygan* w prem- 

jerowej obsadzie. 

W niedzielę dnia 5 
czwarty koncert orato- 

pierwszorzędnego zespołu 
šniewaczego „Echo“ pod kierownictwem prof. 
Wł. Kalinowskiego. Po raz pierwszy w Wil- 
nie zostanie wystawione wspaniałe orator- 
jum |]. Haydna, „Pory Roku“ (wiosna, lato. 
jesień, zima). W koncercie obok chóru i 

orkiestry symfonicznej wystąpią soliści: P. P.. 
W. Hendrych, M. Artimienko, i prof. Ludwig. 
Biłety do nabycia przy wejściu na salę; Cenv 
biletów: od 3 zł. 50 gr. do 50 gr. 

Koncert odbędzi się w Sali Śniadeckich 
U.S. B. Początek koncertu o godz. 20.15. 

— Dzieci dla dzieci" Dziś w niedzielę dnia 
5-go listopada r. b. — staraniem Sekcji Tea- 
tralnej Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robot- 
niczego — odbędzie się specjalne widowisko 
dla dzieci p. t. „Dzieci dla dzieci*. Początex 

  

      

  

    

Usiłował „zastrzelić narzeczeną 
tego karabinu, na szczęście jendak chybił. — 
Przyczyną usiłowania zabójstwa była odmowa 
dzłewczyny wyjścia za Szabłykę, Szabłykę 

aresztowano. 

Za sfatszawany bilop sprzedał wieprza 
WILNO. Na targu w Łużkach zdarzył się 

niecodzienny wypadek zapłacenia za wieprza 
całej prawie 60-złotowej należności w fałszy- 

wych monetach; prawdziwe były tylko jedna 
złotówka i jedna 50-groszówka, Poszkodowany 

Rozszarpany 
WILNO. Pastuch Łuksza Stanisław ze wsi 

Žwirynie gm. Dryświaty, pasąc bydło zna- 

lazł na połu pocisk armatni, leżący tam od 
czasów wojennych. Chcąc go rozebrać Łuksza 
użył kamienia. Pocisk eksplodował.  Niesz- 

został wieśniak Wial Stefan ze wsi Klemiaty 
gminy jaźnieńskiej Nabywcami wieprza tanim 
kosztem byli jacyś dwaj nieznajomi osobnicy 
których policja obecnie poszukuje. 

przez pocisk 
częśliwy pastuch stracił lewą nogę i Obie 
ręce oraz doznał poparzenia i pokaleczenia ca- 
łego ciała. 

W wyniku tak ciężkich ran Łuksza zmarł. 

Kięska pożarów na wsi 
WILNO. Z różnych miejscowości napływają 

dalsze doniesienia o spaleniu się budynków 
skutkiem  nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem przy suszeniu lnu. W pow. mołodec- 
kim spaliła się łaźnia Zawadzkiego Mikołaja 

ze wsi Krynica (straty 600 zł.), suszarnia Inu 

Pastuchowicza Teodora ze wsi Macewicze — 

(straty przeszło 300 zł.) łaźnia Wołodźki 

Witolda ze wsi Wołodźki gm. radoszkowickiej 
(straty 200 zł.), w powiecie wilejskim 
iaźnia z suszącym się Inem, należąca do Kir- 
gieta Andrzeja (straty przeszło 100 zł.). 

wów, gdzie zamiast nazwiska Lewin, figuro- 
wało nazwisko Zewin. 

Łewin przez dłuższy czas ukrywał się i 

dopiero wczoraj został ujęty i przekazany 
władzom sądowym. 

Zebranie Kół Dzielnicowych 
BBWR. 

j. 5 b.m. w lokala Rady Grodz- 

zy ul. Św. Anny 2 — 4 odbę- 
2-tej zebranie informacyjne 

7 Ponary. 

      RESTA    

    

   

    

   
   koła BBWR dzielni 

  

    
Dnia nastę t. j. w poniedziałek, o 

godz. 18-iej odbędzie się analogiczne zebra- 

ie i w tymże samym lokalu koła dzielnico- 
wego BBWR dzielnicy Zarzecze. 

Termin wpłacania 2-jej raty 
Pożyczki Narodowej 
UPŁYWA 6 LISTOPADA 

Wojewódzki Pracowniczy Komitet Ро- 

życzki Narodowej w Wilnie niniejszem przy- 

pomina, że w dniu 6 b. m. upływa termin 

wpłacenia drugiej raty Pożyczki Narodowej, 

która wynosi 1/10 zadeklarowanej sumy. 

Komitet. 

a a i] 

widowiska punktualnie o godz 17-tej (5-tej pu 
poł.). Wstęp bezpłatny. 

Tegoż dnia o godz. 19-tej min. 30 (1.50) 
odbędzie się dla starszych specjalne „Widowi- 
sko Zaduszne* na które S. T. Ch. U. R. naj- 
uprzejmiej zaprasza szerokie masy robotnicze. 

Powyższe widowiska odbędą się w sali te- 
atralnej Chrześcijańskiego Uniwersytetu Ro- 
botniczego, ul. Metropolitalna Nr. I. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
PAN — 12 krzeseł. 

LUX — Księżna Łowicka 
HELIOS — Ostatnia carowa. 
CASTNO — 1) Dzieci Palestyny, 2) Od- 

rodzona Palestyna. 

ROXY — Kobieto nie grzesz 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— WŁAMANIE do P. U. P, U.. Kierownik 

PUPP. przy ul. Subocz 22 p. Baranowski — 
doniósł policji, że w nocy z 2 na 3 b. m. nie- 
znani sprawcy, otworzywszy drzwi dobranym 
kluczem lub wytrychem, skradli z lokalu 
Urzędu dwie maszyny do pisania: jeden „Re- 
mington* i jeden „Underw0od*, łącznej war- 
tości 450 zł. 

— WYKOPANO KOŚCI . LUDZKIE. — 
Podczas prowadzenia robót kanalizacyjnych 
przy uł. Wiosennej wykopano kości ludzkie, 
które znajdowały się na głębokości 90 cm poč 
ziemią. Kości przekazano do U. S. B. 

— BRONIŁ SIĘ PRZED POWROTEM DO 
Kochanowski. Dekoracje pod  kierunkiem* WIELUCIAN. Onegdaj zatrzymano na dworcu 

wileńskim pewnego chłopca. W czasie bada. 
nia zatrzymany podał się za Bolesława Ciu- 
Ińskiego i opowiedział, że pochodzi z Warsza- 
wy, gdzie mieszka przy ulicy Miłej, gdzie oi- 
ciec jego jest właścicieiem większej fabryki. Z 
domu zbiegł On w poszukiwaniu przygód. 

Po sprawdzeniu w Warszawie okazało się 
że chłopiec kłamie. Podczas powtórnego ba- 
dania zatrzymany przyznał się, że zbiegł z 
domu poprawczego w Sieradziu. | tym razem 
okazało Się, że chłopiec kłamie. Dopiero po 
sprawdzeniu we wszystkich domach popraw- 
czych okazało się, że jest to B. Kozłowski z 
Wilna, który zbiegł z Wietucian, gdzie odbywał 
karę od r. 1930. я 

Kozłowski oświadczył, że kiamai ponie- 
waż nie chciał trafić z powortem do Wiełu- 
cian, gdzie bardzo mu było źle, 

— FAŁSZYWA 5-cio ZŁOTÓWKA. Za 
usiłowanie puszczenia w obieg fałszywej 5- 
złotówki zatrzymano  Dragona Antoniego — 
(Żelazna Chatka 20). 

— OSZUSTWO. Aresztowany został Jan 
Łado poszłakowany 0 dokonanie oszustwa na 

szkodę mleczarni przy ul. Wileńskiej Nr. 34. 

Lado w swoim czasie zgłosił się do wspom. 
nianej mleczarni i podawszy się za przedsta- 

wicieła  firmry młieczarskiej w Cudzeniszkach 

zaproponował jej nabycie na bardzo dogodnych 

warunkach większej partji towaru. 

Lado przedstawił również 

ctwo (naturalnie siałszowane), 
konało właścicielkę  mleczarni 

pełnomocni- 
które  prze- 

i nakłoniio ja 
   

wpłaciła ona jemu y 
ponad 500 zł. się później okazało był Jak 

to zwykły oszust który wyłudził od niej pie- 

   
dyż po daremnym Oczekiwaniu na 

zwróciła się ona do firmy 
w Cadzeniszkach, skąd otrzymana odpowiedź 
wyjaśniła istotny stan. 

Powiadomiona policja wszczęła: docho- 

dzenie w wyniku którego oszusta zatrzymano. 

BRASŁAW 

— POŻAR. W zaść. Grobiszki gm. widz- 
kiej na szkodę Mączyńskiego  Juljana spalił 
się dom mieszkalny, chlew, stodoła z tego. 
rocznemi zbiorami, Oraz 12 sztuk Owiec i 
szereg _Sprzętów.. Pogorzelec oblicza swe 
straty na 2.160 złotych. 

Iki i si GD A Ы A KJ UK CLK A AA KA O O O WG AA 

OUOMALTINE | 
jedyna odżywka witaminowa 

dostępna dla wszystkich 
reklamowa puszka 

za 1.20 zł. 
Ovomaltyna wzmacnia 

organizm i nerwy. 

  

  

Bóle reumatyczne, Lumbago. 
ischias eraz wszelkie Nerwo- 
bóle leczy i KOi świstowej sławy 

SAPGMENTHOL „MATULI”. 
Najwyższe odznaczenia na wystawach w 
Londynie, Paryżu, Wiedniu, Marsylji i t d. 
Jaż jednorazowe użycie sprowadza znaczną 
ulgę. — Do nabycia we wszystkich aptekach 

i sładsch aptecznych.  



  

Przed miesiącem 
wyglądałam 

o 10 lat starzej 

    
„Naokoło oczu i ust 

ki, rozszerzone pory i 
zwiotczenia. 

Dziś cera moja jest pod każdym względem 
równie zadawalniająca jak cera mojej ślicznej, 
dorastającej córki, wchodzącej obecnie w świat. 
Zawdzięczam to cudownemu wynalazkowi Pr 
fesorów Medycyny Uniwersytetu Wiedeńskie- 
go, którzy doszli do wniosku, że można odży- 
wiać skórę. Może ona wchłaniać odżywienie 
i przetwarzać je w zdrowe, żywe tkanki. Nie 
wiek, lecz wadliwe podskórne odżywianie po- 
woduje zmarszczki i zwiotczenie. Dowiedzia- 
łam się o odzywianiu, przepisanem przez zna- 
komitych lekarzy i w ciągu 4-ch tygodni od- 
młodziłam się o 10 lat Zyczę każdej kobie- 
cie, która przekroczyła 25 lat, by zaznała tej 
samej radoś 
„ Gwarantujemy sumą zł. 50.000, że znako- 
mity paryski Krem Tokalon zawiera składniki 
odżywcze, które podług zdania wybitnych spe- 
cjalistów potrzebne są skórze dla utrzymania 
zo ddóej, Jest to oliwa i Świeży krem, oraz 
skoncentrowane wyciągi roślinne i żółtko jaj- 
ka, połączone podług specjalnej, naukowej re- 
cepty w Kremie Tokalon. 

W. przeciągu jednej nocy jaż przekona się 
Pani o wyniku prawie nie do uwierzenia. Sta- 
łe stosowanie daje wiecznie młodą i piękną 
cerę — świeżą, jędroą. bez żadnych zmar- 
szczek. Należy używać Kremu Tokalon (kolor 
różowy) co wieczór, Kremu zaś Tokalon bia- 
łego (nie tłustego) co rano. Ręczymy za wy- 
nik, w przeciwnym razie zwracamy RE 

Z Izby Przemysłowe- 
Handlowej w Wilnie 
W dniu 31 października odbyło się XVIII 

Plenarme Zebranie Izby Przemysłowo-Handlo ż 
wej w Wilnie. 

Po zaprzysiężeniu przez pizewodniczące- 
go Zebrania rzeczoznawców branżowych, ze- 
branie wysłuchało sprawozdania dyrektora 
Izby, p. inż. W. Barańskiego z działalności 
Izby za czas od 10 maja do 30 października 
T Di 

Sprawozdanie dyrektora Izby, jak rów- 
nież sprawozdanie z sytuacji gospodarczej 0- 

kręgu Izby w II[ kwartale zostało przez ze- 
branie przyjęte do wiadomości. 

W celu ożywienia kontaktu między Izbą 
a terenem poleskim, znacznie oddalonym od 
siedziby Izby i wykazującym szereg odręb- 
nych indywidualnych cech gospodarczych i 
kulturalnych, zebranie uchwaliło powołać do 
Żyeia w Brześciu n/B Ekspozyturę Biura Tz- 
by Przemysłowo-Handlowej w Wilnie — z te- 

renem działalności, obejmującym  wojewódz- 
two polskie. Doświadczenia, jakie Izba po- 
czyniła w związku z pracą Ekspozytury Biu- 
ra w Białymstoku, pozwalają oczekiwać po- 
dobnych rezultatów z utworzenia Ekspozytu- 

ry Biura Izby na Polesiu. 

W dalszym ciągu zebrania dyrektor Iz- 
by zreferował zaprojektowany przez Zarząd 
preliminarz budżetowy Izby na r. 1934, któ- 
ry po dłuższej dyskusji został przez zebranie 
uchwalony. 

Preliminarz budżetowy uwzględ- 

nia, w granicach niezbędnego minimum bar- 
dzo znaczny rozrost działalności Izby, szcze- 
gólmie na odcinku handlu zagranicznego, wo- 

bec wciąż wzrastających zadań Izby w związ- 
ku z rozszerzoną reglamentacją tego handlu 
oraz z rozbudową prac w zakresie popierania 

eksportu. Budżet musiał ponadto uwzgięd- 
nić potrzebę preliminowania pewnych kwot 
na koszta wyborów do Izby, które się odbę- 
dą w 1934 r., oraz na koszta utrzymywania 
ustawowego Związku Izb  Przemysłowo-Han- 
dlowych, który już od Nowego Roku ma za- 
cząć funkcjonować. 

Preliminarz nie wprowadza nowych wy- 
datków. — Oczekiwany jest pewien wzrost 
wpływów Izby z różnych opłat, pobieranych 
w związku z reglamentacją eksportu i impor 
tu; jednakże przychody z najważniejszego 
źródła dochodowego Izby, z 15 proce. dodatku 
do ceny świadectw przemysłowych, uległy już 
od roku bieżącego znaeznej obniżce, co zosta- 
ło wywołane  przedewszystkiem  specjalnemi 
ulgami przy wykupnie świadectw, zastosowa- 
nemi już w tym roku,.a które prawdopodob- 
nie będą aprolongowane na rok 1934. Ulgi te 

odciążające płatników (na terenie Izby wileń 
skiej o zgórą 400.000 zł.) jednocześnie wpły- 
nęły na zmniejszenie wpływów Izby z jej pod 
stawowego źródła dochodowego. 

ie ma być wydane przez czynniki 
rajd rozporządzenie, mające na celu uzn- 
pełnienie tej luki w budżetach izbowych przez 

enie pewnego niewielkiego powiększe 
ni1 dodatku do ceny świadectw, (do 20 proc. 
zamiast cheenie 15 proc.). Tzbn P. -H. w W 
nie nie zamierza skorzystać z tej Boki w 
całej rozeiągłości. 

Preliminarz budżetowy Izby na rok 1934 
został zrównoważony i zamyka się sumą 
419.887 zł. tak po stronie wydatków, jak 
dochodów. 

tworzyły się zmarszcz- 
niepokojące objawy 

   

  

    

   
d 

    

Po uchwaleniu szeregu zmian części I-szej 
i Il-giej statutu Izby, przewodniczący zako- 
munikował zebranym o ustąpieniu z zarządu 
Izby wiceprezesa Saula Trockiego, oraz zło- 
żył w imieniu Zarządu podziękowanie inż. 

Trockiemu za jego intensywną dla Izby pra- 
cę na zajmowanem dotąd stanowisku. 

W wyniku zarządzonych wyborów na 
miejsce ustępującego p. radcy $Ś. Trockiego, 
został wybrany przez Sekeję Przzemysłową 
na wiceprezesa Izby z tej Sekcji — radca 
Michał Taub. 
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JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAO 

BAWELNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

  

(CI SIS PRINS MINI 

wydawca Biamlataw Mackiawie, 

-obrazu Pat i Patachon, 

  

WALKA Z GRYPĄ I ANGINĄ 
W związku z raptownemi zmianami pogo- 

dy naszego klimatu, wszyscy jesteśmy skłonni 
do przeziębienia, na skutek czego stale zapa- 
damy na r 

zwanego przeziębienia”, szczególnie na: 
pę, anginę, malarję, influencję, krztusiec u dzie- 
ci, uporczywe bóle głowy i wiele innych tym 
podobnych niedomaga 
kim wiedzieć, 

    

że skutecznie zapobiega i ratuje 

KAUNAS ELL STAI 

Konferencja jesienna 
W dniu 29 X. r. b. odbyła się jesienna kon- 

ferencja spółdzielni okręgu wileńskiego w Wil- 

nie. Objawem nader pocieszającym obecnej kon- 

ferencji jest ilościowy udział delegatów spółdzie! 

ni związkowych. Na 38 spółdzielni w okręgu, 
2 Sprzysłało swyc hdelegatów w liczbie 40, — 

co stanowi 65 proc. Pozatem w konferencji 

wzięło udział 14 przedstawicieli instytucyj , i 

1 delegat sp. wojskowej. Razem w konferencji 
wzięło udział 55 osób. Pewną miłą inowację sta- 

nowi udział w konferencji chóru spółdzielni 

uczniowskich — szkół powszechnych Nr. 20 i 

5w Wilnie, przez odśpiewanie „Hymnu spół- 
dzielczego* i dwu melodyj wileńskich. W ten 

sposób znalazła swój konkretny wyraz współ- 
praca „młodych ze starymi". 

Konferencję zagaił p. prezes Rady Okręgo- 

wej Ignacy Turski. Po ukonstytuowaniu się pre 

zydjum przystąpiono do obrad. 

Referaty objęte porządkiem dziennym wy- 
głosili pp.: Narsieciński, kier. oddz., Paździor, 
lustrator i Woszczak sekretarz R. O. Po refe- 

ratach zgłosili referenci odpowiednie wnioski do 

uchwalenia, poczem odbywała się dyskusja. 

W dyskusji wzięło udział 13 delegatów; 0- 

mawiając różne zagadnienia i bolączki związa- 

ne z pracą w terenie. Jakkolwiek dyskusja 

była bardzo ożywiona, to żałować należy, że 

obracała się ona prawie wyłącznie około doraź- 
nych spraw gospodarczych, mniej natomiast 

podkreślając zagadnienia ideowo _ wychowaw- 
cze i organizacyjne, tj. te, na które nastawione 

były referaty. 

Uchwaleniem zgłoszonych przez referen- 

tów i 'w dyskusji wniosków, zakończono konfe- 
rencję. Zgłoszone i uchwalone wnioski dadzą 

się streścić w następujących punktach: 

1) W sprawach gospodarczych: 

a) należy dążyć do upłynnienia i uporząd- 
kowania remanentów, w prozumieniu z ogółem 

członków, na podstawie doświadczenia  życio- 
wego oraz przez współpracę z komisją Norma- 

lizacyjną Okręgu: 
b) należy uporządkować sprawę źródeł za- 

kupów, przyczem popieranie Hurtowni Związ- 

kowej uważać za moralny i organizacyjny obo- 

wiązek wszystkich spółdzielni: 

c) kalkulację towarów postawić na nale- 

żytym poziomie. 
2) W sprawach organizacyjno - propagan- 

dowych: 

a) Rada Okręgowa przystąpi do pracy w 
Okręgu przez zorganizowanie rejonów okręgo- 

wych z delegatami rejonowymi na czele; 
b) wzywa się wszystkie zarządy i Rady 

Nadzorcze spółdzielni do wzmożenia akcji pro- 

pagandowo _ organizacyjnej na terenie swych 
spółdzielni w kierunku: 1) jednania nowych 

członków, 2) zwoływania częściej walnych ze- 

brań członków; 
c) wzywa się wszystkich pracowników. do 

pracy samokształceniowej na Spółdzielczych 

Kursach Korespondencyjnych i czynnego udzia_ 
łu w kursach, jakie zostaną zorganizowane przez 

Radę Okręgową. Lot. 

  

  
    

  

   

  

RA FILKOWEJ TAŚMIE 
„PAT i PATACHON JAKO OGRODNICY* 

„ROZMAITOSCI“ 

Przy trwającej w dalszym ciągu „Awanturze 

o Józię* zjawili się z premjerą swego nowego 
popularni komicy z 

„zamierzchłych * czasów niemych filmów. 

Wierna para przyjaciół, która licznemi swemi 

  

przygodami bawiła tysiące i miljony ludzi 
przetrwała rewolucję dźwiękową i jak widać 

na serjo zabiera się do nakręcania nowych 

filmów. 
* Przygody Pata i Patachona na pensji są 

zabawne. Jako ogrodnicy nie wiele się tu 

odznaczyli, natomiast z powodzeniem pomagali 
dziewczętom w okpiwaniu „smoka” czyli prze- 

łożonej. Największą jedźak przygodą był 

teatr amatorski, niewiadomo dlaczego prześla- 
dowany przez przełożoną (widocznie nie sły- 

szała o teatrze szkolnym). 

Jeden miły podlotek dostał bzika na punk- 

cie teatru i zrobił z Pata i Patachona bohate- 
rów Szekspirowskiej tragedji Co z tego wy- 

nikło i jakie dalsze przygody spotkały całą 
trójkę, każdy może zobaczyć na własne о- 

czy. 
Film ma bardzo 

strację muzyczną. 
Ostatnio ukazała się w prasie wiadomość 

0 tem, że podobno Pat (ten drugi) dostał po- 

mieszania zmysłów. Czy jest to prawda — 
pokaże niedaleka przyszłość. Byłoby szkoda, 

sympatycznego wesołka. Tad. C. 

ładną i melodyjną  ilu- 

*"WYWTYYYYTYYYWYWYVYYOYWYYNYYYWNWTYY W, 

POPIERAJCIE LO.P.P. 

  

— Komisja upiększenia miasta. W związku 
z mającemi się odbyć w tym miesiącu uroczy- 
stościami, z ramienia magistrtau wyłoniona z0- 

stała specjalna komisja, która ma dbać o to, a- 
; by miasto nasze przyjęło odpowiedni, uroczy- 

sty wygląd. Komisja ta kieruje robotami na ul. 
Zamkowej, jak również poleciła niektórym wła- 
ścicielom domów pomalować fronty ich domów. 
Komisja nakazał również wielu właścicielom 
zakładów przemyłowych i handlowych przema- 
lowanie ich szyldów,. które nie mają estetycz- 

— Pożar. W dniu 2 b. m. we wsi Zarzy- 
ca, gm. Hoża wybuchł pożar w zabudowaniach 
Szymańskiego Piotra niszcząc stodołę z tego- 
rocznymi zbiorami. Straty wynoszą około 1.500 
zł. Przyczyna pożaru narazie nieustalona. 

— Kradzież zegarka. Niemirowicz  Oldze 
zam. w Grodnie przy ul. Wróblewskiego 8, — 
skradziony został zegarek złoty wartości *200 
zł. przez Kozełło Wacława, mieszkańca Wil- 
na, który usiował sprzedać skradziony -zegarek 
lecz został zatrzymany. 

— Pobicie. Epsztejn Abe, zam. przy 
Zduńskiej 3, zawiadomił władze policyjne 
pobiciu go dość dotkliwie przez 
Fajwela. 

ul. 
o 

Listowskiego 

  

ZWRACA 

  

e choroby, powstające na tle tak ji dzieci pożądanem jest mieć i s 
gry-|ki „Original“, 

  

TAKAS NPI OE KÓW W ACE SPPON ty 

specjalnych pigułkach „Original, 
W celu zabezpieczenia zdrowia u dorosłych 

sować piguł- 
które można nabyć w każdej ap- 

tece w cenie zł. 2 gr. 50 za oryginalną rurkę, 
zawierającą 50 szt. pigułek „Original“ z Nr. 

  

. Należy przeto wszyst- |Reg. 1492 i przepisem sposobu ich stosowania. 

nówodtódzka 
— Urzędowa. Powrót p. wojewody Świ- 

derskiego z Warszawy spodziewany jest w 
dniu 5 bm. 

— Zjazd agronomów powiatowych woj. 

nowogródzkiego. W dniu 3 bm. rozpoczął się 

w Nowogródku zjazd agronomów  powiato- 
wych z terenu województwa. Na zjeździe wy- 

głoszone zostaną przez agronomów sprawozda. 
nia z dotychczasowej pracy w dziedzinie rol- 

nictwa na terenie pos: ólmych powiatów, 
ustalony zostanie plan pracy na rok następ- 
ny oraz budżety działu rolnego na rok 1934 - 5 

W zjeździe biorą udział przedstawiciele 
Izby Rolniczej z Wilna, którzy wygłosz 

feraty w sprawie planu pracy oraz koordynac 

Ji pracy nad podniesieniem rolnictwa. 

Zjazd przeciągnie się dwa dni. 
— Wielki dancing towarzyski w klubie 

Ognisko. W związku z uroczystością obchodu 
święta państwowego w dniu 11 listopada, w 
tymże dniu w klubie Ognisko odbędzie się — 
wielki dancing towarzyski, przy udziale spec- 
cjalnie zaangażowanych artystów  rewjowych 
scen warszawskich. 

Szczegóły programu tego dancingu 
my w najbliższym numerze. 
— Kradzież pieniędzy z „dobrego* schow_ 

ka. W dniu 3 b. m. z mieszkania przy ul. 
Piłsudskiego Nr. 4, skradziono p. Mejerowi 
Tawryckiemu, w czasie jego nieobecności w 
domu gotówką 140 zł. | 

Pieniądze były przechowywane w_ łóżku... 

/ 
— Defraudacja leśna i pobicie gajowego. 

Gajowy lasów państwowych Mikołaj Lacho- 
wiez zameldował na Posterunku P.P., w Je- 
ziornicy, że w nocy na 2 b.m. schwytał w le- 
sie na gorącym uczynku defraudaeji drzewa 
mieszkańców wsi. Wilezki gm. miżewiekiej Ra- 
kiewiczów Jana i Aleksandra. 

Gajowy usiłował doprowadzić defrandan 
tów do Posterunku lecz w drodze oni pobili 
gajowego, na skutek czego gajowy w obronie 
własnej oddał jeden strzał z posiadanej przy 
sobie broni. Defraudanci zbiegli, a po chwili 
wrócili i z okrzykiem „zabijem** rzekomo 
wystrzelli dwukrotnie do gajowego. 

Dalsze dochodzenie w toku. 
— Uszkodzenie cielesne. Mieszkaniec wsi 

Wysock, gm. Derewna Wołowicz Jan, w cza- 
sie bójki na tle nieporozumień rodzinnych za- 
dał tępem narzędziem ciężkie uszkodzenie cia 
ła bratu swemu Jermołowiczowi Mikołajowi. 
Dochodzenie w toku. 

— Nieudana kradzież. 
Drapowce, Pluta Michał _z niezamkniętego 
przedpókoju na szkodę Władysława Piątkow 
skiego st. post. wydz. śledczego w Słonimie 
dokonał kradzieży płaszcza męskiego. 

St. post. Piątkowski po spostrzeżeniu kra 
dzieży ujął sprawcę, odebrał skradzione palto 
i _ odprowadził amatora "c. rzeczy do ko 
misarjatu. 

rtotfićcka 
— Dzień oszczędności. W dniu oszczed- 

ności na terenie miasta wszezęta została oży- 
wiona propaganda idei oszczędności. Od ty- 
godni głosiły o tym dniu porozlepiane afisze. 

ldea oszezędności do społeczeństwa naj 
silniej przemówiła ze sceny w czasie dwóch 
akademij. Wdzięczny, gdzie publiczność na 
głoszone hasła reagowała  najbezpośredniej, 

był poranek oszezędnościowy młodzieży obu 

szkół, gimnazjum i szkoły powszechnej. Pięk- 
ny program i wykonanie go przez malutkich 

aktorów przez milusińskich widzów przy jęte 
208! z aplauzem. Szezery entuzjazm wzbu- 
dził się, gdy p. dyr. Nowacki 7 najlepsze 
opracowania na temat oszczędnoś. regowi 
u ów (-enic) szkoły powszech. wręczył ksią 
żeczki oszczędnościowe 

Takaż sama uroczystość o tymże samym 
programie ze słowem wstępnem p. prof. Ku- 

kasiewieza urządzona została wieczorem dla 
społeczeństwa starszego. Sala „Ogniska'* wy- 

pełniła się po brzegi, a publiczność wykonaw- 
ców darzyła hucznemi oklaskami. Widocznie 

idea oszczędności trafiła do ich sere. 
— święto młodzieży gimnazjalnej. W dniu 

imienin śp. Tadeusza Hołówki młodzież gim- 

nazjum Państwowego, którego patronem jest 
Tadeusz Hołówko, bardzo uroczyście obeho- 
dziła swoje Święto szkolne. Zadokumentowa- 
no w ten sposób, że idea śp. Tadeusza Hołów- 
ki szeroki znalazła oddźwięk w młodych pier 
siach. 

W wigilję Święta grono nauczycieli i 

młodzieży wyjechało w delegacji do „malžon- 
ki śp. Tadeusza Hołówki do Warszawy, wio- 
ząc wieniec na grób i upominki dla dzieci 
zmarłego bojownika idei zbratania. 

Po nabożeństwie młodzież udała się do 
pobliskiego lasu i tu w najpiękniejszych za- 
kątkach, najczęściej odwiedzanych ponstawia 
ła szereg ławek. W ten sposób młodzież poło- 
żyła podwaliny pod mający tu powstać park 

ludowy imienia Tadensza Hołówki. Brak ta- 

kiego parku w Stołpcach dawał się odczuwać. 
Na wiosnę w miejscu tem postawi się jesz 

szereg urządzeń sportowych i gimnastycz 
Młodzież z całym zapałem zabrała się do 

wykonania tego społecznego wyczynu. 
Wieczorem odbyła sie w sali „Ogniska““ 

kolejowego uroczysta akademja ku czci śp. Ta 
deusza Hołówki. Słowo wstępne wygłosił dyr. 

Smoter, wskazując na cele, jakie przyświeca- 
ły przy óbraniu Tadeusza Hołówki patronem 
Program bardzo urozmaicony i nadzwy 
miły, przez młodzież ułożony i wykonany, wy 

pełnił resztę wieczoru. 
— Zabójstwo na zabawie. Kulturalnie ba- 

wili się mieszkańcy wsi Jaczno, gm. stołpec- 

kiej nazabawie u siebie urządzonej, Tak się 
wzięli do czubów, że gdy ustąpili z placu bo- 

ju, pozostawili zabitego Kuleszę Jana lat 22, 
mieszkańca tejże wsi. Ktoś w czasie bójki 
pchnął go nożem. 
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w powyższych chorobach siarczan chininy w 

Mieszkańiee wsi 
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Winaviają 

zyliskiegė 

  

si ® 
w naszej 

pamięci gdy oglądamy 

Re 
Wyświetla się dziś w kinie 9 I 

  Dziśł Wielk! podwójny program! 

„LAGÓID 
„Odrodzona Palestyna 

„HAZARD ZYCIĄĆ 
(PiLGRIMAGE) oryginalna trzgedj: matki, która nieświadomie złamała życie własnego syna 

2) Najświeższy film — montaž palestyński p. t. 
š Ogrom 

pracy 
i poświęc. 

  

Czy można zwierzęta przekształcić w ludzi? 
Na to pytanie odpowie Wam nieszmowity arcysensacyjny film 

—ZWY$ PA ZATRACORYCH DUSZ 
osn. na tle pow. H WELLSA w tych dniach 99 

  

  LI 
Dziś! Nriwseanielszy film Świata! Królewska Rodzina Geniuszów Ekranu 

ЛЕИ 
A. LIONEL ETHE L 

RY A © R E 
w „B.A > R zreslizowanem z nieslychenym rczmachem rež: R. BOLESŁAWSKIEGO 

„OSTATNIA CAROWA“ 
Najpiękniejsże miłosne pieśni rosyjskie orsz romanse cygańskie. — Wystawa niebywała i olśniewająca. 

N:d program: Najnowsze strskcje, 

  

КОМЕ 

    

  

  

arcydzieła 

  

Radje wiieńskie 
Niedziela dnia 5 listopada. 

10.05 — Nabożeństwo. 
11.45 — Muzyka z płyt. 
12.10 — Kom. meteor. 
12.15 — Poranek symfon. 
13.12 — D. c. poranku symf. 
13.00 — Odczyt. 
14.00 — Audycja dła dzieci. 
15.00 — Odczyt. 
15.20 — Koncert. 
16.00 — Wesoła audycja. 
16.30 — Płyty. 
17.00 — Odczyt 
18.00 — Słuchowisko.t 
18.40 — Arie i pieśni. 
19.00 — Przechadzki Mika po mieście. 
19.20 — Program na poniedziałek 
19.30 — Radjotygodnik dla młodzieży 
19.50 — Dziennik wieczorny. 
20.00 — Odczyt. 
20.15 — Trzy gwiazdy rewji: Mira Zimiń- 

Ska, Kazimierz Krukowski i Wł. Walter przeć 
mikrofonem. 

21.15 — Odczyt aktualny. 
21.30 — Jubileuszowa wesoła audycja. 
22.30 — Wiad. sport. 
22.40 — Muzyka taneczna. 
23.00 — Kom. meteor. 
23.05 — Muzyka taneczna. 

z 

  

Giełda warszawska 
Z dnia 4 listopada 1938 r. 

Belgja 124,25 — 124.56 — 123,94 
Gdańsk 173,27 — 173,70 — 172,84. 
Holandja 359,35 — 359,95 — 358,15 
Belgja 124, 30 — 124, 90 — 123.70 

Londyn 27,84 — 27,98 — 27,70. 
Nowy York czek 5.72 — 5.71 — A 74 5.68 nażiq chorobę OYIECZYSZ 

     

  

Nazewnątrz więc odróżnia się 
tabletka Togal tylko wytłoczo- 
nym znakiem ochronnym, pod 
względem natomiast składu 
chemicznego i działania leczni- 
czego przewyższają znacznie 
tabletki Togal inne preparaty. 
Przeszło 6000 lekarzy, w tej 
liczbie wielu wybitnych profe- 
sorów potwierdziło z uznaniem 
skuteczność działania Togalu. 

Tabletki Togal działają szybko przy bólach reumaty- 
cznych, podagrze, bólach nerwowych i głowy, grypie 
i przeziębieniu. Tabletki Togal są do nabycia we 
wszystkich aptekach w opakowaniu po 14 i 42 tabl. 

  

  

Celem uniknięcia tłoku iaby umożliwić wszystwim obejrzenia polskiego 

==]? MRZEJEŁ 
YMSZA — BURJAN — POGORZELSKA. 

  

SPRZEDAJE SIĘ 
4 iemi - 

Paa RA lm jeżeli regularnie zażywać będziesz | odzieriawuej,obszera Dięąt" wa ZOŁA Dra BRETERA SEE": Stokholm 143,45 — 144.15 — 142.75. ia Ba. 
Szwajcarja 172,65 — 173.08 — 171,22. najskut iejsze w nast. © й DO M 
Włochy 46,90 — 47,02 — 46.78. 
Berlin w obrotach nieof. 212.50. 

niejednolita. 
Dolar w obr. pryw. 5,80 
Rubel złoty 4,72. 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

              

    

   

    

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

przemianie materji 
cery, chorobach skórnych 

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

Nr. 4 — w chorobach nerwowych, bółu 

3.50 
warzywnym 

nieczystości 

3.50 „Słowa* 

3— 
  

TANIO 

drewuiany z ugrodem 
i owoco- 

wym do sprzedanis, — 
Adres w Administracji 

  

Na podstawie Rozp. Rady Ministrów z głowy, bezsenności, ogólnem wy- R RZ E AM 
dnia 25-VI 1932 r. o posteępowaniu  egzek. czerpaniu 4— L ь Aa z» 
Władz Skarbowych (Dz. U.R.P. Nr. 62/82 Nr. 6 _- w niedokrwistości i ogólnem osła- | ms a I r udo 
poz. 580) drugi "Urząd Skarbowy w Wilnie В 5.50 ‘п“ : 'т slieko od 
podaje do wiadomości publicznej, iż w mie- Nr. 7 — w chorobach nerkowych i pęche- s e a ae do 

2 listopadzie r.b. odbywać się będą w dn. h 122 godne dojazdy do «rzę- 
‚ В, 9, 14, 15, 17, 21, 23, 28 i 29 w lokalu MS : : — dėw w Wilnie. Dowie- 

ej przy ul. 1 iemieckiej 22 licy- Nr. 9 — i AREA В R: dzieć się ul. Wiwul 

tacie ruchomości: szaf, kredensów, ` ów, D KO ip A is A 2 skiego 29-5 0 
farb, rowerów i innych w terminie 1-s2y 2 y aa kk, SE й R - ——— -- 
od ceny szacunkowej, względnie w drugim aptekach, skła alus kas i drogerjac! e sę zina > 
terminie od ceny zaofiarowanej, zajętych na la szpital ekar. 

pokrycie Aa ści Skarbu Paco oraz „POLHERBA'* — ag oś PODGÓRZE, ginekcl gów sprzedaje 

różnych wierzycieli. Skrytka Nr. 48. > się niedrogo narzędzia 

Przenaczone do sprzedaży ruchomości 0- Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo Po doktorze. A 

glądać można w dnie licytacji na sali lieyta- w wytwórni broszurę „Jak odzyskać zdrowie". i »6m. 2 
cyjnej od godziny 9 — 10. 

W. Rytel kierownik Urzędu *P. NA neis 

i a k 
    są 

LA BA PCIE 
ме Wazystkich epiekzch 

szładach aptecznych znana 

śradka od odcisków 

Prow, A. PAKA, 
PRO 

    
      МУ 

OGLOSZENIE 

Komornik Sądu (Grodzkiego w Wilnie, 6 
rew. W. Cichoń, zamieszkały w Wilnie, ul. Je- 
zuieka 8 — 9 na zasadzie art. 602 KPC ogła- 
sza, że w dniu 17 listopada 1933 r. od godz. 
10 rano w Wilnie przy ul. Biskupiej 4 m. 8, 
odbędzie się s z przetargu publiczne- 
go ruchomoś jących się z 2-ch ma- 
szyn dó pisania, oszacowanych na sumę zł. 
517,50. : 

Rzeczy można oglądać w dniu licytacji. 
Wilno, dnia 21 października '1933 r. 

Komornik Cichoń. 

     

  

    

  

     

  

ALE KONI! 
42 TYM ZNAL 
EABRYCZ e 

    

A i NO, 

  

Dr. Janina 
PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

WILEŃSKA 34. 
Od 5 — 7 wiecz. — — — — — 

Dr r Ginsberę 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — i 

i 4 — 8. Tel. 567. 

„AC 
СОМЕ уа 

La 

cuskie, 
zająć się 
wem miejskim 
wię skiem, 
niem iateraatn. 

die p L. 

DOKTÓR 

Bieliński 
chorcby skóme i we- 
neryczne. tl. Kalwa 

od 5 7 wiecz 
mi Łsscawe   

ARSAŃDADANKA ODA оуе й     
W DOMU 

Wiwulskiego 4 — 

1 powoda wyjatda 
tanio 

do sprzedania 2 domy 
drewnisne z 10 mieszk. 
i lokalem na sklep. — 
Ogród owocowy. Ziem 
400 sążni. Stslowe N5 

rządzie Okr. 
Wiwulskiego 4. 

TORE ZR 

  

Drukarnia „Słowąć, o Zamkowa 2. 

ZĄUJOTEK4Ą 

NTW WZATOCNANACNZ 

  

Potrzebne 
ryjzka 9—7 przyjmnie MIESZKANIE 

0 

administixcji dla W. 

Starsza osoba 
poszukuje mieszkania z 
utrzymaniem, wzamian 

konwersacje Iran- 
Może równie: 

gospodarsi 
las 

prowsdze- 
Zuło: 

szenia do «dm, „Siowa“ 

  

2 poscjowe z wygeda- 
oferty do 

Ł. 

Zjedn. Kol. Polskich — 
Pił- 

—- sudskiego 10 są do wy- 
najęcis dwa mieszkania 
5io i 6 io pokojowe ze 
wszelkiemi wygodami, 
suche, ciepłe, słoneczne 
i niedrogie. Informacje 
w godz. 18—20 w Za- 

Z. KP. 
0 

  

Dziš 
początek 
o godzinie 

  

Sześciopokojowe 
MIESZKANIE 
z wszelkiemi wygodami 
I piętro do wynajęcie 
Zygmantowska № 20 

M IESZKANIE 
do wynajęcia 4 i 5 po- 
koi, kuchnia, światła 
elektryczne, 2lewy, ul. 
Jasna 22 Chesrką 

  

  

  

SKL z Р 
ładny Zz dažemi okmami 
i zmieszkaniem do wy- 
najęcia. Wileńska 25 
sklep 16 informacje 
m. 9 © 

MIESZKANIE 
5-POKOJOWE 

odremontowane,  słe- 
neczne do wynajęcie 
Wileńska 25 m.9 © 

1 lub 2 pokoje 
ć bou etciem 
zajmowane stafe przez 

iekarzy) od zaraz > 
wynajęcia. Oferty do 
Administeacji pod s 
lidny* 

POK6J 
ciepły, łazienka — Wi- 
wulskiego 6-c m. 14 

  

Na Kary „Kroju 
i szycia przyjmję u- 

czenice za Be 

" płatą. Nauka solid" +. 
Królewska 5 —11. 

NAUCZYCIELKA 
wychowswczyni wyje: 
dzie do dzieci od fat 
7—10. Z przygotows 
niem do f ej kiasy — 
wiadectwa i referencje 

po atne — Ul. Wielka. 
27—3 Od 12—2 

  

ROMEO Vai s 

  

DG Lirwy 
rzesyła hsty szybko t 

sumieni- Bioro L Tie 
Ryga, Skr. poczi. 511. 
Przy zapytaniach dałą 
cz Ć znaczek pocztswy 
na odpowiedź za 60 gr 

Niaiejszemz cświad 
czam, je żadnych 
weksli z moim pod- 
pisem czy to jako 
wysta *czyai, czy t0, 
jako żyraatki w o. 

biega niema i gdy- 
by takowe sę ok:= 
zaly.to podpisy mo- 
je da uich są sfał- 
szowane. Michalina 

Rożańska 
  

    

Litości 
naszych  czyteluików 
polecamy wdowę po 
urzędniku magistrackim 
z trojgiem dziect. Nę- 
dza ostateczna, łosi i 
obdarci Łaskawe ofiary 
w produstach i абга 
nia przyjmnje Admini - 
strasja „Slowa“ dla J, Ą. 

аНЕНЕа ХОУ 

Skradzione 
dowody zastawowe Nie 
Nr. 6295, 6474, 7350. 
8414.932:, 117, 5, 13:87 
14642 i 16:34 wydmie 
przez Zakład Zestawn. 
K. K. O. m. Wilna na 

imię Aleksandra Bała- 
jewskiego — tuiewa- 
žnia się 

a w.-z. Witold Tatarzyński. 

` 

=


