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Sowieckie kino jest wspaniałe, jest 

może najciekawsze z tego co się dziś w 

dziedzinie sztuki dzieje, sowiecka litera- 

tura, poezja są to rzeczy nader interesu- 

jące, ze jwszechmiar interesujące. „„Wia- 

domości Literackie'* wydały m.mer poś- 

więcony bteraturze i sztuce sowieckiej. 

Numer ten jest nudny, strasznie nudny. 

Nic dziwnego. Przecież to nie krytyki, re- 

portaże, żadne studja nad sztuką w So- 

wietach. To propagandowe ełaboraty, na- 

pisane ordynarnemi szablonami. W dzia- 

le literackim zapomniano objaśnić różni- 

cy pomiędzy poputczikami a proletarski- 

mi pisarzami. Zapomniano wyjaśnić, że 

powieść Pilniaka „Czerwone drzewo” 

uległa koniiskacie, wogóle nie wyjaśnio- 

no, nie podano dó wiadomości nic z tego, 

co stanwi istotę literatury po tamtej stro- 

nie granicy. Raczej skryto to wszystko od 

czytelnika. Skryto cały nacisk „obstalunku 

społecznego*, całą „myśl w obcęgach*. 

Nie chodzi przecież o to czy warunki, w 

których piszą pisarze sowieccy są takie 

czy inne, ale chodzi o to, że powstawa- 

nie, rodzenie, opracowywanie i wszystko 

w powieści i poemacie sowieckim, jest 

djametralnie inne niż na całym świecie. 

Tych różnic nie ujawniono, skryto je w 

ogromnym numerze „Wiadomości  Lite- 

rackich*, zapełnionych propagandową 

paplaniną. Przeciwnie, raczej mottem te- 

bo numeru mogło być „u mas jest tro- 

chę inaczej, ale mniej więcej tak jak wszę 

dzie. Jest to nuta Wniesztorgu. Bo też 

istotnie Wniesztorg, a nie Komintern uno 

si się ad atmosferą tego numeru „Wiad. 

Lit.*, a który nie powinien być brany do 

interesuje so- 
wiecka literatura i sztuka, a nie głupko- 

wate prejskuranty. Wypchano naprzód 

Aleksego Tołstoja i Borysa Pilniaka, w 

domu mogą trafić do więzienia, lecz tu 

niech robią w propagandzie, niech za 

nas Świadczą. Na przedostatniej stronicy 

tej bezmyślnie nudnej propagandy wid- 

nieje ogłoszenie o sklepie „u kuźniecka- 

go mosta“. Wśród  dorywczych 

współpracowników sowieckiego numeru 

nie brak nazwisk firmowych agentów G. 

P. U., o czem redakcja „Wiad. Literac- 

kich* mogła nie wiedzieć. Nie brak także 

dezerterów z Polski, renegatów, zdraj- 

ców stanu — ale na takie rzeczy nie 

zwraca się teraz uwagi. 

Artykuł wstępny, poprzedzający 

te wszystkiie banały, napisał Radek. Jest 

to pisarz z którym bardzo łatwo jest po- 

lemizolwać. Zaczyna od wymyślania e- 

migracji. Ja też jej ani cenię, ani nie u- 

ważam za jakąkolwiekbądź siłę politycz- 

ną, ja też o emigracji rosyjskiej jestem 

jaknajgorszego przekonania, Ale gdybym 

był redaktorem „Wiad. Literackich", to 

nie umieściłbym urągań tej emigracji wy- 

chodzących z pod pióra p... Radka. 

To jest kwestja drażliwości zresz- 

tą. Ale to co pan Radek o emigracji pisze 

jest kiamliwe. Można tyle o emigracji na 
pisać ujemnego opierając się o fakty, 

ale p. Radek wolał kłamstwa: 
Setki tysięcy rosyjskich kapitalistów, ob- 

szarników, urzędników, oficerów, pisarzy, przez 
falę rewolucji zmytych z ziemi ojczystej i po ca- 
łym rozproszonych świecie, nie zdołało w ciągu 
piętnastu lat dać ani jednej powieści, ani jedne- 
go dramatu, ani jednego tomiku poezyj, który- 
by do głębi wstrząsnął duszą ludzką, któryby 

opowiedział światu — choćby światu darzącemu 
ich niekłamaną sympatją, — 0 tem co emigranci 
rosyjscy przeżyli, _ przecierpieli, przemyšleii. 

Otóż wszystko to kłamstwo. I jakie 

kłamstwo! Emigracja rosyjska już na 

emigracji, już ma ziemi obcej zrobiła bar 

dzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy wła- 
śnie w dziedzinie sztuki. Pierwsze lata 

do jakiegoś 1925 — 1926 r. stanowczo 
literatura, poemat, sztuka emigracji by-- 

ła nietylko jakościowo, lecz i ilościowe 

liczniej reprezentowana niż sztuka w 

Bolszewji. Wreszcie cała Rosja Sowiec 
ka nie posiada takiego talentu, jak Ma- 
rek Ałdanow. W tych warunkach cóż 

za spekulacja na ignorancji, cóż za bez- 
czelność pisać „ani jednego tomiku po- 

ezji'. 

I zaraz przychodzą pochlebstwa: 

— przeciwstawienie współczesnej emi- 

gracji rosyjskiej naszej polskiej emigra- 
cji z 1831 r. 

Parotysięczna rzesza drobnej szłachty pol. 

  

w sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. 

Gablota Wnieszto 
skiej, którą klęska powstańcza 
kraje, tam — na obczyźnie _ tworzyła połską 
literaturę romantyczną. Niezależnie od tego, jak 

oceniać będziemy treść społeczną twórczości 
Mickiewicza czy Słowackiego, — a treść ta jest 

nader różnorodna, — nie ulega wątpliwości, że 
świetna plejada romantyczna podniosła literaturę 
polską na niebywałą, nieprześcignioną dotych- 
czas wyżynę, że stworzyła jedną z najpiękniej. 
szych kart w literaturze światowej. 

Pewnie, że mie będziemy 

naszej emigracji z emigracją rosyjska. 
Nasza wyniosła sztandary wojskowe, 
których nie umiała obronić przed wro- 
giem, lecz nie przed własnymi dezerte- 
rami. Ale, że ta „drobna szlachta” (ileż 

tu dziecinnego wprost komizmu w tem 
pochlebnem  „udrabnianiu* — Zygmunta 
Krasińskiego np.) wydała Mickiewiczów, 

bo wtedy i Rosja miała Puszkina, 'Ler- 
montowa, Tiutczewa, Aleksego  Tołsto- 

ja i innych. Obecna Rosja na jedno z 

poczesnych miejsc wystawia  Demja- 

równał” 

na Biednego. Czy wiecie, kto to jest 
Demjan Biedny? Czytaliście kiedy je- 
go wiersze? W „Robotniku* w latach 

1919 i bodaj 1920 nieboszczyk Perl 
przytulił jakiegoś poetę od siedmiu bo- 
leści, który nazywał się Wacław Wol- 

ski. Pamiętacie „„Chlaśnięcia”* tego Woł- 

skiego? Otóż Demjan Biedny, to coś 

w tym guście, albo jeszcze gorzej. 

Nie mówię zresztą, że Demjan 

Biedny reprezentuje w moich oczach 

twórczość pisarzy sowieckich. Conaj- 

wyżej honory, które wieńczą tego osła, 

mogą być pożyteczne dla prób chara- 

kterystyki położenia literatury  sowiec- 

kiej. Literatura sowiecka interesuje 

mnie, powiem więcej, — pasjonuje. 

Ten „wopl“ (nie mam polskiego słowa) 

ten „wopł'* ludzi, którym odmawia się 

prawa do myśli. Albo inaczej — te obja- 

wy tresury emocjonalnej w skali maso- 

wej. I twórczość tych ludzi pochodzą- 

go z różnych ras, lecz zapłodnionych 

wściekłemi zdolnościami plemienia wiel- 

korosyjskiego. Ale uważam, że najgor- 

sze, co można było zrobić dla pozna- 

nia tych ludzi, i lich prac, że grzechem 

z punktu 'widzenia krytyki literackiej, po- 

znawania kultury było wydanie takie- 
go numeru „Wiadomości Literackich", 

jak ten, który się ukazał. Cat. 

  

ARESZTOWANIE KOLPORTERÓW BIBUŁY 
AGITACYJNEJ. 

WIEDEŃ PAT. — Policja wiedeńska are- 
sztowała dziś 100 kolporterów pism narodowych 
socjalistycznych, przy których znałeziono zaka- 

zane druki hitlerowskie. 

W Kierling usiłowano wysadzić w powie- 
trze dom chrześcijańsko - społecznego burmis- 
trza, w którym to budynku znajdował się skład 
benzyny. Gdyby zamach się udał, skutki eks- 
plozji byłyby okropne. 

W Linzu, Salzburgu i szeregu innych miast 
uczniowie szkół średnich zarzucali ulice ulotka- 
mi hitlerOwskiemi. W Innsbrucku wywieszono 
8 chorągwi hitlerowskich. W kilka miastach 
dokonano zaniachów bombowych, które jed- 
nak nie wyrządziły szkody. 

ZAPOWIEDŹ ZMIANY KURSU. 

WIEDEŃ PAT. — Wobec wzmożenia agi- 
tacji narodowo-socjalistycznej w Austrji, posta- 
nowiły władze austrjackie — jak donosi pół- 
oficjalna „Politische Korrespondenz*" — zerwać 
z dotychczasowem łagodnem traktowaniem i wy 
stąpić z całą surowością przeciwko wichrzycie- 
lom narodowo-socjalistycznym. Będą oni inter- 
nowani w zakładzie dla więźniów politycznych 
w Woellersdori. ` 

W ostatnich dniach odszedł do Woellers- 
dort liczny transport narodowych socjalistów z 
Karyntji. Ponadto internowano w Woellersdorf 
studentów wszechnicy wiedeńskiej, którym u- 
dowodniono, że organizowali zamachy przy po- 
mocy bomb łzawiących. 

Władze austrjackie zapowiadają, że wystą- 
pią przeciwko narodowym socjalistom z całą 
bezwzględnością. 

WIEDEŃ PAT. — Rząd austrjacki zamie- 
rza rozwiązać wszechniemiecki związek gimnas- 

tyczny, posiadający w Austrji 700 filii z 64.000 
czynnych członków. Związek ten (Turnerbund) 

uprawia agitację narodowo - socjalistyczną. — 
Podobna akcja wdrożona ma być także prze- 
ciwko niemieckiemu związkowi śpiewackiemu. 

ZNOWU GAZY NA POLITECHNICE 

WIEDEŃSKIEJ. 

WIEDEŃ PAT. — We czwartek ponowiły 
się zamachy gazami łzawiącemi na uniwersyte- 
cie i politechnice wiedeńskiej. Policja areszto- 
wała 20 studentów. 

W instytucie fizjologicznym uniwersytetu 
wiedeńskiego rozpoczęli studenci narodowo-so- 
cjalistyczni tuż przed wykładem prof. Duriga 
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rgu Ujęlka debata o polityce zagranicznej Francji 
PORZĄDEK POSIEDZEŃ. 

PARYŻ PAT. — Czwartkowe posiedzenie 
Izby Deputowanych rozpoczęjo się z opóźnie- 
niem. Obrady poprzedziło zebranie konwentu 
senjorów, który uchwalił prowadzenie dyskusji 

nad polityką zagraniczną w ciągu czwartku i 
piątku, a jeżeli zajdzie potrzeba, równićż w no- 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
GARANOWICZE — uł Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch“, 
KLECK — Sklep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC -- Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch” 

П 
į 

i co 

cy z piątku na sobotę. Następnie prace Izby zo- 
staną przerwane do wtorku, w którym to dniu 
omówiona będzie organizacja armji powietrz. 
nej. 

: 10 INTERPELACYJ. 

PARYŻ PAT. — Wielka debata o zagra- 
nicznej polityce Francji rozpoczęła się o godzi- 

Niema jedności wśród socjalistów francuskich 
PARYŻ PAT. — Pomimo secesji neosocja- 

listów, grupa SFIO nie zyskała na jednolitości. 
Około 30 deputowanych, którzy nie chciefi iść 
śładem neosocjalistów, pozostali wprawdzie w 
SFIO, ale nie jest wykluczone, że i Oni zdecy- 
dują się na opuszczenie partji. 

Deputowani ci odbyli zebranie celem nara- 

dzenia się nad sytuacją, wytworzoną przez u- 

stąpienie neosocjalistów i przez decyzję rady 
naczelnej, domagającą się odnowienia deklara. 
cyj poselskich. 

Na zebraniu tem postanowiono zażądać od 
Faure'a przedłużenia terminu odnowienia dekla- 
racyj do 20 bm., celem tumożliwienia deputowa- 
nym porOzumienia się ze swymi wyborcami 
Postanowiono również wystosować do Bluma 
list, w którym podkreślonoby zastrzeżenia, jakie 
wspomniani deputowani mają względem niektó- 
rych punktów programu Bluma, uchwalonego 
na ostatniem zebraniu rady naczelnej. W kulua- 
rach Izby pzrypuszczają, że w łonie grupy so- 
cjalistycznej nastąpi nowa secesja. - 

"Po zab 
ES        

JESZCZE JEDNA GRUPA ROZŁAMOWA. 

PARYŻ PAT. — Dep. Felix, należący do- 
tychczas 40 $. Е. I. O., zapowiedział wczoraj 

rano, że wraz z 16 deputowanymi socjalistycz- 

nymi z departamentu Herauit zamierza utworzyć 
autonomiczną federację socjalistyczną. 

PARTJA JAURESA, 

PARYŻ PAT. — Wczoraj ukonstytuowała 

się nowa grupa parlamentarna, w skład której 
weszło 7 senatorów i 29 deputowanych socjalis- 
tycznych. Grupa prawdopodobnie przyjmie naz- 
wę „partja socjalistyczna Jauresa', 

Nowe stronnictwo socjalistyczne zamierza 
w dalszym ciągu należeć do międzynarodówki 
socjalistycznej. 32 deputowanych socjalistycz. 
nych o tendencjach prawicowych, którzy jednak 
nie wystąpili ze stronnictwa, postanowiło poin- 
formować Leona Bhtma, że zamierzają prowa- 
dzić: politykę wyraźnie reformistyczną, nie nega- 
tywną i nie solidaryzują się z towarzyszami, 
którzy przestali nałeżeć do partji socjalistycznej 

EE DODAC ZETTRZY 

adir-Szacha 

  

KIM JEST SPRAWCA 

LONDYN. PAT. — Według depesz, 
jakie nadeszły z poselstwa angielskiego 
w Kabulu, sprawca zabójstwa Nadir-Sza 

cha jest studentemi, prawdopodobnie na- 
leżącym do grupy młodzieży akademic- 
kiej, repatrjowanej z Niemiec. 

AMANULACH MOŻE POWRÓCIć 

RZYM. PAT. — W wywiadzie z 
przedstawicielem agencji Reutera były 
król Afganistanu Amanullach oświadczył, 
że jeżeli naród afgański tego zapragnie, 
to gotów jest powrócić do kraju, aby 

wprowadzić w życie swój program re- 
form i postępu. Jestem gotów — ošwiad 
czył Amanullach — służyć swemu krajo- 
wi w miarę mych sił i możności. 

  

  

Telegram Kapłanów, b. więźnió 
sowieckich 

Byli więźniowie sowieccy, 

w 
de Qjca Św. 

katoliccy, którzy powrócili ostatnio na modły, zanoszone do Boga i za ojcow- 
Łitwę, wysłali do Watykanu 
następującej treści: 

„Biskup  Matulonis i dziesięciu .księ- 
ży, którzy szczęśliwie powrócili z wy- 
gnania na Litwę, składają u stóp Ojca 
św. wyrazy synowskiej miłości i wdzię- 

telegram 

śpiewać pieśń „Horst Wessel". 
Prof. Durig wezwał studentów do zaprze- 

stania śpiewu, wskazując, że swojem postępo- 
waniem przyczyniają się do zupełnego zniesie- 
nia swobód akademickich. Studenci zamilkli — 

  

ską troskliwość o chrześcijan w Rosji, a 
szczególniej za przesłane im  błogosła- 
wieństwoe za pośrednictwem  Nuncjatury 
Apostolskiej; wszyscy zawsze są goto- 
wi powrócić na dawne pole pracy, gdy 
tylko zażąda tego Stolica šw.“ 

  

tlerowcami w Austrii 
poczęli jednak obrzucać wyzwiskami swych po- 
Bitycznych przeciwników. Wobec tego wkroczył 

oddziat straży uniwersyteckiej, który pozostał 
na sali przez cały czas wykładu. — Na wszech- 
nicy handiowej panował wczoraj spokój. 

  

Jedynka zwycięża w wyborach gromadzkich 
WARSZAWA PAT. — W wyborach gro- dla celów partyjnych. Zainteresowanie wybora- 

miadzkich przechodzi w olbrzymiej większościmi wśród ludności duże. 
gromad fista Nr. 1., przeważnie przez aklama- Frekwencja dochodzi miejscami do 80 proc. 
cję. Tłumaczy się to tem, że listy Nr. 1 zawie-Wybory mają naogół przebieg poważny i spo- 
rają nazwiska gospodarzy, znanych ogółowi wykojny. Nawet tam, gdzie na żądanie wyborców 
borców z uczciwości, sumienności, spokojnych, zarządzono głosowanie tajne, przechodzą rów- 
niezaangażowanych partyjnie, którzy idą donież listy znanych w gromadzie pozapartyjnych 
rad gromadzkich dla pracy pozytywnej, gospo-działaczy społecznych. 
darczej, nie zaś celem wyzyskania samorządów 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz jednoszpaitowy na s:ronie 2-ej i Pe milimetrowy wzw 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 
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PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin, 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
SLONIM — Į. Ryppa uL Mickiewicza 10. Księgarnia 
SMORGONII — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY -. M, Lewin — Bmro 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny, : 

gazetowe uk. 3 Maja 4. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk 

  

nie 15,40. Na porządku dziennym jest 10 inter- 
pelacyj, do których postanowiono dołączyć jesz 
cze trzy nowe, zgłoszone wczoraj. Interpelacje 
dotyczą: polityki rozbrojeniowej Francji, bezpie 
czeństwa Francji wystąpienia Niemiec z Ligi 
Narodów, zagadnień polityki zagranicznej wo- 
góle, sprawy zagłębia Saary, sytuacji w Marok- 

ku, polityki rządu, mającej na cełu zatrzymanie 

fali pangermanizmu w  środkowo-wschodniej 

Europie, sprawy polityki. zagranicznej rządu, 
sprawy zamierzeń rządu wobec pogwałcenia zde 
militaryzowanej strefy nadreńskiej, zerwania 
przez Niemcy międzynarodowych zobowiązań, 
wynikających z paktu Ligi Narodów. 

Pierwszy zabrał głos dep. MOntillot. Inter- 
pełuje on rząd w sprawie uprowadzenia z tery- 
torjum Saary przez zbrojną grupę niemiecka 3 
mieszkańców. Na demarche ambasadora fran- 
cuskiego w Berlinie, rząd niemiecki odpowie- 
dział notą, że trzej aresztowani byli komunista- 
mi i prowadzili propagandę na terytorjum Pa- 
łatynatu. Mówca twierdzi, że zorganizowana 20. 

stała w tym wypadku zasadzka na terytorjum 

zagłębia Saary. Plebiscyt w roku 1935 może 

się odbyć tylko wówczas, gdy będzie on. szcze- 
ry i swobodny. Obecni kierownicy Niemiec nie 
ukrywają natomiast swych chęci niedopuszcze- 
nia do plebiscytu i przyłączenia Saary do Nie- 
niec. 

Następnie przemawiał deputowany rady- 
kalno-socjalny Guernut. Mówca polemizuje z te- 

zą niemiecką, która widzi w okresie próbnym 
nowe poniżenie. Guernut przypomina w dal- 
szym ciągu propozycje francuskie, dotyczące 
rozbrojenia, a mianowicie pakt wzajemnej po- 
mocy, utworzenie armji międzynarodowej i 
wreszcie rOzbrojenie z gwarancjami i kontrolą. 
Mówca wskazuje na plany sztabu Niemiec i 
wzywa ministra spraw zagranicznych do przed- 
stawienia swego dossier. Guernut porusza wre- 
szcie sprawę rozmów bezpośrednich francusko- 
niemieckich. Mówca wskazuje na  niebezpie- 
czeństwo połączone z temi rozmowami, gdyż 

państwa sprzymierzone  uległyby skolei temu 
samemu szantażowi. Mówca wypowiada się 
wreszcie przeciwko rozmowom w gronie 4rech 
państw, zaznaczając, że albo Niemcy zgodzą się 
na publiczne rozmowy w Genewie, ałbo też 0- 
każe się definitywnie, że Rzesza nie chce po- 
koju i świat cały ją potępi. 

Posiedzenie przerwano o godz. 17. — Po 
przerwie, przy niezwykłem zainteresowaniu au- 
dytorjum, wstąpił na trybunę poseł Mandeli. 

ODPOWIEDŹ PAUL - BONCOURA 

PARYŻ PAT. — Prasa zamieszcza szczegó- 
ły odpowiedzi, jakich udzielił Pauł-Boncour #- 

kapłani czności, Z całego serca dziekują Mu za terpelującym go deputowanym. 
Na interpelację co do paktu locarneńskiego 

odpowiedział, że pakt locarneński ma dziś peł- 
ną wartość prawną, jeżeli zaś chodzi o jego 
wartość polityczną, to zależy ona od gwaran- 
tów. Mowa Simona świadczy, że Angija odpo. 

wiedziała twierdząco na to pytanie. Na podsta- 
wie różnych informacyj Paul-Boncour sądzi, że 
Włochy również Odpowiedzą w tym duchu. 

W Odpowiedzi na pytanie, co rząd zamie- 
rza uczynić w razie, gdyby Niemcy nie zgodziły 
się na proponowaną kontrolę, Paul-Bonc0ur о- 
świadczył, że wtedy sygnatarjusze paktu Iocar- 
neńskiego zastosowafiby sankcje, przewidziane 
w art. 14 paktu. — Na dalsze pytanie, czy rząd 

przewiduje sankcje natury militarnej, minister 
odpowiedział że po wyczerpaniu wszystkich 
sankcyj natury ekonomicznej Francja mogłaby 

porozutnieć się z państwami co do zastosowania 
innych sankcyj. 

Sytuacja w Zagłębiu Saary 
RAPORT SEKRETARJATU L. N. 

PARYŻ PAT. — Ogłoszony przez sekretar- 
jat Ligi Narodów perjodyczny raport komisji 
rządzącej zagłębia Saary stwierdza, że w trze- 

cim kwartale 1933 r. sytuacja polityczna na ob- 
szarach Saary ciągle się pogarszała. Pomimo za- 
rządzeń, wydanych przez komisję rządzącą, od 
maja br. incydenty polityczne stają się coraz 
częstsze i poważniejsze. 

Partja narodowo _ socjalistyczna stara się 

stworzyć władzę faktyczną obok rządu legalne- 
TTT T ai i i a i SIT UR OSO. Wprowadzając politykę do wszystkich dzie- 

  

W Warszawie w roku 1920. 
skiego msgr. Rattiego - dziś Ojca św. Piusa XI 

istoryczna fotografja    dzin życia publicznego. Stronnictwo to dopro- 
wadziło do wytworzenia na obszarach Saary at- 
mosfery ciągłego podniecenia, które wywołało 
żywą reakcję innych . stronnictw politycznych. 
Stosowana przez partję narodowo-socjalistyczną 
taktyka zastraszania, używana jest szczególnie 
wobec urzędników. 

Komisja rządząca jest przeto zdania, że a- 
by uniknąć dalszego pogarszania się sytuacji, 
która stałaby się nie do zniesienia, koniecznem 
jest niezwłoczne wydanie zarządzeń wyjątko- 
wych, nad któremi komisja rządząca zastanawia 
się obecnie i o których w terminie późniejszym 
złoży sprawozdanie Radzie Ligi Narodów. 

Wybory władz związku ziemian 
WARSZAWA (tel. wł.) Dnia 7 bm. odbył 

się w Warszawie zjazd przedstawicieli oddzia- 

łów Związku Ziemian, podczas którego doko. 
nano wyborów władz. Do zarządu głównego 
weszli pp: Jan Czarnowski, Tadeusz Słubicki, 
Izasław Sroczyński, Jerzy Żarnowski. Na zastęp 
ców powołani zostali: Antoni Bądzyński, Szy- 
mon Kraski, Feliks Karšnicki, Roman Lasocki, 
A. Rutkowski. — Na miejsce ustępujących 
członków Rady Nadzorczej Związku Ziemian 

weszli: Jerzy Cichomski, M. Fijałkowski, St. 
Godlewski, Kaz. Światopełk . Mirski, Szczęsny 
Stępczyński, W. Szuyski, jako zastępcy zaś: 
Mich. Grodzinski, Ign.Kowalski, Witold Karczew 

Marszałek Pilsudski wita 6wezesnego Nunejusza Apostol ski, Henryk Przymuski, Leon Stachowski, Adoli 

Steinhagen i p. Wodziński. 

WARSZAWA — Klosk Księg. Kol. „Ruch“, 
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zastrzeżeć 

TELEGRAMY 
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI POWRÓCIŁ DO 

WARSZAWY 

WARSZAWA PAT. — We czwartek ra- 
no powrócił z Wilna do Warszawy p. Mar- 
szałek Józef Piłsudski. 

KRZYŻE NIEPOLEGŁOŚCI DLA POLEG- 
GŁYCH OBROŃCÓW LWOWA 

WARSZAWA. PAT. — „Monitor Pol- 

ski'* zamieszcza zarządzenie Pana Prezydeu - 

ta Rzeczypospolitej, nadające. krzyż  niepo- 
dległości z mieczami poległym w obronie Lwa 
wa w czasie od pierwszego do 21 listopada 
1918 r. jako symbol uznania ich zasług w 
walee o niepodległość Polski, oraz listę osób, 
odznaczonych krzyżem niepodległości z mie- 

czami, krzyżem niepodległości i medalem nie 
podległości, 

WYJAZD DELEGACJI RZEMIEŚLNICZO- 
HANDLOWEJ DO MOSKWY 

WARSZAWA PAT. — W dnin 9 b.m. 
wyjechała do Moskwy delegacja, złożona z 17 
osób, reprezentujących sfery  rzemieślniczo- 
handlowe, celem nawiązania stosunków han 
dlowych z ZSRR. 3 

PROCES POR. GROMADKI 

LWÓW. PAT. — W toczącym się od 4 
tygodni procesie przed Sądem Wojskowym 
przeciwko por. Gromadee i towarzyszom © 
nadużycia na szkodę skarbu państwa zaszedł 
dziś sensacyjny zwrot. Mianowicie główny о- 
skarżony por. Gromadka usiłował popełnić 
w więzieniu samobójstwo przez przecięcie żył 
na ręce i nodze. Por. Gromadka przewiezio- 
ny został natychmiast do szpitala celem ze- 
szycia ran. Rozprawa o nadużycia nie została 
jednak przerwana i toczy się w dalszym cią- 
gu. Wyrok spodziewany jest około 22 b.m.. 

PODSTAWY POROZUMIENIA ST. ZJED- 
NOCZONYCH Z SOWIETAMI 

WASZYNGTON. PAT. — „Herald Tri- 
bune““ twierdzi, že prezydent Roosevelt i 
komisarz ludowy spraw zagranicznych ZSSR. 
Litwinow znaleźli podstawy do porozumienia. 

Oba kraje mają zobowiązać się do nie- 
prowadzenia propagandy przeciwko instytu- 
“jom politycznym, jakie w nich istnieją. - . 

Sprawa długu 325 miljonów dolarów za- 
ciągniętego przez rząd  Kiereńskiego, oraz 
kredytów dla Związku Sowieckiego, zostanie. 
załatwiona w późniejszych _ rokowaniach. 
Prawdopodobnie zostanie stworzona specjal- 
na komisja dla gruntownego zbadania sprawy 
prywatnych wierzytelności amerykańskich w 
Rosji, sięgających 400 miljonów dołarów. = 

Większe trudności napotyka sprawa nie- 
lojalnej konkurencji i dempingu. Mało praw 
dopodobne jest, by prezydent Rooseveit. zgo- 
dził się na załatwienie tych spraw poropono- 
wane przez Litwinowa, który pragnie również 
zawarcia paktu o nieagresji. * 

BUNIN LAUREATEM NAGRODY 
NOBLA 

STOKHOLM. PAT. — Nagrodę Nobla 
w dziale literatury przyznano znanemu pisz- 
rzowi rosyjskiemu Iwanowi Buninowi. 
MILJON LISTÓW Z PROŚBĄ O UŁASKA- 

WIENIE 
TOKIO. PAT. — Dziesięciu oficerów 

marynarki, oskarżonych o udział w zabój- 
stwie premjera Inukai w roku 1932, skazano 
na kary więzienia od 1 roku do 15 lat. Try- 
bunał otrzymał przeszło miljon listów z proś- 
bą o łagodny wymiar kary. Przeszło 1.000 
listów było napisanych krwią ludzką. Proku- 
rator domagał się kary dla 3-ch oskarżonych 

PIERWSZY ETAP ESKADRY 
VEUILLEMIN'A 

RABAT. PAT. — O godz. 15.10 wylą- 
dowało tu 17 pierwszych aeroplanów, należą- 
cych do eskadry gen. Veuillemin. 

VAIDA ZAMIERZA ZGŁOSI6 DYMISJĘ 

BUKARESZT. PAT — Na odbytem dziś 
rano posiedzeniu prezżydjum stronnictwa na- 
rodowo-chlopskiego, premjer Vaida potwier- 
dził swój zamiar zgłoszenia jutro lub w so- 
botę dymisji gabinetu. 

BUKARESZT. PAT. — Titulescu wyje- 
chał o godzinie 13-tej de Sinaja eelem odby- 
cia narady z Królem Karolem. 

PROTEST JURENJEWA 

MOSKWA. PAT. — Ambasador ZSSR 
W Tokjo Jurenjew zgłosił u rządu japońskie 
go notę, zawierającą energiczny protest prze- 
ciwko przelotowi samolotów japońskich nad 
okolicami Władywostoku. Nota kwalifikuje 
ten przelot jako bezceremonjalne i bezprzy- 
kładne pogwałeenie granicy sowieckiej, doma 
ga się uniemożliwienia tego rodzaju wypad- 
ków na przyszłość i ukarania winnych. Rząd 
sowiecki wyraża przekonanie, że rząd japoń- 
ski przedsięweźmie realne kroki w tym  kie- 
runku. 

OFIARY NIEUDANEJ REWOLUCJI 
NA KUBIE 

NOWY YORK. PAT. — Z Hawany do- 
noszą, że podezas wezorajszych zajść spowo- 
dowanych nową próbą zamachu stanu, zginę- 
ło 50 osób. Rannych jest 125, 

HITLEROWOY W RYDZE. 

RYGA. PAT. — Policja polityczna za- 
skoczyła w mieszkaniu jednego z przywód- 

ców hitleroweów niemieckich w Rydze niele- 
galne zebranie, w którem brało udział około 
30 osób. 

Skonfiskowano liczne ważne dokumenty. 
Aresztowani poddani zostali ścisłemu  bada- 
niu, poczem wypuszezono ich na wolność. Wė 
dług doniesień dzienników, było to zebranie 
ezłonków tajnej organizacji , mającej na ce- 
Ju przywrócenie dominacji baronów niemiec- 
kich na Łotwie. Organizacja buduje swe 
nadzieje na wzrastającym ciągle „Draug 
nach Osten“ Niemiec hitlerowskich. 
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SILYA RERUK 
SZKOŁA DAWNIEJ I DZIŚ. 

Naturalnie, szkoła dawniejsza jest prze- 
żytkiem, karykaturą, zmorą. Pomyśleć tylko: 

przecież panował w niej system „paznokcio- 
wyć, — zadawano — ''stąd — dotąd''i... Co 
prawda, dawni maturzyści umieli więcej, niż 
obeeni ale to nie zmienia postaci rzeczy. Co 
prawda i dziś pewien nauczyciel, powołany 
na ówiezenia wojskowe, zadał klasie do odro- 
bienia zgóry dwanaście lekcyj, —na cały mie- 
siąe, — ale przecież to nie ma nie wspólnego 

z przedpoto powem: „stąd — dotąd““.... 

Szkoła obecna wymaga nauczyciela — ar 
tysty (był w Wilnie jeden taki mistrz!...),ucz 

nia chce mieć twórczego i czynnego. 

O takim właśnie uczniu w związku z no- 
* wemi programami szkolnemi pisze Kurjer Pol 

ski (309): 

Jedną z najbardziej charakterystycznych 
cech nowego programu szkolnego jest mocny 

nacisk, położony na aktywność dziecka. W 
nowej szkole polskiej dziecko odgrywa rolę 

niezmiernie czynną. Musi się ono nietyłko 
uczyć, nie wystarcza już, by słuchało biernie 

wykładu nauczyciela, nie wystarcza już nawet 

żeby pilnie odrabiało zadane lekcje. Dziecko 

musi dziś w szkole zająć wobec nauczania i 

wobec całokształtu życia szkolnego postawę 

czynną, co więcej, nasza nowa szkoła w wielu 

wypadkach daje dziecku prawo inicjatywy i 

pozwala nauczycielowi, aby w sposobie рго- 

wadzenia lekcji był raczej widzem, dyskret- 

nym reżyserem, niż aktorem. 

W jaki sposób nauczyciel podczas lekcji 

w szkole może pozostać widzem, aktorów zaś 

mia dostarczyć klasa?.. Nie jest zasadniezo 

sprawa skomplikowana, ale taki „teatr, do- 

tychezas przynajmniej nie wiele miał wspólne 

go z nauką. 
Jeden z twórców dzisiejszego programu 

geografji „prof. Wutke określa geografję jako 

naukę trzech A, t. j. amtropogeografja (ge0- 

grafja człowieka), aktualizacja i aktywność 

dziecka. W każdem zresztą z tych poszczegól 
nych A, czynnik aktywności wystąpi bardzo 

silnie. 
Z antropogeografji nauczyciel dzisiejszy 

zrobić powinien pewnego rodzaju hymn na 
cześć działalności człowieka... 

Weźmy np. geografję. Dawniej uczono 

jej w ten sposób, iż poprostu kazano dzieciom 
uczyć się jej z podręcznika. Ambicją nauczy- 

ciela było wtedy dać dziecku jaknajwięcej 

pojęć... 

Aktualizacja w geografji zbliża ucznia do 
zagadnień z tego zakresu. Nauczmy nasze dzie 
ci nie pustych dźwięków nazw geograficznych, 

ałe nauczmy je poprostu zajmować się zjawis 
kami geograficznemi, które wdzierają się w 

krąg jego życia. Gazeta codzienna z opisem 

wielkich lotów wszechświatowych, z depesza- 
mi datowanemi z najróżniejszych krańców 
świata — to doskonały podręcznik geogratji, 
trzeba tylko nauczyć uczniów nim się pposłu- 
giwać. 

Ale nietylko geografja nadaje się do ak- 

tualizacji i nawet gramatyka, nawet arytme- 
tyka! 

Na lekcji polskiego nie uczymy już tyle 
gramatyki, co dawniej. Na niższym zwłaszcza 
szczeblu nauczania zmuszamy dzieci do wypo 

wiadania się możliwie samodzielnego: do ba- 
dania i rozstrząsania zjawisk językowych, do 
badania zwrotów regjonalnych i t. d. To samo 
dzieje się w arytmetyce. Arytmetyka w szkole 

dzisiejszej staje się tylko narzędziem do samo 
dzielnego ujmowania liczbowego zjawisk ży- 
ciowych. Poszły na drugi plan rozumowania 
czysto matematyczne, zastąpiła je obserwacja 
aktywna, samodzielna praca dziecka, które sa 
mo często prowadzi nauczyciela, w kierunku, 

który je najbardziej interesuje. 

    

Jak najwięcej samodzielności ze strony 

dziecka... Jak najwięcej aktywności!.. Nau- 
ezyciel musi coraz bardziej ograniczać się do 
roli widza!... Nie też dziwnego, że już kieł- 
kuje pomysł przekazania uezniom obowiązku 
stawiania stopni. 

Na terenie Inspektoratu Warszawskiego 
kiełkuje już nawet myśl wciągnięcia dzieci 

szkół powszechnych do współudziału w oce- 
nie ich postępów szkolnych — według pew- 
nych projektów, postępy dzieci będzie oceniał 
nie sam nauczyciel, ale nauczyciel wespół z 

klasą i z zainteresowanem dzieckiem. Jest 
to oczywiście pomyśl śmiały, który w niejed- 

tym nauczycielu — praktyku wznieci dreszcz 
trwogi. 

Ach, ktoby tam zwracał uwagę na „nau- 
ezycieli — praktykėw““ L... Niezawodnie dzie- 
ci ze szkoły powszechnej potratią lepiej od 

nauczycieliu kontrolować własne postępy w 

naukach. Lector. 

   

TRZY MAR 
NIEZWYKŁA AFERA SZPIEGOWSKA. — 

Wystawn ksążki Polskiej zagranicą 

  

W ub. wtorek odbył się w prywatnych 
apartamentach p. ministra Spraw i 
nych pierwszy pokaz eksponatów pr 
nych na wystawę „książki polskiej 

(w językach obcych). Pokaz zasze. 
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SŁOWO 

zOtnicy pelscy w Moskwie 
MOSKWA. PAT. — Przedstawiciele lot 

žet polskiego wojskowego i cywilnego z 
kim i Filipowiczem na czełe zwie-- 

w dniu 9 b.m. w południe aerokiub Osso- 
mu, oprowadzani przez prezesa tej 0х- 

ganizacji członka Rady Rewol o-Wojen- 
nej Eidemanna, który na cześć gości polskich 

wydał w lokalu Aeroklubu śniadanie. 
Bidemannem a pik. Ray- 

miana toastów. Generał 0- 

ł że stojąc na czele 12-miłjonowej 
ji wiachimu, z wielką radością 

wita przedstawicieli polskiego lotnctwa, jako 

A zbliżenia między obydwoma kra- 
kielich na cześć awjacji 

w odpowiedzi podzię 

111086, wyrażając na- 

   
   

  

     

   
   
   

  

   

  

         

O godzinie Ż Rayski po południu płk. 

Fiiiżdnka arem.tycznej 

HERBATY 
LYORSA 
to delicja 

Czerwone opakowanie — cierpki smsk 
Żótte s — łagodny smak 

ŻAD>Ć WSZĘDZIE 

  

  

Proces o podpalenie Reichstagu 
ŚWIADKOWIE - KOBIETY. 

BERLIN PAT. — Na czwartkowej rozpra- 
wie w procesie o podpalenie Reichstagu, prze- 
sunęła się galerja kobiet, których zeznania do- 
tyczyły oskarżonych Bułgarów. Przesłuchiwa- 
niu tych świadków towarzyszyły ustawiczne 
starcia między Dymitrowem a przewodniczącym, 
który musiał mitygować porywcze wystąpienia 
oskarżonego Dymitrowa. 

Była posiugiwaczka w mieszkaniu Dymit- 
sowa twierdzi, że chciał ją zgwałcić, Widziała u 

niego często posła kOmunistycznego Eberleina. 
Dymitrow nazywa jej zeznania insynuacją 

i bezczelnem kłamstwem. 
Świadek panna Koesslein poznała Dynitro- 

wa w pociągu w noc pożaru, jadąc z Monachjum 
do Berlina. Wówczas przedstawił się jej Dy- 
itrów pod faiszywem nazwiskiem jako histo- 
ryk sztuki, pracujący na zlecenie rządu włos- 
kiego nad dziełem o upadku kultury niemieckiej. 
Gdy nad ranem, dojeżdżając do Berlina, otrzy- 

EISS ACER OREIRO 

Uroczyste przeniesienie Reli- 
kwji św. Stanisława Kostki 

we Włocławku 
lok już donosiliśmy J. E. Ks. Biskup Ra- 

doński przywiózł z Rzymu relikwje św. Sta- 
nisława Kostki, przeznaczone dla diecezjalnego 
Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej we 
Wiocławku. Relikwie znajdują się w pięknym 
relikwjarzu, _ weneckiej robty, ufundowa- 
nym przez |. E. Ks. Biskupa. 

"Dnia 5 b. m. odbyła się uroczystość  in- 
stalacji relikwij w kościele katedralnym M. B. 
we Włocławku. O godzinie 4 popołudniu wy- 
ruszyła z pałacu biskupiego uroczysta pro- 
cesja. Na przodzie postępowały oddziały woj- 
ska, przysposobienia wojskowego i organi- 

zacyj mundurowych. Następnie długiemi sze- 
regami szła młodzież ze szkół powszechnych i 

gimnazjów, która wraz z nauczycielstwem — 
wzięła gremjalnie udział w uroczystości. Cechy 
organizacje społeczne i zawodowe, orkiestra stra. 
ży pożarnej oraz sznur kilkudziesięciu księ- 
ży poprzedzały niesiony na specjalnych no- 
szach  relikwjarz. Za relikwjami postępował 
Ks. Biskup Radoński, oraz przedstawiciele 
władz państwowych i komunalnych. Procesja 

przeszła głównemi ulicami i udała się do ka- 
tedry. W chwili wniesienia relikwji do ka- 
tedry chór katedralny odśpiewał kantatę ku 

czci św. Stanisława, poczem po krótkiem na- 
bożeństwie J. E. ks. Biskup Radoński wy- 
głosił okolicznościowe przemówienie, 

Ulice któremi przechodzila procesja byiy 
dekorowane zielenią oraz flagami o barwach 

narodowych i papieskich. 

Czyście już słyszeli, 
że od jakiegoś czasu ulubionym pudrem Pa- 

tyża stał się puder 5 Fleurs - Worvil. Posia- 

da on wszystkie zalety, jakie się wym: 
pierwszorzędnego pudru francuski 

iały zapach tego pudru za 

a odcienie kolorów zadan 
d wybredne wymagania. Jako dopełnie- 

nia używa Pani chętnie wonnej i dłagotrwa- 

łej wody toaletowej 5 Fleurs Forvil. 

JE MARTIN 
SENTRALA W SZTOKHOLMIE 

  

       
   

  

   
        

  

lają najbas- 
   

ARO: 

SZUKIWANIA W FINLANDJI, TALLLINIE | RYDZE 

Niezwykle sensacyjna afera wykryta x0- 

stała w ostatnich ' tygodniach w Finlan 

Afera szpiegowska na miarę wielkich, wojen- 

nych, znanych nam z filmów, opisów, wspo- 
ranień i z teatru. Przedewszystkiem sensa- 
cję budzi główna osoba tego dramatu, którą 

jest kobieta. Tajemnicza kobieta, co do któ- 
rej nikt niema jeszcze pewności, ani wiaro- 
godnych danych o jej przeszłości, nazwisku, 
roli, jaką spełniała w tajnej organizacji. Nie 

jesteśmy w stanie w tej chwili dać wyczerpu- 
jących informacyj o tej sprawie, zapełniają- 
cej szpalty gazet bałtyckich i skandynaw- 
skich. Policje polityczne i kryminalne Szwe 
cji, Fimlandji, Estonji i Łotwy znajdują się 
w stadjum definitywnego wykrycia afery, 
trzymają nici w ręku i kroczą do kłębka, ale 
niei się wikłają w sposób iśeie romantyczny. 

W październiku r.b. uciekł do Sowietów 
porucznik armji fińskiej, nazwiskiem  Penti- 
kajnen. Wdrożono śledztwo i okazało się, 
że uciekinier jest członkiem szeroko rozgałę- 
zionej orgamizacji szpiegowskiej. Wtedy po 
raz pierwszy do uszu szerszego ogółu doszło 
nazwisko Marji Luizy Martin. 

Marja Luiza oświadczyła, iż zamieszkuje 
w Finlandji z synem dziesięcioletnim i boną. 
Jej mąż jest w Kanadzie, a ona przeprowa- 
dza właśnie rozwód. Szpieg. Aresztowano ją, 
dokonano rewizję i znaleziono wysoce kom- 

  

i nem było nadwyraz tra 

Jej rozstanie z sy- 
czne. Malee został 

promitujące dokumenty. 
  

    

na opiece służącej, bowiem bonę aresztowano 
równi Zachowanie obydwuch kobiet było 

  

wysoce podejrzane. 

Marja Martin okazała paszport kanadyj- 
ski. Znaleziono przy niej 700 funtów szt. 

Było to w chwili, gdy pani Martin hueznie 

ohchodziła inkrutowiny w nowem mieszkaniu. 
Pełno gości, drogie trunki, wyszukane jadła. 
Zresztą, wszyscy znali tę kobietę w Helsing- 
forsie. Prowadziła tryb życia nadwyraz we- 
soły. Rzucała pieniędzmi, posiadała szerokie 
stosunki i wielkie znajomości. Otaczał - ją 
rój wielbicieli, młodzieży, oficerów,  stūden- 
tów. Jeden z nich, nazwiskiem Jakobson, 
wraz z żoną Armidą Jakobson zostali tegoż 
dnia are wani. 

Policja znalazła pod półką do szczotek, 
w mieszkamiu Jakobsonów, skrytkę, pomyśla- 

ną bardzo dowcipnie. Stamtąd wydobyto do- 
kumenty kompromitujące całe towarzystwo. 
Drewniana półeczka do szezotek przeobrazi- 
ła się w wielką sieć szpiegowską, obejmującą 
państwa bałtyckie i Skandynawję. Coraz 
dalej zagłębiają się ajenci „państw  burżua- 
zyjnych'* w tajniki groźnej afery. Dziś zda- 
je się nie ulegać wątpliwości, że mamy do 
czynienia z jedną z majwiększych afer mię- 
dzynarodowych doby ostatniej. ' 

  

  

   

mali dzienniki z wiadomością o pożarze Reichs- 

tagu, Dymitrow oświadczyć miał, że nie wierzy, 
aby dokonać tego mieli komuniści i powiedział, 
że musieli to być prowokatorzy polityczni. 

Sałwę śmiechu na sali wywołuje wystąpie- 

nie Dymitrowa w czasie zeznań świadka Anny 

Krueger, przyjaciółki jego, rozwiedzionej z mę- 

żem. Gdy nadprokurator zwraca się do świadka 

z zapytaniem, czy popełniła z Dymitrowem wia- 

rołomstwo, oskarżony wstaje i woła głośno: 
„Panie NadprOkuratorze! Wybaczy pan, а- 

ie chciałem tu raz na zawsze oświadczyć, że 
nie jestem ani impotentem, ani homoseksualistą, 

lecz normalnym mężczyzną”. 

Przewodniczący odbiera Dymitrowowi głos 
a następnie zamyka rozprawę. 

Obrady prezydjum konferencji rozbrojeniowej 
Utworzenie komitetu dla opracowania raportu 

GENEWA PAT. — Prezydjam konferencji 
rozbrojeniowej zebraio się w dniu 9 bm. po 2- 

tygodniowej przerwie. r 

Przewodniczący Henderson przypomniał, 
że komisja główna upoważniła prezydjum do 

powzięcia zarządzeń dla przygotowania projek- 
tu konwencji; wyliczyła również metody pracy, 
jakie prezydjum mogłoby przyjąć. Metody te 

są następujące: 1) przeprowadzenie dyskusji 0- 
gólnej, 2) natychmiastowe zbadanie konwencji 

artykuł po artykule, dia uświadomienia sobie, 
w jakim stopniu porozumienie już istnieje, 3) 
zbadanie kwestyj, które poprzednio były przed- 
miotem silnej różnicy poglądów, 4) powołanie 
komitetów dla zbadania poszczególnych części 

projektu, 5) mianowanie sprawozdawców dla 
spraw już dostatecznie przedyskutowanych. 

W. konkiazji Henderson zaproponował utwo 

rzenie komitetu, któryby zieżyt prezydjum ra- 
port, jakie części konwencji winny być odesła- 

ne do komitetów, a jakie mogłyby być powie- 
rzone sprawozdawcom. 

Poparty przez delegata Francji wniosek 

Hendersona zOstał przyjęty bez dyskusji— Do 
komitetu weszły następujące państwa: Wielka 
Brytanja, Francja, Włochy, Polska, Hiszpanja i 

Norwegja. Komitet zbierze się jutro, a prezy- 
djum w sobotę. 

KOMITET ROZBROJENIA MORALNEGO. 

GENEWA PAT. Komitet rozbrojenia 
morainego zebrał się w dniu wczorajszym. Pra- 

ce komitetu, którego zadanie staje się w obec- 
nych okolicznościach jeszcze ważniejsze, niż 

poprzednio, dotyczą 3 projektów: projektu de- 

kiąracyj przedstawionych przez Stany Zjedno- 
czone i Wielką Brytanię, projektu przedłożonego 
przez sprawozdanie delegata polskiego p. Ko- 
marnickiego i projektu, cpracowanego przez 
międzynarodową kom'sję wspólpracy umysłowej 

GAUTI AE WOLAK SBC IA GREW CAC OEWKE, RZ ECS S BBOSZEEATACEAN 

w Święto Nienodległości 
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    Centrala szpiegowska Sowietów, rozgro- 
miona została przez Hitlera w Berlinie. Tam, 
dotychczas było jej pracować najwygodniej 

najbliżej. Centrum Europy. Teraz jest nie- 
bezpiecznie. Postanowiono zatem przenieść 
tę centralę do Stockholmu i oprzeć terytorjal 
nie o państwa bałtyckie. Oto dlaczego Ma- 
rja Luiza Martin znalazła się w Helsingfor= 

sie... : 
Ale kto ona? Rozjeżdża ciągle po Esto- 

nji, Łotwie, podróżuje do Niemiec, do Szwe- 

cji, ma dużo pieniędzy. Jej mąż? Nie wiado- 
mo. Twierdzi, że mieszka w Kanadzie, ale 
tam go nie znaleziono. Mówiła ongiś, że jest 
dyplomatą. Istotnie, był taki attache posel- 
stwa amerykańskiego w Rydze, ale umarł już 
przed laty w Waszyngtonie, Hugo  Martia. 
Miał żonę Mary. Policja łotewska wyjaśnia. 
Żona tego attache rodem Łotewka, z domu 
Apin, ma obecnie lat 30-ci. Marja zaś Luiza 
lat 37. Oczywiście wiek kobiety jest względ- 
ny. Ma tyle na ile wygląda... powiadają grze 

czni panowie. Ale sprawa została powikłana 
bymajmniej nie ze względu na lata obydwuch 

pań, ile na ich stosunki rodzinne. 

Marja Apin, vel Apinis, zamężna Max- 
tin, żona attache, posiada brata, urzędnika 

ministerstwa w Rydzie. Ten kategorycznie 
zaprzecza identyczności, twierdząc, że siostra 
jego znajduje się w tej chwili w Ameryce i 
nie niema wspólnego 7 aferą. Marja Apin 
mieszkała w Rydze przy ul. Waldemara. Ale 
przecie jej późniejszy mąż, dyplomata amery- 
kański Hugo Martin, mieszkał początkowo z 
żoną przy innej uliey, rozwiódł się z nią i 
dopiero ożenił się z panną Apin. Miał zatem 

ERA, 

p. Denhoff - Czarnocki), W.  Jędrzejewicz, 
B. Miedziński, Komendant Piłsudski (nad 
nim W. Horyd), stoi H. Krok - Paszk i 

dwie żony, z których pierwsza również była 
Marją, oczywiście też, nosiła nazwisko Maxr- 

tin, z domu zaś Jakowlewa, urodzona w Ar- 
changielsku. Hugo Martin poznał ją w Ro- 
sji, ponieważ przez czas dłuższy piastował 
tam urząd dyplomatyczny. 

Mamy: zatem dwie Marje Martin, dwie 
żony attache amerykańskiego i mamy trze- 

cią Marję Martin, aresztowaną obecnie w 
Finlandji. Ten węzeł gordyjski, który stwo- 
rzyły trzy identycme nazwiska kobiece, roz- 
sznurowują połączone ajentury policji czte- 
rech państw. Jedna Martin jest z domu Api- 
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nis, druga Jakowlewa, trzecia? Ta trzecia 
najważniejsza ? 

Dziwnym zbiegiem okoliczności, wszyst- 
kie trzy prowadziły szeroki tryb życia, nie 
liczyły się z pieniędzmi, wyrzucały je na pra- 
wo i lewo, a głównie na trunki i stroje. Co 
opowiada właścicielka mieszkania przy ul. 
Waldemara: Marja Apinis, vel Martin hula- 
ła po całych dniach, a nocami często opu- 
szczała mieszkanie. W jej pokoju leżały 
stosy butelek od szampana. Ależ właśnie w 
podobny sposób prowadziła się Marja Luiza 
Martin w Helsimgforsie!... 

Z pomocą policji fińskiej i łotewskiej 

przyszła — estońska. Ustalono mianowicie, 
że Marja Martin z Helsingforsu przyjeżdżała 
często do Estonji. Zatrzymywała się w Re- 
wlu i pozostawała w bliskim kontakcie z 
niejaką Deutsch, żoną b. kelnera z Rygi, o- 

becnie właściciela hotelu. Panieńskie na- 
zwisko pani Deutsch brzmi: Szul. Jest Ło- 
tewką i przyznaje się, że Marja Luiza to jej 
rodzona siostra. W ten sposób wyjaśniono 

wraz z posłem Łukasiewiczem złożyli wizytę 
zast. komisarza ludowego wojny i marynar- 
ki Tuchaczewskiemu, szefowi sztabu armji 

<zerwonej Jegorowowi i zast. komisarza lu- 

dowego spraw zagranicznych Krestińskiemu, 
oraz członkowi kolegjum  komisarjatu lud. 
spraw zagranicznych Stomoniakowowi. 

Następnie lotnicy polscy zwiedzili 
wiecką wojskową akademję lotniczą. 

Wieczorem odbyło się w poselstwie pol- 
skiam przyję ma którem byli m. in. obecni 

najwyżsi przedstawiciele armji czerwonej, 
lotnictwa sowieckiego i komisarjatu spraw 

zagranicznych, wszyscy akredytowani w Mo- 

attaches wojskowi i członkowie po- 
a polskiego. 

—— 

Kaniec „Ssuchsf“ Ame- 
ryki 

NOWY YORK PAT. — Zostały zniesio- 

ystkie ograniczenia, dotyczące produ- 

50- 
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alkoholu i wina. Rząd Stanów Zjedno- 

ch w najbliższej pz 

uregulowania importu produktów al- 

owych. Fabrykanci win starają się, by 

zagrani- 

    złości zajmie się 

      

zostało ogłoszone embargo na wina 

czne. 3 
  

8dmtodzenie armli wtoskieį 
Z rozkazu Mussoliniego na stanowiska 

kierownicze w armji i w marynarce mianuje 

się ludzi młodych. Ostatnio, w pierwszych 
dniach listopada, zdymisjonowano 15-1u gene- 

rałów i 4-ch admirałów, nominując ich se- 

natorami. 
Stanowiska ich zajęli młodzi nowomiano- 

wani generałowi w wieku od 30 do 40 lat. 

EL. 
  

Pó 3-ch latach obudziła się 
z letargu 

Po trzech latach snu letargicznego obu- 

dziła się w Wiedniu Marja Biedermann. 

Kobieta ta zapadła w ietarg niespodzie- 
wanie dla otoczenia w roku 1930. Od tej 

chwili ciažo jej nie reagowało na żadne zew- 

nętrzne bodźce. Karmiono ją sztucznie pły- 
nami odżywczemi. W ostatnich dniach przed 

obudzeniem, Maria Biedermann wychudła 
ogromnie, tak, że lekarze, stale obserwujący 

ją, przypuszczali iż zbliża się śmierć. 
Tymczasem wbrew przypuszczeniom na- 

stąpiło przebudzenie dnia 6 listopada. Od 

tej chwili stan Biedermann poprawia się 

niemal na ocząch, i chora jest na drodze 
do zupełnego wyzdrowienia. 

Marja Biedermann zasnęła, mając lat 28. 
Po trzech latach snu, pamięta najdrobniej- 
sze szczegóły, poprzedzające letarg, jakby to 

było wczoraj. Zdaje jej się, że przespała jed- 

ną noc; nie pojmuje tylko, dlaczego tak wy- 

chudła. я 
Lekarze stanęli wobec zagadki, ukrytej 

w organizmie ludzkim. Letarg  nieszczęśli- 
wej kobiety tłumaczą nagłem przerwaniem 

funkcyj jednego z ważnych ośrodków mózgo- 

wych. EL. 
  

Chcieli przekupić Paolino 
Sensacyjne kulisy meczu o mistrzostwo świata 

Dopiero teraz wychodzą na jaw sensacyjne 

perypetje słynnego spotkania 0 mistrzostwo 

bokserskie Świata wszystkich wag między ol- 

brzymem włoskim Carnerą a Hiszpanem Pao- 

lino, przemilczane tak starannie przez prasę 

włoską. 
Paolino po przybyciu do Włoch znalazł się 

nagle w bardzo ciężkiem położeniu. Przezna- 
czono mu na mieszkanie willę w miejscowości 

małarycznej, gdzie komary nie dały mu zmru- 

żyć ani na chwilę oka. Paolino, pokąsany i 
spuchnięty musiał zrezygnować z tej gościny 

i przenieść się na własny koszt do hotelu. 
Przed wejściem na ring zaproponowano mu 

wręcz, by м 8 rundzie położył się na deski 

i udąwał porażkę. Propozycję tę Paolino od- 

rzucił oświadczając, iż w całych Włoszech nie- 

ma tyle złota, żeby go mogli do tego nakłonić. 

Osobny rozdział zajmuje historja z ręka- 
wicami. Dano mu rękawice włoskiego wyrobu, 

które po pierwszym treningu popękały i por- 

wały się. Na kategoryczny protest menagera, 

wydano rękawice amerykańskie, które włożo- 

no do pudełka i zapieczętowano. Przed rozpo- 

częciem zawodów okazało się jednak, iż w 

pudełku znajdują się rękawice włoskie. Dopiero 

sędzia nakazał zwrot rękawic. 

Co się tyczy , domniemanego  zlamania 
ręki przez Carnerę, stwierdzono tylko , lekkie 
zapalenie skóry, a na propozycję Paolino, by 

rękę prześwietlić,  Carnera odpowiedział. od- 

mownie. Oto kulisy wielkiego spotkania. 

panieńskie nazwisko trzeciej Mar 
cześnie przypomniano sobie o istnieniu czło- 
wieka nazwiskiem Szul, zamieszkałego w Dy- 

neburgu. 

Szul służył w 
rji. Był to ładny 

tamtejszym pułku kawale- 

okaz mężezyzny, ale głupi. 
Dosłużył wreszcie stopnia chorążego, zawsze 
elegancko ubrany, po restauracjach wydawał 
moc pieniędzy, a gdy go pytano: „skąd masz 
na to?** — odpowiadał: „dostaję od swoich 
sióstr, które są bogate''. Szul wyraźnie syni- 
patyzował z ruchem komunistycznym, nie 
kryjąc się z tem, być może dlatego, że był 
głupim. Wyrzucony z pułku, otrzymał -po 

wielu staraniach posadę w policji. Areszto- 
wano go. Zeznał, że ma dwie siostry, jedną 
Marję Martin, drugą Wilmę Deutsch. 

Istotnie, rodzeństwo posiadało zawsze 
większą ilość gotówki. Marja jeździła  czę- 
sto do Petersburga, do Berlina, twierdząc, że 
prowadzi sprawę rozwodową. Ale jeżdżąc do 
Niemiec opowiadała o swoim mężu  zamiesz- 
kałym w Kanadzie, latając zaś aeroplanem, 
linji „Deruluft'* z Tallina do Petersburga — 
mówiła, że mąż mieszka w Rosji. 

W tej chwili prowadzone energicznie śledz 
two natrafia coraz na świeże Ślady sowiec- 
kiej akcji szpiegowskiej. Na granicy estoń- 
skiej zatrzymano kilka osób, które usiłowały 
przedostać się do Rosji. Byli to ajenci wy- 
wiadu, niewątpliwie mający jakiś kontakt z 
wykrytą aferą Martin. W Wesenbergu aresz 
towano lotnika estońskiego, pozatem trzy 050 
by: Cuka, Masinga i Timofieja. 

Aresztowano zarówno na Łotwie, Estonji 

jak w Finlandji jeszcze szereg osób, co do 

W WIRZE STOLICY 
WARTO BYŁO JECHAĆ DO PARYŻA. 

Żaden z 17-tu teatrów warszawskich ani 

23 kin dających rewje na dodatek nie cheia- 
ły zaangażować 19-stoletniej tancerki Zosi 

Łukaszewskiej. Obrażona na stołeczne przy- 
bytki sztuki wyjechała do Paryża ufając, iż 

w tem kulturalnem mieście prędzej się na 

niej poznają. Paryż nie zawiódł. Na ładnej 

buzi i smukłych nogach Zosi poznał się zaraz 
stary Filip Róderer. Roztoczył przed dziew- 
ezyną takie atrakcje, że dała spokój aspirac- 

jom artystycznym i cały swój spryt wysiliła 

na dopchanie się z dobrym staruszkiem do oł- 

tarza. 

Zawikłane manewra trwały trzy lata i zo 

stały uwieńczone pełnym sukcesem; miss Łu- 

kasiak - Łukas prawnie i formalnie 

zmieniła się w madame Róderer. 

Zabiegała nie o byle co: małżonek jej — 

fabrykant słynnych win szampańskich, był 

niestychanie bogatym : człowiekiem. 
Szczęście sprzyjało Zosi w dalszym cią- 

gu: po półrocznym miodowym pożyciu Róde- 

Ter, chory oddawna na starość, umarł. Juko 

eks - wdowiec pozostawił kilkoro dzieci znacz 
nie starszych od młodej żony. 

Wedle prawa we Francji połowa fortuny 

przechodzi na dzieci, a połowa na żonę. Róde- 

rzęta pomyślały ze zgrozą, że połowa kolosal- 

nego majątku ojca przypadnie eudzoziemskiej 

iutruzce, nieokrzesanej Polce... 

Róderzyny ofiarowały zatem jako wiełką 

łaskę maeosze — 7 miljonów franków odcze- 

pnego, za zrzeczenie się praw do spadku. 
Nie w ciemię bita Hukaszewska zrozumia 

ła, że należy się jej grubo więcej, cóżby 2 

niej była za warszawianka gdyby się dała wy 
kiwać! Odrzuciła propozycję, wkrótee będzie 

sprawa w sądzie, wyrok nie ulega wątpliwości 

— uboga tancerka z Woli zostanie spadkobie: 

czynią kilkunastu miljonów. Karol. 
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Juljan Rummel. — Morskie zagadnienia Pol. 
ski. Gdynia 1933. Nakładem Instytutu Wydawni- 
czego Państwowej Szkoły Morskiej. 

Wydawnicza działalność Instytutu Wyda- 
wniczego Państwowej Szkoły Morskiej jest nam 
oddawna znana. Prawie wszystkie prace facho- 
we z dziedziny marynarki handlowej są prze- 
zeń wydane. Obecnie instytut wydał książkę 
p. J. Rummla długoletniego działacza na niwie 
morskiej, autora szeregu poważnych prac, w 
tem pierwszych u nas prac o portach morskich 
i o Gdyni, organizatora i pierwszego Dyrektora 
Zarządzającego Państwowego Przędsiębiorstwa 
Żegluga Polska, które prowadził od”dnia jego 
powstania do drugiej połowy 1932 roku. 

W przedmowie p. minister Kwiatkowski wska- 
zuje że książka p. J. Rummla „jest nieomal mała 
ale treściwą encyklopedją  odźwierciadlającą 
przed oczyma każdego obywatela całą gamę 
spraw i problemów związanych z Gdynią, z flo- 
tą handlową, z ustrojem nowoczesnego portu, 
z techniką handlu międzynarodowego i mor- 
skiego, z dynamiką polityczną,  koncentrującą 
się na naszym wybrzeżu Bałtyku". 

Wdobie obecnej gdy się tak dużo mówi o 
naszej polityce morskiej i gdy ona się staje z 
każdym dniem coraz bardziej związana z życiem 
kraju wysuwając codzień nowe zagadnienia po- 
ławienie się w druku książki p. J. Rummla jest 
bardzo na czasie. Zawiera ona również szereg 
bardzo interesujących materjałów dla historji 
naszych pierwszych realnych poczynań na 
morzu. 

Gen. M. Zaruski. Zasadnicze komendy i roz 
kazy przy manewrach na statkach żaglowych. 
Warszawa 1933. Cena 2.50 zł. 

W naszej literaturze morskiej odczuwać 
się dawał brak zbiorku rozkazów i komend, — 
które wydaje się na statkach żaglowych. 
Wprawdzie z pomocą przychodzi tu „Słow- 
nik morski* lecz jest to dzieło duże, a co 
zatem idzie mało poręczne i dość drogie. O- 
mawiana książeczka wydana niedawno przez 
G. K. W. zapełnia tę lukę. Zawiera ona sło- 
wo wstępne, w którem autor wyjaśnia ogólne 
zasady wydawania rozkazów i komend. Wy- 
kaz ten został zestawiony działowo, co uia- 
twia odszukanie właściwej komendy.  Zbio- 
rek został uzgodniony z komendami przyjętemi 
przez Kierownictwo Marynarki Wojennej oraz 
zalecony przez Departament Morski Minister- 
stwa Przemysłu i Handlu do użytku ną stat- 
kach handlowych. 

Pozatem nie mniej ważna jest ta książeczka 
dla naszych jachtsmenów, którzy odbywają z 
każdym rokiem coraz liczniejsze i dalsze wypra- 
wy morskie. 

  

   

      

  

  

  

; A BIEDNI, BY 
kAWELNĘ -— KUPUJMY SAMODZIAŻO- 

WE WYROBY Z WLASNEGO LNU 

  

    których policja, wobec toczącego się śledź: 
nie chce udzielić żadnych  informacyj. 

Afera jednak przybrała o tyle na rozmiarze, 

iż poczęto pogadywać, że mamy do czynienia 

z olbrzymią centralą szpiegowską, pracującą 

na kilka frontów. W jednej z gazet ukaza- 
ła się wiadomość, że Martin jest tą słynną 
Marją Luizą, — szpiegiem niemieckim, który 
znikł. Ponoć pracowała dla Niemiec, gdy jed- 
nak władze niemieckie straciły do niej zaufa- 
nie, przerzuciła się na służbę sowiecką. 

Natomiast władze fińskie opublikowały 
przed kilku dniami oficjalne oświadczenie, 
że sprawa Marji Martin niema nie wspólne- 
go z międzynarodową aferą szpiegowską. 
Policja fińska ma wszelkie dowody, że zaró- 
wno Marja Martin, jak Jakobsonowie praco- 
wali wyłącznie dla wywiadu sowieckiego. 
Przyznać należy, że taki komunikat bynaj- 

  

mniej nie wyczerpuje sprawy, niezego też 
nie wyjaśnia. 

Wreszcie zanotować jesteśmy zmuszeni, 

że ostatnio gazety ryskie ponownie powróciły 
do pierwotnej koncepcji, że szpieg  Marja 

Martin jest żoną attache amerykańskiego. 
Rozeszła się bowiem pogłoska, że pani Deutch 
i aresztowany w Dyneburgu Szul — nie są 
jednak krewni Marji Luizy. 

Oto jak sprawę potrafią powikłać kobie- 
ty, tembardziej o identycznem nazwisku. Ga- 
limatjas szpiegowski nie gorszy od sztuki, 
którą grają na Pohulance. až. 

 



ы 

  

  

WYBORY DO RAD 
GROM ADZKICH 

W piątek dnia 10 bm. rozpoczynają się 

jednocześnie na całym terenie woj 
wiłeńskiego wybory do rad gromadzkich, któ- 
re odbędą się grupowo i pami zależnie od 

lokalnych warunków w poszczególnych powia 

tach. 
Wyb 

rów do 

      

  

omadzkie są wstępem do wybo 

ich organów rojowych związ 
rzewidzianych w no- 

  

          

   
     

     
    

i na całym terenie województwa 

kiego ogólne zainteresowanie ustawą sa 

óra w swoich przesłankach zes 
h obywateli z interesami pań- 

eałości, a jednocześnie daje szerokie 

i do realizowania interesów i pot- 

rzeb miejscowych. 
Bezy y Blok Współpracy z Rządem 

utworzył na terenie gmin obywatelskie komi- 

ce organizacje spole- 
pań- 

    

  

pała w 

stwa jak 
możliw 

    

tety wyborcze, skupia l 
ożywione ideol 

Hasłem wyborez 
   

  

    ospad 

  

reze,     

  

     

  

alny obywatel bez różnicy na 

nania ma możność ubiegania 

ndat w samorządzie z ramienia BBWR się © 11 V 

wymagana jest Od kandydata na radnego 

ość potrzeb i bol terenu i zrozu- 

praey w samorządzie dla dobra swega 

ośrodka i kraju. Do rad gromadzkich wejdą 

ludzie najlepsi, rekrutujący się z sze- 

  

       

   
    

przeto 1 

regów działaczy społ ch i gospodarczych, 

howiem B. B. W. R. e do wyborów z prog- 

mającym na celu 

  

ramem pracy gospodarczej „na 

rozwiązywanie zadań miejscowych miejseowe- 

łami. To nastawienie da niewątpliwie w 

wyniku dotychczasowej akcji utworzenie jed- 

nej listy na której niema miejsca dla krzyka- 

czy i demagogów partyjnych. Stwierdzić nale 

ży, że lad Wileńszczyzny przyjął z zaufaniem 

powyższe zasady akcji wybo i skupił się 

przy komitetach gminnych B. B. W. R. 

Charakterystycznem jest, że w wyborach 

do rad gromadzkich bierze tym razem również 

gremjalny udział nielicznie zamieszkała na na 

szym terenie ludność litewska. W zakończe- 

niu wzmiankować się godzi, że na Wileńszez, 

  

    

   

    

    

      

śnie jest do 900 gromad, z których około 

proc. stanowią samoistne okręgi wyborcze, 

dające przeciętnie od 20 — 24 mandatów na 

gromadę. 

  

ECHA POTARCOWE 
już sporo czasu upłynęło od zamknięcia II 

Targów Północnych — mamy więc prawo, a 

nawet obowiązek napisać kilka słów o niektó- 

+ych bolączkach. э 
Przedewszystkiem należy zwrócić uwagę, 

że wypłata niektórym pracownikom, zatrudnio- 

nym na Targach, nie została przez Komitet 

Targów dotychczas uskuteczniona, a innym wy 

płacono dopiero niedawno, pozatem pod nie- 

zrozumiałym pretekstem obcięto je choć o kilka 

złotych, i to tym ludziom nieszczęsnym — bez- 

robotnym, którzy z drżeniem w sercu błagali 

o tę pracę za mizerną opłatę, spotykając się czę 

sto z nader szorstkiem i wyniosłem przyjęciem. 

Takie bezduszne ustosunkowanie się do tych 

nieszczęsnych inteligentów, zasługuje na słowa 

potępienia. Jeżeli w stosunku do każdego pra- 

cownika — jest niesprawiedliwością zaleganie 

dłuższe z zapłatą, to taka praktyka względem 

bezrobotnego, który czeka jak kania wody — 
dnia wypłaty należnej za pracę kwoty, jest 

niedopuszczalną.  Tembardziej, że jesteśmy 

pewni, że wyższe „szarže“ otrzymywały należ- 

ne pobory napewno regularnie. 

Żadne więc tłumaczenia nie mogą wyjaś- 

nić takiego postępowania, jak również targów 

o kilka złotych z biednymi ludźmi — targów 

godnych kramarzy, lecz nie Komitetu poważnej 

*imprezy, tembardziej gdy Targi zarobiły po- 

rządnie. 
Następnie raz na zawsze należy zerwać z 

niesłychanym systemem, który niestety poku- 
tuje dotąd w wielu instytucjach: oto wiadomo 
powszechnie, że na Targach pracowało dużo о- 

sób, nie mających zupełnie do tego prawa, o- 

sób, które albo same mają dostateczne środki 
utrzymania, emerytury, albo ich rodzice. Był 

nawet fakt przyjęcia na Targi, jako maszynistki 

(zresztą b. zdolnej), sekretarki pewnego wszech 

władnego dyrektora pewnej instytucji, mającej 

oprócz sekretarstwa jeszcze jedną posadę. — 

Działała tu naturalnie wieczna protekcja. Tego 

było jednak za wiele — nastąpił protest kilku 
osób z powodu obarczenia tej pani — potrze- 

bującej(-!) aż trzecia posadą. — Pani się usu- 
nęła. Lecz to tylko jeden fakt. Kandydatów i 

kandydatek było dość na kilka miesięcy 

przed otwarciem, bo już od czerwca dobijano 

się — składano podania, błagano i z biciem ser- 
cą oczekiwano — z tem większą nadzieją, że 

ogłoszono zupełnie słusznie urbi et orbi, iż miej- 
Sca na Targach będą zarezerwowane wyłącznie 

dla bezrobotnych. 
Wiadomem było, z góry, że wszyscy bez- 

rabotni nie mogą być zatrudnieni, ale w szero- 
kich masach nastąpiło ogromne rozgoryczenie, 

gdy ujawniło się, że w biurach rozpierało sie 
sporo osób, bynajmniej nie głodnych, a nawet 

Średnio zamożnych, gdy wielu bezrobotnych, 

połykając łzy lub złorzecząc, odchodziło z kwit- 
kiem. 

Znając naszego zacnego i energicznego pre- 
zydenta dra Maleszewskiego, nie wątpimy ani 
chwili że takie niesłychane stosunki nie pow- 

tórzą się więcej na Targach Północnych. Mojra. 

   

       

    

Bóle reumatyczne, Lumbago. 
ischias oraz wszelkie Nerwo- 
bóle leczy i Koi światowej sławy 

SAPCMERTHEL „MATULI”. 
Najwyższe odznaczenia na wystawach w 
Londynie, Paryżu, Wiedniu, Marsylji 1 & d. 
Już jednorazowe nżycie sprowadza znaczną 
uigę. — Do nabycia we wszystkich aptekach 

i sładsch aptecznych 

8. Na pracownię artystyczną 
с RAFALA JACHIMOWICZA 

Nie mogąc pogodzić się z myslą o strasznej 

poniewierce, która się stała udziałem rzeźb 
Rafala  Jachimowicza, —- szczerze * bolejąt 
nad tem, że posągi Chrystusa i Najświętszej 

Panny zdobią najbrudniejszy kąt podwórza — 
uważając wreszcie, iż zrujnowane warsztatu 
bracy artystycznej jest me.yrz» riezasłużoną 
Lięską utalentowanego utysty, — а1е Zubo 
żeniem społeczeństwa wileusciegu, -- wystę 

Pujemy z inicjatywą zebrania funduszu w celu 

Tatowania prac Rafała Jachimowicza i zorgani- 
 zewania nowej pracowni. 

    

WK —— — — = — 5a 
ф К — — — — — — 3a. 
Dr. Wincz - Małachowska 2 2. 

Razem 10 zł. 
  

   
FIĄTEK 

Dziś 1 9 

Audrzeja 
Jutro 

Marcine BW, 
NO ETTESTAI 

KOMUNIKAT STACJI METEQROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 9 listopada 1933 r. 

średnie 764 
u średnia : 

Wschóć ałańcs z, 6,40 

Zachód słońce g. 3,26 

Jiśnienie     

    

Uwagi: spadek, pochmurno. 

URZĘDOWA 

— Sklepy w dniu jutrzejszym.— Starosta 

Grodzki Wileński podaje do wiadom , że z 

powodu Święta Niepodległości w dniu 11 bm.. 

sklepy winny być zamknięte od godziny 10-tei 

do 2 po południu, to jest do 14-tej. 

MIEJSKA. 
— Rada Miejska. Posiedzenie Rady Miej- 

skiej ma być zwołane na dzień 16 bm. Na po- 

siedzeniu tem, grupa radnych Żydów zamierza 
wystąpić z wnioskiem nagłym w sprawie pro- 

jektu zlikwidowania szpitala żydowskiego. 

— Przenosiny rynku Łukiskiego. Magistrat 
nabył plac kolo ul. Montwiłłowskiej. Na plac 

ten zarząd miasta projektuje przenieść rynek 

Łukiski. jednocześnie postanowiono przedłużyć 

ulicę Montwiłowską aż do brzegów Wilji. 

WOJSKOWA 

— Rejestracja rocznika 1913. Przeprowa- 

dzana obecnie przez referat wojskowy rejestra- 

cja poborowych urodzonych w roku 1913-tym 

zbliża się już ku końcowi. Rejestracja zostanie 

nieodwołalnie zakończona z dniem 10 listopada. 

To też wszyscy mężczyźni, urodzeni w wymie- 

nionym roku, winni jaknajszybciej zarejestrować 

się, by uniknąć kar, wymierzanych w dro- 

dze administracyjnej w normach bardzo wyso- 
kich. 

POCZTOWA 
— Urzędowanie poczty w dniu 11 bm. 

W dniu 11 bm. z okazji obchodu 15-tej rocznicy 
odzyskania Niepodległości, urzędy pocztowe bę 

dą czynne jak w niedzielę, tį. od godz. 9—11, 

a doręczone zostaną przesyłki pocztowe w go- 

dzinach popołudniowych z wyjątkiem paczek i 
listów wartościowych. Dzień ten będzie wolny 

od składowego za paczki i listy wartościowe. 

UNIWERSYTECKA 

— Promocja. P. Walentyny Horoszkiewi- 

czówny, Sekretarza Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego, na doktora filozofji odbędzie się dziś o 

godz. 13-teį min. 30 w Auli Kolumnowej. 

AKADEMICKA 

— „Juventus Christiana" USB urządza w 
piątek 10 bm. zebranie informacyjno-dyskusyj- 

ne z referatem kol. Cieślaka pt. „U źródeł współ 

czesnego kołtuństwa". W programie następu- 

jace punkty: 1) Bierność — cnotą społeczną? 

2) Zagranica mówi... 3) Konserwatyzm czy ra- 

dykalizm? 4) „Opiekunowie* katolicyzmu. 5) 

„Tresura“ czy wychowanie nowego człowieka? 
6) O ducha bojowego współczesnego katolicy- 

zmu. — Początek o godz. 17-tej w sali I. gm. 

głównego USB. Dyskusja odbędzie się w loka- 

lu prywatnym ze względów formalnych. 

— Sodalicja Marjańska A-czek zawiadamia, 
że dnia 10 bm. w piątek o godz. 19,15 odbędzie 
się zebranie konferencji św. Wincentego a Pau- 
lo, w Ognisku Sodal. (Uniwersytecka 9—9). 

ARTYSTYCZNA 
— Studium Muzyczne przy Radzie Wiłeń- 

skich Zrzeszeń Artystycznych. W sobotę dnia 
ti bm. o godz. 18 (6 pop.) odbędzie się odczyt 

>wskiego pt. Koncert instrumenta!- 

czytem wirtuozostwa. Wstęp 50 i 30 gr. 
Czytelnia RWZA czynna codziennie od 18 

do 21 (6—9 wicz.) 60 czasopism krajowych : 

zagranicznych. (Ostrobramska 9 m. 4). 

  

     

  

  

  

   

    
   

  

Do Prezesa Polskiej Akademji Literatury 
Wacława Sieroszewskiego wysłało Prezydjum 

Rady Wil. Zrzeszeń Art. 8 b. m. na 

uroczyste dzenie inauguracyjne następuja- 

    

cą depeszę: „Świetnemu i dostojnemu 

     

   

    

stawicielstwu literatury połskiej wyrazy głębo- 
kiego hołdu oraz gorące życzenia najwspanial- 

szej pracy przesyłają pisarze i artyści złą 

czeni w Radzie Wileńskich Zrzeszeń  Arty- 
stycznych. 

ю SPORTOWA 

— Strzelanie o odznakę. Komenda Garni- 
zonu Z. S. m. Wilna na zakończenie sezonu 

strzeleckiego organizuje dnia 12 listopada br. 

powszechne strzelanie o odznakę Strzelecką pod 

hasłem „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”. 

Strzelania te odbędą się na strzelnicach: 
Il Baonu Saperów (wejście z al. Syrokomii) i 

Straży Pożarnej (ul. Dominikańska 2) w godź. 

od 9—14-tej. 

Broń i zakup amunicji na miejscu. 

Podaje się do wiadomości, że trzech najlep 
żych strzelców (strzelczyń) otrzyma nagrody 

ywidualne. 

— Wileńskie Towarzystwo Łyżwiarskie 
lu Gimnastycznego 'T-wa „Sokół'* przy 

› 10 rozpoczęło z dniem 7 listo- 
urs suchej zaprawy i gimnastyki 

  

     
   

  

pada r.b. 

tyżwiarski 

     
   

   

    

  

ia pod kierownietwem fachowych 
torów odbyv się od godz. 21 we 

iątki i niedziele. 
į udziela się i zapisy prz, 

anie w Sekretarjacie „Soko: 
9-tej, jak również tamże r 

na członków Towarzystwa 

  

   

   

  

od      

ZEBRANIA I GDCZYTY. 
— Wieczór ku czci H. Sienkiewicza w Zw. 

Literatów odbędzie się w niedzielę 12 b. m. 
o godz. 8-ej wiecz. (Ostrobramska 9). Wieczór į 
uświetni recytacją fragmentów „Quo vadis" i 
nowe! Sienkiewicza Kazimiera Rychterówna. — 
Wieczór rozpocznie diałog pióra Z, Falkow- 
skiego „O Sienkiewiczu - artyście”, odczytany 
przez T. Byrskiego. Ta niebanalna forma hołdu 
dla wielkiego Pisarza wzbudziła wielkie zain- 
teresowanie, także wśród młodzieży uczącej 
się, której Kuratorium  polecilo ten wieczór. 
Związek Literatów oddaje dochód na cele o- 
światowe Pol. Macierzy Szkolnej. Szczegóły 
w afiszach. Bilety od 50 gr. do 2 zł. w czy- 
telni RWZA (Ostrobramska 9) codziennie od 
godz. 6-ej do 9-tej wiecz. 

— Cykl odczytów Dawne Wilno, ul. Ostro- 
bramska 9 m. 4. Dzisiaj mówi dr. Arcimowicz 
na temat: Wilno w historji literatury (O racji 
regjonalizmu w badaniach historycznych). Po- 
czątek o godz. 18 (6 pop.) Wstęp 50 i 30 gr. 
Szatnia bezpłatna. : 

— „Bron piechoty i jej ogień”. Pod powyż 
szym tytułem w piątek dnia 10 bm. w lokalu 
Koła Wileńskiego ZOR, odbędzie się wyklad 
mjr. Kasztelowicza. Początek o godz. 18-tej.— 
Zarząd Koła wzywa wszystkich swych człon- 
ków do gremjalnego przybycia. 

— Walne zebranie oddźiału Związku Właś- 
cicieli Nieruchomości. Zarźąd oddźiału Zarżecźe 
Związku Właścicieli Średnich i Drobnych Nie- 
ruchomości miasta Wilna i woj. wileńskiego ko 
munikuje, że dnia 12 listopada br. o godzinie 
12,30 w lokalu przy ulicy Zarzecznej Nr. 15 m. 3 
odbędzie się walne zebranie, z następującym 
porządkiem dziennym: 1) zagajenie i sprawy 
organizacyjne, 2) kwestja wodociągów i kanali- 
zacji, 3) sądy polubowne, 4) sprawa organizo- 
wania oddziału straży pożarnej, 5) sprawa wy- 
kupu dzierżawnych gruntów, 6) wolne wnioski. 

W związku z doniosłym charakterem oma- 
wianych spraw, zarząd oddziału Zarzecze Zw. 
Wł. Nier. wzywa wszystkich właścicieli Zarze- 
cza do punktualnego i najliczniejszego przy- 
bycia na zebranie. 

RÓŻNE 
— Apel Kobiet poległych w walkach o 

podległość. „Rodzina Wojskowa**  zawia- 
, iż w dniu 10 b.m. o godz. 6 wiecz w 

Auli Kolumnowej USB w Wilnie, odbędzie 
się „Apel kobiet, poległych w walkach o Nio- 
podległość:*, Wstęp wolny. 

— Kursy Gazowe Polskiego Czerwonego 
Krzyża dla ludności cywilnej. Zarząd  Wileń- 
skiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża 
organizuje wkońcu listopada r. b. 6-godzinny 
kurs informacyjny z dziedziny  gazoznawstwa 
dła ludności cywilnej ; 

Wykłady na powy 
głoszone 

cza, mir. 
adjun 

    

› 
szym kursie zostaną wy- 

przez prof. USB Sergjusza Siengalewi- 
Kamińskiego i dr. med. Reneta 

I Kliniki Chor. Wew. USB. 

enią na kurs 
przy Tatarskiej 5, w godzinach игхейо- 
wych (od 9 do 15) do dnia 27 listopada r. b. 

— Kolo Sióstr Pogotowia Sanitarnego Pol- 
iego Czerwonego Krzyża przypomina, że w 

izącą niedzielę nastąpi zwiedzenie miej. 

acji pomp. Punkt zborny dla członków 

  

     

   

   

  

SŁOWO 

     
   

      

   

przyjmuje biuro PCK i 

   
ZERA 

  

MICHALINY z KONOPACKICH 
JULJANOWEJ KRZYŻANOWSKIEJ 

odbędzie się w kaplicy Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności o godzinie 8 i pół rano Nabo- 
żeństwo żałobue, na które zapraszają krewnych przyjaciół i znajomych 

stopada o g 
O czem zawiadamieją: 

   
Szkół Pow- 

ych urządza kwestę uliczną na cele bu- 
erania Budowy Publicznych    

    

  

szkół. — Obywatelu — uczcij rocz 

ległości Polski i złóż. daninę na bude 

powszechnych. 

Sprostowanie. W związku z feljetonem 

p. Wysz. pt. „Poezja integralna", Koło Połonis- 

tów USB prosi o umieszczenie następującego 

sprostowania: 

Nieprawdą jest, że w Wiinie wydano anto- 
logię poezji proletarjackiej. Prawdą 

miast, że nakładem Koła Połonistów USB uka 
zała się w 1933r. „Antologia poezji spolecznej” 

BALE 1 ZABAWY 
— Dancing Fuksėw K! Cencordia - Vilaer.- 
— zapowiedziany na dzień 10 listopada br. 

> powodu przypadającej na ten dzień rocznicy 

Śmierci śp. Stanisława Wacławskiego nie odbę- 

a zostanie przeniesiony na dzień 19 
Rozesłane zaproszenia pozostają 

dowy 

Ni 

szkól 

  

wę 

  

  

  

  

   
listopada br. 

ważne. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 

piątek 10 bm. o godz. 8 w. „Friiułein Doktor". 
Jutro, 12 bm. o godz. 8 w. „Friulein Dok- 

tor"— - 

Niedzielna popołudniówka. W niedzielę 12 
bm. o godz. 4-tej na przedstawienie popołud- 

niowe dana będzie sensacyjna sztuka „Fraulein 

Doktor“. 
Teatr Objazdowy gra arcywesołą komedję 

St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego nieba'— 
dziś 10 bm. w Głębokiem, 11 bm. | 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* Wy- 
stępy Marji Kaupe. „Czar Walca*, Dziś ukaże 
się po raz drugi mełodyjna operetka O. Straussa 

„Czar walca". Najprzedniejsze siły zespołu bio- 
rą udział w wykonaniu tej powszechnie tubia- 

nej operetki, w której rolę główną kreować bę- 

dzie Marja Kaupe. 

Popołudniówka niedzielna w „Lutni”*. Nie- 
dzielne przedstawienie popołudniowe po ce- 
nach zniżonych wypełni doskonała operetka 

Knopfa „Jasnowłosy cygan* w obsadzie pre- 
mjerowej. Ceny miejsc zniżone. 

Bajka dia dzieci w „Lutni*. W niedzielę 

nadchodzącą o g. 12,30 po poł. ujrzymy raz 

jeszcze piękną bajkę W. Stanisławskiej „O sie- 
rotce Dorotce“, która dzięki swej treści i wa- 

lorom artystycznym — zainteresowała młodo- 

cianych widzów. Ceny 1 c speejalnie zniżone 

— Wieczór zespołu Heleny Łaszkiewiczowej. 
Sobotni wielki wieczór poematów tanecznych 

z i Heleny Łaszkiewiczowej w sali Konser- 
watorjum. Wszechświatowej sławy zespół ta- 

neczny Heleny Łaszkiewiczowej po powrocie z 

turne po Turcji, Grecji, Egipcie, Palestynie, 

Rumunji, Włoszech, Węgrzech oraz Francji 
ech' wystąpi w sobotę 11 b. m. o godz. 

w sali Konserwatorjum. Należy 
nić, że zespół ten zaliczony jest w do- 

nej do rzędu najlepszych zespołów ta: 

              

Bilety sprzedaje Kasa Konserwatorium 
od godz. 11 do 2, i od 5 od T-eį. 

m———— a S S DAE Z RARE AKA WIASOREKOCZZA 

lirzyiowany gajowy u wejścia do tajnej gorzeln 
Wśród bagien bazdzūskich pedzono samcgenkę dia ca 

_ WILNO. Wśród trudsych do przeby- 
cia bagien bezdańskici, trzej mieszkań- 
cy zaścianka Szukciszki j. Suswiłło, A. 
Czarniewicz, O. Makowski i E. Sławiń- 
ski urządzili tajną gorzelnię ogromnych 
rozmiarów. 

Dość powiedzieć, że naczynia do za- 
cieru obliczone były na 4 tysiące litrów 
z czego otrzymywano 200 litrów  spiry- 
tusu. 

Przedsiębiorstwo prosperowało dłuż- 
szy czas i zdołne było zaspokoić potrze- 
by całego powiatu. 

NIEDYSKRETNY GAJOWY 

Przed kilku tygodniami jeden z tam- 
tejszych gajowych, któremu zaginęła kro 
wa, w trakcie poszukiwań zaryzykował 
przeszukać okoliczne bagna. 

Mniej więcej w środku moczarów za- 
uważył dym, wydostający się z prowi- 
zorycznie wzniesionego budynku. Przy- 
stanął i patrzał Nagle został pochwyco- 
ny przez trzech osobników, obalony na 
ziemię i skrępowany. 

Nieznajomi oświadczyli  przerażone- 
mu gajowemu, że zostanie powieszony. 

Kara ta spotka go za to, że szpiego- 
wał ich w celu zdradzenia przed policją. 

Po naradzie postanowiono jednak 
darować mu życie, tembardziej, że gajo- 

wy zapewniał, że wszedi w bagna jedy- 
nie poszukując zaginionej krowy. 

Nie zwolniono go jednak odrazu, 
łecz po 9 godzinach, kiedy cały zapas 
spirytusu został wypędzony. 

Przez cały ten czas gajowy był przy- 
wiązany za ręce do dwóch drzew. 

_ Gdy tracił przytomność więzy rozluź 
niano. 

Po wypędzeniu samogonki, gorzelni- 
cy rozebrali urządzenie i nakazawszy 
gajowemu milczenie odeszli, uwalniając 
swego więźnia ze sznurów. 

KORDON POLICJI W BAGNACH 
ż Przygodą gajowego zainteresował się 

kierownik brygady lotnej kontroli skarbo 
wej w Wilnie p. Segert, oraz policja w 
Niemenczynie. 

Nie bez słuszności liczono, że gorzeł 

    łego powiatu 
nię rozebrano tylko pozornie i że po 
pewnym czasie banda ponownie ją usta- 
Wi. „a 

W tym kierunku przeprowadzono sze 
reg wywiadów w celu ustalenia odpo- 
wiedniego dła likwidacji gorzelni niomen 
tu. | 

Gorzelnicy nie kazali na siebie długo 
czekać, bowiem już w ub. środę, kom. 
Segert otrzymał powiadomienie, że go- 
rzelnia została zainstalowana. 

Tej samej nocy pod Szukciszki udała 
się policja i kontrola skarbowa. 

Brrnąc po pas w błocie z zachowa- 
niem jaknajdalej idących ostrożności, do 
stano się wreszcie na miejsce. Widok 
gotowych do strzału rewolwerów podzia 
łała na gorzelników otrzeźwiająco. Bez 0- 
poru dali się aresztować i odprowadzić 
na posterunek. 

  

Z zemsty za eksmisję 
rodzina usuniętego z mieszkania zaatakowała właściciela domu 

WILNO. Wczoraj wieczorem przy ulicy An 
tokolskiej 136 kilkanaście osób krewnych 
wyeksmitowanej w przeddzień Ch. Jechiwiczo- 
wej, dokonało najścia na mieszkanie właścicie- 
ła posesji Nisona Gurwicza. 

Napastnicy wybili szyby w mieszkanii, a 

dostawszy się do środka, rzucili się z kijami 
na Gurwicza, Poszwankowanego opatrzyło PO. 
gotowie Ratunkowe. 

Należy dodać, że tak jechiwiczowa jak i ci, 
którzy brali udział w zajściu, są krewnymi rów- 
nież i Gurwicza. 

     

To RAA 
ROMUALD - TAD 

Nauczyciel Państwowej Szk: ły Technicznej im. Marszałka 
Józsfa P.łsudskiego w Wilnie 

araasł data 9 listopada 1933 r, 
Wyprowadzenie zwłok do keścioła po: Trynitarskiego z mieszkania przy ul* 
I Polowej 17 odbęd:ie się 0 listopsda o g. 13 m. 30. Nabożeństwo żałobne 
w tymże kościele da. 11 listopada o g. 9 rano. Pogrzeb cdcęd ie się 11 Н- 

15 ua cmeutarzn wojskowym na Antokclv. 
DYREFCJ2, RA A PEDAGOGICZNA 

EUSZ GRYGIEL 

: PRACOWNICY SZKOŁY 

    

SYNOWIE 

jak również i wszystkim, którzy przy 
Szli mi z pomocą i wzięl: udział w 

pogrzebie mego męża 

ke 

SREZUNSRECCWEENL A 

Pawła Winsława 

8 Dyrekcji i Administraci Szpitala 

Zapłać 
ŻONA 

Psychiatrycznego w Wilnie, kojegom, 

15 rocznica Kiepediegłości 
Program obchodu 

WILNO. W dniu 10 listopada o godzinie 
20 zbiórka orkiestr i organizacyj koło gma- 

chu sądów. 
W dniu 11 listopada: godz. 10 r. — msza 

polowa na pl. Łukiskim, oraz nabożeństwa € 

w świątyniach wszystkich wyznań. 
Godz. 11 — defilada. 
Godz. 13 — akademja zw. Legjonistów 

w Sali Miejskiej. 

Godz. 13 do 19-tej trzy bezpłatne przed- 

— Nabożeństwo w kościele św. Kazimierza 
W dniu 10 listopada br. jako w wigilję 15-tej 

rocznicy dnia wskrzeszenia Ojczyzny oraz do- 
rocznego Święta Korpusu Policji Państwowej, 

odbędzie się w kościele św. Kazimierza w Wil- 

nie o godz. 10 nabożeństwo za spokój dusz 42 
szeregowych Policji województwa wileńskie- 
go, poległych w obronie współobywateli i bez- 
pieczeństwa publicznego. Po nabożeństwie w 

tymże dniu o godzinie 11,30 na cmentarzu Ros- 
sa nastąpi złożenie wieńców na grobach poleg- 
łych policjantów przez pana wojewodę wileń- 

skiego i komendanta wojewódzkiego Policji. 

— 11 listopada, w 15-tą rocznicę odzyska 
nia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, o 

godzinie 10 rano, odbędzie się w meczecie na- 
bożeństwo, o czem Muftjat podaje do wiado- 
mości muzułman. 

— Akademja w Kuratorjum. Dnia 11 bm. 
o godz. 18-tej wieczorem odbędzie się w sali 
Czartoryskich Kuratorium Okręgu Szkolnego 

Wileńskiego (Wolana 10) uroczysta akademia 

ku czci 15-lecia Niepodległości Polski. Na aka- 
demję złożą się: przemówienie kuratora Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego p. Szelągowskiego Ka- 
zimierza, referat naczelnika wydziału p. Czys- 

stawienia dla bezrobotnych na Pohulance. 

(Godz 16 do 20 — akademje we wszyst- 
kich kołach BBWR. 

Godz. 20 — akademja w żyd. klubie My 

Śli Państwowej (Niemiecka 21). 

Godz. 21 — wieczór literacko-artystycz- 
ny na Pohulance (za zaproszeniami). 

Godz. 24 — przemówienie p. Prezyden 
Rzeczypospolitej przez radjo. В 

towskiego Jana n. t. „Budujmy szkoły”, recyta- 

cje p. Rychterówny Kazimiery oraz występy 

chórów i orkiestr szkolnych. Wstęp na akade- 
mję bezpłatny. 

— Zarząd Koła Wiłeńskiego ZOR wzywa 
swych członków, posiadających Państwowe Od- 

znaki Sportowe do stawienia się na defiladę z 
okazji 15-lecia Niepodległości. Zbiórka dnia 11 

bm. o godz. 8,30 przed głównym pawilonem 

wystawowym w ogrodzie Bernardyńskim. 

— Pocztowe Przysposobienie Wojskowe.— 
Ku uczczeniu 15-tej rocznicy Odzyskania Niepod 

ległości Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie sis 
w dniu 12 bm. w Świetlicy Pocztowej (ul. św. 
Jańska 13) akademia. W programie: 1) zagaje - 

nie prezesa Dyrekcji Poczt i Telegrafów inż. K. 
Żuchowicza, 2) okołicznościowe przemówienie 
posła dra Stefana Brokowskiego; 3) produkcjie 
chórałno - muzyczne Pocztowego PW, a to: 
chóru pod dyr. Władysława Szczepańskiego, or- 
kiestry symfonicznej pod dyr. Romana Herma- 
na, orkiestry dętej pod dyr. Feliksa Stachacza, 
oraz revellersów pod kier. Jerzego Świętochow- 

skiego. Wstęp dla wszystkich wolny. Początek 
o godz. 12 w.południe. 

  

Rada wejewódzKa wynawfedziała się 
ZA LIKWIDACJĄ SZPITALA ŻYDOWSKIEGO 

WILNO. Wczoraj odbyło się posiedzenie 

wojewódzkiej Rady Szpitalnej, na którem o- 
ul. Zawalnej. mawiano sprawę szpitala 

Po dłuższej dyskusji Rada wypowiedzia- 
ła się za zwinięciem tego szpitala. 

  

— Koncert chóru „Akord*. Dnia 11 listo- 
pada w małej sali Miejskiej przy ul. Końskiej 
odbędzie się koncert chóru „Akord* pod dy- 

rekcją J. Arcimowicza. W programie pieśni hi- 

storyczne Moniuszki i inne oraz  deklama- 
cje, poczem zabawa taneczna. Początek. o 

godz. 8-ej wiecz 
  

+ G W ACH? 

PAN — Człowiek, który ukradł serce 
HELJOS — Wyspa zatraconych dusz. 

CASINO — Syn mimowoli 
ROXY — Dwa serca w niewoli 
LUX — Kain i Artem 

WYPĄDKĄ I KRADZIEŻE, 

— Złodziej w Tow. Dobroczynności. 3 ra- 
my okienne oszklone i dwoje drzwi skradziono 
w dniu 8 bm. na szkodę Towarzystwa Dobro- 
czynności Żydowskiej. Dochodzenie policyjne u- 
staliło, że kradzieży dokonał Jacewicz Aleksan- 
der (Wiłkomierska 114). 

— Palace sie szmaty pod drzwiami, A. Al- 
perowiczowa (Jagiellońska 9) wychodząc z 

mieszkania, zauważyła pod drzwiami sąsiada 
Kaca palące się szmaty, podłożone jak widać 

rozmyślnie. Kto to uczynił, ustala policja. 

— QOszitstwo. Jakiś osobnik, podając się za 
przedstawiciela nieistniejącej firmy narzędzi rol- 

niczych, pobrał od Wł. Skorka z Tupaciszek pie 
niądze na żniwiarkę. 

Oszusta poszukuje policja. 

— Miodociani kolporterzy ialsytikatow. 
W sklepie zabawek dziecinnych przy ul. Wiel- 

kiej 44, Matysiewicz Piotr (Bagatela 14) lat 12 
i Zwierlis Rafał, mieszkaniec wsi Leśniki, gm. 

rudomińskiej łat 13, usiłowali puścić w obieg 
10-złotową monetę fałszywą. Podczas rewizji 

osobistej, dokonanej u wymienionych, odnalezio 

no 4 monety srebrne p 5 zł., które okazały się 

również fałszywe. Matysiewicza i Zwierlisa po- 
licja zatrzymała. — Bezwątpienia chłopcom roz- 
myślnie dano falsyfikaty w celu wymiany. Li- 

czono, że na dzieci nie zwrócą uwagi. Kim są 
iaktyczni kolporterzy ustała policja. 

— SYSTEMATYCZNA KRADZIEŻ PSÓW 
MYŚLIWSKICH. St. przod. Baumanowi Czesła- 
wowi (Krzywe Koło 27) nieznany sprawca 

Skradi w dniu 15 marca br. z podwórza psa ra- 
sy gończej, który się wabił „Zagraj* wartości 
200 zł. — W dniu I czerwca br. skradziono mu 
z niezamkniętego chlewa sukę żółtą, rasy goń- 

czej, wartości 150 zł, Oraz w dniu 30 paździer- 
nika br. nieznany sprawca skradł sukę, również 
rasy gończej, wartości 300 zł. Bauman oblicza 
swe straty na sumę 650 Zl. 

— TRAGEDJA MATKI. Niejaka Ewa Be- 
linowa, wdowa, wyeksmitowana z mieszkania 

  

Kto chciał pobić dr. Hirszberga 
Wczoraj w dzień do 3 komisarjatu policji 

zgłosił się dr. Adolf Hirszberg, przyprowadza- 

jąc ze sobą bezrobotnego ]. Narbutowicza, któ- 

rego dr. Szermann miał namawiać do pobicia dr. 
Hirszberga, 

Za tą „czynnošė“ Narbutowicz miat otrzy- 
mać 20 złotych. 

Jak wyjaśnił dr. Hirszberg, wspomuiany 
Narbutowicz w poszukiwaniu pracy łub pomo- 
cy, został skierowany do dr. Szermanna. Nar- 
ittowicz powtórzył to samo wobec sprowadzo- 

nych natychmiast przez dr. Hirszberga dwóch 
świadków, Oraz w policji W komisarjacie na 
żądanie dr. Hirszberga spisano protokół, w celu 
wszczęcia dochodzenia, 

  

ylaśnienie 
W związku z artykulikiem zamieszczonym 

w Nr. 304 z dnia 7. b m. naszego pisma p, t. 
„Czego wymaga od nas Kasa Chorych”, po uzy. 
skania dodatkowych danych od Kasy Chorych, 
stwierdziliśmy, że informacje nasze nie były 
wyczerpujące i z tej racji przedstawiały sprawę 
w niezupełnie bezstrosnem świetle. Chodzi mia. 
nowicie o to, że od żony ubezpieczonego p. }. 
Kasa nie żądała złożenia podania o przekaz do 

kliniki, natomiast po jej zgłoszeniu się natych- 
miast wydała takowy w/g taksy szpitalnej, zgo. 
dnie z Ustawą i Regulaminem chorych. 

Ubezp. p. ]. złożył podanie © pokrycie ró- 
żnicy kosztów szpitala miejskiego i kliniki, lecz 
dowodów konieczności klinicnzego leczenia, 
niezbędnych dla załatwienia sprawy po jego 
myśli nie przedstawił, wobec tegc Kasa była 
Zmuszona odmówić pokrycia lej różaicy, 
SET IAE LS ISBN ISK 
(Straszuna 15) porzuciła na zauiku Oszmiań. 
skim troje dzieci i udała się w nieznanym kie- 
runku, Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 
Berlinowa zamierza popełnić sai о, 

— ZNIEWAŻENIE POLICJANTA. Przy ul. 
Beliny 2, podczas zajmowania rzeczy u han- 
dłarzą Zareckiego, córka jego Popławska ude- 

rzyła asystującego urzędnikowi skarbowemu po- 
licjanta Leśniaka. 

— 

mMiery 
Bezimiennie dla J. A. wdowy z trojgiem 

dzieci... zł. 5. - 
Dla chorego starea z synem chorym na 

gruźlicę... zł 5. - 
Burłacka dla chorego starca z synem su- 

chotnikiem... zł 1. - 
 



  

z SADÓW 
5 LAT.... 

Była prostytutką. Pewnej nocy prze 4 
dwoma laty poznała na ulicy Kolejowej mło- 
dego stolarza, który zabrał ją do siebie i za- 

    trzymał. Ponoć dobrze im nar; ze sobą by- 
ło. Po paru miesiącach on stracił jednak pra- 

cę i pozostał na jej utrzymaniu. Podobało 

  

się. €ałemi dniami nie nie robił, a wieczorem 
chodził za swą kochanką i „inkasował'* co 
ona zarobiła. Zaczął pić i dostawał białej 
gorączki, pod wpływem której katował swą 

„chlebodawezynię““. 

Po roku takiego życia „dziewczyna  zbua- 

towała się: albo się ze mną ożenisz i prze- 
staniesz pić, albo fora z mieszkania. Prźy- 
rzekł, lecz tylko pozornie, bo nie miał innego 

    

   

  

wyjścia. ; pierwszej okazji, spił się jak 
bela i zbił straszliwie kochankę, O ożenku 
nie chciał < natomiast żądał pieniędzy 
zmuszając dzie ebywa- 
nia na ulicy. 

Policja, która zainteresowała się tą spra 
wą, skierowała do sądu oskarżenie. Na roz- 
prawie Anna Adamowiezówna pogrążyła ze- 
znaniem swego kochanka Aleksandra Suchoc 
kiego z ul. Beliny. Lecz gdy zapadł wyrok 

żynę do stałego pr 

      

  

skazuj go na 5 lat więzienia, Adamowi- 

czówna.... zasłabła.. 
— Drań był, ale zadużo mu dali — mówi 

wychodząc — może jednak liczyć, że nie za- 
„omnę iż siedzi w więziemiu. Ł. 

Tomi „IGNAC ROZBOJNIK* 

W pewnej wsi pod Rzeszą zabity został 
podezas bójki chłop. Polieja, Śledztwo i wre 
szcie przed sądem stają jako oskarżeni dwaj 
bracia Niewiarowicze, Ignacy i Stanisław, 
sąsiedzi zabitego. 

Odpowiadają z wolnej stopy jako, że 

sprawa nie jest zbyt wyraźna. 
Pierwszy składa zeznania Ignacy 

wiarowicz. 
— Ja, proszę Najwyższego Sądu wcale 

nie winien — na mnie napadli, bronił się, 
uderzył gdzie popadło, lecz nie chciał weale 
zabić. 

W tym momencie pada pytanie, ze S 
ny powoda cywilnego, adw. Andrejewa: 

„ — — Qzy oskarżony był karany? 
— (Owszem, był. 
— A sa ©? г 

Niewiarowicz patrzy zazem na leżącą 

przed stołem sędziowskim ogromną łopatę — 

narzędzie zbrodni i wreszcie odpowiada.: 

— A ot sąsiedzka sprawa... 

— Czy za udział w bójce? 

Nie- 

— Tak w bójce... 
— W rezultacie której nastąpiła śmierć 

zabitego ? 
— Zdaje się, że on zmarł, ale to było 

dawno, jeszcze przed wojną. 

Na sali poruszenie. 
„Ignac wozbojnik**, jak go  przezwano 

we wsi, nie chce więcej odpowiadać 
Sąd zaaplikował mu 3 lata więzienia, 

brat zaś jego otrzymał rok. Ł. 

ZBIEG Z WIELUCIAN 

Przed Sądem Grodzkim stawał wczoraj 16- 
łetni Jan Wysocki vel Zawadzki, vel Ostrowski, 
kilkakrotny zbieg z Wielucian, złodziej-recydy- 

wista, awanturnik i nożownik, sprawca napadu 
i poranienia chłopa. 

Bogata przeszłość tego młodocianego prze- 
stępcy, wyraźnie kłóci się z jego zewnętrznym 
wyglądem i zachowaniem się przed sądem. 

Wysocki siedzi z opuszczonemi oczyma 1 
skromną miną. 

„Od maja br. siedział na Łukiszkach, które 
widać przypadły mu bardziej do gustu, bowiem 
usłyszawszy decyzję, że ponownie zostanie о- 
desłany do Wielucian, wyraźne okazuje nieza- 

dowolenie, 
A może zawarł tam znajomości, które wy- 

soko ceni? Kto wie. W każdym razie delik- 
went nie chciał wyjawić powodów swego wstrę 
tu do zakładu poprawczego. 

— Jego nie do domu poprawczego — mó- 

wi siedząca obok na ławce dla widzów jakaś 

kobiecina — on tam nie tylko nie poprawi się, 
lecz drugich zgorszy i do złego namówi. To 

taki sam wyrodek jak mój Antuczek, który daj 
Boże zdrowia p. sędziemu, otrzymał półtora 
roku siedzenia... 

Dziewiętnastoletni synalek owej kobiety 0- 
mał nie zabił matkę-praczkę, gdy mu odmó- 

wiła:2 złotych na wódkę. 

Gdy Wysockiego wyprowadzają z sali, es- 
kortujący go policjant przezornie odpina po- 
chewkę od rewolweru. 

Okazuje się, iż rzezimieszek ma już usta- 
loną w policji opinję. Mocny jest w nogach, 
mówią, że w czasie pościgu sam djabeł go nie ; 
dogoni. 

Wie łobuz, iż w dzień i w tłumie policja 

wzdraga się strzelać, więc korzysta z każdej 
nadarzającej się okazji. A okazji tych jak do- 
tychczas... było już pięć. 

  

£ARL DERR BIGGERS 

  

Przygotowan a Polski 
Przygotowania do meczu Polska - Niemcy 

który się odbędzie dnia 3 grudnia w Berlinie 
rozpoczęły się już zarówno w Polsce jak i w 

Niemczech. 

W Polsce najlepsi nasi gracze, którzy 

wejdą w skład reprezentacji poddani zostaną 

specjalnemu treningowi. W dniach 19 1 26 и- 

stopada rozegrane zostaną w Krakowie dwa 

mecze treningowe, które pozwolą kapitanowi 

związkowemu zorjentować się w formie posz 

czególnych graczy. 

w Niemczech, gdzie wynik remisowy z 

Norwegją wywołał wielkie niezadowolenie, po- 

stanowiono wybrać przeciwko Polsce specjalna 

drużynę, złożoną z najlepszych graczy Bran- 

denburgji, Niemiec północnych i środkowycii. 
Ustalona reprezentacja rozegra szereg 

treningowych spotkań przyczem Niemcy nie 

Niemiec do meczu 
chcą przemęczać wyznaczonych graczy, wy- 
suwają na mecz międzypaństwowy ze Szwaj- 
carją, który się odbędzie 19 listopada . re- 

zerwowy zespół, złożony wyłącznie z zawod- 

ników południowych Niemiec. 
Terenem meczu będzie 

olbrzymi stadjon poczdamski. 

Reprezentacja Polski wyjedzie do Berlina 
dnia 1 grudnia rano. Pobyt w Berlinie potrwa 

dwa względnie trzy dni. Ze strony Polski wy- 

jeźdżają liczni członkowie Polskiego Związku 

Piłki Nożnej z prezesem generałem Bończą-Uz- 

dowskim, referentem zagranicznym ppłk. а- 

biszem i kapitanem związkowym p. Kałużą na 

czele. Ponadto wybiera się do Berlina wycieczka 

zorganizowana przez Polskie Biuro Podróży. 
Mecz będzie transmitowany przez Polskie 

Radjo. 

prawdopodobnie 

Pelski bokser bije mistrza śwista 

  

W ub. niedzielę rozegrany został w Warszawie w gmachu Cyrku międzynarodowy mecz 
bokserski pomiędzy mistrzem Warszawy Skodą a budapeszteńską Nerzeti. Zwyciężyli nie- 
spodziewanie bokserzy warszawscy w stosunku 10:4. W ramach tych zawodów odbyło się 
spotkanie pomiędzy 

sacyjną klęską Węgra. 1 
A a mistrzemświata Węgrem Enekescm I, zakończone sen 

Na zdjęciu obaj bokserzy po zawodach. Po prawej Cyran. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„DAMA KIER'' — „KAJCIO SIĘ ŻENI'* 
„ROZMAITOŚCI'' 

Clark Gable wypłynął zeszłego roku na 
szerokie wody filmu amerykańskiego. Amery- 
ka, ściślej Amerykanki, szalały za nim. Pier 
wsza lansowała go, zresztą wcale nie Amery- 
kamka, ale Greta Garbo jeszeze kilka lat te- 
mu. Mówiono, że Clark Gable ma za duże 

uszy, ale i sympatyczne dołki na policzkach. 
Dołki zwyciężyły i dziś Clark Gable jest 
gwiazdorem pierwszej wielkości. 

„Dama kier'* — to nieźle skomponowa- 

na historja o sprytnym oszuście karcianym 
(Clark Gable) i. miłej bbljotekarce (Carola 
Lombard). Flirt, małżeństwo, więzienie i 
naturalnie happy-end — oto etapy, po któ- 
rych kroczą bohaterowie filmu. 

Nie widzieliśmy jeszcze w Wilnie Caroli 
Lombard. Jest to aktorka bez urody, ale 
bardzo fotogeniczna. Kto się kiedykolwiek 
głowił nad definicją wyrazu: — „fotogenicz- 

ność'*, — może naocznie się pr: ać o je- 
go znaczeniu właśnie na Eni m Cazoli 

Lombard. 

Dodatki dobre. Przegląd Paramountu i 
Betty Boop w akcji przedwyborczej. 

Na seenie nieskomplikowana krotochwi- 
la — p. t. „Kajcio się żeni'', gdzie p. Jasiń- 
ska-Detkowska wraz z p.p. Borskim i Janow 
skim zbiera oklaski za werwę i temperament, 

który budzi na sali żywą radość. 

Tad. C. 

kune, m) 
% ЕБ'Е!_ Górnesiąsk. 

į „Pragress“ 

poleca "R BEW k 
Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

  

  

Piątek, dnia 10 listopada 1933 r. 

7,00 Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 
poranny. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 

11,30 Przegłąd prasy. Wiad. o eksporcie. 
11,50 Muzyka z płyt. 
11,57 Czas. Reportaż muzyczny. Dziennik 

południowy. Kom. meteor. d. c. reportażu 
15,25 Program dzienny 
15,30 Giełda rolnicza. 
15,40 Koncert dla młodzieży (płyty) 

16,10 Koncert. 
16,40 „Praca samokształceniowa w SMP*. 
16,50 Koncert muzyki lekkiej. 

17,45 „Sylwetki akademików literatury" 
18,05 „15-lecie obrony Lwowa' odczyt. 
18,20 Muzyka (płyty). 
18,25 Ze spraw litewskich. 

18,40 Rozmaitości. 
18,50 Feljeton aktualny. 
19,05 Odsłonięcie pomnika. 

19,35 Program na sobotę. 

19,40 Sport. 
19,45 Rozmaitości. 
19,47 Dziennik wieczorny. 

20,00 „Jakiemi siłami zdobywaliśmy wol- 

ność i granice odczyt. 
20,15 Koncert symfoniczny z Filh. Warsz. 

20,55 „Niepodłegłość w świetle literatury". 
21,10 D. c. koncertu. 

22,15 Muzyka taneczna. 

23,00 Kom. meteor. 

23,05 Muzyka taneczna. 

  

ma» szit 

ДАНЫЛО KRARIECKI DAMSKI 
Mieksandra Wiszniewskiego 

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

po cenach zniżonych, 
Wiino, Zamkowa 20-a wejście z zanika 

Św. Michała 1 m. 2,     
16) 

Chińczyk — Źwyciezca 
*  — Będę się starał nie stracić tego tropu! 
— odpowiedział zamyślony Duff. — Jeżeli 
naturalnie, nie jest to umyślnie pozostawiony, 
fałszywy trop. 

Benbow był zajęty swym aparatem, ale 

rzucił spojrzenie z ponad niego: 
— Niech pan nawet o tem nie myśli! 

Nadeszła również jego żona. 
— O, miej litość Elmerze, — powiedziała, 

— — daj spokój temu aparatowi. Działasz mi na 
nerwy! 

Ukazali się również Patriek Tait i jego 
młody towarzysz. Starzec robił wrażenie zu- 
pełnie zdrowego, jego krok był pewny i spo- 
kojny, a policzki zaczerwienione. 

— Żegnamy się inspektorze, — zagadnął, 
Szkoda, że nie miał pan więcej szczęścia. Ale 
naturalnie, pan tak tego nie zostawi! 

— Przypuszczam, — Duff patrzył mu 

prosto w oczy, — Nie mamy tego zwyczaju 
w Scotland Yardzie, 

Tait wytrzymał przez chwilę jego spoj- 
rzenie, potem oczy jego powędrowały wzdłuż 
platformy. 

Detektyw zwrócił się do Kennewaya: 
— Miss Potter jedzie mimo wszystko da 

lej. 
Młody ezłowiek roześmiał się. 

  

— Tak słyszałem! Tym razem szczęście 
Konnewaya ukazało mu się od dobrej strony! 

Detektyw podszedł do stojących po prze- 

ciwnej stronie platformy Mrs. Spicer i Stu- 

arta Viviana. Mężezyzna przywitał go zimno 

i nieprzyjaźnie, a i kobieta nie okazała się 

wiele milszą. Nie brakło natomiast serdecz- 

nosci w powitaniu kapitana  Keana, który 
tam się zaraz znalazł. Uścisnął przesadnie noe 
no rękę Duffa. To samo uczynił John Rass, 

kulawy mężczyzna, ale ten ostatni, mniej en- 

tuzjastycznie. 
— Mam nadzieję spotkać pana kiedyś na 

wybrzeżu Pacyfiku, — rzekł Ross. 

— Być może, — skinął inspektor. 
— Bardzo piękny krajobraz, — uśmiech- 

nął się tamten. — Z przyjemnością wprowa- 
dziłbym pana do dziewiczej puszezy. Cudne 

drzewa! 

Honywood zjawił się również. 
— Nie każda partja turystów jest odpro 

wadzana przez Inspektora Scotland Yardu, — 
zażartował, usiłował nadać swym słowom lek- 
kość i wesołość, lecz jakiś dziwny błysk w 
jego oczach i niepewna, wilgotna ręka, którą 
podał inspektorowi, wydały mu się podejrza- 

nemi oznakami. Detektyw rozmawiał jeszcze 
chwilę z Mrs. Luce i Pamela Potter, a potem 

  

z Minchinem. Spojrzał na zegarek i podszedł 

do Loftona: 
-—- Trzy minuty tylko, gdzież są Fenwi- 

ckowie? 

Doktór 

platformę: 
— Nie wiem, obiecali być! 

Przeszła jeszcze jedna minuta. Wszyscy, 

próez Loftona, byli jaż w pociągu. Nagle, na 
końcu peronu ukazali się Fenwiekowie, *bieg- 

nąc co tchu. Przybiegli zdyszani. 

— Hello, — zawołał Duff, — bałem się, 

że państwo nie przyjdą! 
— Q, przyjechaliśmy, — jęknął Fenwick, 

a siostra jego w milczeniu wchodziła do wa- 

goun. 

obejrzał niepewnym wzrokiem 

  

  

   

— Trochę zadługo spacerowaliśmy. Ale 

jeżeli będzie znowu jakaś przygoda: opusz- 

czamy partję. 
й — Nie będzie już przygód! — zapewnił 

Lofton poważnie. 
— (Cieszę się, że i pan jedzie! — bur- 

knął mały człowieczek. 
— Ależ ja nie jadę! — uśmiechnął się 

detektyw. 
— Pan nie jedzie? — otworzył usta że 

zdumienia. Pan chce zostawić bez zakończe- 
nia tą sprawę. 

Zamykano już drzwiezki pociągu. 

— Niech pan wsiada, — niecierpliwił się 
Dowidzenia, Inspektorze! 

Pociąg ruszył. Długo stał Loffon pociąga- 
jąc Fenwicha za łokieć, wpatrując się w od- 

   owa" 

  

  

  

  

g | 66 Kocbankowie 33 r. pugilki Rene Claira 

[| || ALBERT PREJEAŃ I ANNABELLA 
Г "md s:$YN ĄIĄOWOLE* u ocysteść kawslerii kranowskiej" 

6 Dziś! A cysensacyjny niesamowity lilm, o którym mówi csły świat 
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słynny Neron z filmu „W cienin krzyża" CH RLES L£UGTHON, RICHARB ARLEN oraz znakomity BELA LUGOSŁ 

  

„PAN“ CZŁOWIEK 
  

  

zrodffókyka 
— Program obchodu XV rocznicy Niepo- 

dległości. 10 listopada — godz. 18 capstizyk 
orkiestr. 11 b.m. godz. 10 Nabożeństwa w ko- 
ściołach: Farnym i Garnizonowym (dia woj 
ska). godz. 9 Nabożeństwa w świątyniach in- 
nych wy ń. Po nabożeństwie pr: d woj 
ska i defilada. Godz. 16. Przedstawienie 
(bezpłatne) dla żołnierzy w Teatrze Miejskim. 
(Godz. 20 m. 15 uroczyste przedstawienie w 
Teatrze Miejskim: 1) Przemówienie posła 
Konstantego Terlikowskiego, 2) fragment 
„Róży** Żeromskiego. 3) „Odludki i Poeta““ 

— O mieszkania dla gości podczas U- 
roczystości Batorowych. Wojewódzki Komi- 
tet uczczenia 400-nej rocznicy urodzin króla 
Stefana Batorego z siedzibą w Grodnie, zwra 
са 516 z gorącym apelem do wszystkich osób, 
posiadających większe mieszkania, o zgłasza- 
nie wolnych, umeblowanych pokoi (z łóżkiem 
i pościelą) dla gości, którzy w dniach 24 i 
25 listopada licznie przybędą do Grodna na 
uroczystości Batorowe. 

Zgłoszenia kierować należy do Biura 
Komitetu (Zarząd Miejski, pokój Nr. 11) z 
zaznaczeniem bezpłatnie, lub za opłatą i po- 
daniem kwoty od pokoju na dwie doby. 

Dla Grodna jest to sprawa wielkiej wa- 
gi, albowiem wrażenia, jakie odniosą goście 
z kraju i zagranicy, będą świadczyły o na- 
5 ościnności i przyczynią się tem samem 
2 wzmożenia ruchu turystycznego, który о- 
żywi gród Batorego z korzyścią materjalną 
ala miejscowego społeczeństwa. 

— Wybory Obecnie na terenie pow. 
grodzieńskiego odbywają się wybory do rad 
gromadzkich. 

— Opór władzy. W dniu 8 b.m. czynny 
opór stawiali posterankowemu — Paszko Ju- 
styna (Howera 8) i Janczewski Paweł (Wi- 
toldowa 6) za co pociągnięci będą do odpo- 
wiedzialności. 

— Pożar. Onegdaj we wsi Czernusze gm. 
Porzeckiej wybuchł pożar. Pastwą ognia padł 
dom mieszkalny Cierebieja Tadeusza, oraz 
spichrz ze zbiorami tegorocznemi i narzę- 
dziami rolniczemi na szkodę Cierebieja Kle- 
mensa. 

Straty wynoszą około 8000 zł. Pożar po- 
wstał wskutek wadliwej budowy komina w 
domu Cierebieja Tadensza. 

       

   

  

Pani Domu — Listopad. Sprawie mieszka- 
nia poświęcono 2 artykuły. Artykuł M. Wolskiej 
„Dekoracje mieszkań roślinami*, opatrzony 

ładnemi ilustracjami m. in. ślicznej ceramiki 

poleskiej, przynosi ciekawe pomysły zdobienia 

mieszkania. 
Artykuł drugi — M. Chmieleńskiej „Jak u- 

rządzić wzorową pralnię" z planem i fotogra- 

fjami przyrządów do prania, umiejętnie łączy 

sprawę urządzenia 'pralni z omówieniem spo- 

sobu prania. 
Ciekawy jest opis nowego sposobu opatry- 

wania okien na zimę. 
Artykuł: „Krajowe czy zagraniczne” pod- 

kreśla potrzebę ujmowania zakupów w fir- 
mach krajowych czy zagranicznych z punktu 

widzenia korzyści dla całokształtu gospodarki 

narodowej. 
E. Schėnowa przychodzi z pomocą panior,, 

które chcą powiększyć swą garderobę w sposób 

tani i łatwy: ilustracja i opis ładnego puloveru 

oraz beretu są tą praktyczną możliwością. 

Numer kończy kronika Pań domu i wiado- 
' mości Instytutu Gospodarstwa Domowego 0 no- 

wych przedmiotach ocechowanych (t.zn. uzna- > 
godnych połecenia paniom ; 

domu, oraz o wykładach i innej działalności In- | 
nych jako dobre), 

stytutu 
Konkurs imieninowy wzbudził wiekie Zaln- 

teresowanie Zgłoszenia są nadal przyjmowane. 

i Szczegóły — w piśmie. 

jeżdżającą masę wagonów, Ktoś z tych ludzi, 

jadących do Paryża, Włoch, Egiptu, Indyj... 
na koniec świata... 

Detektyw odwrócił się, z westchnieniem, 
jakże żałował, że nie mógł być niewidzialny 
w pociągu, by przyjrzeć się wyrazom tych 

rozmaitych twarzy! 
Gdyby jego pragnienie było wykonalne, 

i mógł spojrzeć na twarz Waltera Honny- 

wooda, który był sam, w oddzielnym kompar- 
tymencie, z twarzą przyciśniętą do szyby 
okiennej... Jego usta były rozchylone, oczy 

nieprzytomne, czoło zmarszcezone... 
Trzasnęły drzwiezki od korytarza, cicho 

ale dosyć wyraźnie, by zbudzić Honnywooda 
z zamyślenia. Odwrócił się błyskawicznie. Na 
twarzy jego malowało się przerażenie... 

— Ach, dzień dobry! — rzekł, uspakaja- 

jąc się. 
— Hello! — mruknął Fenwiek, weho- 

dząc ze swą siostrą, zawsze milczącą i bez- 
barwną. — Czy możemy tu wejść? Spóźni- 
liśmy się i wszędzie jest zajęte... 

Honnywood zwilżył językiem usta. 
— Proszę bardzo, niech się państwo rozlo 

kują! 
Nowoprzybyli usiedli. Olbrzymie miasto 

wciąż jeszcze przesuwało się przed oczyma 

odjeżdżających. 

— Chwała Bogu, opuszczamy Londyn, — 

zauważył Fenwiek, — nareszcie! 
— Tak, opuściliśmy Londyn, — powtó- 

rzył Honnywood. Wyjął chusteczkę i obtarł 

"izo Zamkowa 2. 
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GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 9 listopada 1933 r. 

Za 100 kg. — parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCY JNE: 

Żyto I stand. 15,75 
Żyto Il stand. 14,75 

Maka pszenna 0000 A luks. 35,50—38,75 

Mąka żytnia do 55 proc. 25,50 

Mąka żytnia do 65 proc. 21,50 

Mąka sitkowa 17.— 

Mąka razowa 17,50—18.— 
Kasza gryczana 1-1 palona 45— | 

Siemię Iniane 90 proc. 36,99—37,17 ; 

CENY ORJENTACYJNE: 

Pszenica zbierana 20,50 

Jęczmień na kaszę zbierany 16—16,50 

Owies standartowy 15— 
Owies zadeszczony 13— 
Mąka razowa szatrow. 19.— 

Otręby żytnie 10,50 
Otręby pszenne cienkie 10—10,50 

Otręby jęczmienne 9— 

Kasza gryczana 1-2 palona 42— 
Kasza gryczana 1-1 biała 40.— 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 25,50 
Kasza perłowa Nr. 3 31,50 
Kasza owsiana 45—46— 

Gryka zbierana 18,50—19.— 

Ziemniaki jadalne 5 ‚50—6.— 
Słoma 
Siano 6. 50 

LEN: za 1000 kg. franco st. załadowania: 

Len trzepany Wołożyn  1158,27—1192,54 

Druja 985,07—1017,54 
Traby 1212,40—1255,70 
Kądziel horodziejska 1039,20—1082,50 

Targaniec asort. 70-30 136,10—779,40 
Ogólny obrót: 400 tonn. 

  

Giełda warszawska 
Z dnia 9 listopada 1983 r. 

Belgja 124,20 —124,51 — 123,89 
Gdańsk 173,30 — 173,73 — 172,87. 
Holandja 359,35 — 360,25 — 358.45. 
Kopenhaga 125,80 — 126.00 — 126,60 
125,30 
Londyn 28,22 — 28,36 — 28,08 
Nowy York czek 5,62 i pół — 5.63 — 
5.66 — 5.60 
Nowy York kabel. 5.63 — 5.64, 6.67, 5,61 — 
Oslo 141.50 — 142,20 — 140.86 
Paryż 34,86 — 34,95 — 34.77 
Praga 26,44 26,50 — 26.38. 
Stokholm 145,25 — 146.00— 144,50. 
Szwajcarja 102,55 — 172,98 — 172.12 
Włochy 46.83 — 46,95 — 46.71. 
Berlin w obrotach pryw. 212,25 
Tend niejednolita. 
Dolar w obr. prywatnych 5.63 
Rubel 4,71 
Pożyczki Polskie w Nowym Yorku: 

Dillonowska 69.50. Stabiliz. 80. Warszaw 
ska 48.1 
  

  

ŻĄDBAJCEE 
we wszyzikich aptekach 

składach apiecznych zzame 

średka od ośńcisków 

Prow., A. PARKA. 
TT 

twarz. Przerażenie wciąż jeszcze malowało 

się na jego twarzy. 

ROZDZIAŁ  VIL 

Wielbicie!: Scotland Yardu. 

Parę dni później, Inspektor Duff wszedł 

znów do gabinetu przy Vine Street. Inspek- 

tor dzielnicowy przyjął go przyjacielskim 

uśmiechem. 

— Nie potrzebuję pytać! — rzekł. 

— Czyż to tak się maluje na moje 

rzy? — zdziwił się Duff. — Rzeczy 

nie mam najmniejszego śladu, najmniejszej 

drobnostki, któraby do czego mogła dopro- 

wadzić. Wisiałem przy Broom's Hotelu dopó- 

ki nie poczułem się stary, jak ten zakład. 

Przebiegłem sklepy... Nie! To Mądry człowiek 

ten morderca Hugha Morrisa Drake. 

— Jesteś przemęczony, odpocznij trochę 

i spróbój wręcz odmiennej metody. 

— Mógłbym teraz pojechać do Ameryki 

i poszukać safe'u od którego mam klucz. To 

niełatwa sprawa, ale rozmawiałem z szefem 

i on się zgadza. 
Więc wkrótee wyjeżdżasz? 

— Podobno jutro, ale nie mam wielkich 

nadziej, to ciężka sprawa. 

— Nie tracić nadziei, to najważniejsza rzecz 

perswadował Hayley. — Mówiłeś mi, że zasa- 

dą twego przyjaciela Chana jest nigdy nie tra 

cić cierpliwości. 
Masz rację. Pójdę raz jeszcze do Broom's 

Hotelu. Może mi się poszczęści, toś co przeo- 
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POLSKIEJ 
MASZYNIE „EFKA“ 

  

| PPZEDSTAWICIEL 
NA WOJEWÓDZTWO 

M. ŻEJMO 
WILNO 

UL, MICKIEWICZA 24 tel. 1-61 

WSZYSCY 

_ WYROBU 

BzóstkaW. 

Bytwórał 

Uzbrojenia 

NOWOGRÓDZKIE 

    

RZEBZREWA SSJ 
Lekarze 

RARE 
DOKTOR 

Bilumowicz 
__ Choroby skórne, wene- 

ryczne i moczopłciowe. 
WIELKA 21 — tel. 921 

ой 9—1 1 3—8 
W. Z. P. 23. 

BAADAGASZA ROA KZK 

Kupno 
1 SPRZEDAŻ 

"RPĘPTETTWTYTUSEOTFTE 

1 POKOI Vyjazdų 
tanio 

do sprzedania 2 domy 
drewniane z 10 mieszk. 
i lokalem na sklep. — 

UD PA DDA Te T is 

Pac zuoja 
PRACY 

SPYTPTYPWYPTOO WEZ 

Starsza osoba 
poszuku e mieszkanie z 
utrzymaniern, wzemisp 
za konwersacje fran- 
cuskie, Może również 
zająć się gospodarst- 
wem  miejskiem fab 
wie skiem, prowadze-- 
niem iaternatz. Zgłe- 
szenia do aóm, „Słowa* 
dla p L. 

RAR 

KRÓŻEE 
ННННОНАНЕЛННИ: ОНЛ 

DO LITWY 
przesyła listy szybie i 

NÓŻ MIESZKANIE 

    

sumienoie Biuro £. Tate 
Ryga, Skr. poczt. 511. 
Pizy zapytaniach dolą- 
cz; Ć znaczek pocztowy 
na odpowiedź za 60 zr. 

Modystka 

Ogród owocowy. Ziemi 
400 sąż”i. Stalowa Ne5 

MLEKA 
posznknje w więk: 
szy ch iłościsch mle 

  

    CZANKA: glica | przyjmaj iką ro. 7 * ali uje wsze - 
ть%:пке * botę w zakies kspele- 
  p zaa = 
JE, Kykonnje tanio i ele- SPRZEDAJE SIĘ _ gancko. Wielks 3 m.I€- 

kawiarnia Świtezianka. — — — — — — 
Wil: ūska 9. Wiadomość Nauczyciel - sierote. 
na miejscn. ostatoio w ostatniej 

poi i wyo AM" ĘGZY | ZEABICIĘCEJ я 
MM AS S AkLA da. TOZpaC5ą prosi milašei- 

Lokaie wych ladzi o przyjście 
ma z pomocą przez 

AVV TO! danie jskiejkoiwiek 
OSOBA pr: sy. kops kit, 

solidna poszukcje jed- ewentualnie za 
nego dażego jasnego w starych beka 
lab dwóch mniejszych bieliznie i zbrania. — 

    

pokoi w centrze mia- Łaskawe — zgłoszenia 
sta. O do Re- przyjwujes Wiśniowski 
dakcji dia W. J. Zbigniew p. Pictrków 
_____ Trybanalski — Poste- 

POSZUKUJĘ Restanie 
pokoju z nieżśrępującem — — 
wejściem w centrum Litości 
miasta z prawem uży: naszych czytelników 
walności łazienki. — poleczmy wdowę pe 
Oleity pod K. do Ad urzędniku magistrackiw 

  

mini:tracji „Stowa“ z trojgiem dzieci. Nię- 
Sa ŻAR A re dza oststeczne, bosi ! 

Potrzebne obdarci Łaskawe ofiary 
w produktach i ubra- 

2 pokcjowe z wygoda. Him przyjmuje Admini- 
mi Liskswe oferty do 517358 „Słowa* dłaJ. A. ia ML r» 
ZEE j T-Wo Św. Wiata 

woła o pomoc dła 67 
letniego starca nałące- 

  

        
  

go rake. Sye młody 
————— gruzlik przy mim z 
MŁODA czworga małemi dzieć” 

NAUCZYCIELKA mi nsjmłodize reczne, 
wyshowswczyni wyje: jnż grnzliczne — nę- 
dzie do dzieci od łat dra c«rzyczące. Brek 
7—10 Z srzygote% ubrsń, chleba, nuesr 
niem d. Ie) ks — kanie fatalne O nej 
Lit ie drobuisjszs ofiary pro 
posażae — UL W! szą składić pad |iierą 
27—3 Od 12—2 8 N. do Redskcji „Słowa 

czyłem dotąd, wpadnie mi pod oczy. A jeśli 

tak, to nie wypuszczę z rąk nowego tropu! 

Zmów Inspektor Duff musiał przejść Pi- 
ceadilly wśród śnieżnego wiru i uderzeń wiat 
tru. Było ślisko i Duff szedł niepewnemi kro- 
kami. Śnieg przedostawał się mu za kołnierz 

palta i dokuczliwe zimno dodawało mu złege 
humoru. Przeklinał klimat... 

Nocny portjer był już na swem miejscu 

o tej wieczornej godzinie. Odłożył na bok za- 

zetę i spojrzał przyjaźnie na wchodzącego, z 

ic, ponad swych okularów. 
— Dobry wieczór, sir, — zagadnął —Czy 

żby padał śnieg? 
— Usiłuje padać, — odrzekł Duff. — 

Jakoś nie widzieliśmy się z panem dużo. Czy 
pan pamięta tę noe, kiedy zabito Ameryka- 
nina pod 28-ym? 

— Takie rzeczy niełatwo się zapomina, 
sir. Bardzo to smutne i niepokojące zdarze- 
nie. Od tylu lat jestem w Broom's.... 

— Tak, tak, naturalnie; Czy przypominał 

pan sobie później okoliezności, w jakich ta zię 
stało? Tę noc? Może jest coś, czego pan mi 
nie powtórzył? 

— Owszem, sir, jest taka jedna rzecz. 

Właśnie chciałem to panu zakomunikować, kie 
dy się znów zobaczymy. Zdaje się, że dotąd 
nie wspomniałem o kablogramie... 

— Jaki kablogram? 
— Który przyszedł około dziesiątej, sir, 

pod adresem Mr. Hugha Morrisa Drake. 
(D. C. N.). 

  

Z TATE WORST BP OTOZ SE. OKA ERO S k i i i i чысчетио 
Witołd Tatarzyńszi, itedaktor w.-2.


