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Światowy Związek 
Polaków z Zagranicy. 

Los nigdy nie był sprzymierzeń- 
cem nieugięiej duszy polskiej: Piel- 
grzymem wytrwałym przez lat krocie 
był najwierniejszy syn narodu pol- 
skiego, w znojnym trudzie walczący 
o prawo bytu na obu półkulach świa- 
ta. Wędrówka za chlebem „wolnością 
i złudą — oto historja tych pierw- 
szych kilku miljonów tułaczów któ- 
rzy stanowią dzisiaj wielką „Polonję 

Zagraniczną“. Często smutne, a nie- 
raz nieprzyjaźnią najeżone granice 
dzielą nas od tych — dopełniających 
pojęcie Polonji Zagranicznej — in- 
nych kilku miljonów, które nomen- 

klatura współczesna ryczałtem i cz4- 
sto opacznie, ochrzciła mianem mniej- 
szości narodowych. 

Polonja Zagraniczna! Bardzo roz- 
ległe to pojęcie: państwo ducha, nie 
mające granic, rzeczpospolita, prze- 
lewająca się (poza lapidarne wiechy 
graniczne, mocną stopą maszerująca 
po rozdrożach całego świata. Polski 
businessman z Chicago, ,„czernorabo- 

z Dyneburga czy z Opola, gór- 
nik z Karwiny, farmer kanadyjski 
czy fazender parański — wszyscy oni 
—z Europy, czy z obu Ameryk —- 
zawsze jednakiem uczuciem na całe 

życie są związani: miłością Kra 

ju rodzinnego, z którego 
wyszli. 

Często z pojęciem tem nie wiąże 
się już nic konkretnego, zanikają po- 
woli obrazy, w których żyły jesze 

do niedawna ećha ongiś opuszezon 
Ojczyzny: jedynie w sercu.coś dziw- 
nie łka i zawodzi na jakiś dźwięk da- 
ieki, na jakieś nagle przypomniane 
słowo, okrzyk lub modlitwę. 

Każdy z nich, — składający się na 
ogromne pojęcie Polonji Zagranicz- 
nej — na odcinku własnej rzeczywi- 

pracował i marzył, upadał i 
yciężał Zdrowy instynkt bronił 

przed całkowitem zlaniem się ze Śro- 
dowiskiem obcem, z otoczeniem. Źe- 

lazna wola, połączona z tym instynk- 
tem narodowej odrębności, budowała 
na obczyźnie spracowanemi rękami 

wychodžcy-Polaka inną, potężną Pol- 
skę, o której istnieniu dowiedzieli się 
niektórzy dopiero w roku 1929, na 

ždzie Polaków z Zagranicy 
awie. 

Dziwnem wydarzeniem był ten 
pierwszy zjazd. Ci, z dalekich krajów 
wychodźcy z Polski, przychodzili, abv 
powitać Rzeczpospolitą  Wyzwoloną 
i Odnowioną, witającą ich, jako... 
gości. 

Pierwszy zjazd dokonał wielkicj 
pracy. Zbudował kościec ideowego 
połączenia 27-miljonowego Narodu z 
8 miljonami rozproszonych po bli- 
skich i dalekich lądach, jego synów. 

Ale po zjeździe — nastąpił okres 
pracy, jeśli nie bardziej doniosłej, to 
napewno bardziej — odpowiedzial- 

nej. Należało zrealizować programo- 
we postulaty, wytyczone przez Zjazd, 
doprowadzić do scalenia (na dro- 
dze komasacji organizacyjnej, komi- 
tetów  porozumiewawczych i L p.) 
życia polskiego na każdym z poszcze- 
gólnych terenów Polonji Zagranicz- 
mej, połączenia. przynajmniej 
węzłami uczuciowej i ideowej łącz- 
ności, poszczególnych terenów Polo- 
nji Zagranicznej między sobą, oraz 
związania ideowego i organiza- 
cyjnego ich z krajem ojczystym, 

  

  

   

    

   

  

     

  

   

  

   

  

Bez przesady, ale i bez szkodliwej 
w takich wypadkach skromności, n1- 
leży stwierdzić, że Rada Organizacyj 

na Polaków z Zagranicy, powołana 
w celu realizacji wyżej streszczonego 
szematycznie testamentu Pierwszego 

Zjazdu Polaków z Zagranicy — speł- 
niła w zupełności swoje zadanie. 

Mówimy — spełniła — gdyż przy- 
stąpia ona już obecnie do drugiego 
etapu swojej działalności, zakreślonej 
przez Pierwszy Zjazd — do przygo- 
towania JI Zjazdu, który ma się od- 
być w Warszawie, w lecie roku 1934 
celem powołania do życia Światowe- 
go Związku Polaków z Zagranicy. 

Należy zaznaczyć, że Rada Orga- 
nizacyjna tego drugiego i ostatniego 

  

    

  

      

etapu swojej pracy nie traktuje jako: 
wyłącznie zagadnienia organizacyjne- 
go przygotowania Zjazdu. Bynaj- 
mniej. Zajęła się ona, i to przede- 
wszystkiem, problemem ideowej 
i organizacyjnej struktu- 
ry przyszłego Światowega 
Związku Polaków z Zagra- 

  

mic Odpowiedni wniosek w tej 
kwestji został uchwalony już na IV 
dorocznym Zjeździe Rady w listopa- 
dzie ub. r. Wniosek ten brzmi, jax 
następuje: „Uważając, że hasłem, pod 
którem ma być zwołany i przeprowa- 

dzony II Zjazd Polaków z Zagranicy. 
winno być przekształcenie Rady Ог- 
ganizacyjnej na instytucję o charak- 
terze Ściślejszym — Światowy Zwią- 

zek Polaków — Zjazd Rady: 
a) poleca biuru Prezydjum pro- 

wadzenie w dalszym ciągu wytężonej 
akcji prasowo-propagandowej w kie- 
runku zapoznania społeczeństwa w 
kraju i naszych ośrodków zagranicz- 
nych z koniecznością utworzenia po- 
wyższego Związku, 

'b) wyłania specjalną komisję 
rej zadaniem ma być szczegółowe о- 
pracowanie zasad ideowych i organi- 

zacyjnych Światowego Związku, 

  

  

  

   

  

  

©) poleca  biuru gromadzenie 
wszelkich małerjałów potrzebnych 
do należytych, opartych na dotych- 

  

czasowych doświadczeniach Rady 
Organizacyjnej, prac wspomnianej 
komisji. 

Zgodnie z powyższem Zjazd Rady 
powołał Komisję Organizacyjną II 
Zjazdu Polaków z Zagranicy, celem 
której jest w pierwszym rzędzie opra- 
cowanie projektu statutu Światowego 
Związku Polaków. Do Komisji weszli: 
szef Kaneelarji Cywilnej P. Prezyden- 
ta B. Hełczyński, mjr. dypl. M. Fu- 
larski, dyr. S. Szwedowski, dyr. St. 

Paprocki, dyr. S. Lenartowicz, A. Ste- 
belski oraz mecenas Witkiewicz. Pra- 
ce Komisji są w toku. O ich przebiegu 
i wynikach będziemy mówili na tem 
miejscu jeszcze nieraz. 

      

U podstaw ideowej i organizacyj 
nej struktury przyszłego Światowego 
Związku Polaków z Zagranicy nie- 
wątpliwie znaleźć się muszą te zało- 
żenia, na których opierała się dot 
w swoim wypróbowanym już syste- 
mie pracy, Rada Organizacyjna. 

Światowy Związek Polaków z Za- 
granicy więc, jak dotąd Rada. będzie 
musiał kontynuować realizacj 
sprecyzowanych wyżej postulatów 
konsolidacji i wiązania połączonych 
między sobą ośrodków Polonji Zagra- 
nicznej z krajem ojczystym. Rzeczą 
bowiem zrozumiałą jest, że problem 
takiego wiązania, w dalszych zaś eta- 
pach — kwestja czuwania nad tem, 
aby spoidła, łączące Polaków zagra- 
nicznych między sobą i z krajem oj- 
czystym nie osłabły — będzie zawsze 
aktualny, choć prawdopodobnie nie 
będzie wymagał tyle wysiłku i uwagi, 
ile w początkowym okresie akcji Ra- 
dy Organizacyjnej na tym odcinku. 

Natomiast na czoło najważniej- 
szych zagadnień i prac Związku wy- 
suną się inne, jakkolwiek również 
znajdujące się już na warsztacie pra- 
cy Rady Organizacyjnej, to jednax 
dalekie jeszcze realizacji kwestje, 
związane z życiem Polonji Zagrani- 
czmej. 

Mamy tu na względzie zagadnie- 
nie procesu uświadomieni« 
narodowego Polonji Zagranicz- 
nej, obrony i rozbudowy jej stanu po- 
siadania, skrystalizowania zasaa 

jej stosunku do państw 
zamieszkania, ułożenia współ 
życia z narodem reprezen- 
tującym większość, ustalenia 
granie obowiązków i praw, wynika- 
jących z przynależności państwowej 
względnie z zamieszkania na danyin 

terenie i t. p. 

    

  

      

Osobno trzeba będzie zwrócić u- 
'wagę na niezmiernie ważny, choć na- 
razie znajdujący się w fazie zacząi- 
kowych badań eksperymentalnych— 

problem gospodarczy, któ- 
rego realizacja umożliwiłaby wyka 
rzystanie 8-miljonowej Polonji Zagra- 
kiicznej, jako odbiorcy i konsumenta 
wyrobów krajowych, zwiększając w 
taki sposób ogólną sumę dóbr ma- 
terjalnych narodu. 

Fragmenty powyższe, rzecz jasna. 
nie wyczerpują tego ogromu pracy, 
który leży przed Światowym Związ- 
kiem Polaków z Zagranicy, ilustrują 
pne jednak wymownie konieczność 
jego powstania. 

  

ko ok 

   
Wizytacja środowisk polskich 

Czechosłowacji i ostatnio w Brazylji, 
Argentynie i Urugwaju, dokonana 
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Niezgoda w kwestjach polityki zagranicznej Przeciw rusefilskiej polityce cerkwi prawosławnej 
przyczyną częściowej rekonstrukcji gabinetu Japonii. 
LONDYN, (Pat). Donoszą z To- 
że dawnv ambasador japoński w 

wie Hirota mianowany zosta? 
ministrem spraw zagranicznych JApo- 
nji na miejsce hr. Uszidy, który ustę- 
puje ze swego stanowiska, rzekomo * 

kjo, 

Mo    
powodu złego stanu zdrowia. 

W kołach politycznych krążą jed- 
nak pogłoski o różnicy poglądów na 
zagadnienia polityki zagranicznej w 
łcnie gabinetu, co nie pozostało bez 
wpływu na zachodzącą zmianę. 

   

Kustrja stara się o miejsce w Radzie 1, N. 
LONDYN, (Pat). Jak słychać, rzą- 

dy londyński, paryski i rzymski roz- 
patrują obecnie prośbę Austrji o przy 

Grecko-turecki 
ANKARA, (PAT). — Podpisany w dniu 

dzisiejszym pakt grecko — turecki stwierdza 
że oba, kraje, wierne swej polityce przyjaźni, 
porgzumienia i serdecznej współpracy i zde 
cydowane prowadzić nadal tę politykę, któ 
rej rezultaty dają się odczuwać we wszyst- 
kich dziedzinach ich aktywności narodowej 
i międzynarodowej zgodnie z duchem pak 
tu Brisnd — Kellogg i innych aktów między 
narodowych, których są sygnatarjuszami, po 
stanawiają: 

Art. 1) Oba kraje gwarantują sobie wza- 
jemnie nienaruszalność ich wspólnych gra- 

nie. 
Art, 2) Oba kraje ustalają, że we wszysł 

kich kwestjach e charakterze międzynarodo 
wym, mogących je interesować nastąpi mię 

niemi wstępna narada, zgodnie z ogólne 
mi dyrektywami ich polityki porozumienia 
i w harmenji z ich wspėlnemi lub indywidua 
alnemi interesami. 

Art 3) Na wszystkich zjazdach między 

  

  

  

  

    

  

     

  

    
     

    
  

KTO PODPALIŁ 

znanie jej jednego z trzech niestałych. 
miejsc w Radzie Ligi Narodów. 

pakt przyjaźni. 
narodowych o reprezentacji  6graniczonej- 
Grecja i Turcja zohowiązują się do tego, 
że delegat jednegć z tych państw mieć bę_ 
dzie za zadanie obronę interesów wspólnych 
i indywidualnych obu stron eraz zobowiązn 

ą się zjednoczyć swe wysiłki aby ta współ 
a reprezentacja następowała kolejno, z wy 

jatkiem wypadków specjalnych, w których 
przypadać będzie krajowi bardziej zaintece 
sewanemu. 

Art. 4) Pakt zawarty będzie na okres 10 
lat i pozostanie w mocy przez następnych 
10 łat, jeżeli nie będzie wypowiedziany przez 
jedną ze stron na rek przed upływem ie: 
minu. 

Art. 5) Po ratyfikacji paktu przez obie 

streny nastąpi w Atenach wymiana instru. 
mentów ratyfikacyjnych. Wejdzie on w ży 
cie z dniem ostatniej ratyfikacji, która no 
tyfikcwaną będzie niezwłocznie drugiej stro 
nie. 

  

  

      

  

  

  

ŁUCK, (Pat). Przed paru dniami 
w Ławrze Poczajewskiej w obec- 
ności metropolity  prowasławneg:: 
'Dyonizego, biskupów Aleksego z Gro- 
dna. Aleksandra z Pińska, Polikarpa 

i Somina z Wołynia odbyła się demon- 
a ludności prawosławnej Woły- 

mia przeciwko  rusofilskiej polityce 
cerkwi prawosławnej w Polsce. Tłum 
"wiernych rozwinął około 50 transpa- 

rentów o barwach ukraińskich z na- 

  

pisami zwróconemi przeciwko ruso- 
filskiemu duchowi cerkwi prawosła- 
wnej. Demonstranci w ilości około 
20.000 osób domagali się wprowadze- 
nia języka ukraińskiego w Cerkwi, 
mianowania biskupów ukraińskich 
oraz derusyfikacji cerkwi. Po demon 
stracji odbył się wiec, na którym uch- 
walono rezolucje o tejże treści. Rezu- 
lucje te zostały przez specjalną dele- 
gację doręczone biskupowi. 

  

250-lecie odsieczy Wiednia. 
WIEDEŃ, (Pat). Wczoraj wieczo- 

rem w wielkiej sali wiedeńskiego To- 
warzystwa Muzycznego odbyła się u- 
roczysta akademja z okazji 250-rocz- 
nicy odsieczy Wiednia. Słowo wstęp- 
ne wygłosił delegat rządu polskiego 
b. min. Juljusz Twardowski, następ- 
nie przemawiał ks. prymas kardynał 
Hlond, charakteryzując ezyn orężny 
Jana Sobieskiego, jako wypływ jego 
silnej wiary w posłannictwo dziejowe 
Polski. 

  

Zkolei profesor uniwersytetu war- 
szawskiego Oskar Ha%cki wygłosił 

odczyt o odsieczy wiedeńskiej. 
Na akademji obecni byli eczłonks- 

wie delegacji polskiej na uroczystoś- 
ci wiedeńskie, przedstawiciele ducho- 
wieństwa, kanclerz Dolfuss, wicekan- 

clerz Winkler, wielu wyższych urzęd- 
ników, or: liezni przedstawiciele 
sfer artystycznych i prasy. Po akade- 
mji odbył się raut w salonach poseł. 
stwa polskiego. 

    

Na uroczystości ku czci 
Stefana Batorego. 

WIEDEŃ, (Pat). Prymas Polski 

ks. kardynał dr. Hlond we czwartek 
rano pociągiem specjalnym wyjechał 
do Budapesztu na uroczystości Stefa- 

  

REICHSTAG? 
Doraźny międzynarodowy trybunał wypowie swe zdanie. 

ŁONDYN, (PAT). — W Londynie rozpo 
czyna się dziś zaimprowizowany przez mię 
dzynarGdowy specjalny komitet przewód są 
<owy, który przeprowadzić ma Śledztwo ce 
lem ustalenia odpowiedzialności za, podpa 
lenie gmachu Reichstagu W! skład tego są 
du wchodzi wielu wybitnych prawników ca 
łege świata m. in. znakomici adwokaci fran 

cusey Moro Giafferi i Bergery, adwokat an- 
gielski Pritt, który będzie przewodniczył sa 

dowi. adwokat amerykański Garfield Haye, 
adwokaci ze Szwecji Branting, z Belgji Ver- 
melen, z Danji Haydt i z Holandji adwokat 

ka. Bakker Nort. 

Śledztwo prowadzane będzie w jednej z 

  

     

sal gmachu trybunału, udzielonej do dyspo 
cji za pośrednictwem angielskiej izby ad. 

wokaekiej. Przewód potrwa około 4 dni. — 
Sąd rezpatrzy szereg dokumentów i przesłu 

a świadków. Niektórzy z nich przybyli z 
emiec. 

Ze względu na zachowanie tajemnicy roż 
prawa toczyć się będzie przy drzwiach zaw 
kniętych. Z bardziej znanych nazwisk nie 
mieekieh składać będą zeznania przywódca 
trakcji socjalne — demokratycznej Niemiec 
Breitseheidt, b. prezydent policji i socjalisty 
схпу minister spraw wewnętrznych Grzesiń 
sky i znany publicysta b. redaktor naczelny 
„Vassiche Zeitung“ Georg Bernhard. 

  

   

      

   

  

Pan Prezydent Rzeczypospoliteį na wystawie „Przyroda, 

Zdrowie i Opieka Spełeczna”. 

  

Pan 1 na ot. 

warciu wystawy „Przyroda, zdrowie i opie- 
ka społeczna”, urządzonej w ramach obra- 
dującego w Poznaniu zjazdu lekarzy i przy- 

        

  

rodników, Na lewo p. woj. Raczyński i g. dz. 
Rouppert, na prawo — wiceminister W. R. 
i O. P. ks. Żongoiłowicz i dowódca O, K. w 
Poznaniu gen, Frank. 

RTROTREREECNSTCS DE IREAAROWOOWRE AO OOANETZTTRR PRE CERZE WCZARERDEPRICBARÓ 

przez marszałka Władysława Racz- 
kiewicza w charakterze prezesa na- 
czelnej reprezentacji Polonji zagrani 
cznej, jest jednym z etapów prac przy 
gotowawczych Rady do Il-go Zjazdu 
Polaków z Zagranicy. 

Pozatem celem przygotowania Po 

lonji zagranicznej do Zjazdu zwizy- 
4owali dotychezas: Stany Zjednoczo: 
ne Am. Półn. i Kanadę (dyreytor Biu- 
ra Rady p. Stefan Lenartowicz), Wę- 
gry (zast. dyr. Biura Rady — p. To- 
«masz Piskorski) oraz Rumunję (re- 
'daktor organu Rady miesięcznika 
„Polacy Zagranieą* p. Bohdan Lepe- 
cki). ' 

Przyjęcie, z  jakiem się spotkali 
przedstawiciele Rady, odwiedzając 
swoich rodaków na, obczyźnie, ut- 
wierdza nas w przekonaniu, że idea 

konsolidacji, rzucona przez l-szy 
Zjazd Polaków z Zagranicy w War- 
Szawie w roku 1929, a wytrwale pro- 

pagowana przez emanację Zjazdu — 

  

Radę Organizacyjną, znalazła swych 
gorących wyznawców i realizatorów 
wśród: 8-miljonowej Polonji Zagrani- 
cznej. 

Zwłaszcza serdeczne przyjęcie, 
które zgotowali nasi wychodźcy w 
Brazylji p. mar$załkowi Raczkiewi- 
czowi, prezesowi Rady Organizacyj. 
nej, jest niejako zapowiedzią tych po 
zytywnych nastrojów, jakie nurtować 
będą II Zjazd Polaków z Zagranicy 
w roku przyszłym. 

     

Należy się spodziewać — ogólnie 
rzecz biorąc — że w obliczu poważ- 
mych przemian, których Świadkiem. 
jest świat cały. przemian zarówno na 
tury ekonomicznej jak i moralnej — 
wysokie wyrobienie społeczne i głę: 
boki patrjotvzm  Polonji Zagranicz- 
nej przyprowadzą do ostatecznego 
Zjednoczenia wszystkich Polaków, 
rozsianych na obczyźnie, w Świato- 
wym Związku Polaków z Zagranicy. 

M. M. 

  

Po ukeńczeniu śledztwa ogłoszony zosia - 
nie raport, który będzie niejako przeciwsta 
wieniem ewentualnemu wyrokowi sądu Rze 

Szy w Lipsku. 

LONDYN, (PAT). — W dniu 14 hm. o 
godz. il w jednej w sal Związku Adwokac- 
kiego w Londynie rozpcczęłą swe prace mię 
dzynaredowa komisja Śledcza, która przep 
rowadza badania celem ustalenia odpowie. 
<lzialności za, podpalenie Reichstagu, 

Przewodniczący komisji adw. Pritt od 
czytał list prezesa Izby Adwokackiej wyjaś 
niający, że sala oddana została do dyspozy 
cji komisji jako akt kurtuazji miedzynaro 
dowej. Nie wynika jednak z tego faktu. że 
komisja prowadzi swe prace oficjalnie pod 
auspicjami Ziwązku Adwokatów Angielskich. 

  

Przemówienie powitalne, a równocześnie 

wyjaśniające moralne znaczenie prowadzona 
go Śledztwa, wygłosił jeden z przeywódców 
Labour Party w Izbie Gmin, były członek 
gabinetu w rządzie Labour Party oraz jeden 
z najznakomitszych prawników angielskich 
sir Ataffort Cripps. 

Zkelei przystąpiono do odczytania szere 
gu oficjalnych dokumentów, przedstawiają 
cych stan faktyczny podpalenia Reichstaga 
w interpretacji oficjalnych czynników rządu 
niemieckiego. Odczytano również wyjątki 
ze sprawozdań korespondentów zagranie:- 
nych w Berlinie na temat okoliczności, zwią 
zanych z podpaleniem. 

Następnie przystąpiono do przestuchiw4 
nia świadków. Zbadano tylko jednego świad 
ka. ezłonka frakcji socjalistycznej Reichslx 
gu dr. Hertza, który od roku 1922 pełnił fun 
kcje sekretarza frakcji socjał — demokraty 
eznej w Reichstagu. Zezęania Hertza dotyczą 
planów głównego gmachu Reichstagu i przy 
ległego do niego demu prezydenta Reich 
stagu, Hertz dokładnie wyjaśnił formalności. 
związane z wejściem i wyjściem z Reichsta 
gu, przedstawił kwestję podziemnego przejś- 
cia, łączącego dom prezydenta Reichstagu z 
gmachem parlamentu, czynności słażby i 
straży parlamentarnej oraz szereg innych 
okeliczności, które miały na celu ułatwienie 
członkom komisji zorjentewanie się w roz 
kładzie lokalu podpalonego parlamentu. — 
Specjalnie ciekawy hył moment zeznań Her. 
tza, gdy oświadczył że podpalenie mogło na 
stąpić dopiero po opróżnieniu przez listone 
sza skrzynki do listów. mieszącej się w gma 
chu Reichstagu. Ponieważ listonosz opróżni! 
skrzynkę © g. 8,50 wiecz. a pożar — według 
ofiejalnego komunikatn — zauważony był 
« 9,15 więc na przeprowadzenie podpalenia 
nie pozostało więcej, niż 20 minut, Zeznanie 
to wywarło wielkie wrażenie, albowiem jas 
ne jest że podpalenie musiało być przedtem 
odpowiednie przygotowane, aby w ciągu tak 
krótkiego czasu można byłe wzniecić taki 
pożar. 

W piątek odbędzie się dalszy ciąg śledzi 
wa. 

Ambasada niemiecka, z połecenia rządu 
Rzeszy, uczyniła dziś ustne demarche w Fo 
reign Office, zapytując, czy międzynarada 
wa komisja prawników, przeprowadzając 
w Londynie śledztwo w sprawie podpalenia 
Reichstagu, została zwołana z iniejatywy rzą 
du brytyjskiege lub z jego oficjalnego zezwa 
lenia, — Przewstawicielowi ambasady nie. 
mieckiej cdpowiedziano że prace tej komi 
sji nie mają nie wspólnego z rządem brytyj 
skim i że przeprodzenie tego śledztwa, pos 
dającego charakter prywatny, nie wymagała 
zezwolenia rządu brytyjskiego. 

ж 

Wizyta węgierska w Paryżu 
BUDAPESZT, (Pat). Węgierski 

minister spraw zagranicznych Kanya 
wyjeżdża dziś rano do Paryża celera 
złożenia wizyty ministrowi Paul Bon- 
courowi. 

     

     

  

  ::)— 

na Batorego. Na dworcu byli obecni 
jprzedstawieiele władz i społeczeńst- 
wa polskiego w Wiedniu. 

BUDAPESZT, (Pat). Dziś przyby- 
ła do Budapesztu delegacja poiska 
pod przewodnictwem b. min. Janta- 
'Połczyńskiego, która ma wziąć udział 
w uroczystościach ku czci króla Ste: 
fana Batorego. 

Na dworcu na powitanie gości pol 
skich zgromadziły się tłumy publicz- 
ności. Na peronie obecni byli kard. 
Seredyi, minister rolnictwa Kallay, 
poseł R. P. Łepkowski, burmistrz mia 

sta, konsul Rzeczypospolitej Chełmi- 
cki i szereg innych osobistości. 

Wieczorem poseł Rzeczypospolitej 
Łepkowski wydał obiad na cześć kar- 
dynała Hlonda i Seredyiego. W obie- 
dzie oprócz członków delegacji połs- 
kiej, wzięli udział minister rolnictwa 
'Kallay, poseł węgierski w Warszawie 
Matouska i inni. 

BUKARESZT, (Pat). W związku 
z 250-tą rocznicą odsieczy Wiednia 
zamieszcza prasa rumuńska szereg 
artykułów, poświęconych temu epo- 
kowemu zwycięstwu rycerstwa pols- 
kiego pod wodzą króla Jana III. 

BUDAPESZT, (Pat). Lotnicy pols- 
cy, którzy lecą szlakiem Sobieskiego, 
przybyli w dniu 13 bm. do Wiednia, 
wylądowali w dniu 14 b. m. rano w 

Budapeszcie. 

Wystawa „Batory i Sobieski". 
BUDAPESZT, (Pat). Minister. rol- 

nietwa Kallay dokonał w czwartek 
po południu w gmachu Muzeum Na- 
rodowego uroczystego otwarcia wy- 
sławy pod nazwą: „Batory i Sobieski“ 
Obecni byli, prócz przedstawicieli 
władz i społeczeństwa węgierskiego, 
wszyscy bawiący w Budapeszcie de- 
legaci polscy na czele z ks. kardyna- 
łem Hlondem. 

(::3— 

Dziennikarze francuscy W Kownie, 
Przed paru dniami przyjechało do 

Kowna kilku dziennikarzy francus- 
kich. Szezególnie serdeczne przyjęcie 
zgotowano redakiorowi „„Revue Par- 

lamentaire“, p. Henry de Chambon, 
który od dłuższego czasu drukuje swe 
artykuły w „Lietuvos Aidas*, Dia pro 
pagandy litewskiej we Francji ma być 
wkrótee staraniem de Chambona za- 
łożone w Paryżu Towarzystwo fran- 
cusko-litewskie. 

Wśród innych dziennikarzy fran- 
cuskich, bawiących obecnie w Kow- 
nie, jest paru stałych współpracowni- 
ków „Cahiers de I Union Europėen- 
ne*, odbywających wycieczkę po- 
przez państwa bałtyckie. 

Kronika  telegraficzna. 
— Wycieczka parlameutarzystów polskich 

przybyła wczoraj wieczorem do Serajewa — 
gdzie ma diworcu powitał ją ban Popovic, w 
otoczeniu wyższych urzędników, przedstawi 
cieli związków partjotycznych, korporacyj i 
licznie zgromadzonej publiczności. 

— Małżonka śp. posła japońskiego p. 
Kawai, która w nadchodzącą niedzielę opu- 
szcza Polskę, udając się dó Japonji, ziożyła 
w dniu dzisiejszym wizytę pożegnalną pani 
marszałkowej Piłsudskiej. 

— Balon „Kościuszke* odnaleziony dzis 
został w odległości 30 mil na północny za. 
chód od Riviere a Pierre. Bałon zawieszony 
był na drzewach. 

— Pasażerski parowiee rumuński „Cetatea 
Alba“ zderzył się na Dunaju wpobliżu Braiły 
z parowcem czesłostowackim. „Cetatea. Alba" 
silnie uszkodzona zantonęła po 10 min. — 
Pasażerów i załogę uratowano. 

  

  

  

   

  

   

  

  

     



    

Lista placówek sprzedaży zamknięta 
WARSZAWA, '(Pat). Wobec stale 

napływających zgłoszeń ze strony in- 
stytucyj redytowych o upoważnie- 
nie do przyjmowania subskrypcji po- 
życzki narodowej komisarz generalny 

  

    

Starzyński podaje do wiadomości, że 
lista placówek została definitywnie 
zamknięta i że podania w powyższej 
sprawie nie będą mogły być uwzględ- 
niane. 

  

  

Masowe przystąpienie do pożyczki. 
WARSZAWA, (PAT). — Jednym z pier 

wszych przemysłów który stanął na apci 
do subskrypeji pożyczki narodowej, był pol 
ski przemysł hekoncwy, który zadekłarował 
swój udział w pożye zee na 600 tysięcy zło. 
tych. 

  

(PAT) — Koło Pracowników 
T-wa Rolniczego w Toruniu 

zwróciło się do wszystkich pracowników 
z wezwaniem do czynnego poparcia pożyczki 
narodowej. 

WARSZAWA, 

  

(PAT). — Komisarz gene 
ralny pożyczki narodowej minister Starzyń 
ski dnia 14 bm. prz, następujące delegae 
je, które zgłosiły swój akces do pożyczki na 
rodowej: 

1) Prezydjum komitetu propagandy po- 
żyezki narodówej korpusu Policji Państwo 
wej, 2) Giełdy Mięsnej, 3) Związku Miast 4) 

Naczełnej Rzdy Adwokackiej, 5) Związku 
Spółdzielni Rzeczyjfospolitej „Społem, 6) 
Związku Hut Żelaznych, 7) Zarządu Główne 
go Związku Pracowników P. K. P. 8) Za 
rządu Głównege Związku Inwalidów Wojen 
mych Rzeczypospolitej, 3) Prezesa Powszech 
mego Zakładu Ubezp. Wzajemnych, 10) Pre 
zes2 Andrzeja Wierzbickiego, który zawia 
domil, že T-we  Ostrowieckich Zakładów 
subskrybowsło pożyczkę na sumę 300 tysię.. 
ey zł., to jest ponad normę, ustaloną przez 

przemysł, pracownicy zaś łącznie z władza 
mi przedsiębiorstwa subskrybowali ma sm 

mę 225 300 złotych. Pierwszą ratę tych sum 
już złożono w Banku Pelskim, 

INa ręce komisarza generalnego nadeszły 
dalsze depesze, deklarujące akces do pożyć 
ki narodowej. Między innemi komisar 
ralny otrzymał następującą depeszę: „W zra 

zumieniu doniosłości chwili młodzież VIII 
klasy Gimnazjam Koedukacyjnego im. Pre 
zydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mo 
ściekiego w Sierpcu, w poczuciu obowiązku 
moralnego współpracy z państwem, chcąc 
dołożyć cegiełkę do budowy jego, powołała 
do życia komitet, mający się zająć propagan 
dą pożyczki narodowej wśród młodzieży tu 
tejszego gimnazjum. W wyniku apelu mio- 
sdzież złożyła 200 zł. na zakup pożyczki ne 
rodowej”. 

Rada Giełdy Zbożowo — Towarowej w 
Poznaniu w depeszy przesłanej na ręce min. 
Starzyńskiego zadeklarowała subskrypcję pa 
życzki na sume 150 tysięcy zł. 

WARSZAWA (PAT). — Sklepik udziało 
wy spółdzielni uczniowskiej „Zniez* przy 
szkole powszechnej w Milanówku nadesłał 
48 zł. na zakup 50_złotowej obligacji pożycz 
ki narodowej, wraz z listem, adresowanym 
do p. Starzyńskiego, komisarza generalnego 
pożyczki narodowej. 

WIARSZAWA, (PAT). — Z całego krajn 
napływają liczne doniesienia o uchwałach 
urzędników państwowych i samorządowych 
oraz pracowników różnych instytucyj w spra 
wie zadeklarowania udziału w pożyczce na 
rodowej. 

Uchwały tej treści zapadły w Grudziądzu 
ma madzwyczajnem zebraniu urzędników 
miejskich miasta Grudziądza (uchwalono 
subskrypcję pożyczki w wysokości 50 — 75 
proc. poborów miesięcznych), w Piotrkowie 
na posiedzeniu Stowarzyszenia, Urzędników 
Skarbowych (75 — 100 (proce. poborów mie- 

sięcznych) w Włarszawie na zebraniu urzęd 
mików i robotników Drukarni Państwowej 
(drukarnie państwowe na prowincji zgłosiły 
również udział w pożyczce), w Związku Peo_ 
wiaków Okr. Warszawa — Miasto, Koło Pra 
skie, na zebraniu pracowników Unji Polskie 
go Przemysłu Górniczo — Hutniczego (75 — 
100 proc. poborėw miesięcznych), w zarzą- 
dzie Okr. Śląskiego Związku Rezerwistów. 
ma posiedzeniu Zarządu Głównego Związku 
Drużyn Konduktorskich (uchwałono zakupić 
obligacyj pożyczki na 5,000 zł, zaś wszysey 
członkowie Zarządu Głównego zadeklarowaii 
ma ten eel swe miesięczne pobory), w Stowa 
rzyszeniu Pracowników Polskiego Monopoln 
Solnego (75 — 100 proc. miesięcznego upo 
sażenia) na posiedzeniu Zarządu Głównego 

    

    

          

   

  

TNSW., w Związku Komunalnych Kas Osz. 
czędneści Woj. Śląskiego, w Stowarzyszeniu 
Urzędników Skarbowych w Sosnowcu (w wy 
spkości jednomiesięcznego uppsażenia), w 
Radzie Pedagogicznej Gimnazjum Miejskie- 
go im. Wyspiańskiego w Sosnowcu (od 50 — 
100 proc), na zebraniu urzędników Starost 
wa Cieszyńskiego i wielu innych instytac. 
jach i związkach na terenie całej Polski, 

W poszczególnych miejecowościach pow 
stają komitety obywatelskie i pracownicze 
pożyczki narodowej. Ostatnio powstał ko. 
mitet na terenie miasta Łodzi, dzieląc się 
na 12 sekeyj terenowych. Ponadto zorganizo 
wał się w Łodzi Wojewódzki Komitet Pra 
eowniczy. 

WARSZAWA, (PAT), — Na posiedzeniu 
zarządu Związku Polskich Hut  Żełaznyen 
— odbytem w Warszawie 14 bm. huty 
szone w Związku postanow wziąć udział w 

pożyszce narodowej i zwrócić się z apelem 
do swych współprucowników o jak najwy 
datniejsze przyłączenie się do tej akcji. 

    

   

  

КОВ ЕЧа w 

Powodzenie pożyczki narodowej. 
Zebranie przedstawicieli przemysłu i kupiectwa w sprawie 

pożyczki narodowej. 

1 оВОМ КО 

  

W sali konferencyjnej ministerstwa Skar- 
bu odbyło się zwołane przez p. ministe 
Przemysłu i Handlu 
przedstawicieli przemysłu i handlu, 
rem ci a 

  

Zarzyckiego zebranie 
nai któ- 

   

   

niu kupiectwa polskiego zadeklarowali przy- 
$tąpienie do akcji na rzecz Pożyczki Navo. 

  

zdjęciu fragment z posiedzenia. Z le- 
wej pośrodku: p. minister Zarzycki (x), obok 
komisarz generalny Pożyczki p. Slefan Sta- 
rzyński. 

    

Wilno sie  distaje w tyle. 
wiieński Wojew. Komitet Obywatelski 

Pożyczki Narodowej. 

Akces urzędników K. O. S. 

Dnia 14 września r. b. w sali kon- 
ferencyjnej Kuratorjum Okr. Szkol- 
nego Wileńskiego o godzinie 12-ej od- 
było się walne zebranie urzędników. 
Kuratorjum, na którem po przemó- 
wieniu p. Kuratora i krótkiej dysku- 
sji „pow zięto następuń"" rezolucie: 

Świadomi wielkich korzyści wynikają. 
cych dla życia gospodarczego Polski z szyb 
kiego pokrycia wewnętrznej pożyczki naro 
dowej, my, urzędnicy i funkejonarjusze Ku 
ratorjum Szkolnego Wiłeńskiego, uchwalamy 
gremjalne wzięcie udziału w subskrybowaniu 
powyższej pożyczki. 

SKARBOWCÓW. 

W dn. 14 b. m. odbyło się posie- 
dzenie Okręgowego Zarządu Stowarzy 
szenia Urzędników Skarbowych, na 
którem uchwalono przystąpić do sub 
skrypeji pożyczki narodowej, w wy- 
sokości 75 proc. poborów miesięcz- 
nych do VII stopnia i 100 proc. ponad 
VII stopień. — Postanowiono rów- 
nież wezwać wszvstkich skarbowców 
na terenie Okregu, by przystąpili do 
subskrybowania pożyczki. 

  

UDZIAŁ LEGJONU MŁODYCH 
W POŻYCZCE NARODOWEJ. 

W dniu 14 bm, ukonstytuował się Komi 
tet Propagandowy iPożyczki Narodowej z 
członków L. M. który zgłasza swój akces 
i współpracę z Komitetem Miejskim. 

WOJEWÓDZKI KOMITET PRACOWNI- 

CZY Poż. Narod. urzęduje w gmachu Izby 

Przemysłowo-Handlowej, ul. Mickiewicza 32, 

telefon 116, w godzinach od 9 do 15. Na piąt- 

kowem 'posiedzeniu komitetu wykonawczego 

powołano na sekretarza komitetu p. dyr. El 

jesza Jutkiewicza. 

Komitet wykonawczy pracowników wzy- 

wa wszystkie instytucje prywałne do zwoły- 

wania zebrań swych funkcjonarjuszy celem 

przedstawienia im konieczności subskrypcji 

pożyczki narodowej oraz do nadsyłania po- 

wziętych na tych posiedzeniach uchwał do 

sekretarjatu komitetu. 

  

  

Listy z Warszawy. 
Maszyna a robotnik, 
ne. — P. Radek w Warszawie, — Rewelacje sowieckiego publicysty. 

— Wypieranie, ezy wyręczanie? — Upiory coraz mniej strasz 
— Marks i Radek 

wobec niepodległości Polski. — Bardzośmy grzeczni. 

Wspomniałem w liście poprzedniin 
o ataku furji antyradjowej, któremu 
uległy niektóre pisma warszawskie. 
Otóż jednym z motywów tego parok- 
syzmu jest boleść nad losem „żywej 

  

miuzyki*, zastępowanej (przez płyty 
gramofonowe, 

Zjawisko dziś powszechne nie 
dotyczące specjalnie radja, wszędzie 
obenie maszyna wypiera człowieka. 
Opowiadano mi, że w pewnej nowej 
elektrowni robotników wcale się nie 
widzi. Gdzie dawniej pracowały dzie 
siątki, teraz jedna para rąk wystar- 
cza. Wprowadzone u nas telefony au- 
tomatyczne odebrały zajęcie setkom 
telefonistek. Odwieczna to tragedja, 
postęp techniczny, powodując to w tej 
to w owej specjalności bezrobocie, by 
wał przez swe ofiary zawsze przekli- 
nony i niejeden wynalazca miewał 
groźne konflikty z sarkającym nań 
tłumem. 

Dziś, przy olbrzymiem przyśpie- 
szeniu onego postępu, już nietylko 
sarkaniem to się kończy. Niezależnie 
od szemrania wynzucanych na bruk 
robotników, gotowych niszczyć, jak 
te ongi bywało, nowe maszyny —- 
sprawę biorą pod rozwagę ekonomiś- 
ci, socjologowie i t. p. umysły kryty- 
czne dalekie od działań impulsyw- 
nych. 

Czy maszyna ma wypierać robot- 

  

nika, czy go wyręczać? — oto rozpo- 
wszechniające się pytanie. Dlaczego 
z wymalazków technicznych ma korzy 
stać jedynie kapitalista?.. Boć często 

nawet sam wynalazca nic ze swych 
pomysłów nie ma, albo bardzo mało... 

A odpowiedź na te pytanie brzmi: 
Właściwym celem postępu technt- 

cznego powinno być ułatwianie lu- 
dziom życia, podnoszenie skali po- 
trzeb, oraz zaspakajanie ich przy c0- 
raz mniejszym wysiłku pracy. Akejo- 
narjusze zakładów przemysłowych, za 
stępujący żywego człowieka przez ma- 
szynę, dla osiągania wyższej dywiden 
dy, są wyobrazicielami wadliwiści pa- 
nującego jeszcze, ale chylącego się już 

do upadku ustroju. 
Jest to pogląd, zdobywający sobie 

coraz szerszą popularność nawet w 
sterach, które kryzysu kapitalizmu 
wolałaby nie widzieć. 

Zwolna zaczynają one — jeżeli nie 
otwarcie, to podświadomie — godzić 
się z opinją. iż nadchodzi moment 

przełomu ustrojowego. 
Bardzo jest charakterystyczne, że 

w pismach, wysługujących się t. zw. 
„sterom gospodarczym głównym za 
rzutem jaki czyniono ostatniemu kon 
gresowi II Międzynarodówki, było wy 
tykanie jej — bezsilności. Tak, jakby 
organy te w głębi duszy życzyły so- 
bie wzmocnienia socjalizmu. I rzecz 
to możliwa. Socjalizm, zapowiadają 
cy ewolucyjne przejście do nowego 
porządku, chciałoby się widzieć moc- 
niejszym wobec nacierającego komu- 
nizmn. 

W każdym razie socjalizm przestał 
być czemś strasznem. 

Zresztą, już i komunizm, utempe- 

Wojewoda wileński p. Władysław 
/ łt zwołuje na sobołę dn. 16-g0 

'września na godzinę 18 (6 po poł.) 
zebranie konstytuujące wojew. komi- 
let obywat. Poż. Nar. Na zebranie 
io zostali zaproszeni prz dstawiciele 

Wiadomości 
W piątek dnia 19 bm. w sali konferencyj- 

nej starostwa słonimskiego odbyło się pod 
przewodnictwem starosty p. Koślacza zebra 
nie przedstawicieli organizacyj społecznych 
i pracowników z terenu miasia i powiatu. 
Przybyło około 300 osób. iPo przemowie prze 
wodniczącego zebraniu, starosty, zebrani u- 

<hwalili jednomyślnie subskrybować pożycz- 
kę narodową. Postanowiono wyłonić komitet 
powiatowy i wydział wykonawczy ze staro- 
sią p. Koślaczem na czele, oraz komilet miej- 
ski i sekcje z burmistrzem Kaz. Michalskiia 
na czele. W ciągu tygodnia powstaną komi- 
tety gminne. Postanowiono nie organizować 
specjalnego komitetu powiatowego pracow- 
ników, lecz przy komitecie obywatełskim 
stworzyć sekcję pracowniczą. Norma sub- 
skrypcji dla pracowników według dzisiej 
szych uchwał będzie 75 proc. mi »sięcznych 
poborów, zaś od VI st. sł. wzwyż miesięczna 

    

    

   

      

duchowieństwa, nauki, wojska, samo- 
wządu, organizacyj gospodarczych, in- 
styłucyj społecznych i t. d. Posiedze- 
'nie odbędzie się w wielkiej sali kon- 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 

z prowincji. 
pensja: 

  

Zebrani w dniu 14-go 
Magistratu m. Nieświeżu 

unzędnicy państw samorządowi i prywat 
ni powiatu nieświeskiego, po wysłuchaniu 
odezwy powiatowego komitetu pracowników 
państwowych, samorządowych i prywatnych 
pożyczki naridowej, w zrozumieniu ważności 
takiego aktu państwowego jak pożyczka na- 
rodowa, uchwalili zadeklarować subskrypcję 
pożyczki w wysokości 75 proc. poborów mie 
sięcznych do VI stopnia służb. oraz 109 
proc. poborów poczynając od tego stopnia 
służbowego wzwyż. 

(Pat).    

      

września w gm: 

  

Ponadto w tymże dniu na zebraniu człon- 
ków Związku Pracowników Samorządow 
Powiatu Nieświeskiego jednogłośnie uch 
no z funduszów związkowych nabycie poży- 

czki narodowej na kwotę 500 złotych. 

      

Apel źw. Oficerów Rezerwy. 

Związek Oficerów Rezerwy, Koło 
Wileńskie, w wyniku uchwały pow- 
ziętej jednogłośnie przez  Plenarne 
Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 12 
września r. b., zwraca się niniejszem 
do Kolegów — oficerów rezerwy z go 
rącym apelem wzięcia czynnego u- 
działu w subskrypcji wewnętrznej 
pożyczki narodowej, tak'przez bezpo- 
Średni udział każdego z kolegów, jak 
też i przez intensywną propagandę 
wspomnianej akcji w społeczeństwie, 
Zarazem Zarząd Związku wzywa po- 
szczególne sekcje zawodowe Ž. OR 
(do czynnego udziału w akcji subskryp 
cyjnej, prowadzonej na terenie posz- 
czególnych Urzędów, przedsiębiorstw 

  

  

rowańy przez Stalina i zatrzymujący 
się u granie Rosji, stracił swe upiorne 
kształty. Wszystko to, połączone z 
tęsknotą za rynkiem wschodnim, baąr- 
dzo ułatwiło przychylny stosunek war 
szawskiego „burżuja** do świeżo prze- 
prowadzonego zbliżenia  polsko-so. 
wieckiego. Przychylność ta chwilami 
stawała się tak wylewna, że aż tro- 
chę niesmaczna. Więcej umiaru bar- 
dzoby się przydało. 

Piękną cechą jest gościnność, ale 
i tu miary potrzeba. Zupełnie słuszn.> 
niektóre dzienniki brak jej wytknęły 
organizatorom zjazdu historyków. 
'Wykluczyli oni np. z obrad i napi- 
sów język polski. Uprzejmość — sta- 
nowezo zbyt daleko posunięta. Podob 
inie też i w podejmowaniu p. Karola 
Radka, delegata prasy sowieckiej, by- 
tło ukłonów nieco za dużo. Oto np. pe 
śwme dzienniki zachwycone były „no- 
iwiną*, przywiezioną przez p. Radka 
— mianowicie, że Marks wypowiadał 
się za odbudowan. Polski. Trzeba by- 
ło dopiero przyjazdu moskiewskiego 
'publicysty, by odkryć tę Amerykę. 
'Toć przychylność twórcy socjalizmu 
la polskich ruchów rewolucyjnych 
powinna była być rzeczą powszechnie 
«znaną; ona to pozwoliła Piłsudskie- 
mu łączyć walkę klasy robotniczej ; 
ideą niepodległości. — Warszawski 
dziennikarz mie o tem nie wiedział. 
*I może dalej 'pozostawałby w nieświa 
'domości, gdyby go nie oświecił—kto? 
'P. Karol Radek. 

Warto więc kilka słów poświęcić 
temu informatorowi, (przywożącemu 
mam tak rewelacyjne wiadomości. 

Z p. Karolem Radkiem kolegowa- 
łem 30 lat temu w redakcji krakow- 
skiego „Naprzodu*. Był wybitnie in- 
teligentny, zdolny i oczytany. Dzie- 
ła Karola Marksa znał doskonale i nau 

i instytucyj, w których są zatrudnie- 
ni oficerowie rezerwy. 

Oficerowie rezerwy, którzy zado- 
'kumentowali swoją ofiarność w wal- 
kach o niepodległość, którzy i teraz 
w każdej chwili są gotowi sławić się, 
jak jeden mąż na apel Narodu, w tru 
'dnej dla ojczyzny chwili, również i w 
danym momencie pierwsi powinni 
dać przykład społeczeństwu swoim 
poczuciem obywatelskiem, entuzjaz- 
mem i karnością, pamiętając, że na- 
tychmiastowe pokrycie transzy poży- 
czki ma być nie tylko spełnieniem о- 
bowiązku, lecz przedewszystkiem ży 
wiołową manifestacją patrjotyczna, 
zgodnie z zasadą: „ten dwa razy daje, 

10 szybko daje”. 

kę jego traktował ortodoksyjnie Mimo 
to, wyleciał z redakcji. Wyleciał za to, 
že w jednym punkcie z Marksem się 
nie zgadzał, a w każdym razie jeden 
szczegół pism mistrza traktował lek- 
ceważąco — mianowicie: kwestję nie- 
podległości Polski. Usunięty z „Na- 
przodu”, opuścił szeregi PPS. *) 
przeniósł się do $, D. K. P. i L. (S0- 
cjal-Demokracja Królewstwa Polskie 

  

"go Litwy), która „socjal-patrjotyzm”, 
czyli dążenie polskich socjalistów do 
zrzucenia obcej niewoli, tudzież odbu 
dowania Rzeczypolitej, uważała za 

zdradę interesów proletarjatu. 
Tak sądził i p. Radek, dopóki był 

w Krakowie, potem w Zurichu, w 
"Warszawie (r. 1905), w Berlinie... Aż 
dopiero w Moskwie w r. 1933 przy- 
pomniał sobie, że Karol Marks... i t. d, 

Ciekawe. Nieprawda? 

Jakże to objaśnić?... Ano, bardzo 

prosto. Komunista moskiewski liczy 
się z racją stanu Rosyjskiego Imper- 
jum. Skoro w interesie tego imperjum 
leży jaknajpoprawniejszy stosunek z 
istniejącą Rzeczypospolitą i stworze- 
nie atmosfery wzajemnego zaufani«, 
więc... niech żyje Polska Niepodległa, 
której wskrzeszenie przepowiedział 
Marks. Gdyby tego nie był uczynił, 
mniemam, iż p. Radek jakoś by so- 
lie poradził, Jeżeli umiał tę przepo- 
*wiednię ignorować, to kto wie, czy 
nie potrafiłby w potrzebie imputować 
jej swemu mistrzowi. Ale ponieważ 
Marks istotnie był zwolennikiem Pol- 
ski niepodległej, więc tem lepiej. 

W każdym razie nie łudźmy się. 
Polskie sentymenty p. Radka nie wy 
nikają z nauki Marksa, lecz z polityki 
Stalina. Czy to dla nas lepiej, czy go- 

Polska Partja Socjalno-Demokratyczna 

odpowiadająca na terenie Galicji P. P. 5. 

  

  

    

   

Przewiezienie zwłok kpi. 
Lawoniewskiego do Moskw 

MOSKWA, (Pat).  Eksporłacja 

zwłok kpt. Lewoniewskiego miała 
  

charakter masowej manifestacji. Zgro 
madziły się tysiące mieszkańców, za- 
równo z Jagrina, jaki i z okolicznych 
wsi i kołchozów. O godzinie 10 rano 
zwłoki przewieziono aeroplanem 7 
Jagrina do Kazania. W chwili odlotu 
aeroplanu żałobnego oddział jagriń 
ski Ossoawjachimu oddał salwę hono 
rową. Na lotnisku w Kazaniu oczeki- 
wali przedstawiciele tatarskiej rady 
kemisarzy ludowych oraz warta ho- 
norowa z orkiestrą. Przybycie zwłok 
do Moskwy oczekiwane jest w piątek 
w południe. 

  

Fundacja „Domy akademickie 
im. Prezydenta Narutowicza” 

JARSZAWA, (Pat). 14 b. m. w 
i atka Senatu Raczkie 

wieza odbyło się posiedzenie komite- 
tu organizacyjnego założycieli funda- 
cji pod nazwą „Domy Akademickie 
im. Prezydenta Gabrjela Narutowi- 

‘, w osobach marsz. Raczkiewicz, 
wieeministra Kozłowskiego, prezesa 

      

  

    

Banku Polskiego Wróblewskiego, inż. 
'Tołłoczki, mec. Wóycickiego, radcy 
prawnego BGK. W trakcie posiedze- 
nia został zeznany akt fundacyjny w 
obeeności stępey notarjusza. Do 
grona założycieli należą obecnie 153 

osoby. Nazwiska ich figurują w wie- 
czystym akcie fundacyjnym, który w 
sobotę zostanie złożony do zatwier- 
dzenia ministrowi W. R.iO.P. 

W NIEMCZECH, 
HITLEROWSKIE POCZUCIE 

TAKTU... 

BERLIN, (PAT). — Czasopismo „Elegante 
Weilt, poświęecne modom zamieściło na vs 

tatniej stronie fotogratję, przedstawiającą 
modnie ubraną damę w towarzystwie człon 

ka szłateiy Gchronnej, Pismo to otrzymało 
list od ministra propagandy dr. Goebbelsa, 
zwrącający uwagę, że , nietylko podobne хе 
stawienie, ale wogóle repredukowanie tego 
redzają iustracyj w żurnaia mód narusza 
świętą powagę i godnoś historyczną mundzi 
ru hitierows! W zakończeniu lis 
nacza że minister zdecydowany jest w r. 

powiórzenia się podobnych wypadków zasto- 
sować odpowiednie zarządzenia w siosun- 
ku do pism, którym brak w tym względzie 
cdpowiedniego taktu, 

  

   

      

   

      

     

„I SPRAWIEDLIWOŚCI. 

(PAT). — Były minister pruski 
Hirtsiefer aresztowany został przez oddział 
hitlerowców. Przed odprowadzeniem Hirtsie 
fera do więzienia hitlerowcy wywiesili mu ra 
piersiach drewnianą tablicę z napisem: „Ich 
bin der Hungerleider Hirtsiefer* i kazali mu 
otworzyć parasol, poczem oprowadzali go 
wśród wrzasku gawiedzi przez główne ulice 
miasta. 

ILEŻ ENERGJI ZUŻYJE SUĘ 
NA GADANIE! 

BERLIN, (PAT), — Wezoraj wieczorem 
Gdbylo się w wielkiej sali Pałacu Sportowe 
go w Berlinie zebrznie ckręgowej partji naro 
«lewe — socjalistycznej, na którem minister 
propagandy Goebbels zapowiedział, że z po 
lecenia Hitiera rozpoczęia zestanie w dnia 
1 października wielka kampanja propagan 
dowa ruchu narodowo — socjalistycznega. 
W ciagu 2 miesięcy projektowane jest urza 
zenie 150 tysięcy zgromadzeń publicznych. 

żdy z przywódców w tym czasie wygłosić 
25 przemówień, Kampanja ta mieć 

ma na celu nawiązanie znacznie żywszego 
kontaktu z szerokiemi masami ludności. 
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„Ozarma godzina demokracji”. 
Pod tym tytułem wygłosił wczoraj 

w Związku Literatów odczyi w języ- 

ku niemieckim pisarz szwajcarski dr. 
Hans Zbinden. Nieznaczna liczba słu- 
chaczy stała tego wieczoru w stosun- 
ku odwrotnym do poziomu odez 
A szkoda, gdyż rzadko można słyszeć 
u nas prelekcje lak wysokiej klasy 
pod względem treści i formy. Przy- 
puszczać należy, że nie brak zainłe- 
resowania tematem, lecz niez j 

mošč języka niemieckiego prze 
ła wczoraj gęsto zazwyczaj obsadzone 
ławy lokalu „śród literackich*. 

    

   
  

    

W pierwszej części swego ode 
dał dr. Zbinden ciekawą i głęboką a- 
nalizę przyczyn obecnego duchowego 
i politycznego kryzysu, którego źró- 
deł dopatruje się m. in. w materjali- 
stycznej i nacjonalistycznej filozofji 
XIX-go wieku, w zaniedbaniu lub 

zwyrodnieniu elementów duchowyca 
w wychowaniu, oraz nakazów etyki 
'w życiu indywidualnem'i społecznem. 

Ww drugiej części rozwinął prelegeni 
koncepcję wytworzenia nowych © 
cznych i filozoficznych podstaw 
cia ludzkiego, szczególny nacisk kła- 
dąe na dziedzinę wychowania, na ro- 

lę sztuki i religji. 

Ta druga cz odczytu, wygło- 

szona z niezwykłą swadą i polotem 
myśli zasługuje na pówtórzenie w ca- 
łości, gdyż zawiera ciekawą próbę TO“ 
związania najistotniejszych  zagad- 
nień naszej epoki. W porozumieniu z 
prelegentem zamieścimy w najbliż- 
szym czasie obszerne jej streszczenie. 

  

  

   

    

  

LECZNICĄ 
Litewskiego Stow.Pomocy Sanitarnej 
przy ul. Mickiewicza 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyjęcia 
chorych ambulatoryjnych przez lekarzy 
specjalistów w godzinach w dzień 9—2 

i wieczorem 5—7, oraz obłożnie cho- 

L ych 9 każdej porze dnia | nocy. J 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 
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Kto wygrał? 
WARSZAWA, (PAT). — W dzisiejszem cia 

gnieniu 5 klasy 27 Loterji Państwowej wy!o 
sowano następujące wygrane: 

15,000 zł. Nr. Nr. 6900, 
58,627. 

10,000 zł. wygrał Nr. 

31,246, 105,417, 

21,127. 

Francuski lot. 
WARSZAWA (PAT). — Lotnicy franen- 

sey Rossi i Codos oraz Mailoux i Tomasset 
wystartowali dziś rano z Paryża z lotniska 
Le Bourget na 2 samolotach. Mieli oni przy 
lecieć do Warszawy bez lądowania i po krót 
kim postoju wystartować dalej do Moskwy. 
Po otrzymaniu wiadomości © niepogodzie 
w Polsce samoloty francuskie około godz. 11 
wylądowały w Strasburgu. 

PARYŻ, (PAT). — Według doniesień z 

  

j? — to inna sprawa. Może nawet 
lepiej, Dla p. Radka raczej gorzej. Ale 
co to nam szkodzi? 

Nie szkodzi nawet, że straciwszy 
rynek niemiecki dla swoich artyku- 
łów, jął nadsyłać je do pism polskich. 
Pióro ma dobre, dużo wie, dużo umie, 

więc dla prasy naszej nabytek wcale 
niezły. Tylko nie trzeba tego szczęś- 
cia wyolbrzymiać, no i nie wszystko, 
co p. Radek pisze, brać a la lettre. 

Polityczne zbliżenie polsko-sowiez 
kie, dusery z p. Radkiem i jego wy- 
stępy na łamach prasy warszawskiej 

wywołały nielada galimatjas w gło- 
winach tutejszych komunistów. Nie 
dotyczy to, oczywiście, spryciarzy, 
pozostających na żołdzie proletarjac- 
kiego państwa; ale wszystkich tych 
naiwniaczków, których  przynależ- 
ność partyjna wynika z czystej, uczci 
wej wiary i którzy są przekonani, iż 
Moskwa nie innego nie ma na oku, 
jeno realizację tych wierzeń. Gdyby 
ludzie ci byli w stanie otrząsnąć się 
z pod sugestji frazesów i popatrzeć na 
sprawy trzeźwo, własnemi oczami, 
zdarzenia obecne przekonałyby ich, 
że Moskwa jest przedewszystkiem sto 
Нса odziedziczonego po carach pań- 
stwa, a dopiero w drugim planie cen- 
tralą ideologji komunistycznej. Ideo 
logja ta idzie w kąt, ilekroć koliduje 
z interesem mocarstwa. Kiedyindziej 

czyni mu rozmaite kompromisowe u- 
stępstwa. Ale nazewnątrz, dla wyznaw 
ców zagranicznych, wszystko robione 
jest niby tylko w imię niewzruszonej 
idei. 

Przypuszczam jednak, iż ostatnie- 
mi czasy zastępy wiernych już się z 

czy: spostrzegać w całej tej misty- 
fikacji i jeżeli t. zw. „dzień młodzie- 
ży” minął w Warszawie bez manifesta 

cyj, wbrew ulotkowym zapowiedziom, 

   

   

  

     

Moskwy, przebywający w Kijowie minister 
lotnictwa Cot wraz z towarzyszącemi ma 
osobami zwiedzał w dniu wczorajszym mią 
sto. Wieczorem na ich eześć wydany został 
bankiet. Przedstawiciele władz cywilnych i 
wojskowych żegnali przy odlocie min, Cota, 
który dziękował im za serdeczne przyjęcie. 
Trzy aeroplany francuskie udały się w dalszą 
drogę do Charkowa. 

było to zasługą nietylko policji. Tro- 
chę przyczynił się i p. Radek. 

Z tego względu uważać można, iż 
robione mu honory, jakkolwiek nie- 
co przesadne, pewną korzyść przy- 
niosły. 

Daleko mniej zrozumiały jest inny 
objaw zbyt rozpędzonej uprzejmości. 

Oto na półkach księgarskich po- 
jawiła się książka p. t. „Ofiary swa- 

i“, zawierająca przedruki z gazet 
o aktach teroru hitlerowskiego. Nie 
dziwnego, że broszura ta nie spodoba 
ła się poselstwu niemieckiemu, które 
'wniosło z tego powodu skargę do Mi- 
nisterstwa Spraw Zagranicznych. Dzi 
wić się również nie można, iż MSZ. 
zajęło się owem wydawnictwem. Za- 
pewne wymagają tego formy i zwy- 
czaje dyplomatyczne. Zdumiewającą 
natomiast rzeczą jest gorliiwe popar- 
cie skargi niemieckiej przez niektóre 

pisma warszawskie. Atakują one „afe 
rzystę“, który wydał tę książkę, jak 
gdyby istotnie popełnił on jakieś prze- 
stępstwo. Nie znam tego pana; nie 
wiem, może to rzeczywiście figura nie 

ciekawa. Dobrzeby jednak było, gdy- 
by wszyscy „kombinatorzy prasowi 
(od których roi się w Warszawie) ta- 
kie tylki grzechy mieli na sumieniu. 

Pośpiech wspomniarych pism, 2 
jakim potępiły jego wydawniefwo, na 
życzenie poselstwa niemieckiego. to 

również grzeczność zbyt daleko posu- 
nięta. Ciekawa rzecz, czy i w Beri nie 
znalazłyby się dzienniki, które —— Pa 

żądanie posła polskiego -—— wystąpi- 
łyby przeciw wydawnictwom niemiec 
kim, szkalujacym i  ośmieszł jącym 
Polskę?... Na pewno — nie. 

A przecież okazyj do takich żądań 
poselstwu naszemu by nie zbrakło. 

Grzeczni jesteśmy... Bardzo kę. 
ezni. Benedyka Hertz. 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Zdrada kolegi i narzeczonej doprowadziła 

do samobójstwa. 

  

     

Michał Ostrowski będąc w w: 

przyjaźnił się z kolegą który poch z 
siedniej w Kolega został zawodowym, У          

   kiedy razem jako wojskowi przyje 

uricp (wieś Kowale pow. mołodecz 

Ostrowski poznajemił kolegę z 

Marysia czekała na powrót O: 

wojska. Tymezasem kolega ła począł 

również do niej „przystawiać s Miał du- 

ży „ałut*, bo kiedy Ostrowski zdjął mun- 
dur wojskowy, on mógł jeszcze imponować 

  

skiego z     

   

złotemi guzikami. W rezultacie Marysia zer 
wała z Ostrowskim a wyszła za jego ko- 

Ostrowski nie mógt znieść tego ciosu. 
d na całej linji — kolega i narzeczona 

zalradzili. W. niedzielę odbył się Ślub. 

chał na uroczystość zaślubin nie prz 
Zaniedhał się w pracy. Na tem tle powsia 
wały jmiesnaski rodzinne. Ostrowski zdra- 
dzał zniechęcenie do życia, I onegdaj kic- 
dy został sam w mieszkaniu, celnym strza 
łem z „Nagana* pozbawił się życia. 

  

   

    

  

  
  

Zabawa w „kopistów. 
14-ietni chłopiec postrzelił swego kolegę. 

Dzieci lubią się bawić w żołnierzy. Naj- 

częściej w ułanów. A że we wsi Korodzi. 

łowy Bór nie było ułanów, a stacjonow 

tam, jako w miejscowości pogranicznej „Ko- 

piści” to też i dzieci wymyśleli sobie zaba. 
wę podoboną, do czynności K. O. P. 

Jerzyk Sykowas lat 14, pasł bydło wpo- 

bliżu swego kompana Witka Zielonki. Za. 

powiedział koledze, że będą bawić się w prze 

  

   

mytników, en ściągnie z mieszkania broń 

i będzie pilnować, żeby Witkowi nie udało 

się przedostać przez strumyk, który dzielił 
obie łąki. 

Onegdaj podczas takiej zabawy Jerzyk 
postrzelił Witka w lewą rękę. W stanie cię 
kim, lecz niezagrażającym Życiu, rannego 

Gdwieziono do szpitala w Wiłejce. 

   

Omal nie spłonęła żywcem. 
Wczoraj w czasie rozpalania drzew w 

piecu zdarzył się nieszezęśli ypadek 42 

letniej Anastazji Kowalezykowej, zamieszka . 

łej we wsi Budy pow. więciań: go. Kowal 

czykowa chcąc (prędzej podpalić drzewo, po 
„ Wskutek nieumiejętnego ob 

— benzyna, zapaliła się w ręku 

     

     

   

kobiety, a następnie płomienie objęły suknię 
Kowałczykowej. Na krzyk płonącej przybiegł 
sasiad Hiłewicz, który przy pomocy syna 
zerwał ubranie 7 Kowalezykowej. Odni 
ona ciężkie poparzenia twarzy, rąk i piersi. 
W stanie ciężkim odwiezicno ja do szpila 
la. fe) 

    

  

  

  

Pożary. 
Z Wilejki donoszą: W nocy z 11 na 12 

bm. około godz. 21 wybuchł pożar w mająt 
ku Szypki, gminy chocieńczyckiej. Spalił się 

dom mieszkalny właściciela tego majątku 

d-ra, Witolda Kopcia. Straty wymoszą około 

10,000 złotych. — 
Przyczyną pożaru była wadliwa budowa 

komina. 
W powiecie wileńsko — trockim w zaś. 

cianku Pawłowskie Pasieki, gminy iurgie? 
skiej spalił się dem mieszkalny i chlew Sta 
nisłąwa Grucukiewicza. Straty wynoszą 2,000 

złotych. Pożar powstał skutkiem nadmierne 
go napalenia w piecu chiehowym. 

-—— 

Wilejka. 
Z DZIAŁALNOŚCI POŁ, CZERWONEGO 

KRZYŻA W WILEJCE. 

Oddział Pol. Czerwonego Kr. 
lejce, który rozwinął żywą działalność 
dzając ma wiosnę r. b. drugi Kurs dla 

Pogot. San. PC i Kurs podinstru 
dla Komendantów Drużyn Sanitarno - ra 
towniczych — nie ustał w d szerże 
niem idei czerwonokrzyskich, 

energją rozpoczął już dalsze 
Okresie jesiennym. I tak d 

założono nową placówkę w Ilji, zaś dnia 3 
września dwa nowe Koła P. С. K. w Dolui 
nowie i Krzywiczach, 

'Na zebraniach organizacyjnych wygłosi! 
referaty delegaci Zarządu Oddziału P. K 
Alfred iKrauss, prezes Oddziału, prof. gimi. 
'WŁ Winiarski, wiceprezes i mjr. A. Kopacz 
sekretarz Oddziału — poczem zebrani uchwa 
lili gremjalne p ąpienie do P.C:K. Pod- 

kreślić należy że kierownictwo nowych pla- 

<ówek gminnych objęli miejscowi lekarze 
pp. Dr. Jaks — Tyr, Dr. Sadowski i Dr. Kc- 
łosowski. Pozatem 'projekiowane jest urzą. 
dzenie dalszych kursów P. C. K, jak na wios 
mę r. b. 

Dochód z urządzonego w czerwcu b. r. 
w m. Wilejce Tygodnia Czerwonego Krzyża 
przyniósł brullo dochodu 342 zł. 63 gr. 

Udział wydziału powiatowego 
w Postawach. 

W WYSTAWIE „PRZYRODA, ZDROWIL 
1 OPIEKA W POZNANIU. 

Będąc w Poznaniu na wystawie odnio- 
słem bardzo miłe wrażenie ze stoiska Wy. 
działu Powiatowego w Postawach które mieś 

" €i się w hali XIII w sąsiedztwie Truskawca, 

Radomia i Ciechocinka. występując w cha 
rakierze propagatora piękna jeziora 
mając na celu rozwój ruchu tur) 
w powiecie a najważniejze zapozna 
żających z majwiększem jeziorem w Pol- 

sce o powierzchni 76 klm.* 
Zdjęcia p. Bułhaka, p. Wysockiego do- 
nale odźwierciadlają krajobraz nadnaro- 

<zański. Następnie artystycznie, z dużem po- 
<zuciem estetyki wykonana mapa pla 
ma przez p. Jerzego Kacieszczenkowa oraz 

plan sytuacy ny pow. postawskiego ' stano. 
wią jedne z jszych ośrodków zainter» 
sowań publiczności. Podkreślić należy jesz. 
<ze zaprojektowanie stoiska a mianowicie: 
Ściany są obile samodziałami wiejskiemi. Ca 
łość wygląda b. ładnie w przeciwieństwie di 
kosztownych częstokroć hanalnych. innych 
Słoisk_ 

Muszę jeszcze 78 (ć, iż również m. 
kładem Wydziału Powiatowego wyszła bro 
szurka w opracowaniu p. Hen Pawłow. 

skiego p. L „Žnasz-li ten kra ktora z4- 
Miera monografję pow. postawskiego. krajo 

raz madnaroczański oraz samą lopograljų 
 w»Narocza*. Koszi wynosi 1 złoty (co uwa. 

am za zbyt wygórowaną cenę, mojem zda- 
Wiem broszurka powinna kosztować najwy. 

  

  

   

   

      

    
   

    

   

    

  

   
   

      

  

     

      

    

  

   

   

    

W rozmow p. Jerzym Kacieszczenku 
reprezentantem i ka, dowiaduję się bar- 

ciekawych szczegółów a mianowicie — 
iezmordowany krzewiciel ruchu tutrystyc 

mego nad Naroczem p. Wiktor Niedzwie 
Starosta Powiatowy w Postawach czyn 
Wszelkie starania w kierunku rozbudow 
Schroni.k oraz stworzenia jak najdogodniej 

komunikacji z jeziorem. Schroniska 
i „Jedne własność ,„To- 

śników jeziora Narocz* wy. 
» w 1929 r. gdzie uroczystości oi- 

warcią dokonał p. Prezydent Rzeczypospoli 
tej w asyście przedstawicieli Rządu, ora« 
drugie schronisko „szkolne wycieczkowe zbu 
dowane w roku 193 przez Kuratorjum Okrę 
gu Szkolnego Wileńskiego dzięki i ie 
l czynnemu poparciu p. Kuratora Ś 
Skiego. 

Szczęśliwy pomysł wy 
©raz Towar: 

p“ TOCzy, W: 
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iału Powiatowego 
ików Jeziora Na- 

z ystawie w Poznu- 
Niu nie e długo oczekiwać ma rezulta! 
1 sądzę wroku następnym ruch turystyczny 

Z zmoże się o 100 procent. 5 ; 

M uć a е 

Chcieli zarobić na asekuracji 
a puścili brata z torbami. 
Bracia. Kazimierz i Jan Baranowscy mie- 
we wsi Dajnowę koło Jaszun stary domek 

  

dr. 3. W. 

    

ąz którego nie można było korzystać. a re 
r tować nie warte. Postanowili spalić go 
pobrać asekurarję. Obłali ściany naftą i 

Podpalili. Od powstałego ognia zapalił się 
4 sąsiedni dom, a następnie całe gospodar- 
śe trzeciego brata Bronisława, Straty wy- 
 poszą koło 2.000. Kazimierza i Jana zatrzy 
r policja, Bronisławowi pozostało pójść 

ko na żebry. (e). 

Zatrucie się grzybami. 
stry Duksztach zatruły się grzybami sio 

Ь ща Marcinkowskie Adalja i Marja oraz 16. 
pr i Jan Marcinkowsey. Dzięki nałychmia- 

wej pomocy zairytych zdołano uratować. 

Samobójstwo. 
Z Mołodeczna donoszą: Ubiegłej nocy 

we wsi Kowalce, gminy lebiedziewskiej za- 
strzelił się z rewclweru mieszkaniec tej wsi 
Michał Posipowicz, Przyczyną samobójsiw: 
był rozstrój nerwowy na tle niesnasek ro- 
dzinnych. 

Z pogranicza. 
„ZWROT“ KONIOKRADA, 

„Na odcinku granicznym Porzecze na te- 
ren polski zbiegł przestępca kryminalny z 
Litwy niejaki Władysław Jonas. Jonas jest 
poszukiwany przez władze lite ie za roz 
boje i koniokradztwo. Poniew st on oby 
watelem litewskim w dniu wc 7 
rejonie Olkienik wysiedlono go do Litwy. 

      

   
   

  

   

LITEWSKI SAMOLOT NAD TROKAMi. 

W. dniu wezorajszym koło Trok zauważe 
no litewski samolot który po okrążeniu mia 
steczka skierował się w stronę Sumiliszek 

    

KU 

Z działalności BBWR. 
OGÓLNE ZEBRANIE KOŁA BBWR 

DZIELNICY ANTOKOL. 

Dnia 13 b. m. w lokalu Sekretar. 
jatu Wojewódzkiego BBWR odbyło 

się ogólne zebranie Koła BBWR dziel 

nicy Antokol. 
Zebraniu przewodniczył prezes 

Rady Grodzkiej BBWR p. inż. Henryk 

Jensz, sekretarzował mgr. Stanisław 

Wankiewicz. 

Po omówieniu spraw organizacyj 

nych dzielnicy Antokolskiej, zastępexa 

kierownika Sekretarjatu Grodzkiego 

p. Al. Budrys-Budrewicz wygłosił re- 

ferat o zasadach organizacyjnych, ce- 

łach i zadaniach Bezpartyjnego Blokn 

Współpracy z. Rządem. 

Następnie przystąpiono do wybo- 

ru władz koła. Przewodniczący podał 

do wiadomości członków, że na preze 

sa Zarządu Koła został mianowany p. 

inż. Stanisław Tyszka, resztę człon- 

ków zarządu wybrano przez aklama- 

cję w następującym składzie: na wi- 

ceprezesa p. inż. Justyna Cywińskie- 

go, na skarbnika — p. Antoninę Woj- 

ciechowską, na sekretarza — p. mgr. 

Stanisława Wankiewicza, a na człon- 

ków zarządu — p. inż. Jana Kiewli“ 

cza i p. Jana Alubowicza. 

R-J..E- R 

    

   

  

OGÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

KOŁA BBWR DZIELNICY 
NOWY ŚWIAT. 

Dziś o godz. 19-ej w lokalu OGgn.- 

ska Kolejowego przy ul. Kolejowej 

Nr. 19 odbędzie się ogólne zebranie 

członków BBWR dzielnicy N. Świat. 

Wejście .za okazaniem legitymacji 

członkowskiej. 

ODCZYT POSŁA PODOSKIEGO 
O PROJEKCIE NOWEJ 

KONSTYTUCJI. 

Z Klubu Społecznego komunikuji 
nam, iż zapowiedziana „czarna ka- 

wa“ na dzień 16 b. m. (o godz. 18.30) 
odbędzie się nieodwołalnie w lokalu 

Sekreiarjatu Wojewódzkiego BBWR 

przy ul. Św. Anny Nr. 2 m. 4. 
Przypomnieć należy, iż w czasie 

„czarnej kawy” wygłosi odczyt o pro 

jekcie nowej konstytucji współaulor 
"ego projektu sekretarz generalny 

*Klubu Parlamentarnego BBWR poseł 
'Bchdan Podoski. 

W myśl wprowadzonego zwycza- 

'ju na „czarną kawę* specjalne zapro- 
szenia nie będą rozsyłane, albowiem 

do wejścia uprawniają stałe karty 
wstępu w swoim czasie rozdane 

wśród przedstawicieli elity społeczeń- 
stwa wileńskiego. 

  

W- I. L-E.N SE 

Popierajmy Budowę Publicz- 
nych Szkół Powszechnych 

w Palsce!! 

Pamiętajmy, że szkoły te, jako po- 
'wszechne i dla wszystkich, spełniaj 
w państwie i jego narodzie, pierws 

posłannictwo wychowawcze że wyw 
rają one jako takie, nietylko wpływ 

na intelekt ich wychowanków, ale ta- 
'kże urabiają ich dusze i serca, dła u- 
miłowania swej ziemi i ukochania 0j- 

<czyznv. 

Pamiętajmy, że pochodnia światła 

niesiona w pocie czoła przez nauczy: 

«ielstwo polskie, powinna znajdować 

«oraz liczniejsze placówki dla skon- 

solidowania ich pracy, w najdalszym 

zakątku kraju nasze. — nie może 

„braknąć szkoły powszechnej. 

Nie oszczędzajmy grosza na pol- 

skie szkolnietwo powszechne! 

Celem urzeczywistnienia tych ha- 

seł. powstało w Polsce stowarzyszenie 

pod nazwą: „Towarzystwo Popierania 

Budowy Szkół Powszechnych*. 

Terenem działalności Towarzyst- 

wa jest Rzeczpospolita Polska, sie- 

dzibą Towarzystwa n.. st. Warszawa. 

Pod względem terytorjalnym. To- 

Avarzystwo dzieli się na okręgi, obwo 

(dy i koła. 

Celem Towarzystwa jest działal- 

ność w zakresie budownictwa publi- 

cznych szkół powszechnych i zaopa- 

sewanie ich w niezbędne urządzenia 

i pomoce naukowe. 

' "Na terenie miasta Wilna działać 

będzie kilkadziesiąt kół tego Towa- 

rzystwa. 

Podając powyższe do wiadomości 

zwracam się z gorąc m apelem do 

"Was Rodacy, byście nie szczędzili 

grosza na ten szczytny i zbożny cel. 

Ofiarowany przez Was nawet naj- 
drobniejszy grosz, przyczyni się do 

wzniesienia oświaty w Polsce, a tem 

samem stanie się cementem naszej 

siły. 
Kupujmy więc wszędzie sprzeda- 

iwane cegiełki „Fowarzystwa Popie- 

+znia Budowy Szkół Powszechnych 
'w cenie 5, 10, 20, 50 groszy. 1 zł., któ- 
re są sprzedawane w. teatrach, kinach 

i przez członków T-wa P. B. S. P. 

Prezes Koła przy Szkole 
Powszechnej Nr. 2 

A. Siemiejski. 

    

   

  

PO ŻY:C.Z:K.A 
NARODOWA 
WŁASNEMI SIŁAMI 

  

KURJER SPORTOWY. 
Śportowcy w Rozgłośni Wileńskiej. 

  

Ubiegłej niedzieli mieliśmy I Radjorajd 
finałem którego było uroczyste rozdanie ni- 

  gród, 'Na fotografji widzimy w środku x. 
mandora radiorajdu p. starostę W. Kowai- 
skiego, obok z prawej strony siedzą dyr. ra- 
dja Wi. Hulewicz, por. Iwańkowicz, E. Ur- 
niaż i p. Rydlewski, z lewej strony siedzą 
A. Bohdanowicz P. Pimonow, Holsztejn i V. 

  

  

  

Kliber. W środku obok mikrofonu stoi ref. 
sportowy radja red. J. Nieciecki. Z puha. 
rem dr. B. Puchowski i tuž za nim Br. Mo- 
roz. Z lewej strony mikrofonu z puharem 
sioi Rudak, a u samej góry drugi z lewej 
strony Kalinowski rekordzisia konkursu 
jazdy powolnej. 

: Kto walczy o Ligę? 
W niedzielę staje do wałki znów 

Liga. We wszystkich miastach „.ligo- 
wych* odbędą się spotkania piłkar 
skie, które od kilku lat ogromne bu- 
dzą zainteresowanie. 

Do najciekawszych spotkań zal:- 
czyć trzeba mecz Pogoni z Legją. Po 
goń obecjnie ma lepsze stanowisko 
w tabelce, zajmując drugie miejsce 
tuż za Wisłą, gdy tymczasem Legja 
jest na szarym końcu. To też mecz ten 
Pogoń powinna wygrać i utrwalić 
swoje stanowisko. 

Wisła, prowadząca obecnie w tu. 

beli gra, z ŁKS przeciwnik to niezbyi 
silny, ale miespodzianka może być 
zawsze. Jeżeli wygra Wisła, to stano- 
wisko jej będzie już prawie całkiem 
pewne i tytuł mistrza przesądzony, 
natomiast jeżeli gracze „czerwonych 
gwiazd* przegrają, to na czoło wy- 

  

sunie się Pogoń, która musi pokonać 

'Legję. 
'Przy pozostałe mecze są pod zna- 

kiem spadku z Ligi. Grają następują- 
ce pary: Warszawianka— Garbarnia, 
Warta—Czarni, 22 p. p. — Podgórz*. 

Stanowisko Czarnych jest znów 

beznadziejne. Mecz 22 p. jp. z Pod- 
górzęm będzie walką rozpaczliwą 0 0- 
statnie miejsce, bo i Podgórze ma tyl- 
ko 2 pkt. 2 

Siedlczanie, jeżeli wygrają z Pod. 
górzem. znów będą prowadzić aż & 
pkt. na 4 mecze grane. 

Warta u siebie na boisku odbierze 
chyba Czarnym te dwa punkty i Iwo- 
wianie znów patrzeć będą w bezna- 
dziejną przyszłość. 

W każdym bądź razie rozgrywki 
niedzielne zapowiadają nam szereg 
sensacyj i tabelka punktacyjna moż: 
ulec poważnym zmianom. 

  

  

Czem się kieruje P. Z L. A.? 
Za dwa dni odbędzie się kolejny 

mecz lekkoatletyczny z Węgrami. Na 
stadjonie Kr. Huty rozegra się walka 
z reprezentacją Węgier, która od sze- 
regu lat zwycięża Polskę. 

Skład: naszych lekkoatletów został 
już oficjalnym komunikatem PZLA 
podany do wiadomości. 

Przeglądając ten skład nie może- 
my zgodzić się z naczelną magistra- 
turą lekkoatletyczną, która naszem 

zdaniem popełnia szereg błędów nie 
uwzględniając lekkoatletów tej miacy 
co Wieczorek i Wojtkiewicz. 

I tak do oszczepu wyznaczono zu- 
pełnie nieznanego Orłowskiego, jak 
również Rzepusia, czy Sobika, zapo- 
minając o Wojtkiewiczu, który trzy 
razy w tym sezonie miał ponad 58 
metr. Przecież Lukhaus, który jest za- 
pasowym przegrywa z Wojtkiewi- 
czem, ale w oczach p. p. z PZLA 

'białostoczanin rzuca nie wiem dla- 

czego lepiej od Wojtkiewicza. 

Ta sama historja jest w biegu na 

410 mir. przez płotki. Skrzywdzono 

'tulaj wyraźnie Wieczorka, który 0s- 

łatnio zrobił niżej 16 sek., a jednak 

dc reprezentacji nie wszedł. Wieczor- 

ka miejsce zajmuje Zaboszyński, któ- 

remu raz udało się Wieczorka poko- 

nać o jedną pierś. 

Naszem zdaniem, przed tak po 

ważnem spotkaniem warto byłoby 

chociaż troszkę zainteresować się za- 

wodnikami z innych miast, a składów 

przy zielonych stolikach w Warsza- 

wie nie składać, bo potem serce Się 

kraja jak dowiadujemy się, że Polska 

przegrała bieg 110 mtr. przez płotki 

wykiniem 16,3 sek. 

Skład Polski jest następujący: 

100 mte. Trojanowski II, Sikorski, 

400 mtr. Biniakowski, Kostrzewsk“, 

500 mtr. Maszewski. Lisiecki, 1509 

str. Kucharski, Kuźmicki, 5.000 mt. 

*jałka, Puchalski, 110 mtr. płotki 

Wowosielski, Zaborzyński, 400, mte- 

młotki _ Maszewski, Kostrzewski, 

4xX200 mtr. Trojanowski II, Binia- 

kowski, Czyż i słaby Miller, wdal No- 

wak, Sikorski, wzwyż Pławczyk. Ni :- 

miec, kula i dysk Heljasz, Siedlecki, 

oszezep Mikrat, Turezyk, Rzepuś, Or- 

żowski, Sobik i nawet Lukhaus. 

Mecz ten zapewne przegramy w 

znacznym stosunku punktów. 

NA BOISKACH PIŁKARSKICH 

W WILNIE. 

W sobotę i w niedzielę dnia 16 i 17 

b. m. zostaną rozegrane dwa towarzy- 

skie mecze na boisku „Makabi* po- 

między teamem „ŻAKS.— Makabi“ 

a teamem „Ognisko—Drukarz*. 

Początek w obu dniach o godz. 

15.30. 
Mecz zapowiada się b. interesująco i 

kto wie czy nie zadecyduje o stanie i 

poziomie piłkarstwa wileńskego w na 

stępnym sezonie. 

T. SZUMAŃSKI WYJEŻDŻA. 

Obiegła Wilno wiadomość, że jeden » 

naszych zasłużonych działaczy sportowyca 
ma zamiar na stałe opuścić Wilno. 

Tadeusz Szumański w końcu bieżącego 
miesiąca wyjedzie z Wilna do Katowic. 

Sport wileński traci jedną z bardzo zastu- 

żonych postaci sportowych. 

BIEG DŁUGODYSTANSOWY 

PUNKTOWANY. 
Czekają nas jeszcze jedne regaty wioślar: 

skie na Wiiljj a mianowicie długodystanso- 
wy bieg z Wierek do Wilna. 

Bieg ten odbędzie się 8 października 
już mie na łodziach półwyścigowych, a na 
czwórkach wyścigowych i co ciekawsze, że 
został on włączony do ogólnej punktacji kln 
bów wioślarskich o nagrodę zasłużonego 
prezesa M. Zalisza, Bieg ten ma na starcie 
zgromadzić rekordową ilość osad. 

Punktacja trzeciego  długodystansowego 
biegu zadecyduje ostatecznie o pierwszeńst: 
wie klubów wioślarskich Wilna. 

      

     
        

         
      
      

  

         

      

    
    

  

      

      

       

        

    
   

cera przykuwa 

Piekne 
ciało pociąga 

Piekna 

М№ nie potrafi. się oprzeć 
urokowi wdzięcznej  postaci, 

A. tem mniej zaś powabowi 

4 k miękkiej jek aksamit skóry. 

3 › 
Piękne kobiety całego świa- 
ta używają mydła Palmolive, 

wyrabianego ze słynnych olej- 

ków piękności, owoców oli- 

wnych, palm i orzechów ko- 
kosowych. Obfiła piana my- 

dla Palmolive przenika giębo- 
ko w pory i zmywa je łagodnie 

a jednocześnie dokładnie — 

nadając twarzy: ów świeży wy- 

gląd, który jest i był zawsze 

największym powabem i naj- 

ceńniejszym darem młodości. 

   
Niech Pan: używa mydła Palm- 
olive nietylko do pielęgnowa- 

nia twarzy, lecz również całe- 

go ciała, a odczuje Pani z roz- 
koszą jego ożywczy skutek. 

Cołgate- Palmolive, Sp. 7 0.0. 
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Wyrób polski 

Oszust w roli misionarza. 
Otwzymanc w Wiłnie wiadomość, iż w 
ście przebywa jakiś osobnik, który pod 

płaszczykiem misjonarza, dokonuje na, tere- 
nie miasta szeregu oszustw i przywłaszezeń. 

st ten nakłada od czasu ilo czasu 5 
w tem przebraniu otiwiedza rozma 

<iomy, zbierając datki rzekomo na ceie re. 

   

   

  

    

ligijne, a w istocie zbierane pieniądze przy- 
właszeza. 

Pozatem, operując sfałszowanemi doku. 
mentami, poczynił en w rozmaitych firmach 
zakupy na rachunek „misji* narażając firmy 
te na znaczne straty. 

Policja śledcza wszczęła dochodzenie. (c) 

Spaliła dolary męża. 
W Wilnie przy uł. Ostrobramskiej, w 

mieszkaniu niejakiego Krupki J., z zawodu 
handłarza, wydarzył się charakterystyczny 
wypadek, który mógł pociągnąć za sobą tra 
giezne skutki. Josei Krupka posiadał 650 
uciułanych dolarów, które trzymał ukryte w 
małym piecyku (palonym tylko zima). Przed 
paru dniami w jednem z sąsiednich miesz. 
kań, pękła rura i wodą zalała podłogę w 
mieszkaniu Krupki, Po usunięciu wody żona 

K. podczas nieobeeności męża zapaliła piee, 
by Gsuszyć mieszkanie. Jakież było przera 
żenie Krupki gdy dowiedział się, iż spaliły 

się ulokowane tam jego oszczędności. 
W pierwszej chwili Krupka chciał zbić 

żonę, lecz Gbreniona przez sąsiadów, zdoła 
łą zbiec z mieszkania. W ciągu dwóch dni 
Krupka nie przychodził do domu i dopiera 
wczoraj rano wrócił, lecz już spokojny: —- 
żenie przebaczył jej roztargnienie, (c). 

Reklamowanie Wilna. 
Targi przekonały nas raz jeszcze, 

że Wilno jest dotąd dość mało znane, 
gdyż widzieliśmy dużo osób, które 
po raz pierwszy nas odwiedzały, a 
lakże iż miasto nasze ma wszelkie 
dane, by się stać stałym celem wy- 
cieczek letnich i jesiennych. Pogoda 
poniekąd zawiodła, z początku wrze- 
sień zawsze mamy piękny i może na- 
leżałoby termin Targów na ten mie- 
siąc przesunąć. A wycieczek było spo- 
ro, zniżki kolejowe są doskonałyin 
pomysłem, nie dosyć o nich było wia- 
domo, np. w Krakowie ogłoszono 2 

dni przed zamknięciem, ale mim» 
przeszkadzających deszczów, osłatnie 
dni pogodne i słoneczne, sprowadziły 
tłumy. 

;, Trzeba pomyśleć wszechstronnie 

o zastosowaniu się do takich ewen- 
tualności jak napływ gości. Dużo w 

"tym kierunku zrobiono, noclegi na 
wszelkie ceny i jadłodajnie, żwawo 
się uwijały. Zaznaczmy tu 45 groszo- 
we obiady żołnierskie, w kuchni po- 
lowej, koło lnu wojskowego, które 
cieszyły się zasłużonem powodzeniem. 
Pokazywanie miasta, objaśnianie np. 
w Katedrze, iteligentnie i pogotowiu. 
Ale jest jeszcze dużo do zrobienia w 
tym kierunku. Nie dosyć mamy wy- 
dawnictw tanich, małych, zajmują- 
cych książeczek, [barwnie opisują- 
cych dzieje Wilna, zdarzenia, krajob- 
raz, za mało t. zw. Pamiątek Wilna. 
które zwykle w wóżnyvch „badach* 
bywają szkaradne, ale u nas właśnie 
mogłyby być estetyczne. Bazar ludo- 
iwych wyrobów ma już tego początki, 
teczki na dowód osobistości, albumy, 
torebki, to są przedmioty odpowied- 
nie. I były też rozkupywane w mgnie- 
niu oka. ; 

Gdzież jednak wyroby czeczotko- 
we? Ramki, szkatułki, małe, więk- 
sze, tak charakterystyczne u nas, po- 
łączone z czarnym dębem, papierośni- 
ice, piórniki itp. przedmioty łatwe 
do nabycia i przewiezienia przez wy- 
cieczkowiczów. Albumy z widokami, 
fotografje oprawne nie dość się na- 
suwały przyjezdnym, nie dość były 
wyzyskane. Ładne i niedrogie widocz 
ki. były w Spółdzielni Artystycznej, 
w kawiarni. 

Wszelkie uroczystości gromadzą 
zwykle sporo fotografów amatorów 
i zawodowców, w różnych miastach 

jest zwyczaj, że wystawiają po takich 
dniach zdjęcia kto tylko je robi w 
oknie jakiegoś magazynu na głównej 

ulicy i znajduje się sporo amatorów, 
*którzy odnajdując siebie lub znajo- 
mych na fotografji z uroczystości, w 
której brał udział, chcą taką fotogra- 

  

*ję nabyć. Dobre mamy Przewodnicz- 
ki po Wilnie, ale jeszcze są zbyt ukry 
te, takie rzeczy musi turysta mieć na 
każdym kroku, by nie tracić czasu na 
szukanie. Dobrze by było umieścić 
gdzieś w urzędzie pocztowym np. 
plan miasła Wilna, w Orbisie mieć 
rozłożone informacje o magazynach 
i jadłodajniach w mieście. 

W rozmowie z turystami, słysze- 
liśmy słuszne narzekania na zakryty 
widok na górze Zamkowej, gdzie 
istotnie drzewa tak się rozrosły, że 

RADJO 
WILNO. 

PIĄTEK, dnia 15 września 1933 r. 

7,00: Czas, Gimnastyka. Muzyka. Dzien 
nik poranny. Muzyka. Chwilka gospodarcza. 
11,57: Czas. 12,05: Muzyka. 12,25: Przegląd 

prasy, Kom. meteor, 12,35: Muzyka. 12 

Dzennik południowy. 1450: Program dzi 
ny. 14,55: Muzyka baletowa (płyty). 15,25: 
Giełda roln: 1535: Muzyka. organowa (pły 
ty). 16,00: Muzyka lekka, 17,00: „Mała skrzy 
meczka'. 17,15: Koncert wokalny. 18 ló. 
„Gospodarka drogowa w Polsce Niepodleg 
łej — odczyt. 18,36: Wywiad z Werey'em 
mistrzem wioślarskim jedynek w Budapes: 
cie. 18,46: Muzyka tameczna (płyty). 19,10: 
Rozmaitości, 19,20: Ze spraw litewskich, — 
19,35: Program na sobotę. 19,40: „Na widno 
kręgu. 20,00: Koncert pośw. twórczości I.u 
domira Różyckiego. 20,50: Dziennik wieczer 
ny. 21,00: Węekkend (Dokąd jechać na nie 
dzielę). 21,10: D. c. komcertu. 22,00: Muzyka 
taneczna z Ciechocinka. 22,25: Wiadomości 
sportowe. iKom. meteor. 22,40: Muzyka tanz 
czna. 

   
   

    

SOBOTA, dnia 16 września 1933 r.- 

7.00: Pobudki wojskowe z Oleska. Cza 
Gimnastyka. Muzyka Dziennik (poranny. 
Muzyka. Chwilka gospodar. domowego. 
9.00: Tramsm. z Oleska uroczystości w 250 
roczn. odkięeęczy wiedeńskiej. 11.57: Czas 
12.05: Muzyka. 12.25: Przegląd prasy. Kom 

   

   
     

  

meteor. 12.3: mzyka. 1255: Dziennik pe- 
łudmiowy. 14 Program dzienny. 14.55: 
Żydowskie piosenki rewjowe, 15,26: Gie 
da roln. 15.35: Słynni tenorzy (płyty). 45.50: 
Wiadomości strzeleckie. 16.00: Audycja dla 
chorych. 16.30: Utwory Griega (płyty). 17.00 
Odczyt aktualny. 17.15: Muzyka lekka. 18 15 
„Jan Kasprowicz a Taras Szewczenko -- 
odczyt. 18.35: Recital skrzypcowy. 19.1 
„O pożyczce narodowej pogadanka. 
19.20: Tygpdnik litewski. 19.35: Program 
na niedzielę. 19.40: (Kwadrans literacki. 20.00 
Godzina życzeń (płyty). 21.05: Dziennik wie 

   

   czorny. 21.15: Przegl. prasy roln. kraj. i za- 
granicznej. 21.30: Koncert chopinowssi. 
22.00: Muzyka taneczna. 22.25: Kom. sports. 
wy. Kom. meteor. Muzyka taneczna. # 

NOWINKI RABJOWE. 
MISS EUROPA PRZED MIKROFONEM. 
Jutro w Lobotę © godz. 17.15 radjosłu- 

chacze całej Polski usłyszą wywiad z Miss 
Europą. przebywającą obecnie w Wilnie. Po 
siadaczką tągo tytuiu jest jak wiadomo 
wilnianka p. Tatjana Masłowa, która oprócz 
idealnej fotogeniczności rysów posiada rów- 
nież bardzo radjofoniczny głos, o czem bę! 
dziemy się mogli przekonać podczas zapo- 
wiedzianego wywiadu. który przeprowadza 
z Miss Europą reporterzy Rozgłośni Wileń- 
skiej. 

LUDOMIR RÓŻYCKI. 
Piątkowy koncert wieczorny, transmita_ 

wany z Warszawy o godz. 20, poświęcony bę 
dzie twórczości jednego z najznakomitszych 
kompozytorów współczesnych Ludomira Ró 
życkiego. W koncescie bierze u.» 
stra symfoniczna pod dyrekcją Br. Walf 
stala i sam kompozytor, który wykona sze- 
reg utworów fortepjanowych. W części sym 
fonicznej usłyszymy następujące utwory. 
„Król 'Kofelua*, „Anhelli*, „,Monna Liza 

Gioconda* oraz fragmenty z baletu „Pan 
Twardowski.      

zasłaniają kościoły i daleką perspek- 
tywę. Nie widać już Trzech Krzyży, 
tak pięknie się rysujących na głęki- 
cie i wogóle warto tam powycinać 
luki i okna z pośród gąszczu, który 
Idorósł już do szczytu góry. 

Trzeba to jednak zrobić umiejęt- 

nie by nie ogołocić tego pięknego za- 
kątka. Wartoby też pomyśleć o odno- 
wieniu ew. odrobieniu na nowo krzy- 
ża pomysłu Wiwulskiego na Grobie 
Powstańców, bo nie zabezpieczony, 
"już się psuje i rozpada.
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Wiatr — płd.-zach. 
'Tend. barom. — spadek 
Uwagi: — dość ipogodnie. 

  

   
   

— Pegoda 15 września według P. I. M 
Pochmurno, z opac i. Nieco chłodniej 
Umiarkowane wiatry południowo 
chodnie. 
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DYŻURY APTEK. 

Dyżurują dziś w nocy następujące apteki 
      

   

    

  

  

    

Paka Antokolska 54, Siekierżyński 
go — Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyżen. 
hanzows róg Targowej, Szantyra — Leg- 

jonowa, ławskiego — Nowogródzka, Za- 
jączkowskiego — Witoldowa, — Rostkow- 
skiego Kalwaryjska 29, Wysockiego —- 
Wielka 20, Frumkina — Niemi 25, Ang 
stowskiego — W. Stefańska róg Kijowskiei 

  

OSOBISTA 

ч Powrdt Dyrektora P. K, P. Dnia 13 
$ z Wiarszawy dyrektor P K. P. 

i, który w Ministerstwie, Koina 
ywa ważne narady w sprawie im 

westycyj kolejowych w obrębie Wileńskiej 
Dyrekcji Kolejowej. 

— Kurator Okręgu Szkolnego p. K. Sze 
lagowski odleciał samolotem w dniu wezo 

rajszym do Warszawy w sprawach służb.:- 
wych. 

   

    

  

    

  

SPRAWY SZKOLNE 

— Podziękowanie. p Rodzicielski 
Szkoły Powszechnej Nr. 30 w Wilnie podaje 
do publicznej dc ci wynik zbiórki uli 
cznej na książki dla niezamożnej dziatwy 
szkoły Nr. 30, która odbyła się w dniu 29 
sierpnia 1933 r. 

Ogółem zebrano ma cel wspomniany 265 
złotych i 85 gr. Jednocześnie Kierownictwo 
Szkoły i Komitet Rodzicielski tą drogą w 
imieniu dziatwy składają majserdeczniejsze 
podziękowanie tym wszystkim, którzy skrom 
ne datki ofiarowali na cel dobroczynny jak 
i tym którzy brali czynny udział w kw 
<zem przyczynili się do zebrania tak po 
nej sumy. 

    

   

    

  

GOSPODARCZA 

‘ — Wileńska sionina dia ZSSK. 
Dwa transporty towarów polskich 
odeszło wczoraj przez Stolpee do Ru- 
sji sowieckiej, m. in. wagon słoniny 
z Wileńszczyzny. 

— Handel Polski z Łotwą. Bawią- 
cy w Wilnie przedstawiciele łotew- 
skiego handlu i przemysłu przepro- 
mali szereg narad i konferencyj 
z czynnikami gospodarczemi; przy- 
czem podpisali kilka umów na dostar 

czenie większych partyj towarów. 
tównież była mowa o pośredniczeniu 

w zbywaniu towarów dla kupców li- 
tewskich. 

— Wileński drób dla Niemiec. 
'W ostatnich dniach miejscowi ekspot 
terzy drobiu nawiązali kontakt z im- 
porterami zagranicznymi (a przeważ- 
nie niemieckimi) na dostawę kilkuna- 
stu. tysięcy. sztuk drobiu. W związku 
z tem jeden z czołowych eksporterów 
wileńskich przystąpił w. szybkiem 
tempie do budowy pod Wilnem odpu- 
wiedniego budynku dla drobiu, który 
skupywany będzie na terenie A 

czyzny. 

@ — Ulgi w sabisie podatku docho- 
dowego. Ministerstwo Skarbu upowa- 
żniło Wileńską Izbę Skarbową do od- 
rączania na indywidualne prośby ter- 
minów składania zeznań o dochodzie 
osób fizycznych jak i prawnych na 
okres czasu, który uzna za wskazany 
z uwagi na okoliczności przytoczone 
w podaniach płatników. 

Ponadto Izba Skarbowa upoważ- 

  

NIKA 
przekroczenia terminu, przewidziane 
go dla wnoszenia odwołań w przypad 

kach wniesienia odwołania po 30-dn'o 
wym terminie bez przytoczenia w nin 
powodów opóźnienia, a przytoczenia 
tych dowodów dopiero po otrzyma- 
niu odmownej decyzji przewodniczą- 
cego komisji szacunkowej. Również 
upoważniony został Prezes Izby do 
przywracania terminu wnoszenia ód: 
wołań w przypadkach, gdy odwoła- 
nia nie wniesiono, a wymiar podatku 
jest nieprawidłowy. 

— Nowe domy. Według danych 
w r, b. budowlanym na terenie mia- 
sta Wilna wraz z  przedmieścianii 
wzniesiono 67 domów drewnianych i 

5 murowanych. 
Plan budowy na rok 1933 był pro- 

jektowany ma przeszło 200 domów 
drewnianych ie 20 murowanych. Nie 
wypełnienie tego planu spowodowa- 
ne zostało brakiem kredytów 

— Ulgi w spłacie zaległych podat- 
ków. Dowiadujemy się, iż władze 
skarbowe czynią przygotowania do 

wstępnych prac nad rozłożeniem po- 

datków zaległych na raty. 
Spłata zaległości ma być rozłożo- 

na dla petentów na lat 10, które zo- 

staną zabezpieczone hipotecznie przy 

oprocentowaniu 4 i pół proc. w sto- 
sunku rocznym, przyczem początek 
spłaty nastąpi dopiero z dniem 1-g0 

stycznia 1985 r. 
Zaległości, dla których brak zabe- 

zpieczenia hipotecznego, byłyby spła 

cane w ciągu lat 3 przy oprocentowa 

niu 6 proc., oraz przy pewnym zboni- 

fikowaniu zaległości. 
Niezależnie od powyższych ulg, 

mają być wprowadzone daleko idące 
ułatwienia dla spłaty zaległości w na- 
turze, oraz przez odstępowanie na 
rzecz skarbu, względnie związków ko 
munalnych, gruntów rolnych i budo- 

wlanych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Sekcja Kulturalno-Oświatowa Rodz 

Wójskowej zawiadamia, iż z dn. 1. X. 1 
roku wznawia wykłady języków obcych (fran 
cuski, miemiecki i angielski). Zapisy 05 
dziennie w sekretarjacie R. W. (Mckiewicza 

. 18) w godz. 5—%. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

KlubWłóczęgów. W piątek dnia 15 
b, m. w dokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie 

   

    

    

        

  

       

    

  

  

się pierwsze powakacyjne zebranie Klubu 
Róczęgów. Początek o godz. 19 m. 30. 

    1) Wybory z 
i 8) Sprawy bie- 

  

dku dziennym 
1 „Włóczęgi 

Na po 
klubu, 2) 
žące klubu. 

Wistęp tylko dla członków klubu i kan. 
dydatów. 

TEATR I MUZYKA 
Teatr Miejski w Wilnie. Teatr Letni 

w ogrodzie Bernardyūskim — daje dziś 15 
września o godz. 8 m, 30 w. po raz trzeci 
arcyzabawną, niefrasobliwą krotochwilę ame 
rykańską, pełną zabawnych sytuacji i nie- 
PORA OLO, możliwych tylko w Ame 
ryce p. ż z loterji*, w przeróbce Mis. 
ais ęgrzyna, w doskonałej obsadzie 
w osobach pp.: M. Grelichowskiej, H. R 
chłowskiej, M. Szpakiewiczowej, J. Jasiń- 
skiej-Detko Pawlowskiej. M. We- 
grzyna, J, Kersena, w. Pawłowskiego i St. 
Skolimowskiego. 

Jest to ostatnia 
mim, z 

— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś piątęk 
15 września TeatroKino. Rozmaitości wyświe 
tla przepiękny dźwiękowiec p. t. „Kochaj 
mnie dziś", z bożyszczem: kobiet Maurycym 
Chevalier i uroczą Mac Donald. Na scenie 
ukaże się arcywesoły wodewił p. t. „Maiv 

dobosz“, z primadonną scen warszawskich 
Hanką Wańską. Ceny miejsc — parter 70 gr 

balkon 46 gr. 
— Teatr Muzyczny „Lutnia, 

Olgi Olginy. Dziś, cz. i 
mym swym głosem świetna śpiewaczka, arty 
stka opery warszawskiej Olga Olgina. w ogól 
nie lubianej, pełnej nastroju egzotyczneg: 
melodyjnej operetce Jonesa „Gejsza. W w 
ikonaniu ról głównych biorą udział najwybit 
niejsze siły zespołu: Halmirska, Dembowski, 

     

    

   

  

   

  

   

sztuka w sezonie ge 

   

  

     

  

niona została do darowania skutków  Szczawiński i Wyrwicz-Wichrowski. Opra. 

z. KOBYLIŃSKA. 48 — Tak. 

cowanie reżyserskie K. Dembowskiego. Dz. 
koracje, oparte na motywach japońskich po- 
mysłu J. Hawryłkiewicza, — wywołują ogól. 
my zachwyt, Ceny miejsc od 25 gr. Począt:k 

o godz. 8 wiecz. Wystawieniem „G 
Teatr Mu zny „JLutnia* — zakończy se. 
zon bież: 

    

    

    

KINA I FILMY 
„.6 GODZIN 

(CASINO). 

Profesor X wynalazł tajemnicze promie 

nie wskrzeszające umarłych, ale.. tylko na 

6 godzin. Wskrzesił zdechłego. królika, i udu 

szonego dżentelmena. Nawiasem mówiac 

dżentelmen był uduszony przed chwilą i nie 

koniecznie potrzebne były aż promienie prof. 
X, aby PO go do życia. Wystarczyłoby 

i elektryzacji 

etc. aby "kpt. Onsłów. ieustraszony oficcr 

i dyploma ta, odžyt niezwłoczni Ale... żyłby 
pliwie dłużej niż 6 godzin i nie było- 

                  

       

   
by filmu. Pomysł zres niezły i nasgół 
poprawnie dociągn Mój przyjaciel Wt 

  

dzio twierdził, że 
wot, że piękna Vally zostanie jego „le 
połową” i t. d. szkoda, wielka szkoda 
my nie założyli się a discretion, byłbym 
dziś miał może kolację z szampanem. a tak 

o dziennikarskie pół czarnej u p. 
rallowej, Bo jednak kapilan O. w myś! 

przepowiedni prof. X żył istotnie tylko 6 go- 
dzin i przeszedł na łono pewnego patrjarchy 
biblijnego w pięć minut po króliku, który 
dwukrotnie w tym filmie wciągał i w 

gał łapki z niezwykłą maestrją, twor 
pierwszorzędną kreację. No, rzekłem — raz 
przynajmniej Numa nie wyszła za Pompilju- 
sza, a bohater jak na bohatera przystało wy 
ciągnął.. ręce (nóg nie widziałem), a Śri. 
ślej rękę z kwiatkiem od ukochanej. Wyg?:- 
dało to wcale efektownie. 

Efektów w tym filmie zresztą nie brako. 
wało Niektóre były trochę „przechodzowane * 
ale niektóre niezłe. Dobrym pomysłem byio 
wprowadzenie do filmu międzynarodowej 
konferencji gospodarczej, z układem w ro- 
dzaju paktu 4.ch i opozycjonistą, ale nie w 
rodzaju Polski. Jakaś Liberja, czy coś po: 

dobnego. 
(Nad program Pat dźwiękowy, Fox, oraz 

Betty i Bimbo. (sk.) 

  

  
     

    

   

  

    

„KRÓL CYGANÓW* 
(PAN). 

Dosyć melodyjna operetka z fabułą prze 
ciętnie miłą, wykonawcami na poziomie nie- 

co lepszej poprawności. 
na głosie Josego Mojica 
istotn 

Wszystko spoczywa 
i), który (głos) jest 

dużej klasy. Jeśli chodzi o pomysły 
skie, to pewien wpływ Europy jest wi- 

ale jeszcze bardzo daleko temu do 
operetkowych Pommera, czy 

ikowość jest bez zarzutu, tak, 
ma się w e pobytu w prawdziwym 

teatrze śpiewnym. Poza Mojicą, dobra jest 
3 e obsada ewna meska, kobieca — slab- 
ё Groteskowe postacie poboczne — po- 
prawnie zrobione. 

Cała gromada nadprogramów, w tem bar. 
dzo ładnie zrobiona reklama jednej z firm 
samochodowych, częściowo krajo niedłii- 
ge prawiecałkowicie polskiej. Dźwiękowo wy- 
padło tochę gorzej (dykcja aktorów), reszta 
„bez większych wad. Pozatem niezły Fox i 

Święto Morza, trochę spóźnione... (sk). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WYBUCH .ZAPAŁNIKA, 

Wczoraj w godzinach porannych 13_let- 
ni Jan Tałucki zam. przy ul. Wiłkomier- 
skiej 88, znalazł w ipołu zapalnik od grana. 
tu, który usiłował rozbić kamieniem. 

Nastąpił wybuch, w czasie którego chło- 
piee został ranny w pięciu miejscach. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe udzie 
liłe mu pierwszej pomocy. (e). 

ZAGINIĘCIE. 

Wezoraj do polieji šledezeį wplyneto za- 
meldowanie o zaginięciu mieszkańca miasta 
Wilna Edwarda Sienkiewicza.  Sienkiewiez 
przed trzema dniami wyszedł z domu w 
celu załatwienia kilku spraw osobistych i od 
tego czasu zaginął. 

Policja wszezęła poszukiwania. 

‘ PODRZUTEK. 

Wczoraj wieczorem na klatce schodowej 
domu Nr. 21 przy ml. W. Pohulanka, miesz 
kanka łego domu Genia Gildfajnówna zna- 

Jazła podrzuconego chłopaka w wieku dwóch 
tygodni. Przy podrzutku znaleziono kartkę 
następującej treści: „Dziecko to jest żydow- 

    

   
       

     
   

  

    
   

    

te] 

skie“. 
Pidrzutka umieszczono w przytułku t-wa 

ТО (e! 

ki KRADZIEŻ MIESZKANIOWA, 

Ubiegłej nocy nieujawnieni narazie spraw - 
cy przedostali się do mieszkania p. Frejdy 
Kozłowskiej przy ul. W. Pohulanka 15 ; 

skradli stamtąd garderobę oraz inne rzeczy 
na ogólną sumę przeszło 500: zł. 

W wyniku przeprowadzonego dochodze- 

nia policja zatrzymała dwóch osibników pa- 
dejrzanych o dokonanie wspomnianej kra- 

dzieży. (ci 

KUR JI BOR 

Z Legionu Młodych. u 2, 
nadi 200 osób. 

Biuro urzęduje codziennie od 
do 13 przy Okr. .L. M., ul. 

WAL E NS RI Nr. 247 (2688) 
  

  

  

WIZYTA KOMENDY L. M. U PEOWIAKOW. 

W dniu 14 września br. Komenda L, M. 
in corpore zł wizytę koleżeńską 
dowi Peowiaków, podczas której omawiano 

  

   

  

    

cieszące się 
do tej chw       

KURS ŚWIETLICOWY. 

ogromnem powodza. 
li poinformowano pa 

Królewska 5: 

Podjął pieniądze, których 
nie wkładał. 

Śledeza, wszezęła poszukiwania godz. 11 

ańskim z Wilna,      
który w oszukańczy sposób podjął z PKO. 
90 zł. 

         
szczegóły wzajemnej i rzeczowej współpra. В aiski i iac p i 
cy > į ы ei EM Na kurs świetlicowy zostali powołani: aa ENEA: 

Szpiganow Ościłowski, Januszkiewicz, Gra adowe PKO. na których mał po L 
bowski Radzikowska, 'Wiewiór. złotym dopisał na jednej z książeczek de 

  

ODPRAWA KOMENDANTÓW L. M. 

W) dniu 14 bm. odbyła się odprawa Ko- 
meadantów Obw. L. M. na której poruszano 
sprawy gospodarczo — organizacyjne, aka 
demickie. szkolne i Pożyczki Narodowej 

  

DELEGACI L. M, U PREZYDENTA MIASTA, 

W dniu 15 bm, udaje się do Pana Prezy 
denta Miasta delegacje L. M. w składzie 
Rakowskiego i W. Malca w spr. otw 
wodowej Szkoły Dokształcającej z idowa 
nej przez Magistrat m. Wilna, a której brak 
daje się dotkliwie odczuwać wśród warstw 
rzemieślniczych i robotniczych naszego mia 
sta. 

  

Leg    1 eg.: 

    

      

  

BIURO INFORMACYJNE 

DLA NOWOWSTĘPUJĄCYCH. 

Przy Okręgu . М. 
Biuro Informa 

    

ło utworzono 
pujących na 

208 
ne dla no 

  

    
  

CAŁY ŚWIAT CYWILIZOWANY 
wstrząśnięty jest epokowym, genjalnym tworem Fedora p.t.: 

Rzadko sztuka zyskuje tak kolosalne wzięcie i cieszy się tak wielką popularnościąl 

kowski, 
mowicz, 

    
   Mizera, 

Szroder, 

  

Paledynek na sztandar 
Legionu Młodych. 

. Zacharonek Szymon 
i wzywa do pojedynku leg. 

Wawrzewkiego Edwarda, 
Urbanowicza Ja 

mana Miec 
   

    

        

  

Halinę, 
О уу me ARE 

         
       

  

akówana, 
charonek. 

    
    

GNET PRZED LUSTREM 

    
   

jedynki 20 i w ten sposób „wzbogacił się* 
nagle o 119 zł. 

Z książeczką tą udał się do Podhrodzia, 
gdzie zdołał otrzymać w miejscowym urzę- 
dzie pocztowm 90 zł.. 

Wobec tego, iż zachodzi przypuszezenie, 
że Szymański spróbuje przeprowadzić taką 

Lange, Arci 

    

samą kombinację i ze swoją drugą książecz. 
ką, policja wysłała za, nim listy gończe ce- 
lem niezwłecznego ujęcia i zapobieżenia dal 

szym oszukańczym machinaejom. 
Narazie Szymańskiego nie zdołano zą. 

(e) 

wipłaca 5 zł, -- 
tes" 

trzymać. Dalsze dcchGdzenie w toku. 

  

DOBRE WYCHOWANIE 

co pan mówi? Ja mam być 
łobuzem, łotrem, ach, pan sam jest 

    

— Co, 
stem, 

    

    niech pani nie wyłą- 
dalszym ciągu! 

PAN 

ę bardzo, 

roz! 

  

(CZA 

  

Wkrótce w kinie 
  

HELIOS 
Arcydzieło odznaczone Złotym Medalem, Łzarująca królowa ekranów Norma Shearer w ramionach Fre. 
drica Marcha (Mr. Jakyl i Dr. Hyde) w najpiękniejszym filmie miłosnym, jaki kiedykolwiek wyprodukowano 

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. 
U Ś MIECH SZCZ Ę Ś ELA. 06. 4.6, Bi 10.20,,w. niedzielę od £2:8j. 
  

Cudowny przebój PAN 
ОО 

Z powodu wysokiej wartości artystycznej film dia młodzieży dozwolony. 

iPiewnozdźwicków>. „KROL GYGANOW“* MORENO orz -zejpiękniojszy amant 
bożyszcze kobiet JOSE MOJICA. 

ROSITA 

jerqsue3849 osuemo1 sulod iX1Ą9JĄ |Mouw3A Kioy7)y 

  

Rewelacyjna atrakcja filmow 

Jak ma spedzić czas? 
Człowiek 

któremu zostało Lil) 
а! Co ma czynić? 

„6 godzin życia” 
O czem wpierw myśleć ? Dla młodzieży dozwolone. 

Nowy ciekawy 
problem. O palmę 

pierwszeństwa 
grze walczą: 

Nad progjam: Dodatek Warner Baxter, Miriam Jordam i John Boles. „o rz ora. Pra: 
  

DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 
Mickiewicza 22, tel. 15-28 

nie najlepszej pol- 

skiej komedji p. t. 
Oryginalna trešč.   

Kejosti dandloW). 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 26.V. 1933 r. 

1410, IL "Firma: „Sele Wulf". (Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśła się z rejestru. 
1023—V1. 

  

   
10968, II. |Firma: 

przedsiębiorstwa Awsi 
przedsiębiorstwa zostały zawieszone. 

W dniu 14.VII. 1933 r. 

  

1028--v1. 

  

        
  

  

    
   

11576. II. R Jakobson Maurycy*. Siedziba 
przedsiębi ała prze: na ul. Że 
gowskiego 5—45 w Wilnie, 1050. 

10874. II. Firma: „Nejsztadt Filip". Firma obec. 

nie brzmi: „Abram Zelwiūski“. Siedziba w Dziś 
przy ul. Mickiewicza 4. Właścicielem obecnie jest 

   Abram Zelwiński zam. w Dziśnie, przy ul. Mickiewi- 
cza 4. Zatwierdzeni decyzją Sądu Okręgowego w Wil. 
nie I Wydziału Cywilnego z dnia 4 maja 1932 r. 
w prawach spadkowych po zmarłym Filipie Nejsztad- 
cie spadkobiercy Mojżesz iNejsziadt, Zofja Pumpiań. 

ska i Mirjam Imberowa sprzedali odziedziczoną apte 
kę na własność Abrama Zelwiańskiego na mocy zby- 
cia zeznanego przed Sewerynem Bohuszewiczem No 
tarjuszem w Wilnie dnia 1 czerwca 1933 r. za Nr. 
1704. 1051—-V1. 

   

  

W dniu 3.VII. 1933 r. 

18290. II. Firma: „Sztuka Wileńska — Rywa 
Bender“. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wy 
kreśla się z rejestru. 1052—VI. 

W dniu 19.VI. 1933 r. 

13445. I. Firma: „iPior Łopuszyński i S-ka —- 
Spółka firmowa". Wykonywanie robót budowlanych, 
elektrotechnicznych oraz instalacyj wodociągowych, 
kanalizacyj i centralnego ogrzewamia. Siedziba w 
Wilnie, przy ul. Trockiej 6. Wspólnicy zam. w Wi!- 
wie, Piotr Łopuszyński przy ul. Makowej 6—25 i Moj 
żesz Wiguszyn przy ul. Żeligowskiego 5—283. Spółka 
firmowa zawarta na miocy Umowy z dnia: 16 maja 
1933 r. na czas mieograniczony. Zarząd należy do oby 
dwóch wspólników. "Wszelkiego rodzaju zobowiązania 
akty motarjalne i hipoteczne, weksle, czeki, indosy 

Przed tygodniem, namówiona przez męża, poszła 

wekslowe 

  

mplem 
uprawniony 
prowadzenia 
wierani 
biors 

      

ami oraz sa 

  

lejowych i 

  

w Wilnie ul. Szope 

i czekowe 'pełnomocnistwa i prokury wia- 
podpisywane «przez 

firmowym. Natomiast każd 
jest do samodzielnego w 
jej spraw w a 

pocztowych 

  

ma istnieje od 1933 r. Właściciel Szł 

Banda wesołków ZULA POGORZELSKA, ADOLF DYMSZA, KONRAD TOM, La Dd o PREŻENSTWY 
646 (BiURG POŠREDNICWA M > 

„ROMEO i JULCIA Salwa aiżchU: Ricepielųe Tela 
AE PROGRAM: Tygodnik Foxa i niszczenie książek przez studentów niemieckich. 

Początek seansów „o godz.: 4, 6, 8 i 10,20. Ceny popularne. 

Akuszerka 

Maia LAKNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kazztonowa 7, m. 5, 

obu z 

    

      

=ządców łącznie 

z nich 

  

morządowemi i otrzymywania za 

  

      

  

    
   

jego jedynie pokwitowaniem zewsząd skąd wypad- W. Z. P. Nr. 69. 
nie, wszelkiego rodzaju sum pieni ch i an 
aktów, dokumentów i korespondenc Dr. żeldowiczowa 

reje: strowan 
1053 

Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 

zwykłych i 

   

    

    

; VI. : od g. 12—2 1-6 wiecz. 

aki Mickiewicza 24, tel. 277 
13448, I. Firma: „Ceratgum — Szlo:na Т. w WERE "TUL a S 

ilnie ul. Rudnie . Sklep cerat i g. Dr. GINSBERG 
ehoroby skėrne, wene 
rycane ( moezopłołowe 

na 1. 

  

į Juž 
broszura Waclawa Zaieskiego p. t 

„Słowo po ośmiu 
latach więzienia” 

Wileńska 3 tel. 567. 
sd godz, 8—1 1 4—> 

Młody w bardzo 
ciężkich wa- 

runkach poszukuje jakiej- 
kolwiek pracy. Posiada 

belgijski dyplom szof.- 
mech., może udzielić ko- 

wyszła z druku 

  

  
  

Rozdziały: „Nie byłem szpiegiem. Ko- Ad A di 
wieńskie więzienie. Prawne morderstwa. | | „Kuzj. WiL“* pod „mlody“. 
Trzeci Front. Zboczenia płciowe za kratą. | ; — 

Słowo. 
Do nabycia w księgarniach i kioskach. Wannę 

emaljowaną używaną w:   

dobrym stanie poszukuję. 
  

NAUCZY 

  powrócił i przeprowadził się na ulicę; 

Mickiewicza 22. 
Zapisy uczniów i uczenic od godziny 10 — 20: 

Niemiecka 23 m. 6. 

| OGŁOSZENIA 

Kurjera Wileńskiego 
PRZYJMUJE 

CIEL TAŃCÓW 

FROST   
  

Wydaje: śniadania, 

czne i obfite. 
kie.   BAR pod Wilkiem 

Micklew:cza 32. 

dy, kolacje. Zdrowe sma- 
Ceny nis- 

Abonament obiado- 
wy 25 zł. — GABINETY | 

ZŁOTE SCHODY. 
Dał więc folgę swej erotycznej pomysłowości, 

pieszczotliwej inwencji: smukłych, nerwowych rąk. 

Stąśka drżała, ale usunęła go lekko. 

— Niech pan powie, dlaczego był taki smutny 

w cukierni? spytała łamiącym się głosem, muskając 

ustami jego szyję. 

„^ Po krzyżu Natockiego przebiegł dreszcz rozkoszy. 

Jednak zapytanie Staśki dotknęło bolesnej struny, 

„więc syknął niechętnie i rzekł: 

> — Mialem ciężkie zgryzoty. Straciłem marze- 

<zoną. | R 
— Och — užalila się Staśka. — Jakże było jej na 

imię. * 

Natockii zawahał: się chwilę, ale ciągnęło go, aby 

przed ponętną nieznajomą, która mu współczuła, om- 

glić: poetycznością swój dręczący smutek. 

j Luda — powiedział żałośnie. 

  

— Luda! Imię j 

Poczuł, że młoda kobieta drgnęła, ale przypisał 

to zmysłowej emocji. Przytulił ją więc mocniej, tra- 

cąc zupełnie chęć do dalszej rozmowy. 

—— Nie mówmy o tem! nie marnujmy chwil bo- 

skich!.. 
— Jeszcze. jedno — rzekła Stąśka. — To była 

studentka? Blondynka? 

— Так! 

— Polka? 

  

  

Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński* S-ka z egr. odp. 

  

—  Więc'eóż się z nią stało? Umarła? 

— Aresztowano ją. 

— A dlaczego pan mówi: straciłem ją? Areszto- 

wali, to wypuszczą. Nie strasznego. 

—- Nie! już między nami wsgystko skończone. 

Z powodu tego aresztowania ? 

Tak. 

Ależ... co pani mówi? To są sprawy politycz- 

ne. Dajmy już temu spokój. 

  

— Więc ona jest szlachetna? nalegała Staśka, 

-— O nawet za bardzo — rzekł Natocki ironicz- 

men.) „40% ! 
' — A dlaczego pan jej nie chce? 

— Ale cóż to panią obchodzić może? To moja 

spfawa. A ja w tej chwili pragnę myśleć jedynie o pa- 

ni — szepnął namiętnie, szukając jej ust. Lecz Staśka 

iagle zerwała się z miejsca i złapała za kapelusz. 

— Ja pańską narzęczoną znam, jeżeli tak — rze- 

kła po polsku. — A pan jest podlec... Kukła malowa- 

na. Ja z panem nigdy nie zdradzę Wasi. To rzekł 

Staśka wybiegła na miękki dywan korytarza i, nie 

oglądając się, pomknęła po schodach ku wyjściu. 

Parła ją konieczność Olesi. 

Porozmawiania o tej całej sprawie. Bo Staška nie za- 

pomniala Ludki. Słyszała o tem zajściu z Raszukiem 

i zaimponowało to jej bardzo. 

Było coś dziwacznego w tym szacunku Staśki dla 

młodej panienki. Tkwił w nim rodzaj uwielbienia, 

  

zobaczenia ciotki 

które już się nie ogłąda na wzajemność. 

    

    

odwiedzić starą Raszukową w szpitalu. 

Nieszczęśliwa kobieta leżała 

ujętą w ciężki gips i unieruchomioną. 

ze    Ale < 

już lepiej, a mając liczne towarzystwo, stękające na 

innych łóżkach, i jaką taką opiekę nie'przykrzyla so- 

bie w lecznicy. Słaśki nie znała jeszcze i przyjęła ją 

dość Uspokoiła się, 

awszy się, że jest mężatką. 

nięprzychylnie. dopiero dowie- 

  

— Bo to ja strach nie lubia różnych marmu- 

zelów - 

pełnie od nich zdurniawszy. 

wyznała szczerze Staśce. — Antuk mój zu- 

+— Pewnie! — potakiwała Staśka. — Ale ta pa- 

niemka luda, co to ją pan Antoni ehciał za żonę, 

mówiła ciotce swojej, że wiek pani pamiętać będzie. 

— A, ta panienka to już druga rzecz — rozczuliła 

się Raszukowa. — Patrzajże na te kwiatki, co tu stojo, 
ena mnież ich postawiła temi białemi rączkami. Przy- 

szła, nie hadziła sie, na łóżka przysiądła i ręka po- 

całowała. Ta panienka to nie marmuzela i ona mo- 

jemu Antuku nie para — oj! nie para. 

To samo — w gruncie rzeczy — myślała o Ra- 

szuku i Staśka. Ale w tej chwili zabolało ją, że Ludka 

całowała ręce starej pijaczki, brudnej, ordynarnej ko- 

biety, a do niej, pachnącej, pięknej Stasi dłoni nawet 

wyciągnąć nie chciała. Zapiekła ją złość, ale uwielbie- 

nie dla Ludki wzmogło się jeszcze. Przecież, ostatecz- 
nie, Staśka była bardzo młoda. Jej dwadzieśca dwa 

lata mimo osadu cynizmu, jakim się pokryć zdążyły. 

przeświecały od czasu do czasu świeżem uniesieniem. 

  

Taka młodość, wyhodowana jprzez matkę do lat   

na najbardziej 

dogodnych warunkach 
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u dozorcy. 

obia-   
siedemnastu w wielkiej, acz nieudolnej poczciwości, 

nie mogła być doszczętnie zepsuta. Tęskniła za świe- 

żością uczuć i szła na lep czynów, którym przygry- 

wała zapomniana trąbka rycerska... A ta panienka... 

Ta Ludka niedobra, umiała śpiewać słodkim głosi- 
kiem chwyłające za serce piosenki i nie wiedzieć jaką 

drogą zdołała się przedostać do szlachetnych pory- 

wów  Staśki... Może przez te piosenki, ociekające 

łzami?... Że to Polsce nie było szczęścia i na grób jej 

lecą liście umarłe... Że to luby nie wróci ze strasznej 

w czerwonej mogile... A Staška 

"wiedziała, że ta wojna to z Moskalami! Wcale nie była: 

taka głupia. Tylko się zaplątała, tylko się zapłątała 

w swojem życiu nieszczęśliwie. Ale mogło być jeszcze 

gorzej, bo ten Wasia 

    

wojny, bo spocznie 

               

Na wspomnienie Wasi Staška poszukała na pier- 

siach niedopiętych guzików i zrobiło się jej gorąca 

na myśl, że tak łatwo, tak bardzo łatwo można za- 

ibłądzić w zakazane ogrody. Tutaj doprawdy ocaliła ją 

Ludka... Biedną panienkę złapali Moskale. Pewnie 

za te piosenki? Pani Olesia bąknęła czasami to i owo, 

to też Staśka wiedziała, że młoda sludentka myśli 

o rzeczach niedozwolonych i pewnie teraz nad głową 

jej skupiły się ciężkie chmury... Chcielaby ezemprę- 

dzej dowiedzieć się o wszystkiem, więc też. gdy wy- 

skoczyła z tramwaju na róg ulicy, dalszą część drogi 
przebiegła galopem, wywijając zawzięcie torebką bez 

względu na wzruszających ramionami przechodniów. 

(D: <; 2.) 

Redaktor odpowiedzialny Witoki Kiszkis. 

 


