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Takie to pospolite niegdyś zdarzenie, 
Rząd rosyjski nakazał kasatę klasztoru ss. 
Benedyktynek w Krożach i zamknięcie koś- 
cioła przy tym klasztorze. Władze lokalne, 

mające wykonać to zarządzenie, spotkały się 

z oporem wiernych. Użyto przemocy. Wielu 
poturbowano, kilku doprowadzono do śmier- 
«i, — dziewezęta i kobiety, — jak to zwykle, 
— bardzo ucierpiały. Później więzienie, sąd, 

kara... Takie to były wyczajne, bo przecież 

od chwili pierwszego rozbioru na wschodnich 
terenach Rzeczypospolitej wciąż się odbywa- 
ły podobne gwałty, — wciąż prześladowano 
katolików, których uważano za element pań- 

stwowo bardzo niebezpieczny, bo  zdecydo- 
wanie wrogi wszystkiemu, eo prawosławne, 
eo rosyjskie... 

Takie to niezwykłe zdarzenie. W roku 
1893, w okresie bezwzględnego zwycięskiego 

panowania Rosji, po calkowitem zlikwidowa- 
miu unji kościelnej na Białorusi, Litwie i 
Podlasia, po murawjewowskiem krwawem wy- 

*ępieninu wszelkich bardziej zdecydowanych 
przejawów życia polskiego na Litwie, po nisz 
ezycielskiem zdławieniu katolickiego ruchu re 

Bgijnego, — słowem w momencie powszech- 

mego upadku ducha iogólnego zwątpienia — 

garstka drobnej szlachty i chłopów:  Pola- 

WDY 

--«. obecni w kościele włościanie Feliks 
Amdrzejewski i Antoni Razmin w imieniu ca 

łego tłumu oświadczyli, że dopóty nie pozwo- 
lą wynieść Przenajświętszego- Sakramentu, 
pókąd nie otrzymają odpowiedzi na prośbę 
pełnomocnictwa parafjan krożańskich poda- 
ną przez nich J. C. Mości, w sprawie zamia- 
ny kościoła klasztornego na parafjalny**.... 

Walka się rozpoczęła. 

Parafjanie odczuwali krzywdę podwój-- 
ną: i jako katolicy, którym odbierają šwig- 
tynię, i jako obywatele, których zwrócenie 
się do instancji najwyższej, do eara, jest lek- 
ceważone, a którzy mają prawo domagać się 

nawet od zaborców poszanowania ich praw. 
' Przeciwstawili się więc w sposób stanowczy 
władzom kościelnym, nie dopuszczając do wy 
niesienia z kościoła Przenajświętszego Sakra 
mentu. To też sprawę postanowił osobiście 
załatwić gubernator kowieński, rzeczywisty 
radea stanu Klingenberg, który w otocze- 
niu żandarmów i strażników zjechał do Kroż 

w nocy na 10 listopada 1893 r. 

Lud, uprzedzony o przyjeździe guberna- 
tora, zgromadził się w kościele, — spokojny 
i ufny w sprawiedliwość. Gubernatora spot- 

Кало uroczyście: na czele tłamu niesiono Кга 

cyfiks i portrety rodziny cesarskiej. Guber- 

    

ków i Litwinów w małych, dalekich Krożach 

1ezpoczęła nierówną walkę w imię Prawdy... 
Jstota zatargu nie jest skomplikowaną. 

Rząd rosyjski postanowił zlikwidować w Kro 

žach klasztor i kościół ss. Benedyktynek i 

doprowadził do uzyskania. decyzji carskiej z 

dn. 12 grudnia 1891 roku. Zgodnie z tą de- 
cyzją władze kościelne zarządziły wyniesie- 
nie wszystkich liturgicznych i kościelnych 

sprzętów oraz Przenajświętszego  Sakramea- 

vu. 

Ludność sprzeciwiła się. Decyzja władz 

rosyjskieh uderzała swoją złośliwością i nie- 

liezeniem się z miejscowemi warunkami. Cho- 

dziło o to, że kasacji miał ulee duży, muro- 
wany kościół, pozostawiano zaś nadał mały 

drewniany kościół na cmentarzu, jakó paraf- 

jalny. Złożono więc prośby do cara i do gu- 

bernatora, aby po kasacie klasztoru kościół 

klasztorny został przemianowany na kościół 

parafjalny, — parzfjalny zaś miałby zostać 

w postaci kaplicy ementarnej. 
Gubernator, rzecz jasna, prośby nie uw- 

zględnił Car „najmiłościwiej rozkazać ra- 

czył ', aby kościół został całkowicie rozebra- 

my i z jego cegieł była wybudowana szkoła 

gospodarstwa wiejskiego, dobra zaś miały 

przejść na własność duchowieństwa prawosła 

wnego, kowieńskiej cerkwi Zmartwychwsta- 

ma. 

Decyzja ta była i barbarzyńsko krzyw- 

dząca i bezsensowna, gdyż zburzenie kościoła 

pociągało za sobą wyjątkowo wielkie koszty 

i wymagało olbrzymich wysiłków. Ludność 

nie mogła uwierzyć, aby podobne zarządzenie 

nie było wynikiem jakiegoś nieporozumienia, 

40 też złożyła ponowne prośby na imię cara: 

od włościan, od właścicieli ziemskich i od in- 

a Šokis mie chciały jednak czekać 

na rozstrzygnięcie Sprawy i zmuszały ducho- 

wieństwo katolickie do wykonania 
earskiej z dn. 10 VI. 1891 r. 

1 oto rozpoczęła się tragiczni 
sprawiedliwość i wolność sumienia. 

Religijna, spokojna ludność była zmu- 

«zona do przeciwstawienia się własnym kapłe 
mom. Akt oskarżenia w ten sposób ujmuje 
pierwszy etap: zatargu: 

ч ;вшроп:тЪПіВЗч‹ш się wśród ludu wia 

domość o tem, że W końcu sierpnia r. 1891 

dziekan Jastrzębski otrzymał z konsystorza 

„ozkAz o zamknięciu kościoła: poklasztornego, 
wzburzenie wśród ludności zee 

ej. bowiem przystąpiono do wykony- 
AK Moda ksiądz Możejko, wika- 

ry krożański, 1 września przybył z polecenia 
drieksia Jastrzębskiego i proboszcza ks. Ja- 
wiila, dla spożycia Przenajświętszego Bak- 
ramentu, mie mógł uskutecznić tego, ponie- 

waż klucz od cyborjum został porwany przez 

jakąś kobietę, która w oczach Możejki wzię- 

z ołtarza i skryła się w tła- 
ła ten klnez 

decyzji, 

a walka o: 

nator jednak rozmawiać nie zechciał i kazał 
wypędzić tłum z kościoła. T'uszezono w ruch 

nahaje. 

Rzecz jasna, iż takie potraktowanie po- 
"kojowo usposobionego tłumu wzburzyło na- 

kojowo usposobionego tłumu wzburzyło naj- 

bardziej nawet spokojnych ludzi: tłum zajął 
pozycję obronną i przeciwstawił się gwałci- 

cielom, używając, jako broni, kijów i kamie- 

ni. Żandarmami z ożieerami na czele odrazu 
uciekli przez dziurę w parkanie ementarnym, 
— strażnicy zaś, osłaniając gubernatora, we- 
szli do kościoła i zabarykadowali się na 
chórze kościelnym. 

Rozpoczęły się pertraktacje, podstępnie 
przedłużane przez osaczonego. gubernatora, 
który oczekiwał na nadejście posiłków. Koło 
pięciu godzin był gubernator w oblężeniu. 
Później nadeszła pomoc... 

Co było dalej, łatwo sobie wyobrazić... 
Po roku, 20 września 1894 roku, w gma- 

chu obecnego Województwa odbył się sąd 

nad o$karżonymi w sprawie krożańskiej. Na 
ławie oskarżonych znalazło się 69 osób (ko- 
biet 17 i mężczyzn — 52) w tem szlachty — 
26 osób, mieszczan — 10 i włościan 33. 

Proces Krożański jest niezmiernie cieka 
wy, jako dowód wielkiego wyrobienia moral- 
nego oskarżonych, którzy odrazu stali się mil 

czącymi, ale jakże wymownymi oskarżyciela- 
mi rosyjskich dostojników państwowych, — 
oraz jako wyraz niezależności i szlachetności 
kompletu sędziowskiego i adwokatów. 

Akt oskarżenia nie wytrzymał już pier- 

wszych zeznań, które ponad wszelką wątpli- 
wość ustaliły winę po stronie gubernatora i 
jego popleczników. 

Adwokat Kamiński mówił m. in: 

„„Panowie sęaziowie! Gdy  ośmnaście i 
pół wieków temu, w sprawie analogicznej, 
chciano św. Pawła katować knutem, to jedno 
słowo: — „,Caesarem appello!'* — powstrzy 
mało oprawców. I krożańscy obywatele mieli 
swego eezara, i oni apelowali do niego; lecz 
tu nie naśladowano rzymskiego prokonsuła 
Festusa, i knuty rozpoczęły robotę; pracowa 

ły na ementarzu, pracowały też i w kościele, 

gdzie kobiety modliły się przed ołtarzem:*.... 
Adwokat Andrejewski zaznaczał: 

„Ełubernator Klingenberg powiedział lu- 

dowi rzecz niezgodną z naszemi prawami, 
mianowieie, że gdy gubemator ogłasza wolę 

monarszą, to łud powinien mu wierzyć. By- 

najmniej tak nie jest. Słowne ogłaszanie wo- 
"Ii monarszej przysługuje tylko ministrom, i 

to w razach wyjątkowych, ale bynajmniej nie 
gubernatorom. Najwyższe rozkazy bywają za 
wsze ogłaszane drukiem lub pismem:'*.... 

Sąd, po rozpatrzeniu sprawy, wyzna- 
czył oskarżonym dość wysokie kary, ale jed- 

noczešnie zwrócił się z prośbą do cesarza o 
darowanie kar wszystkim winnym, z wyjąt- 
kiem czterech, a mianowicie: Jana Margiewi 

cza, Józefa Brazłowskiego, Jana Rymkusa 

  

Wino, Xamkowa 2. Gtwarta oc godz, 8 do 4. Tałefony: Radnkcji—17-664, Astzniałetracjj—228. 

Opiaisa pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów uiezamówłonych nie zwraca, Aśmiażtra- 

cja nie uwzgiędnie zastrzeżeń со do rTzmieszczenia ogłoszeń. 
  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZB — ui Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
GŁĘBOKIE — mil. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GROBNO — Księgarnia T-wa „Rach”. 
BORODZIEJ -— Księgarnia Kol „Ruch“. 
KLECK — Sklep „jedność". 
ŁIDĄ — ul Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 

NOGWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
?4.-$WIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rach* 

į CENY OGŁUSZEN: wiersz milimetrowy jeanoszpasiowy па s:rOonie 2-6) I 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr W numerach 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie, 

Narady pelityczne w Paryżu 
TRZYDNIOWA KONFERENCJA BENESZĄ Z PAUL BONCOUREM 

PARYŻ. PAT. W obecności ministra Be- 
nesza francuski minister spraw zagranicznych 

Paul-Boncour złożył dziś prasie dłuższe о- 

świadczenie o przebiegu rozmów obu mężów 
stanu w ciągu trzech ostatnich dni. 

Podkreśliwszy niezwykłe zadowolenie z 

wizyty Benesza w Paryżu, Paul-Boncour 
stwierdził, że przyjacielstka wizyta Benesza 
nie była zwrócona przeciwko komukolwiek. 

Pierwszem zagadnieniem, jakie poruszy- 

kich się opiera, będą szanowane. Reforma? 
"tak, ale pod warunkiem, że reforma ta nie 

będzie naruszać fundamentalnych reguł, któ- 
re stanowią rację bytu Ligi. Zreszta ja z Be- 
neszem sądziliśmy, że zamiast reformy w jej 
konstytucji, byłoby: bardziej korzystne ulep- 

szenie metedy pracy. 

Z drugiej strony rozważaliśmy problem 

rozbrojenia. Zgodziłem się wraz z Beneszem, 
że jakiekolwiek byłyby te rozmowy, które bę- 

liśmy, była sprawa Ligi Narodów. Naszem glę «dą przeprowadzone między kancelarjami, do 
bokiem przekonaniem jest, że jeśli dopuścimy 
do zniknięcia lub osłabienia tej instytucji, to 

zburzymy całe dzieło pokoju. Bez wątpienia, 
organizacja genewska nie jest niezmienna, je- 

dnak tylko pod warunkiem, że zasady, na ja- 

końcowego rezultatu powinno się dojść tylko 

w Genewie. 
W zakończeniu minister Panl-Boncour 

stwierdził, że rozważany był również problem 
współpracy ekonomicznej w Europie Środko- 

Hitler proponuje pakt © nieagresji 
LONDYN. PAT. W dobrze pointormowa- 

nych koiach Londynu twierdzą, że podczas 
ostatniej rozmowy Hitlera z ambasadorem 

angielskim Phippsem kanclerz Rzeszy przed- 
stawił dodatkowo nowe propozycje. Hitler 
miał wysunąć pod naciskiem rządu brytyj- 
skiego i włoskiego propózycje zawarcia pak- 
tów o nieagresji ze wszystkiemi sąsiadami 

niemieckiemi na okres 10-letni. ale równoscze- 
śnie zgłosił nowe żądania, idące znacznie ni- 

Hitler uzależnia podobnie zawarcie paktów 
© nieagresji od skreślenia rozdziału III trakta- 

tu wersalskiego, który wprowadza  streię 
zdemiłitaryzowaną i zabrania Niemcom  budo- 

wać fortyfikacyj w tej streiie, a w razie na- 
ruszenia tych postanowień przewiduje możli- 
wości wkroczenia wojsk francuskich do Nad- 
renji. Hitler wysunąć miał argument, že pak- 
ty © nieagresji na 10 lat logicznie obalają 
przesłanki, które doprowadziły do narzucenia 
Niemcom rozdziału III traktatu Wersalskiego. 

Nuncjusz papieski powrócił do Warszawy 
WARSZAWA. (tel. wi.) Wczoraj pówró- 

cił z Rzymu do Warszawy nuncjusz papieski 

Delegacja piemiecka 
WARSZAWA. (tel. wł.) Zbożowa delega- 

cja niemiecka po dwudniowym pobycie w War 
szawie i oabyciu szeregu konferencyj, w cza 
sie których omówiono szczegóły techniczne 

Uzdrowiska, 
POSIEDZENIE SEJMOWEJ 

WARSZAWA. PAT. Sejmowa  konisja 
badżetowa obradowała wczoraj nad prelimi- 

narzem uzdrowisk państwówych, zakładów hi- 
gieny i szpitali. Sprawozdawca posei Dybo- 
ski (BB) podkreślił duże znaczenie walutowe 
zd”o;rrmisk odciągających kuracjuszy cd zdro- 

zowisk zagranicznych. W dziedzinie szpitalni 
ctwa poruszył mówca niedostateczną iłość 36- 
żek zwłaszcza ala psychicznie chorych. 

Poseł Stażak, domagał się przyjście z wy- 
datną romocą wszystkim zasłużonym obywa- 
teiom, stfizy nie mają za co leczyć sh:rób, 

nabytych na froncie. 
Poseł Sanojca wyliczył szereg miej1scwe 

  

J.E. ks. Arcybiskup Marmaggi. 

wyjechała do Berlina 
wykonania polsko-niemieckiej umowy  zbożo- 

wej w dniu 15 b.m. opuściła Warszawę ndając 
się de Berlina. 

peństwowe 
K OMISK BUDŻETOWEJ 

4ci, 6 charakterze uzdrowiskowym niew, 'zy* 

skanych z powodu braku komunikacji. 
»ieeminister opieki społecznej dr. Pie- 

s'rzyfski zaznaczył, że w stosunku do uz 'ro- 

visk nie możemy uniknąć etatyzmu i stara- 
my się udostępnić pobyż i możność ?eczenia. 
"Na ogólną liczhę zabiegów 40 proc. byto dar- 
mawyc. i ulgowych. Tega prywatuo zdrojo- 
wiska nie dadzą. W sprawie specyfira i wo- 

gėle przemysłu farmaceutycznego, dos dišmy 
dziś, stwierdza wiceminister, do 85 proc. ро- 

krycia zapotrzebowania artykułami krajowe- 
mi 'a tylko 15 proc. sprowadzamy z zagranicy. 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkis. 

— « Wilenska 15 T. Gurwkz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY -— Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej.. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach* 

SŁONIM — 

WOŁOŻYN — 

    

Francuski minister Spraw Zagranieznych 
Paul - Boncour przybywa do Warszawy w 
charakterze oficjalnym, celem rewizytowania 
p, ministra Spraw Zagranicznych Becka. 
BEWDOLOOOSCNSWEENC ODBKKŻE © PASO AREA 

DYMISJA RZĄDU 
HISZPAŃSKIEGO 

.. MADRYT. PAT. Rząd premjera Barriosa 

poddał się do dymisji. 

Burza śnieżna nad Węgrami 
BUDAPESZT. PAT. — Nad  Węgranu 

przeszła silna burza Śnieżna. W miektórych 
miejscowościach opady były tak wielkie, że w 
krótkim czasi rstwa Śniegu doszła do 2-ch 
metrów grubości. W wielu miastach przestały 
chodzić tramwaje z powodu zasp śnieżnych. 
'Tak obfitych epadów Śnieżnych nie było na 
Węgrzech od kilkudziesięciu lat. 

  

   

Jubi'euszowa pielgrzymka do 
Ziemi Świętej 

Cheąqe i mniej zamożnym w Roku Jubi- 

leaszowym umożliwić zwiedzenie Ziemi Św. 
Liga Katolicka w Katowicach urządza w dn. 

0d 20 lutego do 7 marca 1934 r. polskim stat- 
kiem „Połbnja**, tanią pielgrzymkę: da Ziemi 
św. Koszta udziału w pielgrzymee wraz z wy- 

żywieniem, zwiedzeniem wszystkich  wažniej- 
szych miejscowości Ziemi św. Aten, Konstan- 
tynopola wraz z kosztami paszportu i wiź 
wynoszą, zależnie od kabiny okrętowej, od 875 

do 1.250 zł. Za osobną dopłatą zwiedzenie 

Egiptu 2 przedłażonym pobytem. Celem za- 

rezerwowania jak najlepszych kabin na okrę- 

cie uprasza się o jaknajweześniejsze zgłosze- 

nia pod adresem: Liga Katolicka, Katowice, 

ul. Marszałka Piłsudskiego 58, tel. 13 — 30. 

Liczba miejse ograniczona. Przy zgłoszeniu 

należy wpłacić 300 zł. Protektora oraz osobi- 

ste kierownietwo duchowne objął łaskawie J. 

E. Ks. Biskup W. P. Gawlina. 

   

J. Ryppa uŁ Mickiewicza 18. 
SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. й 

ST. SWIECIANY — M, Lewin — Bmro we ul. 3 Maja % 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skiad apie czny. z 
Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Ksieg.. Kol. „Ruch“, 

  

$-; gr. 40. Za teksiem łó gr. Komunikaty až 
сВ oraz z prowincji e 25 proc „drożej. 

śreżaj.. Admicietracja mie przyjmuje zastrzeżzó | 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
NABOŻEŃSTWO ZA DUSZĘ Ś.P. PREZY- 

DENTA NARUTOWICZA 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 16 grud- 
nia o godzinie 10 w katedrze św. Jana J. Em. 
ks. kardynał Kakowski w asyście licznego du- 
chowieństwa odprawił uroczyste nabożeństwo 
żałobne za ś.p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Gabrjela Narutowicza w 11-tą rocznicę jego 
zgonu. Na nabożeństwo przybył p. premjer 
Jędrzejewicz, reprezentujący Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, rząd in corpore, marszai- 
kowie Sejmu i Senatu, prezes NIK gen. Krze 
mieński, podsekretarze stanu i  przedstawi- 
giele władz z wojewodą Jaroszewiczem i wo- 
jewodą Twardo, przedstawiciele wojskowości 
z gen. Fabrycym i gen. Sławoj-Składkow- 
skim, wyżsi urzędnicy państwowi. Świątynię 
wypełniło szereg organizacyj społecznych. Po 
nabożeństwie p. premjer Jędrzejewicz w imie- 
niu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej złożył 
wieniec na grobie ś.p. Prezydenta (Gabrjela 
Narutowieza. : 

BILANS BANKU POLSKIEGO 

WARSZAWA PAT. — W ciągu pierwszej 
dekady grudnia zapas złota powiększył się o- 
45.000 zł., do 474,4 milj. zł. Natomiast stan pie- 
niędzy zagranicznych i dewiz obniżył się o 4,9 
milj. zł. i wynosi 86 milj. zł. Suma wykorzysta- 
nych kredytów zmniejszyła się o 19,2 milj. do 
787,2 milj. zł, przyczem portfel wekslowy zma- 
lał o 15,6 milj. do sumy 665,8 milj., a pożyczki 
zabezpieczone zastawami o 2,8 milj. do 75,9 
milj. zł. Stan biletów skarbowych zdyskontowa- | 
ej obniżył się nieznacznie i wynosi 45,5 milį. 
zł. Zapas polskich monet srebrnych j bilonu po- 
większył się o 0,7 milj., do sumy 49 miłj. zł. 
Pozycje „Inne aktywa" i „Inne pasywa” uległy 
zmniejszeniu. Pierwsza zmalała o 5 milj. do su- 
my 143,4 milj, druga o 22,7 milį, do sumy 
280,3 milj. Natychmiast płatne zobowiązania 
wzrosły o 1,8 milj. i wynoszą 224,7 milj. zł. 
Obieg biletów bankowych, w wyniku wyżej o- 
mówionych zmian na poszczególnych rachun- 
kach, obniżyła się o 7,4 milj. do sumy 987,2 
miłj. zł. Pokrycie złotem wobec zmniejszenia się 
łącznej sumy obiegu biletów i wobec stanu na- 
tychmiast. płatnych zobowiązań zwiększyło się 
nieznacznie 042,45 proc. do 42,67 procent, 
przekraczając normę statutową o przeszło 12 
punktów. Stopa dyskontowa 5, zastawowa 6 
procent. 

WĘGIER MISTRZEM PING-PONGU 

PARYŻ PAT. — Tytuł mistrza świata w 
turnieju ping-pongowym zdobył Węgier Barna, 

który.w rozgrywkach finałowych pokonał Ehr- 

bcha (Polska) w 5 setach. 

ZLYNCHOWANIE MURZYNA 

KOLUMBJA. PAT. Tłam zlynchował pe- 

wnego 20-letniego murzyna, który zgwałcił 

białą kobietę. 

  

NAJWIĘKSZA KATASTROFA KOLEJOWA w POLSCE 
Cudowne ocalenie kilkunastu uczniów. — Usuwan'e rozbitych wagonów. 

: Liczba ofiar wynosi 74 osoky 
POZNAŃ. PAT. — W związku z wczo 

rajszą katastrofą kolejową dzisiejsza pra- 
sa przytacza szereg dalszych szczegółów, 

nazywając ją największą katastrofą kole- 
jową w Polsce i jedną z największych 

katastrof świata ostatnich czasów. 
W katastrofie cały szereg osób unik 

nęło śmierci, względnie kałectwa cudow- 
nyim niemal sposobem. Gdy pociąg za 

trzymał się na zwrotnicy, kilkunastu ucz- 
niów gimnazjalnych, uczęszczających do 

szkół na Jerzycach, wybiegło z wagonu 

i pośpieszyło pieszo przez zaśnieżone 

pola, unikając w ten sposób na kilka se- 
kund przed katastrofą strasznego nie 
szczęścia. 

Szczególne współczucie budzi. los 
dzieci szkolnych. Troje z nich zabrała już 

przedwczesna Śmierc. Cały dziesiątek 
został poraniony lżej lub ciężej. Niektóre 

walczą jeszcze ześmiercią, inne z groźbą 
: 

і.Уа.}‹бЬа Žutowta , ktėrym  proponowal — 
zmniejszenie dziesięcioletniego więzienia do 
jednego roku bez pozbawienia lub ogranicze- 
nia praw obywatelskich. Tak łagodny wyrok, 
będący olbrzymiem moralnem zwycięstwem 
oskarżonych, został zatwierdzony. 

Proces krożański był nietylko dowodem 

siły moralnej katolickiego społeczeństwa, ale 
jednocześnie wielkim krzykiem serce ludzkich, 
odzywających się do sumień braci i wro- 

gów!. 
Głos ten został posłyszany przez wielu... 

kalectwa. Drużyny” kolejowe i oddział 

saperów zajęte były przez całe popołud- 

nie usuwaniem rozbitych wagonów. Pra 

ce trwały również wieczorem i nocą przy 

świetle dwóch silnych reilektorów. Licz 

ba ofiar, łącznie z 8 zabitymi, wynosi 74 

osoby, 

Maszynista pociągu, który najechał na 

pociąg stojący pod sygnałem został za- 

wieszony w czynnościach służbowych. 

JAN ŁYTKOWSKI I MARJA LANGE — 

ŻYJĄ 

POZNAŃ. PAT. — Wbrew podanej 

wczoraj wiadomości, ofiary katastrofy ko 

lejowej Jan Łytkowski i Marja Lange ży- 

ją. Stan ich jednak budzi poważne obawy. 

Znaczne zmniejszenie ulg kolejowych 
Stosowane dotychczas przez  Minister- 

stwo Komunikacji ulgi w taryfie pasażerskiej 

na P.K.P. z aniem 1 stycznia 1934 r. ulegną 

zmianom. 
'Ze zniżki w postaci 93 proc. od taryfy 

dziś obowiązującej, będą korzystały tylko wy- 
cieczki grupowe za legitymacjami, przyczem 

dla młodzieży szkolnej, narciarzy i wycieczek 
turystycznych minimum liczby osób w grupie 

ustalono na 10. 
Zniżka 50 procentowa od dziś obowiązu- 

jącej taryfy, w postaci biletów powrótnych, 
będzie stosowana do specjalnych pociągów 

cieczkowych, przeznaczonych dla wycieczek 
urystycznych i sportowych. 

_ Ponadto będą utrzymane w dotychczaso- 
wym wymiarze zniżone bilety narciarskie w 
2i 3 klasie na przejazdy minimum 1000 kim. 

Wreszcie dla celów kulturalnych, społecz 
nych, pielgrzymek i  t.p. stosowane będą prze 
jazdy ulgowe z obniżką 30 proc. od dziś obo- 

tablicy Krażańskie| Odsłonięcie | 
Dziś o godz. 13-tej w Wielkiej Sali Kon- 

ierencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbędzie wodę; 

Dlatego też cichym, skromnym bohate- ;, nroczystość: odsłonięcia tablicy poświęco- 
rom walki krożańskiej należy się cześć wiel- nej pamięci Bohaterów Krożańskich. 
ka i pamięć wdzięczna potomnych !.. 

W. Charkiewicz. 
Program uroczystości następujący : 
1. Przemówienie Prezesa: Komitetu; 

wiązującej taryfy, przy składzie grupy naj- 
mniej 50 osób i obniżką, sięgającą do 60 proc. 
— przy grupach większych. ` 

JT. zw. pociągi popularne korzystač mają 
nadal z 70-procentowej zniżki od taryfy dżiś 
obowiązującej. Pierwszy .taki pociąg p. n. 
„Narty — bridź'* uruchomiony będzie z War- 
szawy do Zwardonia dnią 30 grudnia r.h. 

Pozaterm wszystkie inne dzisiaj stosowa- 

ne ulgi w taryfie dla osób prywatnych będą 

od Nowego Roku skasowane, jak ulgi na po- 

wrot z uzdrowisk, na wycieczki świąteczne i 
wszystkie ulgi indywidualne dla celów tury- 
stycznych, sportowych i zjazdowych. 

Z 50 procentowych zniżek od taryfy dziś 
obowiązującej poza urzędnikami państwowy- 
mi będą mogły korzystać również ich żony. 
Natomiast z 50 procentowych zniżek od tary- 
fy nowej korzystać mają rodziny wojskowych 
i policji państwowej. 

2. odsłonięcie tablicy przez Pana: Woje- 

3. odczyt okolicznościowy p. prot. Ryszar 
da Mienniekiego. 

4. 6sobiste wspomnienia okolicznościowe 
wygłosi p. Z. Nagrodzki. 

-kač.. 

OPOWIADANIE WŁADKA LINKOW - 
SKIEGO 

, Dzienniki poznańskie zamieszczają nastę. 
pującą rozmowę z jednym z uratowanych pod 
czas katastrofy chłopcem: 

Siedzi w kącie gabinetu „pana komisa- 
rza''. Oczy jeszcze z niepokojem biegające po 
naszych twarzach i po przedmiotach pokoju. 
,Dwunastoletni chłopak odpowiada na pytania 
powoli i z trudem. 

Na głowie widać dużą ranę ciętą. Prawa 
ręka koło kiści zakrwawiona. 

„Pan komisarz'“' skończył serję pytań. 
Łagodnym tonem, ze szczerem ncznciem pyta- 
my Władka. 

Nazywa się Władek Linkowski. 

— W którym jechałeś wozie? 
— To był drugi od końca. 

Jechałeś pewnie do szkoły? 
Tak, do szkoły świętomarcińskiej. | 
Co sobie przypominasz z tych chwil, 

które poprzedziły samo zderzenie? 
Władek znowu milczy przez chwilę. Przy- 

pomina sobie z trudem. Marszczy czoło, nad 
którem widnieje czerwona szrama rany. 

— Jechało nas, proszę pana więcej. Mó- 
wiliśmy o szkole i niczego się nie spodziewa- 

liśmy. z 
Pociąg stanął. Czasami się to zdarza, gdy 

niema wjazdu. Potem był straszny huk. Po- 
czułem, że lecę i holi mnie w kilku miej- 
scach. Potem nic nie czułem. 

— A strachu nie odczuwałeś? 
— Nie było kiedy. Zabolało mnie 

tem nic już nie widziałem. 

— Gzy cię ocncóno? 
— Sam otworzyłem oczy. i zacząłem ucie- 

—'No,*a' teraz gdy. ojciec „przyjdzie zie €o 
zrobisz mały? A 

— Pójdziemy, proszę „pana do košciota, 
Trzeba podziękować. ; 

Władek pójdzie do kościoła „za wrócone 
życie podziękować Bogu'“. 

i po-
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JAK TAM JEST ZE SZTUKĄ? 

GazetaPolska (341) zamieszcza. bojowy 

głos architekta, który, używając  jędrnego 
stylu naszego kolegi Karola, rozprawia się z 

artystami. 

Pozwalam sobie użyć szumnego i zbana 
. ligzowanego wyrażenia „sztuka''. Każdy ma- 

toł tem pojęciem wyciera sobie gębę. Sześć- 

dziesiąt procent ludzi nieokreślonej profesji, 

uważa się za artystów. Przeżywamy złoty 

wiek. Dziewice niewątpliwej  konduity mają 

zwykle wypisane w paszporcie zawód — ar- 

tystka. Sztuka, wszędzie sztuka, zacząwszy 

- od waterklozetu a skończywszy na areszcie 

w pierwszym lepszym  komisarjacie policji. 

W tych granicach film polski, dzieło nieo- 

kreślonych osobistości zaczął swe istnienie. 

W procesie Maliszów adwokat jako motyw 

ułaskawienia wstawił do petycji projekt, iżby 

Malisz w więzieniu żył dla kultury polskiej 

i uszczęśliwiał ją swą sztuką. I Pan Prezy- 

dent musiał takie bzdury czytać. A gdzież 

się to wszystko uczyło przyzwoitości. 

Sztuka, artyści... Coraz głośniej się mó- 

wi 0 tej sztuce, eoraz więcej jest „aposto- 

łów*'.. Społeczeństwo jest. zdezorjentowane, 

gdyż o ruchu artystycznym decydują kliki, 

— pośrednikami zaś pomiędzy artystami a 

społeczeństwem są krytycy Z nieprawdziwego 

zdarzenia ! 

Bezkrytyczność prasy w tej dziedzinie 

przechodzi już wszelkie granice. Byle osioł 

za dziesięć groszy od wiersza podejmie się 

napisać krytykę. Od niepamiętnych czasów 

prym w dziedzinie pośrednictwa pomiędzy 

społeczeństwem a sztuką trzyma kilka bru- 

kowych gazetek, które żyją z samobójstw i 

skandali na małem podwórku. Jak w Świetle 

/takiej propagandy musi wyglądać nasza stu- 

ka. Spróbujmy zajrzeć do mieszkania prze- 

ciętnie zamożnego człowieka, który się uwa- 

ża za amatora, Powiedzmy krótko. Kultura 

zdechła. 

Czy rzeczywiście „kultura zdechła, — 

można się sprzeczać, ale niezawodnie się obni 

żyła, „sztuka'* zaś albo mydli oczy wyczyna- 

mi dobrze zgranych klik artystycznych, albo 

- żeruje na uczuciach religijnych i obywatel- 

skieh ogółu. 

Dziś jesteśmy świadkiem procesu impu- 

towania pewnych prawd, które muszą się zga 

dzać z duchem propagandy państwowej lub 

katolickiej. Każdy objekt monumentalny mu 

si się podciągnąć do pewnych wymagań is- 

tniejącego stanu rzeczy i każda fuszerka do- 

chodzi do skutku wśród entuzjazmu prasy, 

a co zatem idzie i opinji całego społeczeń- 
stwa. Stąd bezkrytyczność. 

Kosztorys, przedsiębiorca, zysk netto, ko 

szta handlowe 2 przedewszystkiem komitet 
honorowy, w którym dla przyzwoitości musi 
zasiadać jakiś fachowiec, od siedmiu boleści. 
Jesteśmy świadkami wielkich ceremonij, poś 
więceń i odkryć, różnych kamieni węgiel- 
nych, powinszowań, podziękowań, adresów z 
laurkami, mszy solennych i innych ceremonji 
które w wielu wypadkach kończą się nawet 
w knajpie, bo matoł X musi podziękować 
matołowi Y. za jego owocną współpracę i 
za jego obywatelskie poświęcenie. Fachowcy 
siedzą z boku i kpią lub się smucą, klecą do- 

* wcipy bo cóż im pozostaje innego, skoro do 
nich należy jedynie rola trzyraania lichtarza 
w chwili, gdy inni się bawią. 

Jaki jest poziom umysłowy i kulturalny 
pedagogów społeczeństwa, niech Świadczy 
fakt, że miasto Druskieniki chciało wystawić 
marszałkowi Piłsudskiemu pomnik na temat: 
Marszałek Piłsudski jako kuracjusz pije wo- 
dę przez słomkę. 

Architekci muszą zabrać głos w sprawie 
oszpecania miast i miasteczek nędznemi pom 
nikami oraz potwornemi budynkami. Archi- 
tokei — Ale dziś i z niemi jest bardzo źle. 

Na upartego każdy może otrzymać dyp- 
lom architekta, Profesorowie doskonale or-. 
jentują się w wartości materjału, który wy- 

dyplomami. Każdy z nich zdaje 
sobie sprawę, że po upływie pierwszych 
dwóch lat studjów połowa słuchaczy nadaje 
się do usunięcia, Któż ma odwagę zamknąć 
komuś drogę do życia. Rezultat tego stanu 
rzeczy jest opłakany. Element tępy wypraco 
wuje dyplomy, przebija się zmysłem handlo- 
wym przez zycie, element zdolny z natury 
rzeczy więcej wrażliwy i nierówno pracują- 

cy pozostaje w tyle, wypierany przez sprycia 
rzą realistę. 

° Selekcja na wyższej uczelni w dzisiej- 
szych warunkach pracy jest nie do przepro- 
wadzenia. Pozostaje więc zwykła życiowa 
selekcja, ale na to potrzebny jest mecenas 

znawca, a takich szukać ze szkiełkiem. Jeże- 
li nawet są tacy, to bez żadnego wpływu. 

Ca za. straszliwy pesymizm !.. Nieuzasad- 

niony chociażby tyłko dlatego, że nasze poli- 
techniki stoją naogół wysoko a wyżej w każ 

- dym bądź razie od niektórych wyższych ar- 
tystycznych uczelni, gdzie co trzeci student 

Lector. 

OBRONCA TORGLERA DR. SACK 
LIPSK. PAT. Wśród grobowej niemal ci- 

Szy pierwczy zabrał głos w sobotę rano 0b- 
tońca Torgiera dr. Sack, zwracając na wstępie 

uwagę na doniostość historyczną procesu nie- 
tyłko dla Niemiec lecz dla całego świata. Ob- 
rońca omawia w ogólnym zarysie wspólny 
wir walk politycznych, ze szczegółnem  u- 
względnieniem dziejowej roli narodowego 50- 
cjałizmu. Niezwykle ostrej krytyce poddaje 

Sack Księgę Brunatną, łondyńską komisję 
prawniczą i dziażalność paryskiego adw. Giat- 
feri oraz posądzenia prasy zagranicznej, że 

jest zdrajcą swego klienta 
Niemcy — mówi Sack — są państwem 

prawa i niem pozostaną 
Zkołei dr. Sack odczytuje jeden z telegra- 

mów protestacyjnych, w którym podpisani 
zarzucali mu zdradę interesów Torglera, a w 
związku ze zuanym wnioskiem nadprokura- 
tora — apeluje do jego honoru, by spełnił te- 
raz przynajmniej swój obowiązek. Z uniesie- 
niem i najwyższą pogardą zwraca się dr. Sack 
przeciwko nadawcom tego protestu i mówi: 

„Jestem ideowym narodowym socjalistą, lecz 
mimo to bronię komunisty Torglera". 

„TORGLER JEST NIEWINNY" 

Naprężenie osiąga punkt kulminacyjny, 

gdy dr. Sack przechodzi do sedna sprawy i 

donośnym głosera stwierdza, że Torgler jest 
niewinny. W tym momencie po twarzy Torg- 
iera spływają łzy, żona zaś jego również pła- 
cze. — Bronię go z całą świadomością — ciąg- 

nie Sack — jako człowieka i komunistę. Róż- 

nic między nim ą mną nigdy nie było. 
Następnie z mistrzowską precyzja odpiera 

obrońca po kolei każdy punkt oskarżenia, 
Obrońca Sack pyta: „Torgler jest winien 

czy nie? Pan nadprokurator powiedział: 
Torgler jest współsprawcą zbrodni  podpale- 
nią Reichstagu w jakiejś formie. — Pytam się 
więc panów, w jakiej? Słowa oskarżyciela — 

to jeszcze nie dowód. 

GDZIE SĄ SPRAWCY 

Jako narodowy socjalista żałuję jedynie, 
że nie udało się nam wyśledzić istotnych spraw 

ców zbrodni podpalenia Reichstagu. Apeluję 
do sumienia panów. Weźmy — глатеппе, 

a budzące naprawdę duże wątpliwości zezna- 
nia owych trzech posłów narodowo-socjalisty- 
cznych pod ostrą tupę. Weźmy również 

| Wzruszonego 

SŁOWO 

SILVA RERUM ProceSs O podpalenie Reichstagu 
pod uwagę, że tu na ławie oskarżonych Sie- 

dzi nasz niewinny rodak  Torgler, a przy- 

znacie panowie, że nic, naprawdę nic, najdrob- 
niejszy nawet szczegół, „prócz  gołosłownych 

przypuszczeń nie wskazuje na  współwinę 

Torglera w zbrodni podpalenia Reichstagu. 

W dalszym ciągu swego przemówienia о- 
brońca Sack przedstawi! poszczególne — Кар- 
inenty pobytu osk. posła Torglera krytyczne- 

go dnia w Reichstagu, poczem wręczył prze- 

wodniczącemu trybunału tabelę uwypuklającą 

dokładnie czas, rozmów  Torglera z innymi 

posłami i t. d. Następnie mówca opisał chwilę 
kiedy Torgler opuszczał gmach Reichstagu, 
Torgler nie Opuścił Reichstagu z pośpiechem 

jak to utrzymuje akt oskarżenia, lecz zacho- 

wywał się z taką zimną krwią, której nie za- 
chowałby, gdyby istotnie dopuścił się tak 

ciężkiej zbrodni, jak podpalenie Reichstagu. 
Krytycznego wieczoru  Torgler jedynie ze 
względu mna własne niebezpieczeństwo  no- 

cuje u posła Kiihna nazajutrz uspakaja swą 

żonę, a następnie dobrowolnie zgłasza się 
w prezydjum policji, ażeby zaprotestować 
przeciwko posądzeniu go o zbrodnię. Tak nie- 

spokoju napewne nie zacho- 

wuje zbrodniarz, tylko wyłącznie świadomość 
niewinności zaprowadziła go na policję. Nie 

watpię — mówi obrońca — że historyczny ten 

proces wpłymie również na pewną ewolucję 

w poglądach społeczno - politycznych mojego 

klijenta. 

TO NIE MÓGŁ BYĆ NIEMIEC 

Całą sala z zapartym oddechem _ słuchała 

słów obrońcy. Na twarzach kobiet widać było 

głębokie wzruszenie, Powszechne poruszenie 

sprawił płacz żony Torglera. 

Nawiązując raz jeszcze do politycznych 
motywów znamiennego wniosku prokurator 

ra Obrońca Sack po 4-0 godzinej, pełnej 
dramatycznych momentów wielkiej _ mowie, 

daje taką konkluzję: Sam kanclerz powie- 

dział kiedyś: „Niech Bóg nas zachowa, ażeby 

sprawcą zbrodni miał być Niemiec". Przebieg 
procesu wykazał nam, że Niemiec Torgler nie 
współdziałał w podpaleniu Reichstagu, jest 
to i moje osobiste przeświadczenie. Dlatego 
też uiny w sprawiedliwość waszą, proszę O 
uwolnienie mego klijenta od winy i kary 

Po przerwie zabierałi głos kolejno wszy- 

scy oskarżeni 

  

Najpiękniejsze Kwiaty 
na nadchodzące święta poleca 

e ĄKOCZULAK WILEŃSKA 36,- 

Hurt SKŁAD 

  

FUTER Detal 

CH. FAJN 
МЕ 

NIEMIECKA 26, te'. Nr. 251. 
Poleca w wielitm wyborze rozmaite ssóry lut zane: lisy srebre, nurki, bokry orsz 

gotowe płaszcze damskie, tajnovsie modele. ; 
Nie zważając na poduiesienie cł», ceny pozost:ły bez zmisn nizkie. 

Swzeda? ra n.jwy-*cd ie'szych wzro: ksch spłt 

  

on ap aa 
Abonament detetonodų 

Komplet radjo odtiornika detektorowego DETEFON wyrcbu PZT można 
uabyć we wszystkich urzędach pocztowo-telegraficznych, | 

Cena razem z abonamentem radjowym: 
przy zamówieniu 3.— 2ł. R 

  

  

Najpoważniejszą spółdzieiczą 

12 rat miesięcznych po 4.50 zł. 

  

BORREWZWEKWTZWZWKTTREZE 

instytucją bankową w Poisce 

(ENTRALNA KASA SPÓŁEK ROLNICZYCH 
istmeją a od roku 1909 i działająca na cał: m obsz»rze Rzpl ej. 

DAJE CAŁKO wiT LAK I sAJWYŻSZE O. RUCENTOWANIE, у 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla i teresėw 
kraju, gdyż wspera kredytem najliczniejszą rzeszę wy 
twórców — drobnych rolaików, a temisamem łagodzi 

skutki kryzysa rolniczego. 

m 

PEWNOŚĆ ZWROTU wKŁADÓW | 

$ ładając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzymujemy nie- 
tylko Korzyści dla siebie, ale szużymy także i sprawie pub icznej. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE 

CO ROBI BERMONDT-AWAŁOW 
Kim był generał Bermondb Awałow dobrze 

wiemy. Od tego czasu pokutuje na Litwie ter- 
(min „bermondtjada, a dla młodej państwowo- 

| Šai łotewskiej pozostał uosobieniem czegoś wro 

"_ giego, jakiejś symbjozy barońskiej pańszczyz- 
ny z kazionszeziną Kurlandzkiej Gub. Oczy- 

7 | wiście, każdą rzecz przedstawić można w róż- 
nem świetle, a że Bermondt nie był zwolen- 
mikiem ludowych patrjotów odradzających się 

- narodów — to pewna. Nie wierzył w wojsko- 
we zdolności cywilnych działaczy, a zawiódł 
się w ufność własnych sił, przegrał, niczego: 

| mie dokonał, jest dziś najbardziej byłym z 

„bywszich ludziej“, ezomže jest jednak po- 

zatem? 

W roku 1919-tym zorganizował armję, o 

? której mówiono, że jest maskaradą. Ni to prze 

brani żołnierze niemieccy w rosyjskie mun- 
dury, nito Rosjanie w niemieckich; zajął so- 
bie terytorjum Litwy Kowieńskiej i pomasze 

rował na Łotwę. W każdym razie czoło sta- 

wił bolszewikom i pamiętam jak jego kara- 

- biny maszynowe terkotaty tuż za stodołą dwor 

ską, a z krowiego wodopoju toszono im о- 

dę dla ochłody luf. To były czasy wielkie- 

go bezkrólewia. Może Bemnondt Awałow 

_ohciał być właśnie królem? Kondotjer, awan- 
turnik, Bóg wojny, czy duch wojny? czy tyl- 

jeżeli aferzysta tylko, to aferę robił bagne- 

tem, czyli najtypowszy człowiek wojny, a je- 

żeli dziś należy do ,bywszich'*, Lo tylko dla- 
tego, że wojna też — była, a nie jest. Nie pi- 

sze się też w rejestr mężów stanu nazwiska 

generała Bermondt Awałowa, ale wywiad z 

nim można zrobić. Ryskie „Siewodnia'* ża- 
mieszcza właśnie obszerny artykuł Jerzego 

Iwanowa, który długo rozmawiał z Awałowym 

w Berlinie. 
Pomimo całej pogardy, którą mamy za- 

wsze dla ludzi „byłych** i strąconych z ran- 
gi generała do handlarza kakao, pomimo 

* wielkiej Schadenfrende, przezierającej z opi- 
su Iwanowa, pozostała jeszcze ciekawość dla 
człowieka „który spalił Mitawę'*. Co robi, 
jak wygląda. — Czy dobrze się pan czuje? 

czy zapłacił komorne za kwaterę, którą zaj- 
muje w Berlinie, z czego żyje ten człowiek, 
który spalił Mitawę? — Z tej ciekawości prze 
ziera jednak pewien szacunek. Zawszeć fakt 
pozostanie, że po 14-tu latach zamieszcza się 
o nim obszerne artykuły w gazetach, gdy o 
ińnych. dawno już zapomniano. 

Wszyscy, którzy własnemi oczami oglą- 
dali wielki krach okupacji niemieckiej na Li- 
twie, likwidację der 10 Armee i. Ober Ostu, 
pamiętają aferę Bermondt Awałowa. Niedaw- 

  

  

WILNO, M CKIEWICZA 28, tel. 13-65 

pytał: „Co się z nim stało?'*. Przyznam, że 
nie umiałem odpowiedzieć na to pytanie, 
Tymczasem po kilku dniach przeczytałem w 
gazetach. Generał Bermondt Awałow | jest 
teraz w Berlinie. Przerzucił się do akcji ro- 
syjskich narodowych socjalistów, o czem tak 
głośno było jeszcze kilka miesięcy temu. A- 
kcja ta miała być zakrojona na wielką skalę 

i filoniemieccy emigranci rosyjscy, wielką 
przywiązywali wagę i nadzieję pokładali w 
Hitlerze. Bermondt jest dziś niejako leaderem 
„tej grupy. Stało się wszelako inaczej. Orga- 
nizacja rosyjskich „Nazich'* została formal- 
nie rozwiązana, zabroniono im nosić swastyki 
na rękawach mumdurów i kazano zdjąć „an- 

drejewskij fłag'* ze swastyką, z przed gma- 
chu ich głównej kwatery. Ukazuje się jednak 
pismo p.t. „Russlands Erwachen'', organ ro- 

syjskich narodowych socjalistów i główua 
kwatera znajduje się wciąż przy ul. Meier — 

"Otto Strasse. — Ponoć ambasador sowiecki 
interwenjował jeszcze raz, w sprawie rozwią- 
zania aktywnej białogwardiejskiej organiza- 

cji. Narazie jednak zastać można Bermondt 
Awałowa, jako przewodniczącego Naczelnego 
Komitetu we własnym gabinecie, rozparte- 

"go w fotelu, z cygarem w ustach. Cygaro lo 
jest rzekomo nie takie zwykłe sobie cygaro nię 
mieckie, ale podarek potężnego Alfreda Ro- 
senborga. Awałow wspomina 0 tym fakcie 

politycznym, jakby od niechcenia, ale najwi- 

ko niespokojny duch? kniaź, generał, módz,no rozmawialiśmy właśnie o tem i któryś za- doczniej przywiązuje doń wielką wagę: Coś 

' DODATKOWE MOWY PROKURATORÓW 
Wbrew oczekiwaniom po południu do gło- 

su zgłasza się ponownie prokurator Parisius i 
w dodatkowej mowie krytykuje  przedewszy- 

stkiem wywody dr. Seuffera i w całej pełni 
podtrzymuje swój wniosek. 3 

To samo niemał oświadcza nadprokurator 
Werner, dodając, że czyn van der Luebbego 

ześrodkowuje w sobie znamiona ciężkej zbrod- 

ni podpalenia łącznie z zamachem stanu. 

VAN DER ŁUEBBE REZYGNUJE Z OSTAT- 

NIEGO SŁOWA 
Po uzupełniających wyjaśnieniach obroń- 

ców przewodniczący wśród silnego napięcia 
całej publiczności zadaje następnie history- 
czne pytanie 

Przewodniczący: — Marinus van der Lu- 

ebbe rna coś do sprawy do powiedzenia? 
Van der Luebbe: — Nie. Rezygnuję z 

ostatniego słowa. 
Przewodniczący: — A oskarżony Torgier? 

Torgier: — Chcę przemawiać dopiero po 
Bułgarach. 

Przewodniczący (po chwili namysłu) : 

Dobrze. Dymitrów, a pan będzie przemawiai? 
Dymitrow (z radością): — Rzecz jasna, panie 

prezydencie! Chcę jasno i dobitnie wy- 
powiedzieć się. - 

— Więc proszę. 
Publiczność zrywa się z miejsc i wśród 

niezwykiej ciszy Dymitrow rozpoczyna swą 
zakrojoną па kika godzin agitacyjną mowę, 
przechodząc odrazu do ofenzywy. Padają sło- 
wa ostrej krytyki. Przedmiotem gwałtownych 
zaczepień są  przedewszystkiem  oskaržycie- 
ie, pod adresem których Dymitrow ma naj- 
więcej żalów. z 

NA GWIAZDKĘ! 
Wielka zniżka cen książek dla dzieci 

i młodzieży, Szczegółowe ilustrowane 
katalogi wygaje bezpłatnie 

f, As egaraia GEBETH “ERA 4 ROLEFA 1 9-11 
wILNO, UL. MICKIEWICZA 7. 

Ww niedzielę dnia 17 grudnia Księgar- 
nia otwarta od godz, 1—6 ej 

ReWIZJA W. FIRMIE „BIBL JOTEKA 
PRAWNICZĄ* 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj rano z 
rozporządzenia prokuratora dokonane w obec- 
ności 10 adwokatów rewizji w firmie Bibljoteka 
Prawnicza przy ul. Senatorskiej, należącej do 
Szymona Sztajsberga, Rewizja miała na celu 
wykrycie utajonego nielegalnego wydania książ 
ki pt. „Kodeks procedury cywilnej“, 

POŻAR W. GMACHU POCZTY 
GŁÓWNEJ 

; WARSZAWA. (tel. wi.) Wczoraj o godzi 
nie 10-tej rano wybuchł pożar w gmachu po- 
czty głównej przy placu Napoleona. Pożar wy 

buchł w składach węgla, gdzie było zgromadzo 
ne 60 ton węgla. Przyczyną pożaru było sa- 
mozapalenie się węgla. Wezwana straż ognio- 
wa pozar zlokalizowała. 

NEWER ZOB REO WITA WPW GARE: TOWRZYCZH 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 
AŻDŁAAAAKAŁNAAA, 

  

MADAADAAIAAANAODAS DA LARA. 

Co kupć na gwiazdkę? 
W okresie przedświątecznym pytanie to 

dla wielu jest aktualne Bardzo łatwo je roz- 
wiązać, zwiedziwszy Bazar Przemysłu mdo- 
wego przy ul. Zamkowej 8. Na święta przygo- 
towano tu specjalnie dział upominków. Bar- 
dzo ładne, praktyczne i tanie są poduszki z 
wzorzystego płótna. Inowacją są pudełka do 
eukierków, oprawne w płótno kilimowe. Este- 
tyczny wygląd łączy się tu z korzyścią, pudeł- 
ko bowiem takie jest moene i może służyć do 
przechowywania kołnierzyków, krawatów, nici - 
łub innych drobiazgów. Osobny dział to hafty 
ludowe ze wszystkich stron Połski. Są hafty 
kurpiowskie, kaszubskie, podhalańskie, łowic- 
kie, podolskie i różne inne, — każdy w swo- 
im rodzajn. Wileńszczyzna prezentuje wykwin 
tne mereżki na ludowej bieliźnie stołowej. 

Śwoistą i oryginalną estetyką wyróż- 
niają się zabawki ludowe. Jeśli się porów- 
na zwykłe zabawki, masowo i tandetnie pro- 
dukowane i sprzedawane po sklepach z nie- 
wymyślną prostotą zabawek ludowych — 
wniosek wynika oczywisty. Zabawka prócz 
zasadniczego swego celu rozrywkowego winna 
kształcić w dziecku zmysł estetyczny. Zabaw 
ki ludowe warunek ten spełniają. 

Już z krótkiego tego przeglądu  jasnćm 
się staje, że po ładny i miły prezent udać się 
należy do Bazaru Przemysłu Ludowego, Zam- 

  

  

CZAPKI zimowe 
narc. i podró?. od Zł, 2.50 

E. MIESZKOW KI 
Mickiewicia 22 

nie coś Rosenberg ma do gadania w Berlinie, 
o losach wschodniej Europy, czy nie? A? — 
Nu, da. — A tu jak raz portrecik z własno- 
ręczną dedykneją na biurku. 

Ażeby zobaczyć się z Bermondt Awało- 
wym, trzeba otrzymać przepustkę z pieczęcią 

i jego podpisem. W przedpokoju zuchowa 

ci ordynansi. Mundury nowiuteńkie, zapięte 
na wszystkie, dobrze czyszczone guziki. 

Iwanow niesłychanie złośliwie opisuje 

swą rozmowę z generałem. Raz po raz otwie- 

rają się drzwi i na progu staje wyprężony 

ordynans : 

— Wasze sijatielstwo telegramas! — To 

znów jakować ważna sprawa. Koperta z Mi- 

nisterstwa spraw zagranicznych.  Bermondt 

rzekomo niedbałym i przywykłym ruchem о- 

twiera kopertę, rzuca na nią wzrok zmęczo- 

ny, przebiega oczyma, odpowiada : 

— Dobrze, nie przeszkadzać teraz, za- 

łatwię później. 

Autor twierdzi, że i telegramy i koper- 
ty nie są autentyczne, że to wszystko jest ro- 

bione, że ordynansi są wyreżyserowani i na- 

uczeni, by się meldować co pięć minut, a sam 

Bermondt rozpieczętowujący  niedbałym  ru- 

chem listy, czyni to gwoli rzucenia piaskiem 

w oczy, że coś robi, że coś znaczy, że nim się 

wogóle ktoś interesuje. `° 

Generał jest pięknym mężczyzną, o sty- 

lowych rysach twarzy. Poprzez czoło prze- 

M 
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Bony Funduszu 
+ W planie przyszłorocznych robót  inwe- 

stycyjnych, podejmowanych przez Fundusz 
Pracy . łącznie z Funduszem Inwestycyjnym, 

leży podjęcie z wiosną roku przyszłego bu- 

downictwa mieszkaniowego w daleko  szer- 

szym niż dotychczas zakresie. 

Chodzi o budowę conajmniej 30.000 izb 
mieszkalnych przedewszystkiem dla ludności 
robotniczej. 

Byłoby chyba rzeczą zbędną dowodzić, 

jak ważne znaczenie ze stanowiska dobra spo- 

łecznego, higieny, moralności posiada likwi- 

dacja bezdomności w Polsce. 

Równie powszechnie znaną jest prawda, 
że ruch budowlany jest jedynym z najpotę- 
żniejszych czynników  Ożywienia życia go- 

spodarczego w kraju: jeden robotnik, pracu- 

jący na budowie, ma poza sobą kilkunastu 

robotników z innych gałęzi rzemiosł i przemy- 

słu, którzy również pracują dla wykonania 

niezbędnych przy budowie robót. 

Obecnie najszersze masy społeczne Zy- 
skują tę pożądaną możność  przyczynienia 

się do usunięcia z Polski plagi bezdomności i 
ożywienia ruchu gospodarczego w kraju. 

Możność tę dają bony Funduszu Inwesty- 
cyjnego. 

Wypuszczone będą w ilości 40 
sztuk w odcinkach 25-złotowych. 

DUEL EWY DESI T 

tys. 

      

Z pobytu bułcarskiej pary królewskiej 

Na cześć przybyłej do Białogrodu z oficjalną 
wizytą królewskiej pary bułgarskiej, odbyło 
się wielkie połowanie w dobrach królewskich w 
Petrowicze . 

największy wybór — najniższe ceny. 

Cenn'ki gratis. 
| WWG ESEE W EW TW GW GTW TW CRT 

biega mu mars. Mówi o planach  politycz- 
nych: Odrodzenie fizyczne i moralne Nie- 
miec, na skrzydłach wielkiej idei, niesie swo- 
bodę Rosji. Sojusznicy nasi — powiada Ber- 
mondt — zdradzili nas, porzucili zrewoltowu- 

ną Rosję na łup bolszewizmu. Obecna idea 
odrodzeniowa Niemiee' przyniesien nam zwy- 

cięstwo i wolność. Jak tego dokonać, bardzo 
prostó: od czego są prawa natury! Cheę па- 
przykład zwyciężyć swego wroga, jakże mam 
z nim walezyć. Posiadam rękę o pięciu pal- 
cńch. Nie będę z wrogiem swoim walczyć 
jednym palcem, dwoma, czy czterema. Będę 

z nim walczył wszystkiemi pięcioma. Co z 

tego za wniosek? A taki, że wszyscy Rosjanie 
winni się teraz zjednoczyć, za przykładem 
Niemiec, stworzyć wspólny front, żadnych 
kłótni, żadnych walk politycznych, żadnych 
frakcyj. Razem, razem jak jeden mąż pod 
sztandarem narodowych socjalistów. — Tak 
prawi generał Bermondt Awałow. 

". Albo w ten sposób: Oto są proszki Ko- 

ki, a tu Koli. Niech pan.spróbuje. Koła oczy- 

szcza krew, a koka pobudza energję. Świet- 
nie działa! Wszyscy piszą, że Niemcy wyra- 
biają gazy trujące i armaty. To nieprawda. 
Nie gazy, a kokę i kolę: podnietę energji i 

dezynfekcję krwi. Tak winniśmy również 

postąpić w walce z bolszewikami. 
° Otwierają się drzwi i ordynans znowu 

wali obeasami w progu: у 

— Wasze sijatielstwo... 
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Inwestycyjnego 
Każdy, kto ma choćby kilkadziesiąt zło- 

tych, których mie musi wydać natychmiast 
nabyć może bony Funduszu Inwestycyjnego 

Nie uwięzi swego kapitału, ponieważ bo- 

ny do wysokości 100 zł. są natychmiast wy- 
mienialne w każdej kasie skarbowej, od 100 
zł. do 5 tys. wymieniane są w terminie 3-dnio- 

wym. 
Bony przyjmowane są również po cenie 

nominalnej przy opłacie podatków. 
Nabywca bonów nie ponosi ryzyka, gdyż 

nie są to papiery giełdowe, ulegające waha- 
niom kursu. Bony Funduszu Inwestycyjnego 

zachowują zawsze swą całkowitą wartość 

Cóż zyskuje nabywca bonów? Prócz 
zadowolenia moralnego, że przyczymił się do 

podźwignięcia gospodarczego kraju, nabywca 

bonów zyskuje możność  czterokrotnego 

zwiększenia swej lokaty: w tydzień bowiem 

bony będą losowane w ciągnieniu  publicz- 
nem i za bon 25 zł. wyłosowany wypłacane 
będzie natychmiast 100 zł. 

A więc dobry interes dla nabywców  łą- 

czy się z brakiem wszelkiego ryzyka, z możno- 

ścią w każdej chwili wycofania zaangażowa- 

nego kapitału i z perspektywą czterokrotne- 

go jego zwiększenia. 

Bony Funduszu Inwestycyjnego powinny 
zyskać wielką popułarność w szerokich rze- 
szach obywateli. As. 

w Białogrodzie 

ZĘ 

Na zdjęciu: król jugosłowiański Aleksan- 

der, Królowa Joanna, królowa Marja i krėl 

Borys bułgarski na terenie polowania. 

UBRANIA 
u WIELKA 24 

tet. 400 „LEC      
Bermondt nie da po sobie poznać, że jest 

człowiekiem „bywszim'*. On jest pełen ener- 
ЕЙ 1 dobrej nadziei. Nie słusznie bierze mu 
to za złe feljetonista. Bolszewików nienawi- 
dzi, wierzy w zbrojną interwencję Niemiec. 

Ogromna część emigracji rosyjskiej pokłada- 
ła nadzieję na interwencję niemiecką zawsze. 
Dziś — Hitler, Rosenberg, plany ukraińskie. 
Cóż w tem dziwnego, że każdą podobną po- 

głoskę w „sztabach'* rosyjskiej emigracji ho-- 
duje się z zamiłowaniem, pieczołowicie i pie- 
szczotliwie, — Iwanow twierdzi, že Ber- 
mondt niema pieniędzy, że rząd niemiecki po- 
rzucił był całkowicie zamysł stworzenia Каг 

"rosyjskich narodowych socjalistów, że odebrał 
im subsydja, a lokal, w którym rozpiera się w 

fotelu generał Awałow zalega z komornem i 

pensją szwajeara. — Hm... tembardziej god- 

na jest podziwu zimna krew Bermondta i je- 
go różowe plany wyswobodzenia Rosji, a ca- 

ła ta dekoracja i: „obstanowka**, czyż nie 

jest potrzebna ludziom tej kategorji, eo wód- 
ka i morfina tym innym, którzy spadają na 

dno w spelunkach beznadziejnej emigracji. 
Dla nas Bermondt. Awałow jest smutnej 

pamięci i może tu nigdy nie wraćać; ale dla. 

emigracji rosyjskiej, kto wie, może być je- 

szeze potrzebny, jakkolwiek bądź naiwne są 

jego plany i dym z Rosenbergowskich cygar. 
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polityka komunikacyjna na Wileńszczyźnie 
Postulaty Wileńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

Dowiadujemy się, że Izba Przemysłowo- 

Handlowa w Wilnie, kontynuując swą akcję 
w kierunku trwałego podniesienia stanu go- 
spodarczego Ziem Półnoeno- Wschodnich, zwró 
ciła ostatnio szezególną uwagę na problem 
komunikacyjny jako przy obecnych warun- 

kach geograficznych Wileńszczyzny  decydu- 

jący. Szezupły zakres i niestały charakter 
przyznawanych dotąd przez Ministerstwo Ko- 
munikaeji regjonalnych ulg taryfowych na 

towary dla tych Ziem spowodował, że ulgi te 
nie dały spodziewanych wyników, o czem 
Świadezą dane statystyczne, wykazujące naj- 

większy spadek przewozów właśnie na terenie 
Wileńskiej Dyrekeji PKP. 

W związku z tem i w. 

nia, że polityka komunikac w stosunku 

do tego terenu winna się li z sytuacją ge 
Wileńszezyzny, oraz ziem gospo- 

azanych (oddalenie od głów- 

ków zbytu i wylotów na morze), z 
rony — dla osiągnięcia pożąda- 
— odznaczać się winna stało- 

ь Przemystowo- 
Handlowa w Wilnie czyni obecnie starania 
w Ministerstwie Komunikacji o uwzględnie- 

nie jej postułatów w tym sensie. Postulaty te, 

według zasięgniętych prz iuformacyj, 

przedstawiają się następn 
1) Taryfa dotyczyłaby przewozów od 

do stacyj, położonych na północ od linij Bu- 

wałki — Grodno — Wołkowysk — Baranowi- 
Łuniniec — Mikaszewicze 1 na samej 

i, z wyłączeniem przewozów w komu- 
nnemi stacjami i punktami graniez 

nemi D.O0.K.P. Wilno. 

2) Taryfa przewidywałaby 
eksportu przez port) 

zów od i do stacyj innych dyrekcyj PKP i 
punktów granicznych, a) w eksporcie — 20 
proc., b) w innych przewozach — 15 proc. 

: 3) Znižki pnzewidziane W taryfie byłyby 

stosowane od stawek normalnych względnie 
ogólnych taryf wyjątkowych. 

4) Regjonalne taryfy wyjątkowe, — обо- 

wiązujące obecnie, uległyby likwidacji. Wyjąt 

kowo utrzymane byłyby te z nich, w których 

rozmiar uig przekraczałby dziś proponowane 

chodząc z założe- 
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zniżki : 

  

    
  

  

normy, a wysokość tych ulg wynika ze specjal 

uych warunków kalkulacyjnych (np. taryfy, 

przewidujące konkurencję Rygi przy imporcie 

przez własne porty, niektóre taryfy stacyjne). 

SORO 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom,  zaburze- 

miom w żołądku i kiszkach, zastoinie w wą- 
trobie i śledzionie, bólom. krzyża, zaleca. się 

picie naturalnej wody gorzkiej „Erancišzka- 

Józefa* kilka razy dziennie. Załecana przez 

| NARTY 
Fabryki TOM£SZEWSKIEGO 

po cenach fabrycznych 

W'LEŃSKA 10 

Uchwały Zw. Muzyków 
URUCHOMIENIE ZIMOWYCH  KONCER- 

TÓW SYMFONICZNYCH 
| =/W dyskusji nad sprawą rozwoja ży- 

tuż muzycznego w Wilnie, w okresie ostatnich 
lat, która odbyła się ostatnio na walnemi ze- 
braniu W. 1. Oddz. Zw. Muzyków, stwierdzo- 
no zaniedbanie mazyki poważnej, co pociągnę 
ło za sobą wytworzenie bezrobocia wśród mu- 
zyków, jak również uniemożliwiło  zawodo- 
wym muzykom i młodym adeptom kontynno- 
wanie swej artystycznej pracy. 3 

Przyczyny, które złożyły się na powyższe, 
są następujące: | 

‚ Ю) Brak zainteresowania się poważnem 
życiem. muzyeznem: przez czynniki do tego po- 
wotane, 

2) brak funduszów inicjatywie prywatnej, 
«j. Związkowi Muzyków w pierwszym rzę- 
dzie, 

3) pozbaienie udziału pracy muzyków w 
radjo, z powodu nadawania produkcyj muzycz 
mych z płyt, łub też innych transmisyj. 

4) brak placówek muzycznych w teatrach 
miejskieh, pomimo, iż są zastrzeżenia w przy- 
znanej subweneji, jak również brak placówek 
nuzycznych prywatnych, 

5) zajmowanie placówki muzycznej przez 
arkiestry wojskowe w czasie sezonu letniego 
w Druskienikach, 

6) wyniki powyższego zaniedbania mu- 
zyki uniemożliwiają rozwój tej sztuki i zgóry 
przekreśleją ten zawód młodym, kształeącym 
się muzykom, jednocześnie pozbawiając mie- 
szkańców Wilna żywej muzyki, co charakte- 
ryzmje tem samem stopień jakoby niemuzykal- 
ności Kresów Wschodnich. 

Z uwagi na powyższe postanowiono otwo- 
rzyć sezon zimowy koneertów symfonicznych, 
organizowany własnemi siłami od dnia 26 gru- 
mia, z wymaczeniem następnych koncertów 
na dzień 6 stycznia i t.d. Koncerty postano- 
wiono urządzać w teatrze Lutnia lub w sali 
Komserwatorjum, w dni świąteczne o godz. 12 
w południe. . 

Po rozpoczęciu koncertów . postanowiono 
opracować budżet na koncerty dalsze do koń- 
ea sezonu, następnie zwrócić się o poparcie 
wj iniejatywy do dyrektora Departamentu 
Kułtury i Sztuki p. prof. Witolda Maliszew 
skiego, p. wojewody wileńskiego, p. prezyden- 
ta miasta, MKuratorjam i Starostwa, a na- 
stępnie do „Funduszu Pracy'* o pomoc ma- 
terjalną. 

Dla załatwienia powyższych spraw i 
przygotowania odpowiednich _ memorjałów, 
orax wręczenia ich osobiście właściwym 080- 
bom, wybrano komisję w osobach p.p.: perz. 
M. Zamsztejgmana, sekret. J. Kuczewskiego i 
Fr. Tehorza., г 

W związku z rozpoczęciem sezonu kon- 
oertowego postanowiono zaprosić następujący 
p.p. kapehnistrzów i prelegentów, mianowi- 

sie: : 
. @ Bit zamiejscowych: dyr. dyr. W. Maliszew 

ski, Tadeusz Mazurkiewicz, Adam Dolžyeki, 
Grzegorz Fitelberg, Walerjan Bierdiajew, Jó- 
zef Ozimiński i inni. 

„ Z sił miejscowych: dyr. Adam Wyleżyń- 
ski, prof. Konstanty Gałkowski, dyr. Rafał 

  

  

Rubinsztejn, dyr: Mieczysław Kochanowski, _ 
dyr. Mikołaj Salnieki. 

Jako prelegentów: prof. Michał Józefo- 
wiez, dyr. Witold Hulewicz, prof. Tadeusz 
Szeligowski, 

i m Warszawy mec. Mateusza Glińskiego. 
— 

POPIERAJCIE L.0.P.PJ 
  

5) Z pod działania taryfy wyłączony byłby 

dowóz na obszar jej działania niektórych ar- 

tykułów, produkowanych na miejscu, względ- 

nie wywóz tych artykułów miejscowych, któ- 
rych przeróbka może i powinna odbywać się 

na miejscu. 
6) W wyjątkowych wypadkach (np. zbo- 

że do młynów, drewno do tartaków) będ 
mogły mieć zastosowanie także regjonalne 
ryfy, działające wewnątrz obszaru ważn: 
taryfy zasadniczej. 

7) Oddzielnie należałoby uregulować 
problem taryt, obowiązujących przy przewo- 
zie towarów via Turmont i Druja. Sprawy 

   

    
   

te, łączące się z projektem budowy portu 
rzecznego w Drui, są obecnie przedmiotem 

studjów i uzgadniań pod kątem  widzemia 

technicznym i politycznym. Konkretne pro- 
pozycje w tym względzie Izba wysunie po u- 
kończeniu tych studjów wstępnych. 

Należy znaznaczyć, że powyższe postuła- 
ty Izby Wileńskiej idą po linji projektowane- 

zo w ubiegłym roku przez M-=stwo Przemysłu 

i Handlu uznania zasady stałej preferencji ta- 
ryfowej dla Ziem Półnoeno-Wschodnich w po- 
staci generalnej zniżki przewozów, nadawa- 

nych z tych obszarów lub do nich kierowu- 

nych. 

  

dln NYC 
— 25 proc., dla przewo- SI 

Ku podnies. stanu gospod. ziem Pėln.-Wsch. 
h ośrodków produkcji, mo 

gących  równoc: 2 w znacznie / większym 

niż dotąd rozmiarze być ośrodkami konsum- 

eji dla towarów produkowanych w innych pra 
i kraju. W dalszym toku prae w tym 

została wyłoniona specjalna podkomi 
zbie P.-H. w Wilnie dla spraw pod- 

niesienia gospodarczego Ziem Północno-Wscho 

dnich. 

Do Komisji tej weszli p.p. radeowie inż. 

dorowiez, d. Kapłan-Kapłański, inż. A. 
di oraz dr. K. Niżyńsk przewod-, 

o podkomisji wybrany został p. dr. K. 
i. Podkomisja zajmuje się obecnie 

waniem postulatów w stosunku do zrze- 
5 przedewszystkiem górno- 

seh na eelu odciążenie ko- 

i transportu wytworów tega 

х na Ziemie Półmoene-Wschodnie 
oraz powiększenie spożycia owych produktów 

  

    

  

Przed kilku miesiącami z inicjatywy Wi- ściowych, aktyw 
leńskiej laby Przemysłowo-Handlowej, a w 

nawiązaniu do wy! h znanego „Memorj 

łu w sprawie stanu gospodarczego Ziem Pół- 
noeno-Wehodnich““ z r. 1931 została powoła- 
na do życia w Katowieach specjalna Komisja 
mająca na cełu podniesienie stanu gospodar- 

czego Ziem Półnoeno-wschodnich, złożona z 
przedstawicieli sfer gospodarczych z różnych 
dzielnie. Prace tej Komisji objęły na po- 

czątku dziedzinę wzmożenia na Ziemiach Pó 
nocno-Wschodnich konsumcji różnych arty 
łów produkowanych, w dzielnieach przemys. 

wych Polski. Komisja ta zebrała szereg mate 

rjałów, które posłużą za podstawę dla dal- 
sżych prace w tym kierunku., 

Zainte wanie sfer przem; wych in- ś 

Polski, akcją podniesienia go- s 

ro Ziem Półnoeno-Wschodniech ma 
losów całej tej akcji, której celem ostatecz- 

mym jest stworzenie z Ziem tych pełnowarto- 
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— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Pow- 

szechna „Promień'' wraz z przedszkolem (Wi 
wulskiego 4 1 Witoldowa 35-a) przyjmuje za 

pisy na drugie półrocze. Lokal ciepły i higje 

uiezny. Bezpłatne komplety franeuskiego, O- 
płaty przystępne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

   si 

KSI 
NIEDZIELA — Pierwszy wieczór pode. Dzi- 

schė4 stsūcė g. 7,1 siaj t. į. 17-g0 „grudnia r. b. odbędzie się w 

p 17 = FR iakalu  Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR 

aaa Zachód ałeńce g. 250 lokolu Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR 

G. m powszechny“ z następującym programem: 

«ЗМБЕБЕНЕИНЯЕСОО. : 1) Odczyt o Matejce wygłosi p. St. 

KUMUNIKAT STACJI METEOROŁC- Antoszczuk, 2) Żywa gazetka — p. K. Bieliń. 

GICZNEJ USB W WILNIE. ski. Pocz. o godz. 6-tej więcz. 

i i Wstęp wohty 
Z dnia 16 grudnia 1933 T.. 3 : 

Ciśnienie średnie 766 — Zarząd Oddziału Okręgowego Związku 

Temperatura średnia — 18 Legjonistów Polskich w Wilnie, zwołuje na 
Temperatura najwyższa — 15 dzień 17-g0 grudnia, 1933 r. (niedziela) na g- 

Temperatura najniższa "ŻAB 1i-tą do lokalu własnego przy ul. Dominikań- 

Wan: północno wschodni skiej Nr. 8 m. I na drugie zebranie informa- 

Tendencja barom.: spadek žyjne dla Legjonistów z następującym  po- 

Uwagi: po południu chmurno. rządkiem. dziennym: 

3 „PROGNOZA. 1) Referat na temat 5 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzisiej czne w terenie" — wygłosi p. Edward Stubie- 
„Organizacje Społe- 

SŁOWO 

Sobota — Dniem wigilijnym 

WILNO. Wbrew różnym informacjom, je- 

szcze raz zaznaczamy, że wigilja w roku bie- 

żącym przesunięta została na sobotę, podczas 

gdy niedzielą 24 grudnia pozostaje wykłym 
dniem świątecznym. 

Kurja Metropolitalna wileńska wydała już 

w tej mierze odpowiednie zarządzenia. 
Co zaś się tyczy pasterek odbędą się w 

niedzielę. 

Tydzień Miłosierdzia 
Prezydjum „Tygodnia Miłosierdzia" pod 

protektoratem J. E. Ks. * Arcybiskupa  Romual- 

da Jałbrzykowskiego, Metropolity Wileńskiego 

„Caritasj składa bardzo serdeczne  podzięko- 

wanie wszystkim, którzy w jakikolwiek spo- 

sób przyczynili się współpracą lub ofiarą 

w organizacji i powiększaniu funduszów „Ty- 

godnia Miłosierdzia" na akcję pomocy dla naj- 

biedniejszych w Archidiecezji Wileńskiej. 

Zwłaszcza  Przewielebnym Ks. Ks. Pro- 

boszczom Prezydjum dziękuje za urządzenie 

„Tygodnia Miłosierdzia" na terenie swoich 

parafji Ks. Prof. Władystawowi  Staichowi 
z Krakowa za wygłoszenie cyklu podniosłych 

odczytów na temat „Wilno Święte*,  Uniwer- 

sytetowi Stefana Batorego za bezinteresowne 

użyczenie Sali Śniadeckich na odczyty i aka- 

demję, Prasie wileńskiej za poaieranie i pro- 

pagowanie akcji charytatywnej „Tygodnia”, 

Towarzystwu  śpiewaczemu  „Hasło* pod 

dyr. prof. Żebrowskiego, Pp. solistcć Ałdonie 

Potapowicżównie, Prof. Michałowi Telmaszew 

skiemu i Władysławowi Łuniewskiemu za u- 

świetnienie Akademii „Tygodnia  Miłosier- 

dzia” wykonaniem szeregu pięknych utwo- 

rów religijnych i śpiewie chóralnym, solowym, 
i muzyce, Stowarzyszeniom Akcji  Katolic- 
kiej. Organizacjom Św. Wincentego a Paulo 
Zgromadzeniom SS.. Misjonarek, Św. Rodziny 
i SS. Serafitek, Sodalicjom Marjańskim Pań, 
Panien i Akademiczek, oraz osobom prywat- 
nym za ofiarną pracę, trudy i czas poświęcony 

Bóg zapłać! 

Rozwój działalności Kola B.B. 
w.R. dzielnicy Śródmieście 
W dniu 14 b.m. w sali Sckretarjatu Wo- 

jewódzkiego BBWR odbyło się k ne mie- 
sigezne zebranie informacyjne członków Koła 

Zebrania prze 
. Aleksander Bor- 

man. Członkowie stawili się bardzo licznie, 
nieobeeni zaś uprawiedliwili się pisemnie wo- 
bec zarządu. 

NB Ti 

  

   
    

    

  

   
   

    

część zebrania złożył się 
. inspektora LOPP p. Bro- 

wa na temat. obrony przeciwga- 
zowej i przeciwlotniczej, ilustrowany przezro 
ezarni. 

Po ódczycie nastąpiła krótka przerwa, 
poczem fice-prezes koła p. Kazimierz Wój- 
cieki zreferował działalność koła, podkreśla- 
jąc znaczny wzrost zaintefcsowania prucami 
BBWR wśród członków i organizaczj społeoy. 
nych. + 
/_W dalszym toku obrad koło zdecydowało 

zorganizówać w pierwszych dniach stycznia 
choinkę flla dzieci bezrobotnej inteligencji. 
Dokonana niezwłocznie po tej uchwale zbiór 
ka wśród obecnych przyniosła na ten piękny 
tel kilkadziesiąt złotych. 

Przebieg obrad wykazał, iż koło dzielni- 
cowe w śródmieściu rozwija coraz owocniej- 
szą działalność i ruchliwość na wielu odcin- 
kach praey obywatelskiej. 

Tę ruchliwość koła zapisać należy 

  

      

na 

szym 17 grudnia. Ba Insp. Oświaty Pozaszkolnej Kuratorjum kap zasługi sprężystego zarźądn. 
Dość pogodnie i mroźno. Umiarkowane Okręgu Szkolnego Wileńskiego. © | | GZENSZREAWZZOSZDWA: "ĘĄ РТНТУСНЛИТЕА 

2) „O zbliżeniu Polsko - Estońskiem' — gąwnictw Gebethnera i Wołffa dla dzieci 'i iatry hodnie. wiatry wschodnie. opowie p. Mgr. Witold Rudziński. 

URZĘDOWA 3) Sprawy wewnętrzno - organizacyjne. 
— świadectwa przemysłowe Wykupywa- Obecność wszystkich  Legjonistów obo- 

nie świadectw przemysłowych jak dotych- wiazkowa : + 
czas odbywa się zbyt wolno, większość przed — Odczyt. We wtorek 19-go grudnia r. b. 
Siębiorstw liczy na ruch przedswiąteczny 1 o godz. 19-tej w lokalu Wileńskiego T-wa 
zwiększenie obrotów .co pozwoliłoby na 0- Rosyjskiego Mickiewicza 23 — 6 odbędzie się 
płacenie podatku odczyt p. A. Suworina na temat: 1) „Jaka 

MIEJSKA. kiedy i od kogo potrzebna pomoc dla ieczą- 

— Rada Miejska. Najbliższe posiedzenie <ych się głodem? 2) Co znaczy leczyć się nie 
Rady Miejskiej ma się odbyć w dniu 28 b. m. lekarstwami, a procesami przyrody człowieka. 

Porządek dzienny jest w opracowaniu ių o RAR 
“| Kontrola cen. Wobec spodziewanych W firmie „Poliot“, Mickiewicza 23, i w dniu 
prób podwyższenia cen w okresie przedświą- odczytu od godz. 18-tej w lokali T-wa. 

tecznym władze administracyjne  roztoczą Ści- RÓŻNE 
sły nadzór nie tylko na rynkach, lecz i w ca- *— Wystawa rzeźb i grafiki pod  protek- 
łem mieście w celu niedopuszczenia do zwyżki toratem Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych, 

— Dowóz żywności na rynki. Z powodu USB p. prof. Ludomira Śleńdzińskiego, zo- 
mrozów zmniejszył się znacznie dowóz to- stanie otwarta dziś 17. XII b. r. 'wystawa 
warów na rynki. Chłopi obawiając się chło- rzeźb art. rzeźbiarza Stanisława Horno - Po. 
dów zrezygnowali z piątkowego targu, licząc pławskiego i zbiorowa wystawa grafiki _ arty- 
że do najbliższego wtorku mróz spadnie. stów wileńskich w odnowionym iokalu Spół- 

— Trasa autobusowa linji 2 Na czas ro- dzielni Artystycznej ul. Mickiewicza 11. 
bót ziemno - kanalizacyjnych wozy linji Nr. — „Opłatek* dla członkiń Z. P. O. К. — 
2 dojeżdżać będą do uł. Chełmskiej róg Kal- Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet organi- 
waryjskiej (nie do koszar jak zwykle). Na zuje dla swoich  Członkiń w nadchodzący 
wszystkich innych linjach bilety przesiadkowe czwartek (21 b. m.) o godz. 7-ej wieczorem w 
będą wydawane tylko do ulicy Chełmskiej róg lokalu Związku (Jagiellońska Nr. 3/5. m. 

Kalwaryjskiej. „Opiatek“. 
Koszt wieczerzy wynosi 1 zł. Zapisy przyj- 

uje Sekretarjat Związku do środy włącznie, 
do 3-ej po poł. 

: POCZTOWA 
— Rozmowy telefoniczne podczas świąt, m 

Od 23 do 26, grudnia i od 31 do 1 stycznia W godzinach od 9-tej rano 
włącznie międzymiastowe rozmowy  telefo. tel.. 17-61. 
niczne jako obliczone na złożenie życzeń, bę- — Koło Sióstr Pogotowia Sanitarnego 
dą liczone z 40 proc. zniżką. Polskiego Czerwonego Krzyża przypomina, że 

UNIWERSYTECKA dziś o godz. 1T-tej w'lokalu P. C. K, przy 
— Nominacja na profesora. Dekretem P. ls Salas PRE BIE OPAC 

Prezydenta Rzeczypospolitej p. Osman Ach- za SAL SOC > 
wa wychowanek Uniwersytetu Wileń- e Ś kaiehi Jkieeopio 1 ObÓtNiCZY 

so S on ehiemjį Sekcja Teatralna  Chrześcijańskiego di 
: AKADEMICKA sytetu Robotniczego w Wilnie ul.  Metropo- 

—. Zamknięcie Mensy A ej litalna Ni. bo przypomina, że skromny tra- 
okres świąteczny. Zarząd ich dycyjny „opłatek” dla członków i sympatyków 
Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akade- 5 |; Ch. U. R. odbędzie się dziś t, j, w nie. 
pie USS > podaje do wiadomości, że = ZE Aa s T = godz. 17-tej 

lensa Akademi. w okresie Świąteczn : s PR” Kogia eo Na ada a 1 Stawiennictwo członków obowiązkowe. 
1934 r. włącznie czynna nie będzie. „ 7 Mikrofon na gwiazdce w szkole „Pro- SZKOLNĄ б” będzie w poniedziałek dnia 18 b. m. o 

— Kursy Przygotowawcze. Staraniem Zw. Vasko a: PP.) ь 
Legjonu Młodych wkrótce uruchomione zo- ke Se V. os 

staną Kursa Przygotowawcze dla kandyda- won CRA > OB „Zna- 

tów, którzy mają zamiar ubiegać się w roku szlakowanej polszczyźnie ń eš ы 
ЁЁШЁШ 1934 EA 29 2 D ka tendencji aloe c ać s: e Z m + ma Ža o. SERRA 2 tystyczne iłustracje, doskonale wydrukowane 
Pilotów jas Heej ' : na dobrym papierze — po cenie ак zniżonej 

O przyjęcie na wyżej ° ymienione Kursy że zwycięsko konkurują z tanią . ale jekże 
ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończył "cd tandetą, wydawaną przez  pokątnych 657 оЧОЛ НЫ у' 2 zu ŚR. wydawców. Oto ogólna charakterystyka wy- \ l w sz] oły powszechnej lub 2 y 
3 klasy gimnazjalne w wieku oa 13 do 18 lat. NY TZN EOS) 

Przyjęci kandydaci do Szkoły Podoficei- Bóle Reumatyczne, Lumbago, Ischias, 
skiej Piechoty i Pilotów otrzymują utrzyma- oraz wszelkie Nerwobóle leczy i koi świato- 
nie i naukę na koszt Skarbu Państwa. Kurs wej sławy SAPOMENTOL „MATULI''. 
prowadzony jest przez fachowe siły nauczy- Najwyższe odznaczenia na wystawach w 
cielskie i wojskowe. Nauka odbywa się w go- Londynie, Paryżu, Wiedniu, Marsylji i t.d. 
dzinach popołudniowych. Zapisy przyjmuje, Już jednorazowe użycie sprowadza znacz- 
oraz informacyj udziela kierownik kursów: ną ulgę. 
ul. Sierakowskiego Nr. 23 eodziennie od godz. Do nabycia we wszystkich aptekach 
9 — 11 rano i od 3 -— 6 po poł. skłądach aptecznych. . 

  

di 

młodzieży, stosownych dla każdego wieku, 
każdego gustu i.. każdej kieszeni. 

— Osoby chore na gruźlicę płuc, pragną- 
ce uskutecznić kurację według metody p. A. 

Suworina, proszone są o przybycie w dniu 
19-go b. m. o.godz. 19-tej na odczyt w loka- 

lu, T-wa 

wicza Nr. 23), 
warunków wspólnej kuracji. i 

— Zachorowania zakaźne. W dniach od 
3 grudnia r. b. na terenie Wileńszczyzny za- 

notowano: 7 wypadków duru brzusznego (1 

śmiertelny), 21 wypadków płonicy, 9 błonicy, 
(2 śmiertelne), 11 duru plamistego, 21 odry, 
3 róży, 3 krztuśca, 23 gruźlicy (3 śmiertel- 
ne), 26 jaglicy, 3 ospy wietrznej. 

TEATR I MUZYKA: 
— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

Dziś o godz. 4-tej popoł. po cenach* propa- 
gandowych' grana będzie przepiękna op. — 
„Gejsza“ z występem gościnnym Marji Kaupe, 
pozostała. obsada premjerowa. у 

— „Pod białym koniem" po cenach zniżo- 
nych. Dziś o godz. 8.15 wiecz. rekordowe wi- 
ldowisko „Pod : białym koniem', które mimo 

dużej liczby przedstawień nie przestaje być 
największą atrakcją bieżącego sezonu. Teatr 
„Lutnia* mimo ogromnych kosztów * wido- 
„wiska, ceny miejsc znacznie obniżył, aby to 
widowisko udostępnić wszystkim. 

— Premjera op. „Targ na dziewczęta”. — 
Teatr „Lutnia” najweselszą operetkę  bieżą- 
cego sezonu pragnie pokazać Wiłnu w o- 

kresie Świąt. Premjera tej op. pod nazwą 

„Targ na dziewczęta” grana będzie w bieżącym 

tygodniu, w reżyserji K. Wyrwicz - Wichrow- 
skiego. W operetce tej bierze udział cały bez 
wyjątku zespół artystyczny, oraz liczni staty- 
ści, zwiększone chóry, bałet i orkiestra. 

    

— TEATR MIEJSKI NA. POHULANCE — | 
2 2 ostatnie. przedstawienia „Stefka*, Dziś w 
niedziełę dnia 17 grudnia o godz. 8-ej wiecz. 
przedstawienie świetnej komedji Deval'a — 

„Stefek” w reżyserji: W. Czengerego, w wyko- 

naniu Świetnie zgranego zespołu z M. Węgrzy- 
nem w roli tytułowej. 
— Dzisiejszą popołudniówka. Dziś w nie- 

dzielę dnia 17 b. m. o godz. 4-tej przedstawie- . 
nie popołudniowe wypełni , arcyzabawna i 

nadwyraz wesoła komedja St. Kiedrzyńskie- 
go p. t. „Piorun z jasnego nieba”, po cenach 
zniżonych. 

We wtorek dnia 19 b. m. premiera  „Miri- 
am“ — F. Halperina. 

  

  

TEATRMUZYCZNY LUTNIA" 
D zi š dwa przedstawienia 

0 g. 4 pp. po cena h propagandowych 

Gejsza 
operetka w 3-ch akt, JONES”A 

o g. 8 m. 15 w. po cenach Žaižonych 

Ped białym koniem 
oDer. w 8-iu obrazach Benatzky”ego 

Li ai k a a i a a a k OTSEYAWWSOOYWIA Z: 

Rosyjskiego w Wilnie (uł. Mickie- + 
celem porozumienia się co do * 

PRZODUJĄCA 
w POLSCE 

  

  

    ši NAJLEPSZE PE FUMY 
iWODY KOLCHSKIE     

  

Zaboica z ulicv Zgoda 
PORACHUNKI WŚRÓD 

WILNO. Notowaliśmy wczoraj zabójstwo 
na osobie Wincentego Pietrusewicza (Prosta 

17), który padł na ul. Zgoda ugodzony nożem 
w plecy. 

W ciągu nocy policja zdołała wyświetlić 

cały wypadek oraz ująć sprawcę zabójstwa. 

Jak się okazało, zabójstwo popełnione zosta- 
ło podczs bójki na tle porachunków  osobi- 

stych. Sprawcą jest Władysław  Dustowski 

(Świerkowa 19) przezwiskiem „bombaluk''. 
Przyznał się on do winy. ‚ 

Tak Pietrusewicz jak i Dustowski gra- 
sowali na rynkach gdzie uprawiali grę w bla- 

szki, lub trzy karty. 
Obaj znai byli dobrze policji jako pozo- 

stający w ścisłym kontakcie z „Miszką Gre- 
kiem''. Ostotnio między. wspólnikami powstał 

PORZUCONE 

OSZUSTÓW RYNKOWYCH 

zatarg na tle rozrachunkow. Krytycznego wie 

czoru Dustowski wywabił  Pietrusewicza z 

mieszkania chcąc udać się razem na „dzin-toj 
rę'. W urodze wynikła między nimi bójka, 

która zakończyła się śmiercią jednego z nich. 
Wypadek z Pietrusewiczem należy trakto 

wać jako rezultat porachunków w świecie 
przestępczym. Kolejnym etapem tej sprawy 

będzie zemsta na osobie Dustowskiego ze stro 
ny towarzyszy zabitego. 

Dustowski zdaje z tego doskonałe spra- 

wę, więc nie negował swej winy, aby dostać 

się do więzienia, gdzie będzie się czuł bar- 
dizej bezpieczny niż w domu. Nie dziś, to za 

rok dosięgnie go jednak nóż lub kula mści- 

ciela, bowiem świat przestępczy kieruje się 
własną „sprawiedliwością *. 

NA MROZIE 
UMYSŁOWO CHORA I12-LETNIA DZIEWCZYNKA 

WILNO. Wczoraj na rogu zaułka Szkap- 

lernego znaleziono porzuconą na ulicy umysło 
wo-chorą Franciszkę Wejsmanko lat 30 po- 
chodząca gdzieś z pod miasta. 

Nieszczęśliwa miała odmrożone ręce i 

nogi. Chorą przewieziono: do szpitala Sawicz. 

Policja poszukuje tych, którzy pozosta- 

wili umysłowo-chorą w niebezpieczeństwie. 
Również wczoraj na ul. Zawalnej zauwa- 

żono zziębniętą 12-letnią dziewczynkę porzn- 
coną przez rodziców. Nazywa się ona Jadwiga 
Sawicka. Siekorawno ją do opieki społecznej. 

Rewizja w Burze Reklamacyj Kolejowych 
Borkowskiego i Izraelita 

WILNO. Na zarządzenie prokuratury prze Borkowski były urzędnik kolejowy otwo- 

prowadzona została rewizja w biurze taryfo- rzył biuro reklamacyj towatorowo-kolejowych 
wo-reklamacyjnem Borkowskiego i Izraelita i 

mieszczącem się przy ul. Trockiej 13. 

na tem tle dopnszczał się różnych wykro- 
czeń w wyniku czego całą sprawą zajęły się 

W wyniku rewizji obu wspólników zatrzy władze śledcze. 
mano, zaś znałezione księgi zakwestjonowano. 

  

test dostosowanie odpowiednich preparatów oda e do. ińdywidual- 
'nej właściwości cery, jeśli ma być osiągnięty pożądany, skutek. Nawet 
puder musi być odrębny dla tłusłej i suchej cery i nie może być uniwer- 
salny. Do tłustej cery 
odtłuszczający puder 

nadaje się jedynie D-ra Lustra 
higieniczny, zaš do svcheį 4 

prawidloweį cery Dra Lustra puder egzctyczny 

  

Adres: uf. 
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      aš 0 Cinzano zestawia się z najprzedniejszych sta- 

rych win, a specialne zioła zdrowotne nada- 

ią mu subtelny aromat. a e 
ił Cinzano od przeszło 100 lat dostarczany jest      

  

WEJ 
Vova 
MaNcisco cdr 

—UWAGA— i 
_ Nadszedł już sezon šwiąteczno-karnawalowy! 
Pozwolę sobie przypomnieć Sz, Panom trmę 
„która wykonuje stroje wizytowe po cenach niskich z materjałów własnych, 

1 : «az powierzonych. 
WILEŃSKA 32 I pię'ro tel. 15-51. 

ka 

St. KRAUZE 

  
NA ŚWIĘTA 

INZANO 

  

| w jednakowej doskonałej jakości. 

4 Należy zwracać uwagę na nazwę Cinzano. 

! Wszedzie do nabycia. 

CO GRAJĄ W KINACH: 
HELJOS — Kapitan Dreyfus 
PAN — Rewizor. 
ROXY — Maleńka z Montparnase 
CASINO — Dzika dziewczyna. 

LUX — Gehenna kobiety 

— Podaiebni rycerzy* Dziś w Sali Domu 
Ludowego na Sołtaniszkach o godz. 16-tej od 
będzie się specjalne przedstawienie  „Podnie- 
bnych Rycerzy* wyłącznie dla młodzieży, 
wszystkie miejsca po 30 gr. 

Wieczorem zaś o godz. 
sko nieodwołalnie zostanie 

raz ostatni. : 
Ceny miejsc zniżone od 30 gr. do 1- zł. 
Dochód z powyższych przedstawień prze- 

znaczony zostanie na najbiedniejszych  parafji 

Niepokalanego Poczęcia. 

19-tej widowi- 
powtórzone po 

Zbyteczny wyjazd zagranicę!  Zbyteczne 
używanie zagranicznych wód mineralnych i 
soli przeczyszczających. — Lepsze mamy w 
kraju! 

WODA GORZKA MORSZYŃSKA i 
NATURALNA SÓL MORSZYŃSKA 

są niezastąpionym lekiem w schorzeniach żo- 

łądka, jelitt "wątroby i nadmiernej otyłości. 

Do nabycia w aptekach i drogeriach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— WSPÓLNICY P. ABRAMA. Abram 
właściciel fabryki mydła w Wilnie wszedł 

zobowiązał się sprzedawać wyroby 
aa prowincji 

Z pierwszym transportem prócz owego 

sobnika udał się na wieś sam Lew, a że my- 
dło szybko .sprzedano więc już z Dokszyc 
postanowiono wrócić na sobotę do  Wiłna, : 

aby przed świętem jeszcze raz objechać po- . — 

W drodze współnik Lewa wraz z szoferem, | 
obrabowali go z zainkasowanej gotówki, a. 

Lewa na 

w dodatku wyrzucili z samochodu na drogę <A 
daleko od osiedli; . : : у PG, 

Fabrykant ostatkiem sit dobrnąt do naj- 

bliższego posterunku policyjnego, gdzie Opo- 
wiedział o swej przygodzie. | Р 

— ZŁODZIEJKA BIELIZNY. Zatrzymano 
Chasię Michalewiczową (Wiłkomierska 45) z 

„bielizną wartości 150 zł. skradzioną przy ul 
Zawalnej 22. 

— Pożary. Straż pożarna wyjeżdżała na 

ul. Pióromont 6, gdzie w mieszkaniu Ałeksan- 

dra: Chwolesa od pieca zapaliła się Ściana. — 

Również pożar wybuchł na Raduńskiej.4 w 
mieszkaniu Rafała  Wiszumirskiego  zapa- 
liła się tam od pieca podłoga. Straż ogniowa 
pożar rychło ugasiła. ‚ 

— PRZEJECHANY PRZEZ TAKSOWKĘ. | 
Na rogu Teatralnej i W. Pohulanki taksówka - 
Mikołaja Bułajewa (ul. Cicha 5). przejechała 
11-letniego Tadeusza Bałtrusowa w chwili, gdy 
przechodził przez jezdnię. Wypadek wydarzył 
się wczoraj w godzinach | К ч 
Stan rannego, który doznał obrażeń głowy, jest 
ciężki. Leży on w szpitalu św. Jakóba, dokąd 

w porozumienie z pewnym osobnikiem, który go zawiozło Pogotowie Ratunkowe.



  

  

Międzynarodowy mecz hokejcwy 
Wygraliśmy z Łotwą 2:0 

Pierwszy mecz hokejowy na wielką ska- 
lę mecz międzynarodowy. Niejako otwarcie 
sezonu. źainteresowanie meczem ogromne (nie 

odstraszył nawet mróz). Widzowie zwartem 

kołem otaczali przez cały czas lodowisko i z 

zainteresowaniem przyglądali się zarówno grze 

jak i popisom w jeżdzie figurowej. 
Mecz zaczął się punktualnie o zapowie- 

dzianej godzinie (brawo organizatorzy)! Pier- 

wsza tercja upłynęła pod znakiem przyzwy- 
czajenia się do warunków gry i poznania 
przeciwnika. (Mecz pierwszy raz rozegrano w 

Wilnie przy świetle elektrycznem). Łotysze 

mają za sobą sukcesy we Włoszech i w kra- 
jach północnych, Ognisko zaś z początkiem 
obecnego sezonu zaprezentowało się jako po- 

ważny przeciwnik w rozgrywkach o Mistrzo 
stwo Polski. 

Gra ciekawa i szybka z przewagą indy- 
widnalnych nrzebojów. Łotysze pokazują swo 

je atuty szybkosc i ostrość gry, technicznie 

jednak ustępują miejscowym. Kończy się 

1-sza tercja wynikiem bezbramkowym (0:0). 
Część druga. Ataki przybierają na gwał- 

towności. Wiro-Kiro interwenjuje w bramce 
spoxojnie i pewnie. Godlewski J. i Kremer, 

stwarzają pod bramką przeciwnika niebez 

pieczne momenty. Wynik jednak w dalszym 
ciągu pozostaje niezmieniony. 

Tercja trzecia podrywa wilnian do ataku. 

Łotysze nie pozostają dłużni. Bramkarze pra- 

cują, wyłapując szereg ostrych strzałów. Gra 

nabiera błyskotliwości i przemyślenia — sta- 
je się ogromnie ciekawą. Wreszcie jedną z 18] 

ładniejszych kombinacyj Godlewski J. wień- 

czy bramką. Łotysze zrywają się do odwetu, 

nie jednak nie mogą zrobić. Ognisko jest w 

tej tercji zdecydowanie lepsze, co dokumentu 

je drugą bramkę strzeloną przez Okułowicza. 
Wynik ostateczny 2:0 — Sukces duży. 

Sędziował p. F. Wasilewski. 
W przerwie dwie łyżwiarki łotewskie 

demonstrowały jazdę figurową. O ile p. L. 
Dreimanis nie poxazala nic nadzwyczajnego, 
o tyle p. Alisa Džeguze zachwyciła publicz- 
ność kunsztem swej jazdy. Tyle w niej było 

AO ALU KA 

PRACOWNIA OBUWA 

F. Nosowicz wileńska 20 
P leca obuwie narciarskie i speitowe oraz 
wszelkie inne w nal:pszym gstnnku 

C -y nr storo 

Fakty o pudrze 
do twarzy 
Uczony opowiada o 

zdumiewającej nowej recepcie 
2 3 

    
   

  

         

"Niezwykłe doświadczenia laboratoryjne, 
czynioge nad nową receptą pudru do twarzy, 
miezbicie dowiódty, że każda kob'eta może * 
obecnie osiągnąć piękną, młodzieńczą cerę . 
1 pozbyć, się na zawsze połysku fosa, krost - 
i wszelkich wad cery. 

Składnik. tak wybitnie wyróżniający ten 
puder od innych nazywa się pianką kremo- 
wą. Dzięki niej właśnie puder trzyma się 
cały dzień, nawet w deszczową i wietrźną 
pogodę, pomimo pocenia się podczas tańca lub 
uprawiania sportów. 

Wyłączne prawa w całym Świecie na tę 
cudowną nową recepię nabyła fitma Toka- 
lon. Specjalnym wypróbowanym i opatento- 
wanym sposohem miesza się w ściśłe wy= 

«mierzonym stosunku ową piankę kremową 
z najcieniej przesiewanym pudrem, otrzymu- 

fąc kę drogą znakomity paryski Puder To- 
kalon. 

Wypróbuj pudełeczko Pudru Tokalon, je- 
dynego pudru preparowanego na piance kre* 
mowej. Natychmiastowe i zadziwiaiące 
upiększenie Twego wyglądu wabudzi podziw 
1 zazdrość przyiac'ółek. 

  

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
Chan opowiedział co zaszło. 

Dziewczyna potrząsnęła głową ze zniechę- 
ceniem. Ч 

*— Chyba nigdy już nie będzie temu koń- 
ea! — westchnęła. 

— Wszystko co się zaczyna musi mieć 
koniec, — uspakajał Chan. — Ten łotr wyka- 
zaje ogromny spryt i rozum, nie wymknie mn 
się żaden drobiazg, ale wiadomem jest, że naj- 
mędrszym nawet zdarza się pomyłka.... Man: 
wrażenie, że poznaliśmy się z panem wczoraj 

w porcie, pan się nazywa... 
Q, przepraszam, — przerwała szybko dzie 

wezyma, — Byłam oszołomiona widokiem panu. 

Panie Inspektorze Chan, oto Mr. Kennawav. 
Właśnie opowiadałem mu, jak rozkosznie spę- 

dziliśmy u pana wczorajszy wieczór i ile stra- 
«ił na tem, że nie był z nami. Bardzo był 

— Byłby pan mile widziany w moim do- 
mm, — zauważył Chan i dodał: — Bardzo inte 
resował mnie zawsze Boston, musimy znaleźć 
chwilę czasu na pogawędkę o pana rodzinnem 

mieście. Teraz nie będę państwu przerywał wę 

‚ З, na zasadzie art. 1030, 1031 i 

finezji i 
łyżew. 

Na podkreślenie zasługuje również pięk- 
my strój obn łyżwiarek. Atlas, aksamit, puch, 
białe, delikatne obuwie podkreślały estetykę 

Dziś, o godz. 12 mecz rewanżowy i po- 

wtórzenie popisów łyżwiarskich. J. L. 

BRATZ POCHYCADKOPAFOKI SZOK ACROSS 

Radle wiieńskie 
NIEDZIELA, dnia 17 grudnia 1933. 

9,00 Czas, Gimnastyka, Muzyka, Dziennik 

por., Muzyka, Chwilka gosp. dom. 10,05 Trans 

misja nabożeństwa, 11,57 Czas, 12,05 Program 

dzienny, 12,10 Kom. meteor. 12,15 Poranek 
symfoniczny. 13,00 Odczyt, 13,15 d. c. poranku 

14,00 Transm meczu bokserskiego, 14,30 Au- 

dycja dla wszystkich, 15,00 „Znaczenie wapna 

w glebie" odczyt. 15,20 Muzyka, 15,45 „Kuch- 

nia dziecięca" pogad. 16,00 Audycja dla dzieci, 

16,30 Utwory Cezarego Francka (płyty), 16,45 

Kwadr. liter. 17,00 „Pieczenie ciasta Świątecz- 

nego" pogad. 17,15 Audycja ludowa. 18,00 Słu 
chowisko, 18,40 Nowe płyty muzyki tanecznej. 
19,00 „W świetle rampy* nowości teatr. 19,15 

Codz. odc. pow. 19,25 Rozmaitości, 19,30 Ra- 
djotygodnik dla młodz. 19,45 Program na po- 
niedziałek, 19,50 Muzyka lekka, 20,50 Dziennik 
wieczorny, 21,00 Odczyt aktualny, 21,15 We 

Giełda warszawska 
Z dnia 16 grudnia 1933 r. 

Belgja 123.75 — 124.06 — 123.44 
Holandja 357.95 — 358.85 357.05 
hopenhaga 130,30 130.95 129.65 

Londyn 29.13 29,27 2899. 
Nowy York czek 5.70 — 5.73 — 5.67 
Paryż 34.87 34,96 34.78 
Praga 26.44 26.50 26.38 
Stokholm 150.10 151,05 149.55 
Szwajcarja 172.20 172,63 171.77 
Włochy 46.85 46,97 46.73 
Berlin w obr. pryw. 212.40 Tendencja 

przeważnie mocniejsza. 
Dolar w obr. pryw. 5.66 5.68 
Rubel złoty 4.68 

ofiary 
Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Romuald 

Jałbrzykowski, zamiast  powinszowań — уа 
tecznych i Noworocznych, przez Instytut Ak- 

gracji, tyle talentu i opanowania 

  

cji Katolickiej (ul. Metropolitalna Nr. 1) zło- 

żył następujące ofiary: 

1. Na zapomogi dla niezamożnych 

.  Alumnów 200 zł. 
2. Dla Domu Dzieciątka Jezus. 100 zł. 
3. Dla Domu Matki Boskiej Miłosier- 

100 zł. 

100 zł. 
dzia 

. Dla Domu nieuleczalnie chorych 

. Dla ubogich, pozostających pod 
opieką Konferencji Św. Wincen- 

tego a Paulo Panów 
. Dla ubogich, pozostających pod 

opieką Konferencji Św. Wincen- 
tego a Paulo Pań 

. О1а Społecznego Komitetu pomo- 

cy ubogim i walki z żebractwem 
. Dla. najuboższych, pozostających 

pod opieką stowarzyszenia „Ca- 
ritas“ 

. Na Herbaciarnię @а niezamożnej 
inteligencji 

. Do Komitetu Ratowania Bazyliki 
Wileńskiej - 3000 zł. 

Józef Uciechowski na Śródmiejskie Koło 
Pań gwiazdki dla dzieci bezrobotnych zł. 50— 

„Nasz Papier“| 
N emiecka 31 

Poleca zabawki choinkawe w wielkim wy 
borze, księgi handlowe i materjały piśmienne 

Dostarcza d» urzędów i szkół 

Ceny konkurencyjne 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go, mający siedzibę urzędową w Wil- 
nie pnzy uliey Zygmuntowskiej pod Nr. 6 m. 

1033 Ust. 
Post. Cyw. obwieszcza, że w dnia 22 grudnia 

1933 roku od godz. 11 rano w Wilnie przy uli 
cy Wielkiej pod Nr. 15 odbędzie się sprzedaż 
& licytacji publicznej ruchomości,  stano- 
wiących własność firmy „Ch. Dinces'', skła- 
dających się z gramofonu szafkowego, 3 bęb- 
nów, 1 kontrabasa, 5 barytonów, 5 skrzypiec, 
oszacowanych na sumę 930 zł, które można 
oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, 
w czasie wyżej oznaczonym. 
Wilno, dnia 13 grudnia 1933 r. 

: Komornik A. Rubom. 

100 zł 

100 zł. 

100 zł. 

100 zł. 

100 zł. 

  

  
  

42) 

Zwyciezca 
ny eałemu towarzystwu z tytułu i nazwiska, 
nonsensem byłoby próbować utrzymać incogni 
to. Wobec tego mam zamiar rozmówić się ze 
wszystkiemi uczęstnikami wycieczki, co do wy- 
darzeń ostatniej nocy. 

— Zaczyna się znów stara historja, — 

zauważył Kennaway. — Zbieramy się co pe- 
wien czas wszyscy razem dla rozmowy z in- 
spektorem pol od początku podróży! W 
każdym razie pan będzie kimś nowym, pewna 

rozmaitość nie zaszkodzi. Życzę pana  powo- 
dzenia, panie Inspektorze Chan. 

— Dziękuję bardzo. Będę się bardzo sta- 
rał, Coprawda wchodzę w to wszystko tylne- 
mi drzwiami. Ale dodaje mi otnchy stare przy 
słowie: żółw, który wchodzi do domu przez 
kuchenne drzwi znajdzie się w końcu na ho- 

norowem miejscu jadalnego stołu! 
— A tak, w zupie! — roześmiał się Ame- 

rykanin. 
Chan zawtórował mu. 
— Stare przysłowia nie mogą być brgne 

zbyt dosłownie. Muszę odejść, by spróbować 
kuchnię tego okrętu. Nieco później spróbuję 
cierpliwości państwa. 

   

    

    
    

  

OGŁOSZENIE 

Zarząd Miejski m. Wilna ogłasza przetarg 
na dostawę pieczywa i mleka do szpitali miej- 
skich, Przytułku i Stacji Opieki nad Matką 
i Dzieckiem oraz Ośrodka Zdrowia. 

Oferty, ze wskazaniem ceny _ ryczałtowej 

łub procentowego ustępstwa od cen rynko- 

wych, należy składać do dnia 20 grudnia 

1933 r. 

Otwarcie ofert i ustny przetarg odbędzie 

się w tymże dniu o godz. 9 m. 30 na mleko 

i o godz. 10 m. 30 na pieczywo 

Stający do przetargu powinni złożyć wad- 

jum w wysokości 300 zł. 

Przyjmowanie ofert i udzielanie informa- 

cyj uskutecznia się w Wydziale Zdrowia i 
Opieki Społecznej, (pokój Nr. 2). 

Zarząd Miejski m. Wilna 

PACZKI 
odzieżowe d 0 R o sį I 

z gwarancją szybkiej dostawy 

wysyła 

DOM HANDLOWY 

W iE. SZUMAŃSCY 
Wilno, ui. M ckiewicze Nr, 1. 
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PŁYTY GRAMOFONOWE 

"„ODEON“ 
stoją na najwyższ m poziomie technicznym 
i artystycznym. Dzięki 'emn zdobyły cgólne 
aznanie. — STALE NOWOSCI na płytach 
„O! EON'' z dziedziny mnzyki lekkiej i po- 
wałuej do nsbvci w największym wyborze 

w firmie „UNiWERSAL'* ui Wielka 9. 
Wielki wybór patefenów 

PFYYYYVYYVYVYYYYYYYVYV' 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
UART 

Jj НМАНН ОНИМ НЫНОЫ 
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Już czes pemyśleć 
o cgłoszeniach świątecznych 

Ogloszvnia do „SŁOWA! i inrych pism — 
przyjmuje na bardzo dogodnych warurkach 

BIUR© REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

w Wilnie, Gerbarska 1, tel. 82.   
RAJUFORCZYWSZE 

BÓLE GŁowy 
USUWA 

  

  

CUKIERN A i PIEKARNIA 

„TURAN” Ch. Wajsow 
poleca na święta wyrcby cnkiernicze i pie 

karskie. Przyjmnje zamówienia. 

Wykonanie szybkie i sol dne 
Ceny przystępne 

CENTRALA: nl Mickiewicza 42. OD >ZIAŁY: 
Zawalna 7, Zawalna 21, Ostro ramska 2, 

Zamkswa 8, Zariecze 10, 

Rażią chorobę wyleczysz 
jeżeli regularnie zażywać będziesz 

ZIOŁA Dra BREYERA 
najskuteczniejsze w nast. chorobach: 

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

przemianie materji, nieczystości 
cery, chorobach skórnych ь 

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

Nr. 4 — w chorobach nerwowych, bólu 
głowy, bezsenności, ogólnem wy- 
czerpaniu 

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

Nr. 7 — w chorobach nerkowych i pęche- 
rzowych 4— 

Nr. 9 — przeczyszczające w chronicznem 
zatwardzeniu i hemoroidach 1.50 

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w 

aptekach, składach aptecznych i drogerjach 
łub w wytwórm 

„POLHERBA' — KRAKÓW PODGÓRZE, 
Skrytka Nr. 48, 

Zainteresowani otrzymają na żądanie darme 

w wytwórni broszurę „Jak odzyskać zdrowie*. 

  

3.50 

3— 

550 

Wszedł do jadalni okrętowej, gdzie dano 
mu oddzielny stolik. Po krótkiem Śniadaniu, 

wstał i miał wyjść, gdy poznał przy drzwiach 

doktora Loftona. Stanął przed nim. 

— A, pam doktór, — rzekł, — Czy nie 

uezyni mi pan zaszczytu poznania mej twarzy? 

Lofton przyjrzał mu się. Mało było osób, 

które mogły patrzeć na uśmiechającegosię Cha 
na i nie odpowiedzieć mu uśmiechem. Ale Lof- 
ton nie wygładził nawet zmarszczonych brw.. 

— Tak, — rzekł, — przypominam sobie. 

Pan jest z policji, zdaje się. 
— Jestem inspektorem policji w Honolu- 

lu, — tłomaczył Chan, — Czy mogę usiąść 540 

koło pana? 

— Owszem, — mruknął Lofton. — Ale 

niech pan się nie dziwi, że moje przyjęcie nie 

jest zbyt serdeczne. Jestem wyczerpany Gią- 

głą styeznością z detektywami. Gdzie jest te- 

raz pański przyjaciel Duff? 

Charlie podniósł brwi: 
— Pam nie słyszał co Się stało z Duffem? 

— Naturalnie, że nie słyszałem, — wysa- 
pał Lofton. — Mam pod swoją opieką dwana- 
ście osób i te mi sprawia dosyć kłopotu. Nie 
mogę się jeszeze zajmować każdym poliejan- 
tem, który się w pobliżu pokaże!* Więc cóż się 

stało Duff'owi? Mów że pan nareszcie! Mam 

nadzieję, że nie został zamordowany ? 

  

4— 

  

  

    

    

ŚCANTOR 
    Recenzje świata jednogłośnie orzekły, że- 

   

najpiękniejszym filmem sezonu jest 

„Urwis z Hiszpanii” 

  

     
   ZIKĄ 

) ZIEWCZYNA 

z dawno niewidzianą CLARĄ 

BOW w roli czarującej 

dzikuski. skiej 
indyj- 

Wzruszające 

sceny pełne napięcia. Subtelna 

Nad progr.: 

gra wielkiej artystki. 

8 nadzwyczajnych 

dodatsów 
  

  

Dzś! U w AGA! Film, który entu.jaz muje cały Świat 

pitan Dreylus 
arcydzieło, osnute ua tle słyn. szpiegowskiej zfery we Francji, — W rol. główn. 

naiwyb. artyści europ. Koncert gry. niespot. w żadaym filmie. Kady pow. widzieć. Nadpr.: Atrakcje 
  

  

[ID 

: кп э 

TYLKO 

DZIS 
w kinie 

Il 
$ 

Lasra BURJAA 
Ned program: atrzkrje dźw kowe, 
seansów punktualnie: 4 6, 8 i 10.15— „LA MŁODZI ŻY DOZWI LONE 

alv jest d D'ze Og'Zana, 

— Upis'z» się c p'zyb:cie na peczątki 

Jawo piem era 

jako СнН СЕ STAKOW 
w klasycznej KOMEDJI GOGOLA 

REWIZO! 
  Dzw:ĘsO+E aino 

„ROXI“ 
MI4KIEWICZA 22, 

Dziś! Najaowszy przebój »rodakuji francnski j r. 1933-34, — Po raz pierwszy w Wilnie 

». „MALEŃKA z MONTPARNASSE" 
W rol. gł: Najpiękniejsza kobieta Paryża Grazia Del Rio Nad p'cgram: Dodstki dźwiękowe. 
    

  

tel. 15 28 ` 

16 ВА 
1 „Cztowi-k o sta twarzach* fenomenslny B ris Carlcff I1ko ginchoniemy szaleniec w potęžnym filnie niesamowitym 

6 Film dla lsdzi © mocnych ne wach. 
Nad progr: Dwaaktowa komedja rysurkowa i „PAT, 

  

PRZERWE 
Lekarze 

D GROWSKYKOWZTNESY TI 

Dr. Janina Potrzebne. 
PIOTROWICZ- „cwen'u Ini- od zaraz 

JURCZENKOWA 
Ordynator szpit. 

Sawicz 
Choroby skórne, 

weneryczne, kobiece 
WILEŃSKA 34. 

Od 5 — 7 wiece. 

DOKTOR — 

Zeldowicz 
Choroby . skórne, wene- 
tyczne, narządów mo- 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 

DOKTOR 

ZELDOWICZOWA 
«ubiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
od 12 — 2 1 od 4-4 
przeprowadzili się z 

Mickiewicza 24 

    

na Wileńską 28 
Tel 277 

WADDADAADADACAGAAANA 

Kupno 
1 SPRZEDAŻ 

Działki 
letniskowe 

„Parczew* przy sta 
„ejj nad jeziorem i 
rzeką Żejmianą do 
sprzedania tanio na 
raty, — Wiadomość: 
Wilno, nl Mickie 
wi.za 15—4, tel 545 

5-POKOJOWE 
MIESZKANIE 
Suche, słonecz.e, cie” 
płe, z wszelkiemi vy- 
£ dami, przy sp kojnej 
ulicy śródmieścia, — 
Zgłoszenia  przyymuje 
Administrscja „Siowa* 
pod w, M. \ 

——— 
POKÓJ 

dla solidnego lokatora 
1 wszelk em! wygod.mi 
Mostowa d. 3a m 28 

DO WYNAJĘCIA 
4 pokojowe m cszkanie 
ze wszelkiemi wygoda- 
mi. »iłcomierska 5a 

POSZUKUJĘ 
niednżeg: Icksln ra fa- 
brvc kę. Oł-ity „Zolin* 
„Słowo* Zamkowa 2 

Nowoczesne 
5 pokoi z kuchnią do 
wynsjęcia „Dom Spół. 
dzielczy * Mostowa 
Nr. За 

— — — — — — 
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Ma 

Por zukusa 
PRACY 

Buchaiter 
dokladnie obeznsny & 

  

  

Ceny na 1 sry seans od 25 gr. 
  

  

  ROLNIK 
w starszym wieka s 
dłog letnią praktyką i 
szk łą nkofi zoną rol- 
niczą, znajdujący 

Inteligentny 
rzedca z  kilkoletnią 
praktyką rolaą 1 ze 
skończ. sz:ołą posza-    

rachunkowością  prze- 
mysiową, rolną, ka:   Spółka Parcela yjna 

  

  pre T piecką, samorządową i 
państwową, pizysięg'y 

L k į rzeczoznawca sądowy— 
0 a e przyjmie pracę wieczo- 

pew "ozgę  rową w Wit ie. Prze. 
2 MIESZKANIA prowadza rewizjebil n- 

cztercpokojowe z ła- sów i rachuvkowości 

koje posady w ma ątka 
jako rządca, również 
może prowad ić książki 
gosp dorsta roinego. — 
Esentnalnie zna się 
dob'ze w leśnictwie. — 
Nieśnieska22 mieszk, 7 
Wilno. 

ое — dow 

  

krytycznych wa an 
materjalaych, 
kiegc kolwiek 

  

ja 
miejsca 

na wsi za njskremniej- . 
szą ordynazję. Łaskawe 
cłerty proszę składać 
do red kcji pob„Kryty- 
czny rolnia“ 

zieokami ciepłe, bardzo Zgłoszenia do Admini 
słoneczne do wynsjęcia st cji „Stowa“ — pod 

Komorne łą:inie z po- „Rzeczoznawca* 
datkami 1 5 NO Ao 
Wiwnlskiego 6. 

— Nie całkowicie, — odpowiedział uprzej 
mym tonem Chan, poczem opowiedział calą 

'historję, nie spuszczając ani na sekundę 
swych ezarnych oczek z twarzy Loftona. By! 

zdumiony zupełiym brakiem sympsż i, lub zda 
mienia na brodatej twaczy doktora. 

— Tak, więc w każdym razie to ozracza 
koniee Duffa dla na:::i sprawy, -— mruknął 
doktór, — a teraz cóż oedzie? 

— Teraz ja zasto , «14 Duffe. 
Lofton zmierzył 10 434 ma. 

— Pan! — krzyknął ostro. 

— A dlaczegóźby me? -- 

e zęby. ь 

— No niema żadnego powodu, do ździwie- 

nia. Pan mi wybaczy, ale moje nerwy są jaż 

zupełnie wyczerpane przez zdarzenia ostatnich 

miesięcy. Chwała Bogu już prędko będziemy w 
San Francisco i zadaję sobie pytanie, czy kie- 

dykolwiek zdecyduję się rózpocząć znów ię 
podróż. Myślę o zerwaniu z tym „fachem''. 

— Czy pan porzuci dotychczasowe zaję- 
cie, ezy nie, to już pana osobista sprawa, Ale 
nie jest sprawa osobistą, jak nazywa się mor- 

derca, który „zaszezycił* pańską wycieczkę 

swoją osobąt Poto właśnie tu jestem, aby od- 

kryć jego nazwisko i mam ze sobą wszelkie 
potrzebne pełnomocnictwa. Chciałbym, żeby ' 

pan zebrał wszystkich swych „pupilów** o dzie 

siątej. Muszę z niemi pomówić. 

  

zapytał Chan 
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JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAÓ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WB WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

Lofton rzucił mu złe spojrzenie: 
— Jak długo, o Bože, jak długo jeszcze? 
— Będę starał się streszczać. 

— Ach, nie o to mi chodzi. Pytam: jak 
długo jeszcze będę musiał zbierać tych ludzi 

na wywiady z inspektorami policji? Nie z te- 
go nigdy nie wyniknie! 

Charlie spojrzał badawczo: 

— A pan będzie zmartwiony, gdy nic z 
tego nie wyjdzie? 

Lofton odważnie przyjął wyzwanie. 

— Nie będę pana oszukiwał. Wcale nie 

pragnę mieć na zakończenie skandalu i v02- 
głosu tego rodzaju. Będzie to koniee mojej do- 

brej reputacji. Wolałbym puścić to wszystko 
w niepamięć. Pan widzi, że jestem szezery! 

— To działa orzeźwiająco, dziękuję pa- 
nu, — skłonił się ironieznie Chan. 

— Zbiorę ich wszystkich do saloniku. 

Ale uprzedzam, że jeżeli spodzi 

ponadto jakiej pomocy ode mnie, jest pan ia 
fałszywej drodze. 

— Fałszywa droga oznacza zawsze fa- 

   

  

wa się pan 

talną stratę ezasu, — zapewnił Chińczyk. 
— Cieszę się, że: pan zdaje sobie z tego 

sprawę! — burknął Lofton, wstając i idąc 

ku drzwiom. Chan szedł za nim, stosując się 

do jego dużych kroków. 

U kapitana okrętu Chan doznał o wiele 

Wy:howawczyni 
wyjedzie do starszych 
d ieci, lnb w mieście, 
$Swiad ctwa b dobre — 
Reterencje s<lidne. — 
Łaskawe ołerty w Adm. 
„Słowa* pod „Wycho- 
waw zyni* 

Młoda oSoDa 
z nsofńczenem śred 
uiew wyks'tałceniem | 
szkcłą zawodową przyj: 
mie wszelką possdą de 
diieci. Może p:zygote- 
wać do szkoły — Rule 
dobrze szyć i hałtewać 
Łaskawe ołerty de Ad- 
ministracji Słowa” snb 
M M 

‹ 

    

Lekcje 

„Na Kursy Kreje < 

1 szycia przyjmjięą w- 
czenice za dostępnę » di 
płatą. Nauka  colids". 
Królewska 5 —11 
EEST AS 

DO LITWY 
przesyła hsty szybka | 
sumiannie B tro L. Teic 
Ryg*, Skr. poczt. 511. 
Przy zapytaniach dałą. 
czyć znaczek pocztowy 
na odpowiedź za 60 gz. 

Kasjerki 
posadę dam za mdzie- 
lenie pożyszki :ł 1.200 
pod zabezpie: z: niem, 
Oterty do Admin sts 
„Słowa* pod „A. L* 

  

- — — — 
  

Bu. bzltetja rolnicza 
tanio praktycznie — 
Obron» ksiąg w U- 
rzędach S«a'bowych 
Wielka 19 B bowicz     
  

* Modystka 
przyjmaje wizelką ve- 
botę w zskier kapelr- 
sznictwa wchodzącą. —- 
Wykonaje tanie i ele- 
gancko. Wielke 5 m. 16 

-— — —Ф — 

Uczeń 
ostatniego kursu Szkoły 
Zawodowej pozbawiony 
wszel: ich środków pra” 
si o pomoc materjalnę 
ua opł. tę czesnego. — 
Ofiary dla „K.G * przyj- 
muje Admin „Siowa“ 

ma aa 

  

  

  

POPIERAJCIA 

L.0.P.P 

  

serdeczniejszego przyjęcia. Stary wilk mor- | 
ski wysłuchał historji tajemniczych morder- 
stw, ze wzrastającem oburzeniem. 

— Jedyne, eo mogę panu powiedzieć, — 

rzekł, — to, że mam nadzieję, iż się pant 

powiedzie. Ale niech pan pamięta, Mr. Chan. 
że omyłka mioże mieć poważne komplikacje 

Jeżeli pan zechce, żebym kazał aresztować 

kogoś, 
ności, 

  

  będę się czuł, 

a on później dowiedzie swej niewin- 
jakbym był w najgor- 

szej dziurze, na dnie piekła. Musimy być bar 

dzo pewni swego, zanim coś przėdsiewežmie- 

my. 
— (ałowiek, który rządzi na takim ol- 

brzymim okręcie, jak 
pewny swego, — zauważył Chan słodko, 

ten, musi być za! 

Obiecuję zachować wszelkie ostrożności. 

— 0, nie wątpię, że pan tó zrobi, — 

uśmiechnął się kapitan, -— W ciągu dziesię” 
cioletniej żeglugi po Pacyfiku, nie mało się { 

nastuchatem о рели! Mam do pana сакот” 

te zaufanie, lecz nie mogę w tych okoliezno* 

ciach nie zaznaczyć, że moja sytuacja jest 

rdzo trudna. Wolałbym, żeby ceremonja 37€ 
sziu odbyła się w porcie San Franciso. | 

ten sposób uniknąłbym zbytecznych posik- 

łań. 

(DO GEN 

— 

  

drówki. Ponieważ byłem wezoraj przedstawio- 

iz S ii ij Eini niunius 
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