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Cerkiew Prawosławna wobec Państwa i wiernych. 
- DWUGŁOS. 

O zdrową politykę hierarchji cerkiewnej. Golgota a duszpasterstwo. | 
Celem mych słów 'nie jest polemi- 

zowanie z nieznanym autorem *) ar 

tykułu pod tytułem „Golgota pol- 
skiego prawosławia”, umieszczonego 

iw Nr. 238 z głnia 6.IX r. b. poczytne- 
go pisma „Kurjer Wileński", lecz tyl- 
ko wyjaśhiemie, w jakim sensie na- 
Jeży rozumieć pewne wyrażenie, uży 
te w odczytanym przeze mnie w 
imieniu całej hierarkhji Cerkwi Pra- 
wosławnej w Polsce adresie z okazji 
40ciolekia pracy Jego Eminencji Ks. 
Metropolity Dionizego na wysokiem 
stanowisku głowy Cerkwi Prawosła- 
iwnej. Autora wymienionego artyku 
łu bardzo dziwi, że w adresie do Ks. 
Metropolity jego służba Cerkwi Pra- 
iwosławnej w Polsce porównuje się 

z przebywaniem na Golgocie. Autor 
uważa, że to wyrażenie nie odpowia- 
da stanowi Cerkwi Prawosławnej w 
Polsce i warunkom pracy pierwsz2- 

go jej hierarchy. 

Na Golgocie ukrzyżowano Zbawi- 
ciela świata Pana Jezusa Chrystusa, 
ma Golgocie przelana Jego krew i 
została złożona Ofiara Odkupiciel- 
ska za zbawienie judzkości. 1 kie 

dy porównamy, Eo było ma Gol- 
gocie, z warunkami pracy pierwsze: 
go hierarchy Cerkwi Pra'wosławn 
w Polsce, zobaczymy tak wielką róż - 
nicę między Golgotą a rzeczywistym 

stanem Cerkwi w Polsce, że zapraw- 

dę dziwić się trzeba. w jaki sposób 
mogło być tosowane porównanie, 

przedstawiające rzeczywistość w ta 
kiem niesłusznem świetle. 

          

    

Rzeczywiście, Golgota jest to wiel- 
ki i święty wyraz dla chrześcijan 
wszystkich wyznań, i ta męka, którą 

zniósł Zbawiciel świala Pan Nasz, 

„prz za ponad wszelką miarę 

wszystkie cierpienia ludzkie. 

  

Ale, nie zważająłe na to, Pan Bóg 
raczył czyn. Swoich następców, idą- 
cych za Nim, nazwać drogą krzyżo- 
iwą lub noszeniem krzyża, co uwi- 
Mocznia się z Jego słów: „Ktokolwiek 

chce za Mną iść, niech samego siebi: 
się zaprze, a weźmie krzyż swój i 
naśladuję Mię*-(Mrk. VIII-34). 

  

  

  

Stąd wynika, że droga krzyżowa 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa na 
Golgotę jest pierwowzorem naszej 
drogi krzyżowej. Na 

  

podobieństwa 
życia Chrystusa życie każdego chr 
ścijanina jest nieustannem dźwiga- 
niem krzyża i osobliwie ciężkie chwi 

1е drogi krzyžowej Chrystusa są ipiez 

'wowzorem  miesienia krzyża przez 
mas. Każdy, kto idzie za Chrystusem, 
mma swój Getseman i swoją Golgotę, 

obliczoną na własne siły jego. 

    

   

„ A pasterstwo i arcypasterstwo 
jest służbą Bożą jeszcze cięższą, niż 
służba wiernych, którzy nie obar- 

czyli siebie brzemieniem pasterstwa, 
bo każdy, kto podjął się tego ciężaru, 
powinien zawsze pamiętać i spełniać 
przykazanie św. Apostoła Pawła, któ 
ry tak zapowiada wszystkim paste 
rzom: „Bądź przykładem Aviert 
w mowie, w obcowaniu, w mil 
w duchu, w wierze, w czysłoścć 
(1 Tymot. 4-12). 

   

  

Naturalnie, že arcypasterska pra 
ca jpierwszego Biskupa Cerkwi kra- 
Jowej, czyli Metropolity, jest ci 
i bardziej odpowiełlzialią, ponieważ 
do niego należy „staranie o wszyst- 
kie kościoły” (Kor., II-28), i pracy tej 
a również i wszelkich zmartwień bę- 
dzie zawsze dużo, niezależnie od te- 

go,w jakiem państwie, przy jakim 
rządzie i wśród jakich okoliczności | 
warunków ją się wykonywuje. 

      

W tem właśnie znaczeniu przew» 
dnieczenie Ks. Metropolity Dionizego 
w służbie Cerkwi Prawosławnej w Polsce zostało w adresie, skierowa- 
nym do' niego, nazwane 'przebywa- 
niem na Golgocie. 

Zresztą jprzewodniczenie Metro- 
polity Dionizego w służbie Cerkwi 

| Wyjaśniamy, że wstępne artykuły nie 
zawsze artykułami redakcyj 
przeto uważać, jak to czę 

że 

podpisywane są    

  

nemi, mie należ 
  
   są one pisane przez 

liczne pisma, w 

sło mylnie się czyni, 

„nie autora*. Są 

których artykuły wstępne są z reguły nie 

  

nego 

podpisywane. (Red.). 

w Polsce znacznie obciąża się tem, 
że w obrębie państwa ścierają się i 
nąwzajem się zwałczają rozmaite 
prądy nacjonalistyczne 

Co prawda, warunki, okolicznoś 
«i, stosunek władzy państwowej do 
'cerkivi w rozmaitych państwach nie 
są jednakowe. W zależności od teg: 
brzemię obowiązków pasterskich i 
arcypasterskich w cerkwi jest lżejsze 
lub cięższe. I my, biskupi, widząc, ja- 

ką straszną Golgotę znosi obecnie 
Cerkiew Prawosławna w Rosji od sza 
tańskiej i nienawidząicej Boga wła- 
dzy bolszewickiej, gorąco dziękuje- 
my Bogu za Jego przedziwną łaska - 
wość względem nas, za to, że On za- 
prowadził nas do kraju, gdzie wiel- 
bią Boga i szanują Jego święte pra- 
wa, gdzie modlą się swobodnie nie- 
tylko w świątyniach, lecz także na u- 

lileach, gdzie stosunek Rządu do na- 
Szej Cerkwi jest życzliwy, wiele już 
bowiem zdziałano dla Jej umocnie- 
nia w Państwie, zwłaszcza przez je- 
go pomoc w uznaniu naszej cerkwi 
za autokefalmą i przez zgodę na zw? 
łanie mającego się wkrótce odbyć 
Soboru Krajowego naszej Cerkwi, do 

którego przygotowawcze iprace od- 

  

Faszystowski blok? | 

bywają się , przy tem samem przy- 
chylnem ustosunkowaniu się przed- 

stawicieli Rządu. 

Otrzymanie przez naszą cerkiew 
prawnej autokefalji od Powszechne- 
go Patriarchy było przyjęte przez nas 
z wielką radością i _ jest 'wielkiem 
świętem naszej cerkwi, gdyż autąke- 
ialja cerkiewna postawiła naszą teer- 
kiew za obrębem wpływów ze strony 
moskiewskiej władzy cerkiewnej, któ 
ra, zawarłszy sojusz z antychrystem 
i uznając jego radości za swoje ra- 
dości i jego troski za swoje troski, 
przez ten sam nieczysty sojusz, w rze 
czywistości już odpadła od Cerkwi. 

  

Stąd jasno widać, że wyrażenie o 
przebywahiu na Golgocie Metropoli- 
ty Cerkwi Prawosławnej w Polsce 
jest metaforą, wskazującą Lylko na 
jego ofiarne i ogromne trudy i tros- 
ki, połączone z kierowaniem Nawą 
Cerkiewną, ale nie jest zarzutem, 
skierowanym do Rządu lub oskarże- 
miem jego a pogorszenie warunków 

bytu naszej Cerkwi i pracy Jej picr- 

wszego hierarchy. 

Arcybiskup Teodozjusz. 

Rewelacje o włosko-niemiecko-austrjackich tajnych naradach 
BUKARESZT, (Pat). Dziennik 

„Curentul* donosi z Paryża, że rządy 
inancuski i angielski żosiały požnior- 

mowane o tajnych rokćwaniach mię 
dzy Włochami, Austrją i Niemcami. 
prowadztnych pod €gidą X źńiinie- 
go, a zmierzających do utworzenia 

faszystowskiego błeku tych - trzech 
państw, coby miało nastąpić po wpro 
wadzeniu ustroju faszystawskiego w 

    

      

Austrji. Za cenę utworzenia tego ble- 
ku Nienicy miałyby się ec myśli 
o Anscklussie Sprawą ta która wywo 
tuje (zrozumiałe poruszenie w eura- 

pejskich kołach politycznyśh, miała 
rzekome znałeźć się na porządka 

dziennym obrad francusko-angiels- 
kich w Paryżu, jak również i na kon- 
fepencjk Małej Ententy w Sinaja. 

   

mm 

Rewizyta p. premjera w Gdańsku. 
WARSZAWA, (Pat). Dnia 21 bm. 

wieczorem udaje się do Gdańska pre 
zes Rady Ministrów Janusz Jędrzeje 

. Wizyta ta, która potrwa jeden 
dzień, jest odwzajemnieniem się za 

  

  

ofłejalmą wizytę, złdżoną w początku 

r. b. rządowi polskiemu przez obej 
mrującego wówczas urzędowanie pre 
zydenta Senatu gdańskiego Rausch- 

ninga. 

   

Cieszy nas bardzo, że Jego Eks- 

celerlcja Ksiądz Arcybiskup Prawos- 

iawny Wileński Teoglozjusz zechciał 

łaskawie wyjaśnić sens przenośni, 

użytej przez biskupów prawosław- 

nych w adresie do swego Metropoli- 

ty. 

Enuncjacje publiczne wogóle, a 

hierarchii biskupiej w szczegółności 

— ze względu na powagę kapłańskie 

go powołania — tak być powinny 

ame, ażeby treść, niezależ- 

zukanych me- 

  

zredagow 
   

  

   

nie od n 

tafor, była przez wszystkich jełna- 

kowo rozumiana. Niestety, adres ju- 

bileuszowy biskupów 

nych nie miał'tej klarowności myśli 

bardziej w 

  

  

a 

prawosław- 

ani zrozumiałej powszechnie inten 

cji, i z tych właśnie powodów, zmu- 

sił nas do krytycdnych uwag. Powie- 

dzmy więcej nawet. Sens jubileuszo- 

wego adresu został przez wiszystkich. 

zrozumiany jako nieprzychylna i ni? 

sprawiedliwa wiobec Rządu i Państ- 

wa ocena warunków, w jakich znaj- 

duje się Cerkiew Prawosławna w 

Polsce. Pod tym względem przejrzy- 

stość użytych słów i zwrotów nie mo 

gła ulegać najmmiejszej wątpliwości. 

I trzeba było dopiero naszego ar- 

tykułu, pod ironicznym tytułem 

„Golgota polskiego prawosławia”, a- 

żeby ksiądz Arcybiskup w powyżej 
drukowanym artykule p. t. „Golgota, 

a duszpasterstwo* znalazł słowa uz- 

nania pod adresem Państwa i Rzątłu 

za jego stosunek do Cerkwi Prawos- 

ławnej. В 

Uroczystości jubileuszowe Metro- 

polity Dyonizego spowodowały dużo 

złej krwi. Już w swojem orędziu ju- 

bileuszowem, wydanem 13 kwietnia 

1933 r., a umieszczonem w Nr. 16 

„Woskresnego Cztienja“, Metropoli- 

ta Dyonizy nadał jakgdyby ton póź- 
niejszym uroczystościom jubileuszo- 

wym, gdzie ani razu nie wspomniał 

o warunkach, w jakieh pracuje Cer- 

kiew Prawosławna w Polsce, 'warun- 

kach, naszem zdaniem, bardzo sprzy- 

  

  

   

18 go września 1933 r. o godz, 16.30. 

$. В Р. 

z Paprockich Stanistawa Helena 

BUNDYKOWA 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarła opatrzona ŚŚ. Sakrsmentami w dniu 

Pogrzeb odbędzie sią dnia 20 września 1933 r. o godz. |4-ej z domu ża- 

łoby, ul. Fodgórna |, na Nowy Cmentarz w Nowej Wilejce 

   
    
        

Córka, synowie, zięć | wnuk. 

    

Trzej królowie spotkają się w Sinaja 
PARYŻ, ,(Pat). Prasa (południowa 

donosi ze źródeł jugosłowiiańskich że 
w zjeździe, który ma się odbyć w Si- 

5 września, weźmie udział 
! krėla Jugoslawji Aleksandra i 
króla Rumunji Karola, prawdopodo- 

bnie również król bułgarski Borys. 

  

    

Trzej władcy mają w czasie zjazdu 
omówić możliwość politycznego zbli 
żenia zainteresowanych państw. Do 
rozmów monarchów, które zbiegają 
się z konferencją ministrów spraw 
zagranicznych Małej Enltenty, koła 
politycznesprzywiązują dużą wagę. 

  

ROZMOWY PARYSKIE 
Zbliżenie tez francuskiej i włoskiej. Norman Davis wręczył 

Daladierowi orędzie 
Roosevelta. 

PARYŻ, (Pat). Wizyta Normana - 

Davisa u ministra Paul Boncoura od 

była się we wtorek po południu. We 

dług zapewmień kół poinformowa- 

mych, francuski minister spraw za- 

granicznych zapoznał szczegółowo 

nadzwyczajn. ambasadora Stanów 

Zjednoczonych z 'przepisami rozmów 

francusko-angielskich. Bezpośrednio 

potem Norman Davis udał się do mi- 
nisterstitwa wojny na rozmowę z pre- 
mjerem Daladier W czasie audjencji 

wręczył on orędzie prezydenta R00- 
sevelta. Norman Davis zabawi w Pa- 
ryżu jeszcze kilka dni, co pozwoli 
mu wziąć udział w obradach angiel- 
sko-francuskieh ipo powrocie z Lon- 
dynu podsekretarza stanu Edena. 

Premier Jędrzejewicz u 

P. Prezydenta. 

WARSZAWA, (Pat). Prezes Rady 
Ministrów Jędrzejewiez udał się c 
na Zamek i był przyjęty przez Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, które- 
go informował o bieżących prasach 
rządu. 

Prezydent Rzeczypospolitej przy- 
jął dziś ambasadora polskiego w Lon 
dynie Skirmunta. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
SZAWI PAT). — DEWIZY: Lon- 

— 5,50. 

  

    

   

  

    

arja 17. 

Е . Berlin w obro 

3.60. Tend. przeważnie słabsza. 

ank Polski 81,50 — 81. 

obr. pryw. 5.90. 
złoty 4,72. 

ZKI polskie w N. Yorku: Dillo- 
„50. Stabilizacyjna 76.50. Whrszas 

    

nowska 

  

PARYZ, (Pat). „Echo de Paris“ 

danasi, žė 'w ostatniei ckwili nades- 
ły wiadamości o zbiiżeniu tezy fran- 
cuskiej i wągskiei w spyawld rozbro- 
jenia. Wiąchy zmieniły stanowisko 

     

w kwęstji prototypów broni zabro- 

nionej Niemgdm przez Traktat Wer- 
salski, o tyle, że dzisiaj już nie będą 

się donęagały jej pĄsiadania przez 
Rzeszę. 

Bilans poniedziałkowy. 
PARYŻ, (Pat). Zdaniem „Journal 

des Debats*, bilans wczorajszych ro- 
zmów w Paryżu nie jest korzystny. 
Wbrew przypuszczeniu, nie doszło 

do stanu zbliżenia poglądów Francji 

i Anglji. Nastąpiło tylko zupełne wy 
świetlenie sytuacji. 

W depeszy z Londynu dziennik 
twierdzi, że o zapoznaniu delegacji 

angielskiej przez Paul Boncoura z na 
ruszeniem klauzu] rozbrojeniowych 
Iraktatu wersalskiego przez Niemcy 

podsekretarz stanu Eden miał oś- 
wiadczyć, że w tych warunkach rząd 
angielski pozostawia Francji przed- 
sięwzięcie odpowiednich kroków na 

własną rękę. 

Min. Beck wyjechał do Paryża. 
WARSZAWA, (Pat). Minister spz.- 

zagranieznych Beck wyjechał we wto 

rek o godz. 1 egnany 
na dworcu przez podsekretarzy sta- 
nu Lechhickiego i Szembeka, amba- 

sadora Patka, dyrektora protokółu 

Romera. komisarza na m. st. War- 

szawę Jaroszewicza, gen. Burghardt- 
Bukackiego, naczelnika dep. pras. M. 

S. Z. Przesmyckiego. 
P. ministrowi towarzyszą szef ga 

binetu Dębicki i sekretarz osob. Fry- 

dryteh. 
PARYŻ, (Pat). Dzienniki zamiesz 

czają fotografje ministra Becka, pod 
kreślając, że jest om jedynym z tych 
bezpośrednich współpracowników 
Marszałka Piłsudskiego, który na 
wierniej oddaje myśli wielkiego męża 
słanu Polski, szczególnie w dziedzi- 
nie polityki zagranicznej. Jednocześ- 
nie prasa zapowiada na jutro wizyty 
ministra Becka zarówno u ministra 
Paul Boncoura, jak i u premjera Da- 

      

          

  

< 

  

ladier. O godzinie 8 wieczorem mini- 
ster polski podejmowany będzie obia 
dem na Quai d'Orsay. W czwartek 
0 godzinie 11.30 minister Beck'w oto 
czeniu ambasadora Rzeczypospolitej 
i członków ambasadv złoży uroczyś- 
cie wieniec na grobie Nieznanego 
Żołnierza. Tegoż dnia po południu 
prezydent Francji Lebrun przyjmie 
ministra Becka w Rambouillet, Wie- 
czorem minister Beck odjedzie do Ge 
newy. 

   

Henderson w Paryżu 

PARYŻ, (Pat). Henderson, który 
w dniu wczorajszym przybył wraz + 
Normanem Davisem do Paryża, udał 
się dziś rano do Quasi d'Oršay, gdzie 
odbył godzinną rozmowę z Paul-Bon 
courem. W rozmowie poruszono roz- 
maite k'westje, pozostające w zawie- 
szemiu na konferencji genewskiej. Po 
zakończeniu rozmowy z Paul-Bonco- 
urem Henderson odjechał do Gene- 
wy. 

    

Optymistyczne 
przewidywania. 

PARYŻ, (PAT). — Przerwa w obradach 
paryskich komentowana jest przez prasę ja 
ko zaadtek osiągnięcia pomyślnych rezulta 
tów. Z żywem zainteresowaniem oczekują 
tu powrotu z Londynu podsekretarza stanu 
Edena, który Gdleciał tam dziś w południe, 
przywiązując do jego raportu wielką wagę. 
Od decycyj londyńskich zależeć będzie ter 
min rozmów franeusko — angielskich. — 
Gdyby doszło do zbliżenia zapatrywań obu 
mocarstw, czego zresztą oczekują optymiści, 

uiszcza, że jeszcze przed końcem 
ącego, pomimo opozycji Niemiec, 

dejść może do podpisania konwencji w Ge 
newie. 

Jaka będzie odpowiedź Londynu, którą 
przywiezie gabinetowi francuskiemu podse 
kretarz Eden, trudno przesądzać. Niemniej 
dzienniki francuskie podzielają optymizm 

sfer urzędowych, że odpowiedź ta będzie po 
myślna. Ogólnie przypuszezają tu, że obrady 
angielsko — franeuskie będą wznowione do 

piero we czwatek po południu lub wieczorem. 

    

    

  

Bunt więźniów w Woronowie. 
BYDGOSZCZ, (PAT). — We wtorek rana 

w więzieniu karnem w Woronowie pod Byd 

goszczą wybuchł bunt więźniów w jednem 
ze skrzydeł gmachu. Zbuntowani więźniowie 

w liczbie około 60 zabarykadowali się w 2 
salach, demolując wewnętrzne urządzenia 
Graz obrzueając straż więzienną odlamkami 
cegieł. Wezwany na pomoe oddział polieji 
w Bydgeszezy hunt uśmierzył, używając je 

dynie pałek gumowych, Odłamkami cegieł 
zranionych zostało 8 posterunkowych w tem 
2 ciężko. 

Bunt powstał rzekomo z powodu niea- 
względnienia przez zarząd więzienia żadań 
więźniów, idących w kierunku polepszenia 

strawy i przydziału ciepłej bielizny. 
W Woronowie odsiadują karę przestępcy 

skazani na długoletnie ciężkie więzienie. 

jających dła Cerkwi, i gdzie nie zna- 

lazł miejsca na te słowa uznania dla 

Państwa i Rządu, których użył w 

swym artykule Arcybiskup Teodoz- 

jusz. Było to, powiedzmy delikatnie, 

niedopatrzeniem ze strony ks. Me- 

tropolity, jak i jego otoczenia. Ale 

były jeszcze i inne w czasie'uroczys- 

tości jubileuszowych niedopatrzenia, 

o których szeroko pisała prasa, a któ 

re polegały w znacznej mierze na po- 

mijaniu istotnych zagadnień w życiu 

Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Zda 

wałoby się, że moment uroczystości 
jubileuszowych jest bardzo odpowie- 

dni dla enuncjacyj na temat najdo- 

nioślejszych zagadnień cerkiewnych. 

Przecież można było wonne kadzid- 

jakie pałono na cześć Metropoli- 

pozytywnemi oświad 

ła,    

ty, przepleść 

czeniami na temat tego, co się wobi 

dla wstroju Cerkwi i jej wiernych. 

Zagadnienia te są nader aktualne, 

społeczeństwo prawosławne niemi 

się przejmuje i oczekuje ich roźwią- 

zania w czasie najbliższym. Nie dzi- 

wi nas przeto, że w połowie wrześ- 

nia na uroczystościach  jubileuszo- 

wychMetropolity w Poczajowskiej 

Ławrze, miały miejsce godne ubole- 
wania zajścia, które w tak jaskra- 
wej formie ujawniły stosunek od- 

łamu ukraińskiego Cerkwi Prawos- 

ławnej do hierarchji cerkiewnej. 

Ksiądz Arcybiskup Teodozjusz za 

znacza dyskretnie w swym artykule 

„że w obrębie Państwa ścierają się 1 

nawzajem się zwalczają rozmaite prą 

dy nacjonalistyczne”. I między inne- 

mi jakgdyby na ich karb składa, że 

przewodniczenie Metropolity Cerkwi 

jest z tych powodów trudne. 

Rozumiemy dobrze jak doniosłe i 

trudne zagadnienia reprezentują prą 

dy narodowościową w Cerkwi Pra- 

wosławnej w Polsce. Ale też z całą 

wyrazistością widzimy, jak mało do- 

tąd zrobiono ze strony hierarchji cer 

kiewnej ażeby te prądy narodowoś- 

ciowe opanować ze zrozumieniem 

ich tendencyj i zaprząc w rydwan 

służby dla Cerkwi. Polityka hierar- 

chji cerkiewnej 

    

takie często czyni 
wrażenie, że naczelnem zadaniem jej 

jest utrzymanie oblicza rosyjskiego 

Cerkwi w Polsce do tych dobrych 

czasów, kiedy powróci „„Jedinaja nie 

dielimaja*. Z czynnikami krajowemi 

z autochkonami kraju, z ich potrze- 
bami i dążeniami rzadko kiedy sym- 

patyzuje hierarchja cerkiewna 'po- 

krywająca pokostem rosyjskości ca- 
łe życie cerkiewne, 

   

  

Taktyka ła zmusza poszczególne 

odłamy narądowościowe, nie żyłezą- 

ce dalszej rusyfikacji, do tego rodza 
fu wystąpień, jak ostatnie ma uroczy: 
stościach jubileuszowych w Poczajo- 

wskiej Ławrze. 

Przebieg uroczystości jubileuszo- 

wych Metropelity Dyonizego, rozpo- 

częty w kwietniu a skończony we 
wrześniu r. b, stanowił jeden wielki 
akord dysonansu na kle stosunku hie 

rarchji cerkiewnej do Państwa i do 
wiernych Cerkwi Prawosławnej. 

Zrozumienie przez biskupów pra 

wosławnych konieczności państwo- 
wego ustosunkowania się do kraju, 

w którym przewodniczą swej Cerk- 

wi, oraz życzliwe i pełne zrozumie-- 

nia rozpatrzenie potrzeb powierzo- 
nych swej pieczy wiernych, usunie 
na przyszłość miepożądane demon- 
stracje i zapewni Cerkwi spokojny 

   
jej rozwój. 

Oto jest nauka, jakaipłynie z prze 

biegu uroczystości jubileuszowych 

Metropolity Dyonizego.  
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Goście w Zaleszczykach u Pana Marszałka. 
.P. kapitan Mieczysław B. Lepec- 

SKIE który towarzyszy Panu Marszał 

kowi Piłsudskiemu w Zaleszczykacn. 
'we wczorajszym „Kurjerze Рогав- 
mym podaje przytoczone poniżej 

«ciekawe szczegóły z pobytu .P. Mar- 
szałka w tej miejscowości: 

Serję gości w Zalesz 
począł wojewoda lwowski, Belina — 
Prażmowski. Przyjechał w „ubiegiv 
czwartek i jeszcze tego samego dnia 
został przyjęty w cichej willi nad 
Dniestrem. Marszałek Piisudski ro.- 
mawiał długo z dawnym dowódcą 
'kawalerji legjonowej, majpierw na 
«ienistej werandzie, a później w swo 
im gabinecie w willi. 

Następnego dnia zawitał do Za- 

  

łkach roz 

    

leszczyk minister spraw zagranicz 
nych Józef Beck ze swoim bliskim 
„współpracownikiem ;dyrektorem Se 
werynem  Sokolowskim i sekreta 
rzem Frydrychem. Marszałek Piłsud- 
ski przyjął go w ciągu doby dwu 

krotnie. Minis później opowiadał, 
że po załatwieniu spraw urzędowych 
rozmowa z Marszałkiem zeszła, oczy 

wiście, na Zaleszczyki i pobyt w 
nieh. Marszałek Piłsudski wówczas 
powiedział: 

— Tutaj jest tak cicho i spokoj 
nie, że'wprost wydaje się to niepra- 
„wdopodiobne. Tutaj nawet koguty nie 

  

pieją, nawet psy nie sztzekają w 
nocy. 

Istotnie, willa Marszałka Piłsud- 
skiego położona jest w miejscu za- 
słoniętem. odgrodzonem od wszeł- 

kich hałasów i niepokojów. Bronią 
tym intruzom do miej wstępu wyso- 
kie drzewa parku i wysoki nasyp, 
prowadzący do zburzonego podcza: 
wojny mostu na Dniesbrze. Jedynym 
odgłosem. dochodzącym do ogrodu 
Marszałka Piłsudskiego jest stłumio- 
my odległością turkot wozów, jadą - 
cych szosą na rumuńskim brzegu. 
Ciszy i spokoju, tych nieodzownych 
'warunków wypoczynku, w Załeszczy 
kach nie brakuje, a w szczególność 
nie brakuje ich w willi, zajmowanej 
przez Marszałka Piłsudskiego. 

* W kilka godzin po odjeździe m: 
nistra aka do Warszawy, iprzyje- 
hał samochodem szef sztabu głów- 
mego generał Janusz Gąsiorowski, 
bawiący w Małopolsce Wschodniej 
ma manewrach, Następnego aa po 
wizycie w willi mad Dniestrem, gene 
icał apuścił Zaleszczyki. 

Ostatnie dni mieliśmy w Zalesz- 
czykach pogodne i ciepłe. W słońcu 
termometr wskazywał 46 stopni Cel- 

   

   

Lekarz-Dentysta 

R. NADELMAN 
wznowił przyjęcia. 

W. Pohulanka 15, przyjm. od 9—1I'/, 

i 4—6'/. w Piątek od 9—10 rano. 

Dr. KOWARSKI 
POWRÓCiŁ 

BIRD KSS 

Giełda zbożowo-towarowa 
i iniarska w Wilnie. 

z» dn. 19. 9. 1933 r. w zł. za 1 g (100 kg.j. 

Ceny za towar Średniej handłowej jakości. 
parytet Wilno 

Żyto I standart 684 g/i 16,20, żyto II stan 
dart 657 g/1 14,50 — 15,20. Pszenica zbiera 
ma 736 — 742 gji 22,25 — 22,50. Jęczmień 
—. Jęczmień na kaszę zbier. 00 — 15,50 
Owies standartowy 454 g/l 15,00. Mąka pszen 
na 4/0 A. Luks. 37,25 — 37,50 — 37,25 — 
40,00. Mąka żytnia do 55 proc. 26,50. Mąka 
żytnia do 65 proc. 22,50. Mąka żytnia sitko 
wa 17,00. Mąka żytnia razowa 17,50. — 

Mąka żytnia szatrowana 18,25 — 19. Otręby 
żytnie 8,00 — 8,50. Otręby pszenne cienkie 
9.00. Otręby jęczmienne 7,50. Kasza gryczana 
1—1 palona 43,00. Kasza gryczana 1—2 pa 
łona 40,00. Kasza gryczana 1—1 biała 41,00. 
Kasza perłowa pęcak Nr. 2 26,00. Kasza per 
łowa Nr. 3 32,00. Kasza owsiana 48,00. — 
Siano 5,50. Słoma 4,50. Siemię Iniane 90 

proc. 30,00. 
Ogólny obrót w tonnach: 150. 
Od dnia 18 września rb. notowania gieł 

dowe odbywają się codziennie za wyjątkiem 
sobót, miedziel i świąt. 

    

   

  

  

sjusza, a nawet były chwile. gdy słu- 
pek rtęci zbliżał się do 50 stopni. 
Cudowny jar dniestrowy roztoczył 
przed nami wszystkie swoje uroki: 
słońce, gorąco, brak duszności i wia- 

tru, no i cudowny błękit nieba. 
Marszałek Piłsudski korzystał z 

tych pięknych dni pełną dłonią. C-y- 
dziennie udawał się do parku, spa- 
cerując po cienistych alejach, gdzie 
stawały do konkursu piękności: zie- 
leń drzew, złote plamy słońca i szum 
wielkiej rzeki Dniestru. A potem, na 
ocienionej winogradem werandzie, 
czytywał gazety i przywiezione z so- 
bą książki. Dla człowieka, zmuszo- 
nego do mieszkania w mieście, moż- 
ność przesiadywania, na świeżem-po- 
wietrzu stanowi prawdziwą przyjem: 
ność, niewątpliwie stanowi ona ją 

również i dla Marszałka Piłsudskie- 
g0. 

VTEK 

     

K UAI R МОВ К 

Zamknięcie 1X kongresu mniejszości narodowych. 
BERN, (Pat). W dniu dzisiejszym 

IX kongres mniejszości narodowych 
zakończył tu swe obrady. Przyjęte zu 
stały nastqpujące rezolucje: w spra- 
wie klęski głddowej w Rosji, w spra 
wie autonomii terytorjalnej, w kwe- 
stji stosunku kościoła do mniejszoś. 
ci, w sprawie działalności Ligi Naro- 
dów w dziedzinie mniejszościdwej o- 

    

WWEBES Gi TSB ZD GP CB AD TO GD ÓW GD GD GB GO ODTBCA 

raz w kiiku sprawach organizacy ju, 
W czasie astatniego posiedzenia 

przedstawiciel grup mniejszościo- 
wych niemieckich złożył oświadcze 
nie, w którem wyraził żal, 7е т 

wszyslkie mniejszości reprezentówa- 
ne są na kongresie, czyniąc specjal- 
nie aluzję do mtniejsześci duńskiej w 
Niemczech. 

     

  

  

SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH w Wilnie 
przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej 

z prawami wyższych uczelni. 

Arsenalska 8, telefon 16-27. 
Kurs nauk trzyletni. 

Słuchaczów zwyczajnych obowiązuje matura szkół ogólnokształcących. 

Przyjęcia (tylko osobiście) w dniach: 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 września 

oraz 2, 3 i 4 października r. b. w godz. 10—12 i 16—18. Początek wykładów 

2 października o godz, 17-ej. 

  

  

  

  

Ministerstwo Spr. zagr. 

W. Brytanii ustanawia osobny 

departament dla spraw 

9. i niemieckich. 

LONDYN, (Pat). W Foreign Of 
ee nastąpi ciekawa reforma organiza 
<yjno polityczna. Z dniem 1 paździer 

nika rb. sprawy polskie wydzielone 
zostają z departamentu północno 
wschodniej Europy, a równocześnie 
wydzielone zostają z departamentu 
państw Zachodniej Europy sprawy 
niemieckie. Kwestje połskie i niemie 
ckie połączone zostają w jednym osa 
kmym departamencie, który załate 
wiać będzie odtąd wyłącznie sprawy 

tych dwóch państw. 

   

Refonma ta posiada 'pierwszorzęd 
ne znaczenie polityczne i jest dowo- 
dem wzrastającego prestige'u Polski, 
która traktowana jest w Foreign Of- 
fice rówinorzędnie z Niemcami. 

  

Mkórieni o zabójstwo Ś. p. ołówki staneli przed sądem. 
SAMBOR, (PAT), — Rczprawa przeciwko 

oskarżonym (Bunijowi, Motyce i Baranow- 
skiemau © udział w morderstwie na osobie 5. 
p. Tadeusza Hołówki, rozpoczęła się we w to 
rek o 9,15. 

OSKARŻENI, 
SĄDZĄCY. 

już przed rozpoczęciem rozprawy salę 
Sądu Okręgowego 4 Samborze wypełniła ji 
ezna publiczność ławie prasowej zasied 
li dziennikarze, korespondenci pism polskicu 
że stolicy i Lwowa oraz przedstawiciele pra 
sy ukraińskiej. 

Gdy cskarżonych wprowadzono na salę 
adw, Szuchiewie ę do oskaržonego 
Buniją i chciał zamienić z nim kilka słów 

Kemendant eskorty przerwał powyższą caz 
mowę. 
rausch, w trybunaleBARspdniall 

Przewodniczy rozprawie wiceprezes Won: 

rausch, w trybunale za: sędziowie Ku 
czera i Kuprowski Graz sędzia zapasowy 
Chrząszezewski. Oskarżenie wnosi prokura- 
tor Mitraszewski. Przewodniczący oznajmii, 
że zgłosili się dotąd obrońcy 6sk. Bunija adw 
Szuciewiez i Bogucki, osk, Motyki — Kmici 
kiewiez oraz iesk. Baranowskiego — Kreu 
tenauer. W imieniu powództwa cywilnego 
występuje adw. Szuriej. Przeciwko zgłoszo 
wemu powództwu protestu nie złożeno. 

Przewodniczący odczytał listę przysięg- 
łych, peczem nastąpiło losowanie 12 sędziów 

przysięgłych oraz ze względu na zapowiada 
jącą się przez dłuższy czas rozprawę 2 sę- 
dziów zapasowych. Adwokat  Szuchiewicz 
zwrócił się z protestem do przewodniczącego 
i kierownika eskorty, który przerwał mu 
rozmowę z osk, Bunijem, wohee czego prze 
wcdniczący zwrócił uwagę przodownikowi 
dowodzącemu eskortą. 

PUBLICZNOŚĆ, KOMPLET 

   

      

    

  

AKT OSKARŻENIA. 

O godz. 9,45 przewodniczący rozpoczął 
odczytywanie aktu oskarżenia. Wszyscy 3 
podsądni oskarżeni są z art. 27 oraz 225 & 1 
K. K. który przewiduje karę więzienia na 
czas nie krótszy ed lat 5 lub dożywotnia 
albo karę śmierci. Pozatem akt oskarżenia 

obwinia Bunija i Baranowskiego o to, że 
należeli do tajnej organizacji ukraińskich 
nacjonalistów, przygotowujących zbrojne 
powstanie przeciwko Polsce, czyli o czyn, 
przewidziany art. 97 K. K. 

  

BUNIJ ZEZNAJE. 

Po przerwie sąd przystąpił do przesłucha 
nia oskarżonego Bunija. 

Przewodniczący zapytuje oskarżonego, 
czy przyznaje się do winy. Bunij odpowiada 
po ukraińsku, że do czynu przyznaje s 
do winy nie poczuwa się. 

  

„PIĄTKI. 
Dałej Bunij zeznaje, w jaki sposób zna- 

lazł się w organizacji. Twierdzi on, że wraz 
z Motyką i Wasylem Biłasem należał do 
Piasta i stąd zna ich dobrze. Kiedy Motyka 
tworzył w Truskaweu „piątkę, on, mając 
doń zaufanie, dał się wciągnąć do pracy. — 
Przysięgę odbierał Motyka. Było to mniej 
więcej na początku 1931, albo w końcu 1930 
r. Przysięga ta odbywała się w specjalnych 
warunkach, w pokoju zasłoniętym; przysięga 
no wobec rewolweru, Bunij oświadcza, że by: 
to rewolwer systemu „Browning* należący 
do Biłasa. Już latem tegoż roku Bunij słu- 
żył w pensjonacie. Do czasu przybycia, do 
pensjonatu posła Hołówki, nie brał żadnego 
czynnego udziału w organizacji i do żad- 
nych prac nie był używany, 

OKOLICZNOŚCI ZABÓJSTWIA, 

Z dalszego ciągu zeznań Bunija wynika, 
że dnia 29 sierpnia spotkał się on ponownie 
z Biłasem wpobliżu domu kooperatywy. — 
Biłas wówczas zakomunikował Bunijowi, że 

FELIKS BENTKOWSKI 
bibijograf 

FELIKS BENTKOWSKI urodził się w 
w Lubartowi maja 1781 r. Początkowo 
kształcił się w szkołach O. Pijarów w War- 
szawie, kończył zaś naukę w szkołach poje 
zniekich. Celem dalszego kształcenia się i 
pogłębienia studjów udaje się później do in 
stytułu Pelagogicznego w Cylichowie (Ziil 
lichau) pod Frankfurtem nad Odrą, a stam- 
tąd na dalsze studja na uniwersytet w Halli, 
gdzie poświęca się naukom historycznym 
Tu obejmuje też lektorat języka i historji 
literatury polskiej. W: r. 1804 wraca do kraju 
powołany na nauczyciela Liceum Warszaw 
iskiego, gdzie pozostaje przez lat 14 aż do 
chwili nominacji na profesora historji na 
Uniwersytecie Warszawskim, W Liceum peł 
mi też przez lat 6, od r. 1811 — 1817 funkcje 
bibljotekarza. Owocem tych czynności bibljo 
tekarskich jest wydane w r. 1812 dzieło „O 
najdawniejszych książkach drukowanych w 
Polsce“. W dwa lata później wychodzi pod- 
stawowe jego dzieło: „Historja Literatury 
Polskiej”. Od r. 1815—21 jest redaktorem 
„Pamietnika Warszawskiego“, zaś w tym 
samym czasie pisze korespondencje i recen- 
zje do halskiej ligemeine Litteratur Zei 
tung", informując zagranicę o wydarzeniach 
literackich w Polsce. 

Na uniwersytecie wykłada historję pow 

szechną aż do jego zamknięcia. Przez lat 9, 
trzykrotnie wybrany był dziekanem Wyd 
łu Nauk i Sztuk Pięknych, a do r. 1833 za- 
sządzał jako dyrektor gabinetem numizmaty 
<znym Uniwersytelu. Był czynnym członkiem 
warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Na- 
uk. Uniwersytet Jagielloński nadał mu ho- 
morowy tytuł doktora filozofji, zaś Towa 
rzystwo Naukowe Krakowskie mianuje g% 
swoim członkiem korespondentem. W r. 

      

   

  

    

  

     

  

i bibliofil. 
1837 , otrzymuje mominację na naczelnika 
Głównego Archiwum Krajowego, które cai 
kowicie uporządkował, wprowadzając duń 
celową organizację. Urząd ten pełni do śmior 
či, która zabwała go 71-letniego starca w 
1852 r. Padł ofiarą. grasującej podówczas 
w Wiarszawie cholery. 

   

* 

Jak zabłysł odrazu siawą, pierw- 
szem niemal swojem wystąpieniem, 
tak niebawem zapomniano o nim po 
śmierci. Dwutomowa jego „Historja 
Literatury Polskiej*, żeby mie wspo- 
minać o innych drobniejszych, zy- 
skała mu sławę i poklask, godność 
i zaszczyty, stanowisko i karjerę. Ale 
niedługo po śmierci zapomniano 0 
nim, jak zapomniano o innych zasłu- 
żonych bibljogratach, jak to się stało 
z Jamockim, którego odgrzebał do- 
piero właśnie Bentkowski, lub jak to 
się do dziś dnia dzieje z Załuskim: 
i wielu, wielu innymi. 

Dziś rzadko kto o nim wie, kiedyś 
przygotowywał rewolucję literacką w 
„Polsce. „Jego ..Pamiętnik Warszaw- 
ski* był tym terenem, na którym 
-zwarły się dwa obozy literackie pier- 
wszej połowy XIX w.: 
mantycy, Tu po raz pierwszy wystą 
jpił.z próbą rewizji literatury polskiej 
Brodziński, tu wreszcie też poraż 

  

klasycy i ro- 

  otrzymał od organizacji rozkaz zabicia Ho 
łówki i że rozkaz ten wykona w dniu 23-go 
sierpnia o godz. 8 wiecz. Wieczorem przed 
określoną godziną Bunij spotkał się po raz 
drugi z Biłasem, tuż przy pensjonacie. Biłas 
polecił Bunijowi udać się zaraz po spotka 
niu do kuchni. Przyszedłszy do kuchni, Bu 
nij zasiadł do kolacji, po kiłku zaś Ti 
przybiegła służąca z pensjon 
peseł Hołówko został zabity, Dakieżęii zez 
naje, że usłyezawszy tę wiadomość wybiegł 
z kuchni do pensjonatu. W drodze jednak 
Gtrzymał od kogoś polecenie, aby pobiegi do 
lekarza. W pensjonacie było już dużo iudzi 
Bunij wszedł do pokoju pos. Hołówki. 
on na łóżku w pozycji półleżącej, nakryty 
kełdrą. Wkrótce potem Bunij został artyz 
toewany. W areszcie siedział w jednej celi + 
Biłasem. Bunij leżał na jednej pryczy obok 

    

  

   

        

U: kióry po tichu opowiadał mu Szeze 
„ W dalszym ciągu sw) 

Bunij opowiada na podstawie relacy 
że poseł Hołówko po pierwszym si 

skrzywił się boleśnie, co wywarło wrażenie 
na mordercy. Po dokonaniu morderstwa B: 
łas ze swym towarzyszem zbiegł po Seno- 
dach — jak twierdzi Bunij — półprzytomi 
Biłas, według oskarżonego, dokonał dlate 
morderstwa, ponieważ organizacją, wyślais 
taki rozkaz, gdyż Hołówko — według niej 
miał być iniejatorem pacyfikacji w Małona! 
sce. Z dalszych zeznań Bunija w 
naieżał on do U, O. N., bądź do U. 
Opawisda, kto wchodził w skład „piątki. 
miarGwicie Bilas Włodzimierz, 
Daznyłyszyn, Motyka, wr 
Po przedstawieniu oskarżenemu zeznań, 3 
żonych w śledztwie, Bunij odpowiada, że roz 

   
   

   

     

      

   

    

      

    

  

Pruska Rada Państwa w nowej siedzibie. 

Uroczyste otwarcie pruskiej Rady Pań 

    

stwa w nowej.auli Uniwersytetu beylińskiego 
Na mównicy premjer pruski Goering. 

  

Niewinność Torglera i Dymitrowa 
stwierdzi doraźny trybunzł londyński. 

LONDYN, (PAT). — Komisja prawników, 
która przeprowadziła śledztwo w sprawie 
podpalenia Reichstagu, opracowuje w ciągu 
“nis, dzisiejszego wnioski końcowe, kióre bę 

dą jutro opublikowane. Wprawdzie domysły 
a je, spodziew. ę jednak należ 

komisja uzna niewinność przynajmniej Tor 
glera i Bułgara Dymitrowa. 

         

Przygotowania w Lipsku. 
BERLIN, (PAT). — W gmachu Trybunału 

Rzeszy w Lipsku czynione są nadał przygoto 

wania do rozprawy w procesie © podpalenie 
Reichstagu. Prezydent Trybunału zarządza, 
że karty wstępu dła publiczności ważne będą 
tylko na jeden dzień. Cala, publiczność pud 
dana będzie Ścisłej kontroli, szczególnie w 
kierunku posiadania broni. Zabroniono przy 

noszenia z sobą aparztów fotograficznych 
Zakończenie pierwszego okresu procesu 

  

pierwszy znaleźli gościnne łamy dla 
swych tworów romantycy niemieccy. 
Rola Bentkowskiego, który swą dzia- 
łalnością redaktorską przyśpieszył 
proces „romantyzacji** naszych poe- 
tów jest po dziś dzień niedoceniona. 
A jak tu, tak miedoceniony jest Bent: 
kowski na polu bibljografji. Poza 
kilku wskomnieniami pośmiertnemi 
i Śwdpieni wzmiankami w nielicz- 
nych podręcznikach literatury nie 
poświęcono mu nic. poza Chlebow. 
skim, artykułu nawet. Wie o nim mie: 
co tylko bibljograf, któremu przycho- 
dzi mieraz pełnemi garściami czer- 
pać z jego dorobku naukowego. 

Początkowa bibljografja nie była 
cełem pracy Bentkowskiego. Miał am 
bicje większe, zainteresowania szer: 
sze. Nosił się z zamiarem napisania 
podręcznika o literaturze polskiej, do 

którego też iod dłuższego czasu zbie 
rał materjały. Na przeszkodzie stanął 
mu brak wyczenpującej bibljografj; 
itą dziedziną postanowił najsam 
przód się zająć. W przedmowie do 
wydanej w r. 1814 „Historji Litera. 
tury Polskiej zapowiada, że dzieło 
to stanowi niejako wstęp do innego, 
którego treścią będzie właściwa hi- 
storja literatury polskiej. Ale to pia- 
nowanie dzieła o historji literatury a 
ogłoszenie go w zmienionej formie 

jako hibljografji odbiło się na ukła: 
dzie, jednolitości i wewnętrznej, lo- 
gicznej konstrukcji dzieła. 

      

  

  

<szekiwane jest między 5 a $ grudnia, po 
czem dalsze rozprawy przeniesione zostaną 
do gmachu Reichstagu w Berlinie, 

  

BERŁIN, (PAT), — Biuro Conti donosi z 
Amsterdamu, że holenderski adwokat Stomps, 

' życzenie oskarżonego 0 podpalenie 
hstagu van der Łuebbego zamierza pod 

jąć się jego obreny, wystartował dziś w po 
iudnie samolotem do Lipska. 

  

     

Bibljografja, jak ją ówcześnie poj 
mowano, była nietylko opisem książ- 
ki. Do jej zakresu zaliczano zarówno 
zewnętrzną jak i wewnętrzną ocenę 

wartości dziełą, Oceniano je nietylko 
z punktu 'widzenia technicznego ale 
i literackiego. Stąd bardzo częste 
dzieła, które nazywano bibljograija- 
mi miały na oku cele historyczno: 

literackie i naodwrót „historje lite- 
raturyć były rozumowanemi bibljo - 
grafjami. Taką rozumowaną bibljo 
grafją była „Historja Literatury Pol- 

skiej” Bentkowskiego. Bentkowski 
jest więc (pierwszym autorem bibljo- 
grafji rozumowanej w Polsce. Posłu- 
guje się w niej przedewszystkiem me- 
todą opisową, Jego opis druku jest 

sunienny i źródłowy. Stara się pole- 

gać przedewszystikiem na autopsji 
Podaje dokładny tytuł dzieła, rok. 
miejsce, wydawnictwo, drukarnię, 
įlošė wydań i format. 

: Z ogromną erudycją i opanowa- 
niem materjału 'podaje uwagi odno- 
szące się często do poszezegėlnyci 
dzieł, czy do pojedyńczych pisarzy. 
Jego sprostowania, uwagi, noty kry 

tyczne są owocem nieraz bardzo żmu 
dnych i wytrwałych poszukiwań i źró 
dłowych badań.  Przytacza wpraw- 
dzie innych, nierzadko jednak sam 
wystąpi z oryginalnym sądem lub 
oceną. Jego „Historja Literatury Pol- 

skiej nie jest więc tylko suchym opi- 

sem książek, ale źródłową pracą. 

        

kaz dekonania morderstwa dostał Hnac, rejo 
nowy kómendanł U. O. W. w Tustanowieach 
załaje się drogą telegraficzną. 

PYTANIA PROKURATORA. 

Zkalei prokuraor zadaje pytanie, dot 
zegółów rozmowy Bunija z Motyki 
kiórej Bunij zakomunikował o przy 

      

  

    

    

jeździe Hołówki. Prokurator zapytuje, czy 
poseł Hołówke zamykał drzwi w jm po 
koju. Na to oskarżony odpowiada, że drzwi 

ze otwarte. 
oskarżony mówił o tem? 

y odpowiada, że nie. Przewodni 
dza, że jednak cy © tem 

zieli, Hołówko sam prze 
„Pace będę zamykał, przecież 

<zy ludźmi porządnymi*. 
gu zeznań prokurator prosi 
na, podstawie protokółu zeznań, że oskarżony 

ię do udzielenia pomocy z € 

        

   
     

    

   

    

     
W tem miejseu prokurator mówi: „Pierw 

szemi słowami oskarżonego były: „Przyzaa 
ję się do czynu, do winy się nie poczuwam*. 

Co to znaczy?* 
Oskaržony ©dpowiada, że nie wiedział 

że z jego informacyj Skorzystają przy po- 
pełnieniu morderstwa na osobie posła fin 
łówki 

Przewodniczący odczytuje ustęp z aktu 
zeznań przed sędzią śledczym, dotyczący toz 
mowy z Motyką. Na zapytanie adw. Kmiei 

kiewic ją, — oska ny odpowiada, że Motyka 
przyjął wiadomość o pobycie pos. Hołówki 
obojętnie. 

  

      

ZEZNANIA MOTYKI. 

Na tem przewodniczący zarządza przerwę. 
po której przystąpiono do przesłuchiwania 
drugiego oskarżonego Motyki. Oskarżony do 
winy się nie przyzn: Opowiada daleį 0 
swej rozmowie z Bunijem. Motyka, wobec py 
tań przewodniczącego miesza się i stale 76% 
nania jego stoją w sprzeczności z zeznaniami 
które złożył poprzednio na śledztwie. Kiedy 
po morderstwie Motyka spotkał Biłasa, ten 
powiedział mu, że wraz z Danyłyszy: nem za 
bił Hołówkę: Oskarżony Motyka zez! 
Biłas wyraźnie mu powiedział, iż w 
z Danyłyszynem otrzymali rozkaz wykonania 
zamachu. Dalej oskarżony opowiada o prze 
biegu morderstwa na podstawie słów Biłasi. 
Na zapytanie, jaki był skład „piątki*. Moty 
ka nie chciał udzielić konkretnej odpowiedzi. 
Płącze się, potem zeznaje, że zna tylko 2 
członków piątki, a następnie opowiada, że 
zma trzech. Według zeznań Motyki Biłas pole 
cił mu, by na wypadek aresztowania wprowa 
dzał władze w błąd, Wykonywując powyższe 
polecenie, po ezasowem aresztowaniu w eżer 
weu 1932 roku złożył komisarzowi Bilewiczo 
wi przyrzeczenie informowania go i opowie 
dział mu, według własnego określenia. .,ba 
jęczki*, Po zwolnieniu zakomunikował Biła 
sowi, że zdołał już wywiązać się z poleco- 
rego mu zadania, na eo Biłas polecił mu na 
dal utrzymywać w błędzie polieję. 

Na tem o godz. 15 rozprawę odroczono 
do jutra, 

  

   

  

   

  

„AU i? YAN 

      

  

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

     

  

Е 
Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- E 

miński. Wilno. Е 
Ksląžka © Nich. Romans. Wyd. L. 

Chomiński. Wilno. 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wiełleńska. (Zdobycie 

A S 

  

szczególnie cenną, jeżeli idzie o ok- 
res literatury stanisławowskiej. Stoi 
łona na pograniczu bibljografji i hi- 
storji literatury. „„Historja Literatury 
Polskiej” Bentkowskiego powinna 
zająć w dziejach historji literatury 
polskiej znaczniejsze miejsce, aniżeli 

się jej dotąd udziela. Przedewszyst- 
kiem dlatego, że jest to pierwsza pró- 

stematyki i całego drukowdne- 

: i a polskiego Zebrał wi 
niej Bentkows i olbrzymi materjał, 
sumiennie go opisał i źródłowo opra- 
cował. Powtóre, że mamy tu do czy- 
nienia z planowo ułożoną bibljogra- 
fją rozumowaną. Po trzecie wreszcie. 
że próbował w niej Bentkowski w pra 
wdzie nie samodzielnie, bo w oparciu 

o historyka literatury niemieckiej 

Ludwika. Wachlera '). ale przyczyno- 

wo wyjaśnić rozwój literatury i oś- 

  

      

wiaty w Polsce. 

Znaczenie Bentkowskiego tkwi 
także i'w innej dziedzinie. Stał się 

bowiem ojeem .ruchu bibłjofilskiego 

w Polsce. I przedtem mieliśmy zbie- 
ranie książek. Ale było to zjawisko 

sporadyczne. Od ukazania 'się „Hi- 
storji Literatury Polskiej” R ten 

staje się celowy i masowy. Zaimicjo - 

wał też, i tem się bibljografji polskiej 

  

    

  

1) Bentkowski nietylko metodę zapoży- 
czył od Wiachlera, ale i całe paragrafy tłu 
mit zył i wcielił do swej „Historji Literatu- 
ry“. Szerzej o tem w przygotowanej pracy o 

F. Bentkowskim. 

Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska, E 5 : 

Hitierowcy w Austrįi. 
(PAT). — 

niralę 

  

Policja wiedeńska 
narodowe sveia    

   

  

     
ną, is a po mą „chemiezno- 
Inego kładu d iadczałnego”. Zna 

lezionc obfiią korespondencję z Grganizacja 

mi prewincjcnałnemi narodowo — socjali- 
k k również korąspondeneję z 

i Menachju . W ręee polieji wpadł 
a narodowo — soc 

   

    

      

    

   

  

      

   

    

  

spi. 1ków stronniet 
i go w Aus ożyciełe rzeka 
mego zakładu i 4 współpracownicy zostałt 
aresztowani. Rewizje udem rowadzo 
ne według ad kartoieki 
dały wiele obi erjału. Wiedeń 

  

ska centrala p: nnemi 
ów rad 

skierowanych przeciwko Austeji. 

  

„m 

W obozach koncentracyjnych 
OAK (Pa Ti * zamiesz dzi- 

w obozie. kon 

gu pod Berlinem 
        

      
wiskiem codziennem. 

Dziennik podaję również nazwiska” tych, 
którzy nie mogąc wylrzymać katuszy yw tym 
obozie, popełnili samobójstwo. (i, którzy są 
zwalniani muszą podpi: dwa oświadcze 
1 jedno, że warunki a w oboziesbyły 
dobre i drugie, w któ ym przyrzekają, że na 
przyszłość będą dobrymi obywatelami i nie 
będą stać w opozycji do nowego fegimu w 

Niemezech. 

Pracownicy Pat'a wobec 
pożyczki. 

$ “'МЩ!А\\'…\‚ (РАТ)‚ 

  

  

     

  

        

  

3 w dniu 19 pra: 

     

    

   

  

racji P. A. T. p. Karola Czernego. — 
braniu zapadła jednomyśina uchwała 
ybowania pożyczki narodowej w wy 

sokości 75 do 100 proc. miesięcznego upó- 
sażenia. 

Dzielni polscy żegiarze płyną 

WARSZAW 
mi prasa 

  (Pat). Przed kilku tygodnia- 
i zagraniczna przyniosła 

wzmianki o 3 polskich żeglarzach Bohomolcu 

Witkowskim i Swiechowskim, którzy płyna 

przez Atlantyk na małym jachcie 

„Dal“ i dotarli do wysp Kerala 
mie nadeszła wiadomość od Bohomul 
„Dal* w podróży przez Ocean spotkał 
szałoną burzą. eglarze zdołali dotr: 

nak do mudzkich, mimo 
u postradali maszt, zwaliła się nad 

i uległ złamaniu ster. 
Przybycie polskich żeglarzy wywołało na 

wyspach Bermudzkich sensację. Jacht po na 
prawieniu uszkodzeń płynie z wysp Bermu- 
dzkich i ma być już niedaleko kontynentu а- 
merykańskiego. 

Sowiecki lot de stratosfery. 
MOSKWA, (PAT). — Na centralnem lof 

nisku wojskowem w Moskwie odbywaj ie 
estatnie przygotowania do mającego nasta 
pić w dniu 20 bm. © świcie startu do strato 
sfery. Ostatnie sygnalizowano lepszą pogodę. 
jakkoiwiek brak jeszcze dostatecznie sprzy 
jających warunków atmosferycznych. O godz 
21 wypuszczono t, zw. radjosendę., która osia 
gnęła wysokość 9 tysięcy metrów. 

Rozpóczęto już napełnianie PA ba 
Icnu tlenem. 

Lewiński zwyciężył Sharkey 
PARYŻ, (PAT). — Agencja Havasa do 

nosi z Chicago © spotkaniu bokserskim mię 
dzy bokserem Łewińskim a znanym byłym 
mistrzem świata wszechwag Shkarkey*em, — 
Wbrew przewidywaniom, Skarkey w 10 run 
dzie został pokonany. Sharkey zjawił się na 
ringi po raz pierwszy od czasu, gdy przed 
trzema miesiącami cdebrał mu tytuł mistrza 
świała bokser włoski Carnera. 

Kronika telegraticzna. 
— Wybuchł w Halitzxie pożar, który wy 

rządził szkody, obliczane na 60 tys fua 
tów szterlingów, Pastwą płomieni padła wici 

mąki i innych towarów. 
etną rocznicę urodzin obchodził mie 

Grudziądza Mateusz Kankowski. -— 

zuje się znakomicie, 
— Zmarł w Pabianicach ostatni na ter-- 

nie powiatu: łaskiego weteran 1863 r. Ruch 
Ochman. 

— Zastępca komisarza wojny i maryna” 
ki ZSRR. Tuchaczewskij przyjął dziś francus 
kiego ministra lotnictwa Cota, wraz z kto 
rym przybyli generalny inspektor lotnictwa 

francuskiego gen, Barres i główny kierownik 
techniczny lotnictwa Caquot, 

— Północno — zachodnia część Charbi- 
nu zajęta została przez bandę rabusiów, xió 
rzy obrabowali wiełe sklepów i spalili kiłsa 
domów. Bandyci po długotrwałej walce za- 
stali z miasta wyparci. Bandyci uprowadzili 
ze sobą 15 kupców. 

Kte wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). Główniejsze wygra- 

ne Loterji Państwowej w dniu 19 września: 
100.000 «złotych — 189.669, 50 tysięcy złotych 

   

  

        
aglowym 

Obec 
że 

    

        

   

      

   

    

    

     

  

     
    

        

    
   — 52.888, 17.821 

84.841, 1: : sięcy złotych — 7.229, 
62.314, 67.785, 82.366. 

przedewszystkiem zasłużył, żywy 
ruch bibljograficzny, stworzył szkołę 
bibljograf6w-praktykėw. = ,„Historja 
Literatury Plolskiej“ stala się bowiem 
ogniskiem skupiającem pracę i za- 
mierzenia ówczesnych bibljografów. 

Ona była tą podstawą, na której wy- 
budować miano trwały gmach wiel- 
kiej i pelnej bibljogratji polskiej. 

Jeśliby więc Bentkowski żadnych 

innych zasług nie miał, prócz tej je- 
dynej, że tchnął w ówczesną bibl 
grafję polską oży'wczego ducha, że 
nawoływał do szukania, rejestrowa- 
nia, ogłaszania dawnych. zabytków 
piśmiennictwa polskiego — już to je- 
dmo powinnoby mu zapewnić poczy!- 
ne miejsce w dziejach kultury pol: 
skiej w ogólności, a w szczególmości 
iw list. polskiej bobljografji. Co do- 
piero, kiedy pierwszy wskazał jak to 
należy robić, kiedy stworzył prak- 
tyczną szkołę bibljografów w Polsce. 

A jeśli w przeszło pół wieku potem 
Karol Eestreicher, zabierając się do 
opracowania pełnej bibljografji pol- 
skiej będzie miał fundament, na któ- 
rym się obiema nogami oprze — za- 
wdzięczać to będzie on, a wraz z nim 

cała nauka polska, Feliksowi Bent- 

kowskiemu. 

Dr. Wilh, Mermelstein. 
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zwartą ławą na pomoc 
Państwu. 

Na walnem zebraniu ' członków 

Powiat. Koła Stowarzysz. Urzędni- 

ków Skarbowych w Wilejce pod prze 

wocźnictwem p. L. Žolądkiėwicza 

wszyscy członkowie Stowarzyszenia 

uchwalili zakupić obligacje pożyczki 

=%rarodówej w wysokości 75 proc. swo 

ich poborów a R 

    

    
     

   

    

      

   
   

     

   

  

W dniu 18 we Związek Cechów 
Wilnie na zebraniu: zwołanem ad 

oc uchwalił - przystąpić do subskry- 
pcji pożyczki narodowej. 

Dyrektor Izby Rzemieślniczej a 
ówił strukturę organizacyjną Wo- 

jewódzkiego Komitetu Rzemieślni- 

zego, OTaż RADA z maminalat nia 

    

   

   

   

mi przeź ce 

      

mieślni arszawie, które Aż 

przedsiawiają jak następuje: 
1) dla rzemieślników posiadających świa 

  

do V kal. włącznie kwo- 

ję odpowiad са sumie 0,8 proc. od obrolu 
astalonego dla państwowego podatku prze- 

mysłowego za rok 1932 i 6 proc. dochodu 
podalikowego ustalonego za rok podatkowy 
932; 2) dla r ieśln. posiadających Świa- 

4deciwa przer łowe VI kat. w Warszawie i 
1 klasy miejscowości — ryczałlowa suma 
(250 zł. II i uh „Kl. miejscowości — 200 zł 
oraz IV kl. cowości 100 3) dła r 

mieślników owada GE Świadectwa pr 

    

    

   

    

  

    

    

  

    

  

   

      

  

    
      

    

mysłowe „VII kat. w Warszawie I kl. miejs 
cowoci 150 zł., II i III kl. 100 zł, IV kl. z    

  

   

  

owoż o ile chodzi 
o rzem ch Świadectwa 

rzenrystów . obowiązują o tyle 
o ile nie są one niższe od 6 proc. ód dochodu 

kowego ustalonego na rok podatkowy 
O ile są niższe wówczas norma sub- 

ю ryczalt „podany nowyžej. 

zemiešinikow Sym h świade 

«twa przemysłowe VIII kat. nie mieli 
932 ustalonego a podatkow о- 

go w miarę możności 50 zł. O ile jednako- 
woż rzemieślnicy ci mieli ustałony na rok 

atkowy 1932 dochód podatkowy przekra- 
kwotę 1.500 zł, wówczas norma sub: 

jną stanowić będzie dla nich kwotę 
cą z.obliczeń 6 proc. lego dochodu. 

Normy powyższe zostały ustalone przy V 

<chstronnem u dnieniu obecnej sytuacji 
gospodarczej rzemiosła, oraz przy zachowa- 
miu proporcyj ze świadczeniami przemysłu 
i kupiectw: 

50. Pow 
   

      

  

    

   
   
   

     

    

    

  

    

    

    
    

    
    

    

   

   

    

    

   

   
     

   

   

    

  

  

    

     
  

    

Legja Inwalidów „ Wojsk Połskich 
wydała do swych członków odezwę, 
twzywającą do podpisywania pożycz: 
ki narodowej 

Bliższych Śidadacyi dotyczących 
podpisywania pożyczki narodowej 

dla członków Legji udziela Sekretar- 
jat Zarządu Wojewódzkiego w Wił- 
mie, przy ul, Sierakowskiego 31—1 w 
zodz. od 10 da 15. 

kcja izby Przem.-Handlowej 

Wileńska Izba Przemysłowo-FHan 

lowa rozpoczęła rozsyłanie odezw 

wzywających do przystąpienia do po 

życzki do firm swego okręgu. Akcja 

ta ma objąć 33 tysiące firm. 

Wspóinemi siłami. 

Z imiejatywy polskich spółdziel- 
«czych organizacyj centralnych pow- 

|stał w Warszawie Spółdzielczy Ко- 

mitei Pożyczki Narodowej. Komitet 

wydał odezwę do polskich spółdziel- 
i i spółdzielców, nawołującą do roz- 

|powszechnienia *Pożyczki Narodo- 
wej i do skoncentrowania wszelkich 
"wpłat na pożyczkę w spółdzielczych 
instytucjach pieniężnych. 

Odezwa stwierdza, że spółdziei- 
*czość polska z uznaniem podejmuje 
hasło Pożyczki Narodowej ,, Własne- 
mi siłami”, jako wypływające z zasa 

|dy samopomocy społecznej. Е 

Odezwę podpisaly wszystkie po!- 
skie centralne organizacje spėtdziel- 

«cze. 

  

    

  

  

   

      

  

: Bank Spółdzielczy „Społem w 
Warszawie. jako polska centralna 

organizacja pieniężna spółdziełczości 

spożywców, wydał odezwę do spót- 

dzielni związków z wczwaniem do 

współdziałania w rozprowadzeniu 
Pożyczki Narodowej. 

; Odezwa Banku nawołuje, by de- 
|klaracje i wpłaty pożyczkowe od 
członków i pracowników spółdzielni 
wpływały za pośrednictwem Banku 

„.Społem'*. 
RE 

Biuro Informacyjne. 
Izba Skarbowa podaje do ogólnej 

wiadomości, że z rozpoczęciem sub- 

| skrypcji 6 proc. Pożyczki Narodo 

wej na czas od dn. 18 września do 

dn. 8 października 1933 r. urucho- 

mione zostało w gmachu Izby Skar- 

dowej w Wilnie (ul. W. Pohulanka 
Nr. 10).Biuro Informacyjne do spraw 
Pożyczki Narodowej, które udziela 
zainteresowanym wszelkich odnoś. 
nych inormacyj osobiście i teleon:- 

«znie (telefon Nr. 47). 
Biuro czynne również 

ślwiąteczne. 

Kolejarze w sprawie 
Pożyczki Narodowej. 

Przedstawiciele wszystkich Zwią- 

zków kolejowych z terenu Dyrekcji 

P. K. P. w Wilnie odbyli w dniu 18 

b. m. pod przewodhictwem dyrekto- 

Tą inž. Fuikowskiego przy udziale 

naczelników wydziałów konferencję, 

na której wypowiedzieli się za sub- 

skrybowaniem pożyczki narodowej. 

        

   

iw dnie 

  
      

POŻYCZKA NARODOWA 
UST OCUN: м! КИ аОСВ 

Wileńsko - Trocki Powiatowy 
Komitet Pożyczki Narodowej 

Dnia 18 b. m. w lokalu Sejmiku 
boewiatu Wileńsko-Trockiego odbyło 

się organizacyjne zebranie Wileńska 
lrockiego Powiatowego komiietu 

Pożyczki Narodowej, na które licz 
nie przybyli pizedstowiciele miejsco- 
wej ludności, organizacyj społecz 

nych, zawodowych i gospoda ch 

instytucyj państwowych i samorzą- 
dowych, przedstawiciele przemysłu 
i rzemiosła, władz wojskowych i K. 

OP. 
Zelsranie 

miecourt. 

"Na przewodniczącego, przeż akla 

   

zagaił p. starosta Tra- 

  

  

mację zosta: wybrany p. starosta 
Tramecouri, do prezydjum weszli pp. 
poseł Wędziagolski, Falewicz, Hou 
wald i pik. Thomas, sekretarze z0- 
stał p. Klukowski. 
`° М wniosek p. starosty zebrani 
ukonstytuowali się jako Komitet Po- 
wiatowy i wyłonili z siebie Prezyid 
jum Komitetu w składzie następu ją- 

cym: 
Przewodniczący p. starosta Tra- 

mecourt, I wiceprzewodniczący p 

poseł Wędziagolski, II wiceprzewod- 

niczący 'p. Ruszczyc, sekretarz gene 

ralny ,p. Klukowski, członkowie pp. 

"aurogiński, ks. kpi. Nowak, pik. 

"Thomas. 
Na wniosek p. Bronisława Nowic 

kiego „przedstaw iciela „Kola urzędni- 

ków spaństiw owych Starostwa Wileń 
sko-Trockiego uchwałono nastęującą 

rezolucję: 
AA giębc kiej irosee o dohro Państwa któ 

re widzimy w chwili bieżącej, przedewszysi 
kiem w utrzymaniu równowagi budżetowej 
my, przedstawieiete ludn. pow. Wileńsko- 
'Treckiego powełując 40 Wileńsko-Troe 
ki Powiatowy Komitet Poży ki Narodowej 
deklarujemy się do czynnej pracy dla spo- 

wedewanią jaknajwiększej subskrypeji po- 
żyezki z terenu powiatu oraz uchwałamy 

a zebraniu 
ga 

  

      

    
     

       
   

  

instytueyj państwowych mystu i Folnictwa, 
i samorządowych do subskrypcji na warun 
kach ekreślonych przez uchwały zrzeszen 
centralnych wymienionych organizacyj, oraz 
wzywamy wszystkich mieszkańców powiata 
<le czynnego peparcia prace Komitetu i przy- 
stąpienia do subskrypcji Pożyczki Narodowei 
w miarę swoich możności materjalnych w 
zrezumieniu hasła własnemi siłami do lep 
szego jutra Państwa”. 

Po uchwaleniu rezolucji . Klukow- 
Ski zreferował zebranym wytyczne 
jprac przygolowawczych. 'pocžynio- 

nych na terenie powiatu oraz szceze- 
gółową instrukcję wydaną dla człon- 
ków Komitetu Powiatowego pp. bur- 
mistrzów i wójtów, którzy na terenie 
gmin, powołując do pomocy przed- 
stawicieli miejscowej ludności będą 
prowadzili pracę na powierzonych 
sobie terenach. 

Po referacie wywiązała się oży- 
sviona dyskusja, w wyniku której 
tchwalomo powołać poza delegaturą 
Komitetu Powiatowikjo ha terenie 
każdej gminy straż obywatelską z 
kierownikiem, któraby prowadziia 
akcje propagandową, pomocniczą i 

kontrolną. 
Na wniosek p. Polkowskiego po- 

'wołano ;do życia przy Komitecie Po- 
wiatowym następujpce sekcje praco- 
wnicze: pracowników 
gminnych, pracowników samorządu 

gminnego, pracowhików państwo 
wych administracji ogólnej, pracow- 
ników urzędu AE cs, pracow- 
ników Urzęd Ziemskiego. pracowni 

ków poczt i telegrafów, pracowni: 
ków kolejowych. nauczycielstwa, po- 
licji państwowej. 

Jeśli kto -ma należności od 
Skarbu Państwa może |e 

otrzymać w obligacjach 
Pożyczki Narodowej. 

Izba Skarbowa komunikuje, że 
zarządzeniem Ministra Skarbu z dnia 

16 b. m. osoby, pragnisce wykorzys- 
tać uprawnie'nie, wynikające z $ 6 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dn 
7. 4X. 1988 r. o wypuszczeniu 6 ргос 
pożyczki dei | (DzeaUźR-B 
Nr. 67, poz. 507), t. j. żądać spłaty 
swych należności od Skarbu Państ- 
wa w obligacjach 6 proc. Pożyczki 
Narodowej, winny: 

1) najpóźniej do dnia 4 paździer- 
nika 1938 r. zgłosić się do właściwej 

władzy asygnującej II względnie Ill 
instancji © wydanie zaświadczeń, 0- 

piewających ma kwoty, za które za- 
interesowanii mają zamiar nabyć ob- 
ligacje; * 

2) w okresie od 28 września 1932 
r. do 7 października 1933 r. dokonać 

stibskrypeji obligacyj 6 proc. Poży- 
czki Narodowej w kasie jednego z u- 
rzędów „ skarbowych składając za- 
miast gotówki wyżej wspomniane 
zaświadczenia. 

Cena obligacyj w takich wypad 

kach wynosić będzie zł. 94.80 za 100 
nominału, uwzględniając bonifikatę 
w wysokości pół proc. miesięcznie, 
przewidzianą w paragraach 5 i 6 wy- 
żej powołanego: rozporzadzenia. 

Zaświadczenia, o których mowa 
w punkcie 1), wydawane będą zain- 

teresowanym za pokwitowaniem 

tylko na sumy, pokrywające się cał- 
kowicie z należnościami. panai 
nemi na subskrybosvanie Požyczki 
Narodowej. 

  

   

        

    

  

    

  

Zarządów- 

К ОЕ Е 

„Rząd nie bedzie potrzebłował na- 

kładać na spoieczeństwp ciężarów. 
któreby mogły sytuacje finansową 
utrudnić*, (Minister Skarbu prof. WŁ. 
Zawadzki,. 

    

kito pragnie si innych juchro- 
nić jod tiężaru nywych podatków, 
podpisuje Piożyczkę Narodową. 

    

Sądownicy wileńscy subskry- 
bują Pożyczkę Narodową. 

Zarząd Stowarzyszenia Urzędni- 

ków Sądowych w Wilnie na posię- 
aizeniu w dniu 18 b. m., uważaj 

subskrypcję pożyczki narodowej 
obowiązek każdego obywatela, któ- 

remu na sercu leży dobro państwa, 
zwraca się z gorącem wezwaniem do 
członków Stowarzyszenia jak i kole- 
gów miezrzeszonych do wzięcia gre 
mjalnego udziału w subskrypłeji po 
życzki marodowej w wysokości 75 
procent jednomiesięcznego uposaże- 
nia. 

Akcja zarządu związku 
nauczycielstwa polskiego 
okręgu wileńskiedo na 

rzecz Pożyczki Narodowej. 

Zarząd Okręgu Wileńskiego -Zwią 
zku Nauczycielstwa Polskiego na 
swem plenarnem posiedzeniu w dn. 
17 września 1938 w. jednomyślnie 
uchwalił subskrybować pożyczkę Ra- 

rodową z funduszów własnych Okrę- 

gu Wileńskiego jako jednostki orga- 
mizacyjnej na kwqtę 2.000 zł. (dwa 
'tysiące złotych) oraz wezwać wszyst: 
'kie komórki organizacyjne z terenu 
„Okręgu ZNP Wileńskiego do nabycia 
pbłigacyj pożyczki w miarę ich fi- 
inansowych możliwości. 

Ponadto na temże zebraniu uch- 
walona została następująca rezolu- 

ja: : 
„Zarząd Okręgu Wileńskiego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego wychodzące z za 
łożenia, że dohre Rzeczypospolitej jest pierw 
szym prawem każdege obywatela, że potrze: 
by Państwa zawsze głęboko były ujmowaue 
przez całość jnauczycielstwa, że zadaniem 
nauczyciela jest nietylko sumienne wykony 
wanie ebowiązków obywatelskich przez sie 
bie, ale i budzenie i pogłębienie rzetelnych 
potrzeb obywatelskich w całem społeczeńsi 
wie, postanawia: 

1) Stanąć zwarcie w ogólnej potrzebie 
państwowei przez wzięcie gremjalnego udzia 
łu w suhkskrypeji pożyczki narodowej, w 
szczególności zaś przez subskrypeję pożycz 
ki w wysokości 75 proc. jednomiesięcznych 

poborów do VJI stopnia służhowego włą 
nie i w wysokości 100 proe. jednomiesięcz 
nych poborów od VI stopnia służb, wzwyż. 

wszełkich swoich wpływów, by 
zki narodowej sięgnęła w jaknaj 

szersze warstwy społeczeństwa, by znalazła 
wśród niech głębokie. obywatelskie zrozumie 

nie i by subskrypeja pożyczki narodowej 
stała się w tej chwili naczeluym nakazem 
morsinym każdego obywatela, Rzeczypospoń 
iej. 

  

   

  

  

    

  

  

  

  

    
  

      

Akcja rzemiesła w Sprawie 
subskrypcji Pożyczki Naroda- 

wej. 

W odpowiedzi na wezwanie Ko- 

miłetu Obywatelskiego Pożyczki Na- 
rodowej 'poparte gorącą odezwą В:- 
dy Izb Rzemieślniczych R. P. da 
wszystkich Izb Rzemieślniczych, Na- 
czelnej Rady Rzemiosła Polskiego, 
do ogółu rzemiosła chrześcijar skiego 
i Centralnego Związku Rzemiešlui- 
ków Żydów, rzemiosła całego kraju 

zakrzątnęło się niezwykle energicz- 
nie dookoła subskrypcji pożyczki. 

'Rada Izb Rzemieślniczych otrzymuje 
stosy korespondencji, informujące ją 
o setkach zebrań rzemieślniczych, aa 

których ząpadają jednomyślne uch- 

wały о poparcie pożyczki narodow 
Požyczkę podpisują nietylko indywi- 
dualni subskrybenci lecz również ce- 
chy, związki cechów, stowarzyszeniu 

i organizacje rzemieślnicze, które 
swój kapitał rezerwowy lokują w 
6 proc. obligacjach pożyczki. 

Zgodnie z wezwaniem Rady Izb 
Rzemieślniczych lokale cechów, zwią 
zków cechów, stowarzyszeń i orga- 
nizacyj rzemieślniczych udekorowa- 
ne będą 'w okresie subskrybowania 
plakatami i afiszami komitetu Oby- 
watelskiego i sztafidarami. 
EEA 

  

  

   

   

Mi LEN SR 

Przedstawienia szkolne. 
' Znów słychać o zapowiada jącyni 
się skandalu. Inaczej tego nazwać 
tnie można. Ma się podobno wystawić 
siłami „międzyszkolnemi*.. Balla- 
ślynę! 

   

Mała rzecz! Na ten utwór prze- 
lewająłcy się od poetyczności, ale 
pelny ponad miarę, nawet: roman- 
tyczną, patosu igrozy, która nikogo: 
już wzruszyć nie może, na potężny 
"poemat pradziejów lechickich, kędy 
trzeba wspaniałej wystawy i niezwy- 
kłych talentów, puszcza się grono» 
amatorów i to anłaodzieży! 

` Е Ю to miewa takie pomysły? 
Czy mało u nas tandety wszelkiego 
rodzaju, mało objawów złego smaku 
i tego „byle jak, aby dużo, prędko 
i tanio”, żeby uczyć naszą młodzież 
jjak nie powinny być grane najwspa- 

nialsze utwory naszej literatury? 

Bo albo—albo: Nawet najlepiej 
grane przez amatorskie siły młodzie- 
ży szkolnej Fenicjanki — Achillecis 
'i Balladyna będą parodją przedsta- 
wienia, gry, ruchów i t. p. Więc albo 

się młodzież nauczy upodobania: w 
niskim poziomie artystycznym i wmó 
wi się jej, że wypracowała coś pięk- 
mego. A wypracowuje to. kosztem: 
wielu godzin trudu i nauki tekstu, 
ruchów, dykcji). Albo mającym jaki 
taki smak wyrobiony czy wrodzony, 
obrzydzi się to, piękno przez takie 
Imterpretacje. 

Na pierwsze tego rodzaju przed 
sławienie poszły Feniejanki — znaw- 
cy zżymaii się i zgrzytali zębami -— 
lale jeszcze, jeszcze, można było wy- 
trzymać. Tekst, zupełnie obojętny 
'ireścią, nie dawał jpola do specjal- 
'"iego cieniowania uczuć. Zespołowe 
"ruchy i sytuacje, chór, były estetycz- 
"ne i harmonijne. 

    

* Zupełnie skandalicznie poszło z 
'Achilleis. Ten potężny dramat grec- 
:kiej, obojętnej nam walki plemion, 
„namiętności, intryg, to fatum, ci bo 
gowie kierujący wybranymi śmiertel 
nikami, przetransponował genjusz 
IWyspiańskiego, wychowanego na kla 
sycyzmie gimnazjalnym krakowskim 
na tonację pelską.:Polski dramat od- 
dźwiękuje w szezęku zbroi Pelidy i 
AtrydGów, polskie bohaterstwo i duch 
ciiary w przemówieniach Hektora, 
Andromaki, Penteziłei, szał bojowy 
narodu zrywającego się do wałki z 

niew wybucha z pośród tej całej 
grecczyzny. э 

Ten podwėjny charakter palim- 
psestu zazpakzyč, wydobyć, ukazać, 

to mielada sztuka, nawet dla zawo- 
dowych artystów i najlepszych re/ 
serów. A tego się podjęła młodzież, 
w - międzyczasie. pomiędzy lekcją 
ehemji i matematyki! 

_ Nie jest to dobrem posunięciem 
pedagogicznem pozwolić młodzieży 
załatwić takie przedstawienie tandet 
mie. Bo wierzymy, że położono tam 
bardzo duże trudy sumiennie ,„opra- 
cowując* wkzystko: dekoracje, stro- 
„je, pozycje, in'tonacje, skandowanie.. 
Cóż z lego, kiedy to była parodja, 

ca, męcząca i irytująca. Spra- 
'wozcawey, mimo całą życzliwość dla 
poczynań młodzieży, pisali o tem! 

bez zachwytu. 
+. Osobiście, od tylu lat pisząc re- 
«cenzje, znając jwiele scen europej 
skich, a mające zamiłowanie do teatru 

      

   

  

od lat młodzieńczych, widziałam też” 
miejedło przedstawienie amatorskie 
i śmiem twierdzić, że wskazane jest 

hy „siły* niefachowe pozostały przy 
jednoak'tówkach i łatwych komedyj |- 
kach. grywanych ha prowimcji dla 
zabicia czasu, a w mieście, gdzie jest 

teatr, daw z temi próbami spokój. 
Zwłaszcza dla młodzieży ta zabawa 
jest niebezpiecznem psuciem smaku. 

Dlaczego nie poprzestać na zespo 

lowych deklamacjach, fragmentach, 

czego próbki godne pochwały widzie 

liśmy również? Tyłko nie zabierajcie 

się do wielkich dzieł. Nie propaguj- 

cie kultu dandety! Hro. 

Z wystawy „Przyroda, Zdrowie i Opieka Społeczna". 

  

Stoisko Min. Spr. Wojsk. na wystawie „Przyroda, Zdrowie i Opieka Społe- 

czna” w. Poznaniu. 

Wyłaśnienie sprawy z obrazem Kossaka. 
Jak to już donosiliśmy przed kiłku dnia 

mi do policji miejscowej wpłynął sensacyj 
ny meldunek mieszkańca Wilna p. Andrze 
jewskiego o tem, iż w jednym ze sklepów z 
antykami w Wilnie rozpoznał rzekomo swój 
obraz z poriretem króla Jana Sobieskiego 
pędzła Juljusza Kossaka. 

Obraz ten zaginął mu czy też został przy 
właszezony w idredze z Rosji Sowieckiej do 
Wilna. 

Ww wyniku przeprowadzonego dochodze 

nia stwierdzono, iż wspomniany obraz jest 
bezsporną własnością osoby, która oddała 
go do sklepu. 

Pomyłka p. Andrzejewskiego tłumaczy 
się tem, iż Juljusz Kossak trzykrotnie malo 
wał wbraz króla Sobieskiego. Obrazy te są 
tuk łudząco podcbne do siebie, iż p, Andrze 

jewski przyjął wspomniany obraz za swój 

własny. (e). 

Podrobił czy nie? 
Fabrykant warszawski eskarża wileńskiego producenta 

o nieuczciwą konkurencję. 
Onegdaj przybył do Wilna właściciel fab 

o przetworów chemicznych w Warszawie 
- Henryk Phul i 

w gOLiCJI miejscowego fabrykania — wła 
Seicicla zakładu przetworów  chemicznyc!: 
przy ulicy Newagródzkiej Nr. 16 — Lejbz 

go o uprawianie nieuczciwej kon 

    

   

    

  

    

Meldujący twierdzi, iż Trakiński podresił 
jego markę fabryczną „konika w ten spo 
sób sprzedawał swoje towary, wprowadza- 
jae w błąd klijentelę. 

W związku z iem policja przeprowadzi 
ła rewizję w fabryce Trakińskiego, w czasie 

  

    

której istotnie odnaleziono sztampę z rysum 

kiem kenika oraz etykiety z tym samym 
znakiem. 

Trakińskiego zatrzymano, W czasie bada 

nia jednak nie przyznał się do inkryminowa 
nego mu przez warszawskiego fabrykanta 
czynu i wskazał na zasadniczą różnicę po- 

y fabryczną Phulla a jego. — 
Wówczas kiedy marka p. Phulła przedsta 
wia obrazek całego konia, marka Trakińskie 

jedynie głowę kenia. Pe przesłuchania 
kińskiego zwslnieno, Sztampę oraz ety- 

kiety zakwestjenow2no. 'Dalsze dochodzenie 
w toku. (ej. 

  

   

Wiszwykłe zajście w gabinecie sędziego śledczego 
Do gabinetu sędziego śledczego przy ulicy 

Gimnazjalnej dostarczony został onegdaj 
złodziej Witold Kostecki, 

Kosteckiege zatrzymano przed dwoma 

   dniami pod zarzutem dokonania kradzieży 
na szkodę pewnej „damy*, którą zaprosił na 
piwko do jednej z piwiarni przy ul. Kolejo 
wej itam w nader sprytny sposób wykradł 
jej z pończochy 60 zł. 

  

Sędzia śledczy zadecydował zastosować 

względem Kesteckiego dwumiesięczny areszł 
prewencyjny. 

KTO STRZELAŁ? z" 
Do policji w Oszmianie wpłynęły jedne 

cześnie dwa zamełdowania od dwóch powaś 
nienych ze scbą włościan. Michał Jankow- 
ski melduj Ą izestał napadnięty na łące, 

koło wsi Michałkonie przez mieszkańca 
wspomnianej wsi Juljana Jankowskiego. — 
Juljan Jankowski miał rzucić się na. 
z rewolwerem w ręku, usiłując go zabić. 
Tylko dzieki szezęšliwemu przypadkowi, -— 
wszystkie strały skierowane do Michała, 
chybily. Meldujący, chcąc rozbroić napastni 
ka, rzucił się na niego. Pedezas szamotania 

Jak „ieczą” 
terenie powiatu święciańskiego i htas 
g6 grasówał od pewnego czasu ni 

rów Wicdzimierz, który podając się 
za lekarza uniwersytetu moskiewskiego, u- 
dzielał porad wie: em. Ponieważ na Su 
surewa złeżono skargi z powedu nieumiejct 
nego leczenia — rzekomy lekarz przeniósł 
się na teren powiatu mołodeczańskiego, gdzie 
uprawiał swcją praktykę w dalszym ciągu. 

      

    

    

    

    

Suszrow leczył ziołami i jakiemiś lekar- 
stwami, tłumacz: iż przywiózł je z Indyj i 
Tybetu. Przed tygodniem wyjechał on do za 
ścianka Kuczewo (niedaleko Iwieńca), do nie 
jakiej Stanisławy Jazłowiee, którą tak „ura, 
ezył* lekami, iż ta po kilku godzinach zmar 
ła w strasznych męczarniach. Susarow usi 
łował zbiec furmanką, tłumacząe, iż pacjent 
ka jest w letargieznym Śnie. Wiary temu jed 
nak nie dali bracia zmarłej i „lekarzowi* 

sprawili takie lanie, iż nieprzytomnego zab 
rał posterunkowy i wozem odwiózł do pobli 
skiego szpitala. 

      

  

Jak się ckazuło Susarow nie miał żadne 

  

Decyzja ta była dla, Kesteekiego bardze 
niepożadana. Złodziej nagie dał „byka*: de 
okns, usiłując rzekomo wyskoczyć na ulieę 
w zamiarze samobójczym. Obecny w pokoju 

policjant zdążył jednak pochwycić go. Ko- 
stecki mimo, że dotkliwie zranił sobie twarżź, 
stawiał opór usiłując wyrwać się z rąk pe- 
sterunkowego i iargająe się z nim po ziemi. 

Dcpiere przy pomocy drugiego posterun 
kowego udało się Kosteckiego obezwładnić, 
a po udzieleniu mu pierwszej pomocy i na 
łożeniu opatrunków po do więzienią 
Łukiskiego. 13 

  

  

rewclwer wysirzelit, raniac Juljana Jankow 
iego w rękę. 
Meldunek Juljana J. brzmi wręcz praeci« 

nie. Stwierdza, iż został napadnięty przez 
Michaja, J. i przez niego postrzelony. 

Pclicja stanęła przed zagadką. Obaj 
dujący nie posiadają świadków. Obaj paś 
bydłe swoje na łące, o którą nawet się po 
bili, a która nie jest żadnego z nich włas 
nością. Kto więe winien? Ma to orzec ściś- 

e dochodzenie i najprawdonotohnież 

znachorzy? 
go pojęcia © medycynie i udzielał „łekarstw*. 
nabytych na.. targu w Święcianach cd ja- 
kiejś przekupki. 

    

   

We wsi Miłuciany, gm. osirowskiej 14-iet 
nia Władysława Łukaszonek chorowała ed 

diuższego czasu na ropne zapalenie skóry. — 
Matka jej 56-letnia Nadzieja zamiast skie 
rewać córkę do lekarza, oddała ją pod opie 
kę znachorki, niejakiej Szóstakówej Mieba 
liny, która zobowiazała się dziewczynę wy 

w ciągu kiłku dni. Znachorka wysma 

rewała cherą dziegciem, poczem stopniowo 
„oswajała ją z ogniem*, — Onegdaj znachor 

ka napaliła piec, posmarowała chorą dzieg 
ciem i na drewnianej desee ułożyła w piecu. 

Mimo tłumaczenia chorej, iż jest jej gorąco 
i poprosta smarzy się, znachorka nie wypa 

szezżła dziewczyny z pieca, tłumacząc, że 
wrzody обрайта, kiedy trochę osmałą się. — 
Po wydobyciu dziewczyny z pieca już nie 
zdołano jej ocueić i po pewnym czasie zmar 
ła. 

Policja znachorkę zatrzymała. 

   

(e)- 

Zagadkowa tragedja 
60-letnieį macachy. 
Wieś Sowki i mieszkańcy kiłku wsi po. 

bliskich w powiecie postawskim zostali za- 
skoczeni w godzinach popołudniowych wia- 
domością, szerzoną przez „pocztę pantoflo 
wą”, że 60letnia wdowa Elżbieta Hryńkowa 
POŚLE samobójstwo przez powieszenie śr; 
na postronku w chlewie syna. 

Wypadkiem tym zaskoczona została tak- 
że i policja. Jakie przyczyny mog: kłonić 

staruszkę do tak straszliwej decyz 

Zwłoki znaleziono w chlewie w pozycji. 
która przemawiała za samobójstwem. Jed- 
nakże policyjne oko zaczęło badać wnętrze 
chlewu i natrafiło na pódejrzane ślady. 

Przedewszystkiem zauważono na belce, na 
której był umocowany sznur, dość dużą prze 
strzeń startego kurzu, coby mogło wskazywać 
że sznur z ciężarem był wciągany w górę 
Pozatem na ciele „samobójczyni* znaleziono 
sińce na skroni, wargach i na uchu, które 
to skaleczenia mogły powstać w czasie walti 
obronnej. 

Powstało przypuszczenie, że Elżbietę H 
powieszono siłą. 

Zaczęto szukać mordercy. Wszystkie ро- 

szlaki skierowały się odrazu przeciwko jej 

pasierbowi, 57-letniemu Mikołajowi Hryńce 

Mikołaj Hryńko sądził się z Elżbietą H. 
Lrzecią żoną. swego zmarłego ojca, o 3 dzie- 

sięciny ziemi. Ziemię tę zapisał jej w dożywo 

cie w testamencie przed śmiercią stary Hryń 

ko, krzywdząc w ten sposób swego Syn: 

któremu pozostała 1 dziesięcina. Hryńko Mi- 

kołaj miał 6-cioro dzieci do wyżywienia i 

dlatego skierował do sądu prośbę o unie 
ważnienie testamentu ojca. 

Sprawa przeszła przez dwie instancje, zo 
stała ostatecznie zakończona zatwierdzeniem 
testamentu na korzyść Elżbiety H. Mikołaj 
Hryńko musiał oddać macosze 3 dziesięci- 
ny ziemi, a część posiadanej przez siebie 

aby zapłacić długi, które poroh't, 
- koszta procesu. Wszyscy w okoii 

cy byli pewni, że M. Hryńko nienawidzi 
macochę. 

Dlatego też i policja zaaresztowała go, 

jako sprawcę morderstwa. 

Na przewodzie sądowym W pierwszej in- 

stancji kilku świadków zeznało, że M. Hryń- 

ko groził nieraz. macosze, — a Syn Zamor- 

dowanej twierdził, ponadto, że oskarżony po 

wnego dinia: w lesie usiłował nawet zabić j4. 

lecz przeszkodzono mu w tem. Wogóle ży- 

cie wdowy było b. ciężkie. 

Sąd przyszedł do przekonania, że w 

rumki, w jakich znaleziono trupa star 

w” chlewie przemawiały za zabójstwem i 

Mikołaj H. jako jedyny zainteresowany w 

śmierci macochy mie może wykazać alibi, 

skazał go na 8 lat więzienia z pozbawieniem 
praw na 10 lat. 

Prokurator zaapelował, prosząc o wyż- 

szy wymiarf kary. Obrońca natomiast, do 

wodząc że w sprawie, wobec licznych nie- 

dociągnięć śledztwa, nie można ustalić do 
kładnie okoliczności wypadku i nie można 
stwierdzić dowodów winy skazanego, — pro- 

sił o jego uniewinnienie. 

Przewód sądowy i mowy — oskarżające 
i obrończa — wykazały jedno — śledztwo w 
tej sprawie było niedokładne: nie podana 
wyczerpującego opisu oględzin miejsca tra 
gedji. 

Sąd apelacyjny uznał winę oskarżonego 
za nieudowodnioną i uniewinnił go. 

„Michał H. został zwolniony z więzienia, 
w_którem jprzebył przeszło rok. Obronę wno 
sił mec. Andrejew. Włod. 

LECZNICA 
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- 

rych o każdej porze dnia i nocy. _| 

    

     

      

   

  
  

  

   
  

  

  

Komunikat izby Skarbowej 
w Wilnie. 

Z Izby Skarbowej w Wilnie otrzymujemy 
następujący komunikat: 

„Wobec definitywnego przejęcia od po- 
wiatowych Zarządów miejskich i Zarządu m 
Wilna agend wymiarowych państwowego po- 
dałku od nieruchomoci, łokali i płaców nie- 
zabudowanych, Izba Skarbowa w Wilnie po- 
daje «do wiadomości, że z powodu uzupeł- 
nienia etatów osobowych oraz zarządzenia 
przez Ministerstwo Skarbu znacznej redukeji . 
personelu, — żadnych nowych podań kandy- 
datów na posady aż do dnia 1-go KWĘETNIA 
1934 ROKU przyjmować nie będzie, nadesła- 

ne zaś pocztą jpozostawi bez załatwienia. Rów 
nież interesantów w sprawach posad ani Pre- 
zes Izby Skarbowej ani Naczelnik Wydziału 
I-go Izby, aż do wyżej podanego terminai 
przyjmować nie będą. ё 

Prezes Izby Skarbowej 
(—) E. Ratyński 

RADJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 20 września 1933 r, 

7,00 — 7,55: Czas, Gimnastyka. Muzyka. 

Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka Gosp. 

Dom. 1157: Czas. 12,05: Muzyka. 12,25, 

Przegląd prasy, Kom. meteor. 12,35: D. c. 
muzyki. 12,55: Dziennik połudn. 14,50: Pro 

gram dzienny. 14,55: Muzyka popułarna (py 
ty). 15,25: Giełda rolnicza. 15,35: „Dożynki 

  

  

  

    

  

  

Stow. Młodz. Polskiej akcji konkursów 
rolniczych — pogod. 15,45: Skrzynka PKO. 
16.00: Koncert symfoniczny (płyty). Słowa 
wstępne prof. Józefowicza. — Mozart jak 
symfonista. 17,00: Odczyt aktualny. 17.15; 
Muzyka lekka, 18,15: „Żołnierz — poeta — 
Stefan Garczyński* ( wsetną rocznicę zgonu! 
— odczyt wygł. prof. H. Mościcki. 18,35: 
Recital śpiewaczy. 19,05: Rozmait. 19,49: 
O Pożyczce Narodowej. 19,20: Przegląd litew 
ski. : Program na czwartek. 19,40: Kwad 
rans literacki, 20.00: Koncert kameralny. —- 
20,50: Dziennik wieczorny. 21,00: Ciotka A! 
binowa mówi. 21,10: Muzyka lekka, 22,00: 
Odczyt esperancki. 22,15: Muzyka taneczne. 
22,25: Wiad. sport. 22,35: Kom. meteor. — 

22,40: D. c. muzyki tanecznej. 

CZWARTEK, dnia 21 września 1933 r. 

7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 

    

   
por. Muzyka, Chwika gospodarcza. 11,57: 
Czas. 12.05: Muzyka. Przegląd prasv. 
Kom. meteor. 12,35: ka. 12,55: Dzien. 

  nik południowy. 14,50: Program dzienny. 
14,55: Komunikat. 15,00: Muzyka popula 
15,25: Giełda roln. 16,35: Muzyka operetkowa 
16,00: Słuchowisko dla dzieci: „Tom i jego 
samochód” pióra cioci Hali. 16,30: Muzyka 
romantyczna (płyty). 17.00: „Wyrodna córka 
sufrażystki* — odczyt. 17,15: Koncert sol:- 
stów. 18,15: Odczyt Funduszu Pracy, 18,25: 
Koncert kameralny. 19,20: „Skrzynka poczto 
wa Nr. 262%. 19,40: „Dobry obiad. kluczem 
do serca* — feljeton. 20,00: Koncert. 20,50: 
Dziennik wieczorny. 21,00: „Mój Paryż* — 
mowela M. Druckiej. 21.10: Koncert. 22,00 
Muzyka tameczna. 22,25: Kom. sport. 22, 
Kom. meteor. 22,40: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
ŻOŁNIERZ POETA. 

W odczycie transmitowanym dzisiaj © 
godz. 18,15 z Warszawy prof. Henryk Mos- 
<icki przypomni radjosłuchaczom romantycz 
ną postać żoinierza-poety Stefana Garczyń- 
skiego w związku z upływającą właśnie s>t- 
ną rocznicą zgonu. 

WIECZORNY KONCERT KAMERALNY. 
We środę o godz. 20 rozgłośnie polszie 

transmitować będą z Warszawy koncert ka 
meralny, „poświęcony twórczości Ludomir:: 
Różyckiego. W: wykonaniu programu wWež- 
mie udział sam kompozytor oraz „Kwartet 
polski* w mastępującym składzie — Irena 
Dubiska, skrzypce, M. Fliederbaum — II 
skrzypce, 'M. Szaleski altówka i Z. Adamsk:e 
— wiolonczela. a я 
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KRONIKA 

  

La:ś: Eustachjusza 

Jatro: Mateusza 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorotogii U.S.B. 
w Wiinie z dnia 19-VIII— 1933 roku. 
Ciśmienie średnie 754 
Temp. średnia + 8 
Temp. najw. + 11 
Temp. najn, + 7 
Opad 8,5 
Wiatr półn. — wsch. 
Tend. bar. wzrost 
Uwagi: pochmurno. 

— Pogoda 20 września według P. I. M. 
W całym kraju przeważnie pochmurno i de- 
szcze. Chłodno. Umiarkowane, chwilami po- 
rywiste wiatry północno — zachodnie. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apt:- 

   a — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 

rzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau- 
zewska róg Targowej, Szantyra — Legjono- 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witoklowa. 

Oraz: Mańkowicza — Piłsudskiego róg 
Nowogródzkiej, Jundziłła — Mickiewicza 

róg 3go Maja, b, Szyrwidta — Niemiecka. 

OSOBISTA 
— Wojewoda Wiłeński p. Władysław 

Jaszczołt wyjechał dnia 19 bm. w sprawach 
służbowych do Warszawy. 

— Wiieewojewoda Wileński p. Marjan 
Jankowski rozpoczął z dniem 18 bm. czte 
rotygodniowy urłop wypoczynkowy. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— ŻebrAanie organizacyjne Koła Akade- 

mickiego Polsko—Jugosłowiańskiego odbę- 
dzie się dnia 20 b. m. o g, 17 w lokalu Ak+- 
demickiego Związku Zbliżenia Międzymaro- 
wego „Liga* ul. Sawicz 15, 

Sympatycy zbliżenia Polsko—Jugosłowisń 
skiego są proszeni o przybycie na zebranie 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Wilnie. Ostatnie przed 

stawienie w Teairze Letnim, Dziś, środa 25 
września o godz. 8 m. 15 w. Teatr Letni w 
ogrodzie Bernardyńskim gra po raz ostani 
arcyzabawną krotochwilę amerykańską p. t. 
„Mąż z loterji* w doskonałej przeróbce i 
świetnej inteppretacji Mieczysława Węgrzy- 
na, z p. M. Grelichowską ma czele świetnie 

zgranego zespołu w osobach pp,.: H. Ry- 
chłowskiej, M. Szpakiewiczowej, J. Jasińskiej 
Detkowskiej, M. Pawłowskiej, M. Węgrzyna, 
3: Kersena, W. Pawłowskiego i St. Skolimow 
skiego, 

Dnia 30-go września r. b. nastąpi uró- 
czyste otwarcie sezonu w Teatrzu na Pohu 
lance. 

— Teatr-Kino Rozmaitości (Sala Miejska 
Ostrobramska 5) Dziś, środa 20 września 
po raz 4 piękny program składający się z fii- 
rau p. t, „Licytacja miłoś (z Sari Marit 
i Marschallem) oraz melodram w 1 akcie р. 
„Zosia Druchną*. Pikamtna treść filmu, w 
którym nieoczekiwane perypetje bohaterów 
zdążają ku szczęśliwemu rozwiązaniu ora? 
werwą primadonny Hanki Wańskiej, odtwa 
zającej rolę Zosi, trzymają uwagę widzów. 
— Sekretarjzt Szkoły dramatycznej przy 

Teatrze Miejskim na Pohulance — zawia- 
damia, iż zapisy na kurs 1-szy oraz 2-gi już 
się rozpoczęły. Wykłady rozpoczną się w 
dniu 2 października r. b. Informacji udzie!« 
Sekretarjat Teatru Miejskiego na Pohulance 
ad 11 — 1, Tel. 9—45. 

-- Teatr Muzyczny „Lutnia, Występy 
Olgi Oiginy, Zamknięcie sezonu. Dziś ujrzy- 
my po raz ostatni świetną operetkę Jonesa 
„Gejsza* z udziałem znakomitej artystki ope 
gy Warszawskiej i scen zagranicznych Olgi 
Olginy, w otoczeniu najwybitniejszych sił ze 

szołu z Halmizszą, Dembovikiz, Detkow 
skim, Śzczawińskim 1 WygwiczWichrow: 
skim na czele, Efektowne tańce i ewolu 
"sceniczne wykona zespół baletowy pod 
rownictwem W. Morawskiego. Dzisiejsze 
przedstawienie „Gejszy' zakończy sezon bi» 
żący pracy artystycznej Teatru Muzycznego 
„Lutnia“. 

— Występy Opery Warszawskiej w „Lut- 
ni“. Jak było do przewidzenia całe kulturalne 
Wilno, skorzysta z niebywałej okazji usły 
szenia ma naszym terenie najznakomitsz 
sił śpiewaczych stolicy. Repertuar najbliż- 
szy zapowiada: w czwartek „Halka”, w pią 
tek „Poławiacze pereł*, w sobotę „Żydów 
ka“, w miedzielę „Rigoletto* Kasa Teatru 
„Lutnia* rozpoczęła sprzedaż biletów na 
wszystkie przedstawienia operowe. 

            

  

      

      

    

    

   

   

Władze wojewódzkie udzieliły koncesji spół- 
te z ogr. odp. w osobach pp.: Smiałowskiego 
Zbigniewa, Dembowskiego Kazimierza 1 
Wyrwicz-Wichrowskiego Karola, na prowa- 
dzenie w gmachu „Lutnia* przy ul. Micki: 
wiczą Nr, 6 w Wilnie Teatru o charakter:> 
muzycznym, według mastępująecgo progra- 
mu: 1) Komedja muzyczna, 2) Operetka, 3' 
Rewja, 4) Widowiska baletowe, 5) Bajki mu 
zyczmo-wokalne dla dzieci, 6) Opera, 

Dzień Pracownika 
Umysłowego. 

Wileńska Rada Okręgowa Unji 
Związków Zawodowych Pracowników 
Umysłowych komunikuje, iż dzień 
24-go września rb. będzie uroczyście 
obchodzony przez zorganizowany 
świat pracowników umysłowych. 

W tym dniu, który otrzymał naz- 
wę „Dnia Pracownika Umysłowego* 
na terenie całej Polski odbędą się a- 
kademje, zebrania i odczyty na któ- 
rych będzie omawiano znaczenie ru- 
chu zawodowego w życiu gospodat- 
czem Państwa. 

W przeddzień, t. j. w sobotę 23-go 
września o godz. 17-ej prezes Unii, p. 
Anatol Minkowski wygłosi 'przed mi- 
krofonem Polskiego Radja  przemó- 
wienie p. t. „Pracownicy umysłowi 
na przełomie 1932-33 1.“. Przemówie- 
nie to będzie transmitowane “przez 
wszystkie rozgłośnie Polskiego Radja 

W dniu 24-go września o godz. 13 
w lokalu Rady Okręgowej w Wilnie 
przy ul. Miekiewicza 11 odbędzie się 
uroczyste posiedzenie Rady z udzia- 
łem zrzeszonych członków, na któ- 
rem zostanie wygłoszony szereg refa 
ratów oraz fachowo wyjaśnione ko- 
rzyści i cele Wewnętrznej Pożyczki 
Narodowej. 

Pojedynek na sztandar 
Legionu Młodych. 

Leg. Lachowicz Wł, wpłaca zł. 2 i wzywa 
do pojedynku: 

Red. J. Niecieckiego, 
IP. płk. E, Fieldorfa, 
Por. W. Kobylińskiego, 
Dyr. J. Tomaszewskiego, 
P. płk. Sheybala. 

  

    

Czy udzielono rozwodu 
na podstawie fałszywego 

zeznania świadka? 
Przed kilku dniami niektóre pisma wi- 

leńskie pod sensacyjnemi tytułami, skierowa 
memi pod adresem Konsystorza Ewangelicko 
'Reformowanego w Wilnie, w sprawozdaniu 
z rozprawy w Sądzie Okręgowym w sprawie 
osk. Rudzińskiego podały, iż Konsystorz 
Ewang. Reform. w Wilnie udzielił rozwodu 
małżonkom Jaszczenkom na podstawie fal 
Sszywego zeznania tegoż Rudzińskiego. 

Jak się « & 

   

    

  

zgodna z prawdą, A natomi 
slawia się następująco: 3 

W roku 1931 Andrzej Jaszczenko zwrócii 
się do Konsystorza Ewangelicko-Reformo 
wanego w Wilnie z prośbą o udzielenie mu 
rozwodu z jego żoną Katarzyną. W! proze 
sie rozwodowym świadek Rydziński j 
w lasach p. Jaszczenki zeznał, i 

sprawa przed 

  

      
p. Jaszczenkowa zdradzała męża z jakitnś 
nieznanym osobnikiem. P, Jąszczenkowa ka 
tegorycznie zaprzeczyła faktowi zdrady i ża 
rzuciła gajowemu  Rudzińskiemu umyślne 
fałszywe zeznanie, zaznaczającr ównież, iż 
przeciwko Rudzińskiemu złoży — ойс 
oskarżenie. Wobec powyższego Sąd Kons 
storski decyzją swą co do udzielenia rozwa 
du małżonkom Jaszczenkom  odroczył do 
czasu wyjaśnienia pyzed sądem koronnym, 
prawdziwości zcznania Rudzińskiego, Sprawy 
tej do dziś dnia Sąd Konsystorski Ewang 
Reformowany od 1931 r. nie rozpatrywał i 
decyzji w tej sprawie żadnej nie wydawał. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
RODZINA ZATRUŁA SIĘ GRZYBAMI. 

Wczaraj uległa zatruciu grzybami rodzi 
na Zylbersztejnów zam, przy ulicy Szpitał 
nej 10. Poszkodowanym udzieliło pierwszej 
pomocy pogotewie ratunkowe. Najdotkliwiej 
ucierpiał 4-letni synek Zylbersztejnow, kto 
rego karetka pogotowia ratunkowego prze- 
wiozłą w stanie ciężkim do szpitała dziecin 

  

k URM E R 

Prace koła miłośników Trok. 
Powołane do życia dzięki serdecznej no- 

mocy p. starosty Tramecourta i p. d: Lo 
rentza Koło Miłośników Trok podj. 
prac, aby powoli i stopniowo przez wytrwa- 
łą pracę uczynić z Trok czyste i przytulne 
miasteczko letniskowe i wypoczynkowe. 

Na jednem z posiedzeń Zarządu Koła v- 
chwalono w porozumieniu z  Magistratem 
urządzić zebranie obywatelskie, 
niem omówić najpilniejsze potrzeby miasta. 
Zebranie takie'odbyło się 17 b. m. pod przes 
wodnictwem p. mjr. Krukowskiego. Zebrani 
usłyszeli 3 referaty: 1) O przyszłości gospo- 
darczej Trok, 2) O Kole Miłośników Trok : 
jego zadamiach, 3) O stadjum budowy szko- 
ły powszechnej i o szkole średniej, któraby 
miała istnieć na miejscu seminarjum naucz. 

Zebranie było bardzo liczne, uchwalono 
kilka rezolucyj, a mianowicie: 1) Zebrani 
uchwalają wezwać Magistrat, Radę Miejskų 
i wszystkich obywateli Trok, aby zawsze 
kierowali się w pracy myślą uczynien 
miasta letniska wypoczynkowego, Taki 
pracy i poczynań ściągnie do Trok du 
ilość letników i umożliwi urządzamie kursów, 
związanych ze sportami wodnymi nie tylk» 
w okresie letnim, ale i w okresie zimowym 
w przeprowadzaniu kursów narciarskich. To 
dolę ludności poprawić może, 2) Ludność 
dołoży starań, aby letnikom i zawodnikom 
zabezpieczyć czyste mieszkania i niedrogie, 
a zdrowe pożywienie. W tym celu organizu- 
je Zarząd Koła kurs instrukcyjny w biurze 
informacyjnem. 

3) Ludność prosi Kuratorjum Szkolne 
Okr. Wil. o pozostawienie w Trokach Semi 
narjam Nańicz. do końca jego istnienia, ho 
to będzie dobrodziejstwem dla ludności, 4) 

Magistrat m, Tnok i Zarząd Koła zwołają 
zebranie, które ma być poświęcone omówie- 
niu typu szkoły Średniej. Ludność już obec- 
nie prosi władze, aby Troki nie były pozba- 
wione szkoły Średniej w przyszłości. 

5 Ludność wzywa Magistrat i Komitet 
Budowy Szkoły Powsz., aby bezwarunkowo 
w tym roku po pokonaniu wszelkich trudnoś 
ci przystąpił do budowy szkoły. Tembardziej 
będzie to można wykonać, że Komitet budo 
wy ma zapewnione poparcie władz szkolnych 
i administracyjnych. : 

Zarząd Koła, Miłośników Trok zebrał Się 
do roboty z całą gorliwością i zapałem i 
przekonany, że praca jego przyniesie Sus 
pożytek ludności miasta i gospodarkę Tro 
wprowadzi na tory rozwoju i postępu. 

Z życia żydowskiego. 
PROF. ZONDECK ZAMORDOWANY? 

Wiezoraj późnym wieczorem nadeszła wia 

z Beplima, że znany chirurg prof. 

Maks Zondeck nagle zmarł. Ponieważ ostat 

mio takie „nagłe* wypadki śmierci powtarza 

ja się często istnieje przypus enie, że prot. 

Zondeck został przez hitlerowców zamordo - 

wany. 

DELEGACJA ŻYDOWSKA NIE BIERZE 
UDZIAŁU W KONGRESIE MNIEJSZOŚCI 

NARODOWYCH. 

W rokowaniach pomiędzy delegacją ży- 
dowską na Kongres mniejszości narodowycn 
a prezydjum kongresu nie doszło da żadnego 
porozumienia. Specjalnie utrudniło porozu 
mienie stanowisko delegacji niemieckiej, któ 
ra złożyła deklarację w której fak i 
męła po. stronie praktyk ekstermin 
rządu niemieckiego. Wobec tego delegaci 
żydowska płostanowiła nie brać udziału w 
pracach kongresu. 
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AKCJA WILEŃSKICH KUPCÓW NA RZECZ 
POŻYCZKI NARODOWEJ. 

7 Na ostałniem posiedzeniu zarządu Zw, 
Drobnych Kupców w Wilnie zapadła uchwa- 
ła energicznego poparcia p. i wewn 
nej. Do kierowania tą akcją wybrano spe- 
cjalną Komisję, do której weszli pp.: Smusz 
kin. Widuszański, Kahan, Segal, Szmerling 
i Chwoles. 

    

   
     

   

   

  

“ 

NOWY STATUT ZWIĄZKU DROBNYCH 
KUPCÓW. 

Władze zatwierdziły ostatnio zmianę sta 
tutu Związku Drobnych Kupeów, postane- 

ioną na zjeździe warszawskim. M, im. 

k zmienił nazwę na „Centrala Zwiąć 
ku Detalistów i Drobnych Kupców w z; 

sce, 
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EKSPORTEROM DRZEWA Z POLSKI NiE 
WOLNO SIĘ POSŁUGIWAĆ OKRĘTAMI 

NIEMIECKIEMI. 

Centralny Komitet Antyhitlerowskiej Ak 
cji Gospodarczej zwrócił się do eksporterów 

drzewnych z bezwzględnym nakazem boiko 

tu niemieckich środków transporto Ъ. Ró 
wnocześnie Komitet apeluje do 
statków transportowych polskich, 

GMINY ŻYDOWSKIE A POŻYCZĘA. 

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warsza 
wie zwróciła si ę do wszystkich żyd. gmin 

wyznaniowych w kraju z apelem o jak aaj 
czynniejszą propagandę IPożyczki Narodo- 
wej, W tej sprawie gminy wyzniowe przygo 

  

   

     

KURJER SPORTOWY. 

WED _E"NS RT 

Po meczu i przed meczem. 
Bohaterzy niedzielnego meczu w 

Lipinach są już w Wilnie. Odpoczy- 
wają teraz w koszarach 1 p. p. Leg. 
i myślą o wygranej w niedzielę, aby 
zdobyć na Naprzodzie dąlsze dwa 
cenne punkty. 

Gracze WKS ha Uworcu byli owa- 
cyjmie witani przez sportowców wi- 
leńskich, przez graczy spokrewnio- 
nch klubów i wreszcie przez kierow- 
nictwo sekcji piłki nożnej W. K. 5. 
Entuzjazm był tak wielki, że kierow- 
nika zwycięskiej drużyny por. Maica 
podrzucono kilka razy ku górze, a 
Naczulskiemu za zdobycie jedynej 
bramki składano specjalne gratula- 
cje. 

W miłym nastroju piłkarze odje- 
chali do „domu*, gdzie czekał na 
mich przyrządzony przez pułk obiad 
żołnierski. 

Piłkarze są dobrej myśli, sądzą, 
że uda się im wyjść zwycięsko z meczu 
rewanżowego. (ała prasa sportowa 
podkreśla, że zwycięstwo Wilna jest 

'wielką niespodzianką. Drużyna gra 
ambitnie, ale jest jeszcze dość słaba 
technicznie. Szkoda, że tak poważna 
instytucja prasowa jak PATiczna 

ograniczyła się do podania suchegu 
tylko wyniku bez żadnych komenia- 
rzy, które najbardziej interesują sze- 
roki ogół czytelników. Czyżby Sląsk 
nie posiadał przedstawiciela sport:;- 
wego P. A. T.? 

Słowem odnieśliśmy piękny suk- 
ces i teraz całe sportowe Wilno po- 
śpieszy na stadjon, by w niedzielę 
po południu przyglądać się ciekawej 
walce. 

s  Wilmianie, grając na swojem boi- 

sku i przy swojej publiczności po- 
«winni wygrać. 

Jeżeli pokonamy ślązaków, to au- 
tomatycznie kwalfikujemy się - do 
rozgrywki finałowej prawdopodob- 
nie z Polonią Warszawską. Przez za- 
kwalifikowanie się do półfinału zdo- 

bywamy odrazu 'wicemistrzostwo Pol 
ski drużyn A klasowych. 

  

ав Nr. 252 2893) 

> W finale mogą zajść dwa. wypa- 
ki: I) jeżeli pokonamy Polonię to od 
razu wchodzimy do Ligi, 2) jeżeli 
przegramy z Polonią, to w takim ra- 
zie mamy prawo jeszcze grać z arai 
Zyną Ligową, ktėra znajdzie się 3 

ostalniem miejscu, a więc chyba 
Podgórzem i jeżeli pokonamy Podgó- 
rze, to też drogą pośrednią wchodzi- 
my również do Ligi. 

Widzimy więc, że ©roga jest cier- 
nista, ale szanse są ogromne i miej: 
my nadzieję, że w tym roku wejdzie | 
Amy do Ligi. & 

  

  
Oczywiście wiele zależy od nic 

«dzielńego meczu. 

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE | 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Luz“ 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

  

HELIOS | > Turbina 50.000 
Genjalna gra potentatėw ros. sceny i ekranu. 
śpiewany I mówiony po rosyjsku. 

Arcydzieło, które stanowi epokę. 
— NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. — Seanse: 4, 6, 8, i 10.2! 

m m Rewelacja sowieckiej. ue Wstriecznyj [== yt. Leningradzie. 
Film od początku do końc 

  

PAN] 20.000 ludzi] 
nie może się mylić 

  

Paryż, Londyn, New-York 
przez szereg miesięcy 
szalały z zachwytu nad 

arcydziełem 

Ostatnie dwa dni! 

  

„Złotej 
DZIŚ! 

| Serji“ 

CASINO 
  

». „Francuski 
film Rajmonda 
BERNARDA 

Najnowszy film ze 
Paramountu 

produkcji 1933/34 roku p. t. ZGUBNY CZAR 
oraz demoniczny JACKIE LA RUE w rolach głównych. Poemat podwójnej duszy pięknej kobiety i zgubny. 
czar jej zmysłów. — NAD PROGRAM: Najaktualniejsze dodatki Foxa, Pata i inne. Początek o g. 4-ej 

DREWNIANE KRZYŻE 
Trudno o wpanialszy czyn w dziedzinie zwalczania wojny, niż stworzenie takiego filmu. (Wyciąg z recenzji prasy stoł.) R 

Potężny w rozmachu i ogromie, 
ukazuje nam upiorną straszliwość 
wojny z kolosalną siłą wyrazu. 

ze złoto- 
=... Miriam Hopkins 

bohaterką filmu „Dr. Jekyll i Mr. Heyde*. 
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Wybielisz swą 
PP adskórę 

  

   
    

jałów niżej wyszczególnionych: 
Na 17 października 1933 r.: 

larski. 

tunków oraz kredę. 

krem na mokre*, 

nober czerwony sztuczny. 

pocztą po zgłoszeniu prośby. 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wil- 

nie ogłasza niniejszem ofertowe przetargi publiczne 
w terminach wskazanych poniżej na dostawę mater- 

minja 
lakiery różne, tlen i wodór oraz klej stolarski i ma- 

Ka 20 paždziernika 1933 r.: boraks w kawa!- 
kach, ugier francuski i minja żelazna. 

Na 24 października 1933 r.: mydła różnych ga- 

Na 27 października 1933 r.: materjały malar- 
skie szybkoschnące sodoodporne do malowania „mo- 

Na 3 listopada 1938 r.: świece wagonowe, ole- 
je samochodowe i do kompresorów. 

Na 7 listopada 1933 r.: sadze angielskie i cy- 

Warunki przetargowe można otrzymać w Wydz, 
Zssobów Dyrekcji (ulica Słowackiego 14, II1 piętro, 
pokój Nr. 38) osobiście w godz. od 12 do i3-ej lub 

Instytut Pięknoścl 
Oddział Paryskiej f.my 

„KEVA" 
ul. Mickiewicza Nr. 37 

—
 

—
 

  telefon 6-57 
przyj. od godz. ll-ej do 

l-ej po południu. 
Odmładzanie twarzy. Le* 
czenie wszelkich wad cery 

Masaż i Elektryzacja. 
W.Z.P. 58. 

Mieszkanie 
6 pokojowe, świeżoodre” 
montowane z wszelkiemi 
wygodami i owocowym 
ogrodem. Ul. Kalwaryj- 
ska 156 (vis a vis Koszar) 
informacje na miejscu lub 

ul. Portowa 3 m. 19. 

ołowiana, 
   

    

   
   
    

    

  

1134—VI 

  

Dr. Wolfsen 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 1 4—8 

Akuszerka 

Maria LAMNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5, 

  

45 -ch d mi 

Cały Paryż nie przestaje mówić obecnie o rze- 
komym cudzie, polegającym na piękności świe- 
żej, białej, nowej skóry. Nowy znakomity pa- 
ryski Odżywczy Krem Tokalon. kolor biały 
(nie tłusty), zawiera świeży krem i oliwę po- 
łączone ze składnikami wybielającemi, ściaga- 
iącemi i wzmacniającemi skórę. Wnika mo- 
mentalnie do por, uśmierza rozdrażnione gru- 
czoły, ściąga rozszerzone pory, rozpuszcza 
wągry, które same odpadają, udelikatnia i wy- 
biela najbardziej szorstką, najciemniejszą cerę 
0 3 odcienie w ciągu 3-ch dni. Nadaje skórze 
nieopisaną świeżość i piękno — niemożliwe do 
osiągnięcia żadnym innym sposobem. Używaj 
codzień rano tego nowego Kremu Tokalon (ko- 
lor biały),a wyniknie da na siebie dł zekač 

    

                      
   

          

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamie gzhinet kosmetyez 
m3, uruwa zmarszczki, bre 
dawki, kurzażki i wągry 
W. Z.F. 48. 8325 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zasi 
ua lewo Gedeminows:t: 

uli 

  

  

  

W. Z. P. Nr. 69, 

Młodsza służąca 
potrzebna do wszystkie- 
go z dobrym gotowaniem 
'Tamże potrzebna niania 
do 2-letniego 
Zgłaszać się ze świadec- 
twami od godz. 15 do 17 

Kościuszki 25, m. 1 

B. nauczycisł gimn. 
udzieła lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz 
jum ze wszystkich przed 
miotów.Specjalność mate 
matyka, fizyką, jęz. poł 
ski, Łaskawe zgłoszenia do 
administracji „Kur. Wił' 

  

    

  

      

     

    

STAŁĄ 
płacę, zwrot podróży o” 
trzymają prócz prowizji 
zastępcy losowi. Zgłosze- 
nia „Kredyt* Lwów, Ki- 

lińskiego 3. 

  

i ksiąžkę woj- Lgubioną, Kzi2žks «ei: 
daną przez P, K. U. Sło” 
nim, na imię Władysła- 
wa Jeremiejczyka — unie” 

ważnia się. 

SPRZEDAJĄ SIĘ 
3.miesięczne szczeniaki 

BOKSERY 
rasowych rodziców. 

Dowiedzieć się: ul. Ja- 
sińskiego 6—4, tel. 802 

  

dziecka. 

  

Sklep materjałówpiśmien. | 
„ELEONORA“ 
ul. Š-to Jańska | 

Poleca; zeszyty, bruljonye 
stalówki, ołówki i +. d.   towują wspólną odezwę. ul. „Grodzka 27. pod b. nauczyciel. 

— Ach, dosyć mam ciotki! Nie rozumiem, jak 
mogłam z nią wytrzymać w ciągu dwóch miesięcy! 
rozgniewała się Marusia. — Wolałabym doprawdy 
więzienie. Miałam tu dużo rozrywek. 

— Oto jest dzisiejsze pokolenie! skrzywił się ru- 

dy generał. — Widzę tu małą Polkę, która też ma 
osobliwy pogląd na tę sprawę. 

— To moja przyjaciółka — zawołała Marusia, 
wysuwając Ludkę na plan pierwszy. — Luda Lińska. 

Obie dziewczynki przytuliły się do siebie i te 
dwie głowy — jaśna i bronzowo-żółta — ściągnęły 
spojrzenia adjutantów, kryjących się w cieniu. 

— Charmć! powiedział książę, wyciągając rękę 

do Lūdy. 5 Z 

— Papo! czy mogę cię już uściskać? zapytała na | 

gle Marusia i, nie czekając pozwolenia, rzuciła mu się 

na szyję... Drogi... cudny... przecież ja tylko ciebie... 

nikogo mi nie trzeba... szeptała mu do ucha gorącz-- 
kowo. i 

Wszyscy z uszanowaniem ;przyglądali się tej sce, 

Och. mieć ojca. 

nego. (e) 
  

— Teatr Muzyczny w sezonie przyszłym, 

  

    

      

    

  

była sparaliżowana zdumieniem. Po lewej stronie pię- 

knego pana, ukazała się teraz sucha, czarno ubrana 

dama, z dużym na piersiach żabołem i zaczesanemi 

w „górę siwiejącemi włosami. Miała odpięte karaku- 

łowe palto i ciemną brodawkę na policzku. 

— Dama Cesarskiego Dworu, ciotka moja — led- 

dosłyszalnym szeptem poinformowała Marusia. 

Dieu! Przyjechał? Nareszciet.. Jaka szkodą, że nie 

możemy spotkać się sam na sam... A już kiedy tak... 

to wolałabym mieć kogoś przy sobie, — tu obejrzała 

się bezradnie. — Luda! pójdziesz ze mną — rzuciła 

rozkazującym tonem. 

Zdaje się, że dozorczyni wogóle straciła wszelką 

orjentację razem z dotychczasowym w stosunku do 

dziewcząt tonem, bo tylko wzruszyła ramionami, gdy 
energiczna Marusia pociągnęła laudkę za sobą. 

— Poco mnie zabierasz? Co się stało? zapytywała 

Ludka. 

— Widzisz... boję się... Nie chcę być sama... w 

E. KOBYLINSKA. 51 

ZŁOTE SCHODY. 
'o tak właśnie, jak i ja — ucieszyła się Lud- 

ka. — Jeżeli chcesz wiedzieć, to nienawidziłam do- 

tychczas czulenia się. Ale w ostatnich czasach!... Tu 

Ludka machnęła ręką, uważając, że te ostatnie czasy 

nie nadają się do szczegółowego opowiadania.. 

Właśnie po czerwonych „narach* pełzała już 

więzienna nuda i dziewczęta tłue się zaczynały od ką- 

ia do kąta, nie mając czem się zająć i myśląc upor- tłumie oskarżycieli. Zobaczysz... 

czywie o swoich smutkach, gdy drzwi szczęknęły, za- ‘ W korytarzu stała warta. Słychać było zdaleka 

grzechołały obracanym kluczem i na progu ukazała tupotanie... dzwonki, gdzieś zamknięto z głuchym 
się zadyszana dozorczyni. żoskotem drzwi... przebiegł mimo nich żołnierz... Ja- 

—Do kancelarji proszę pofatygować się „jej si- kaś niezwykła atmosfera ogarnęła więzienie... 

jatielstwo““ księżniczkę Zasławską. Gdy zeszły po schodach do kancelarji, Ludka ze 

Księżniczkę?! Dziewczęta zdrętwiały ze zdziwie- zdumieniem zobaczyła, że jest ona pełna ludzi. Przy= 

mia, a Ludka odruchowo wypuściła z objęć Marusię, płaszczony do ściany ,.pająk* był zupełnie niewido- 
przyczem w jej oczach, szeroko otwartych, ukazał się czny. Środek zajmowali umundurowani panowie. 

przelotny błysk trwogi. Wzruszona Ludka dostrzegła rudowłosego generała 

Marusia zakończyła właśnie -sznurowanie dru- z Ochrany, który stał obok wysokiego, starszego pa- - 

giego bucika, wieńcząc dzieło swoje fantazyjną ko- na, niezwykle pięknego. Starszy pan miał siwe, gęste 

kardą, poczem wstała, wstrząsnęła brunatnómi loka- włosy i twarz wyrzeźbioną dłutem natchnionego ar- 

mi i rzekła krótko: tysty. Niedbale przechylony wytworną sylwetą w 

: — Nie pójdę! stronę rudego generała, zdejmował właśnie drugą rę- 

* — Раше Войе! krzyknęła dozorczyni. zupełnie kawiczkę, świecące na czarnej klapie ubrania gwiazdą 

nieprzytomna z wrażenia. — Zmiłujcie się, księżni- dużego orderu. = ; 

czkol: Jakże można nie iść, kiedy tam na dole czeka . — To jest mój ojciec — szepnęla Marusial — 

sam jaśnie oświecony książe Zasławski z generałem. Prawda, jaki cudny? Е 

= Ojciec? poruszyła się dziewczyna. — Oh! mon * Ludka mogła tylko mrugnąć w odpowiedzi, tak 

+ Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński* S-ka 5 ogr. odp. 
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Stanęly przed šwieinem gronem i Ludka cofnęja 

się trochę, mimo że Marusia nie puszezała jej ręki. 

— Dlaczego uciekłaś od ciotki? zapytał wysoki 

pan surowo. 

" — Dlaczegoś odjechał beze mnie? krzyknęła Ma- 

rusia. 

— Каха!ет ci czekać! 

— Czekałam. Que voulez-vous papa — tout a 

une fin en ce. monde et ma palience aussi. 

  

  

  

     
— Tu seras bien toujours ła móme, ma pauvre 

Marie!! | ` 
— Toujóurs. Dusiłam się w tej atmosferze... 

  

Je me suis sauvėe. C'est tout!... 

— Eh bien! Rzuciłaś cień niesiawy na imię twoje, 

princesse Marie. 

— Oh le grant mot!... Ne dites pas des bėtises, 

papa! Nie takiego nie robiłam. 

— Ale jesteś tutaj? 

— Przypadkiem. Zamiast Sawieljewej. Pomog- 

łam jej uciec za granicę. Zabrano mię z jej mieszka- 

nia i nie noszę tu nazwiska twego; właśnie ze względu 

na twój honor, papo. Jestem Marją Antonienko. 

Właśnie mówi mi 

  

mieć ojca!... у 

Sucha dama dworu usiądła w fotelu радаКа — 

z wyrazem, który można było wytłumaczyć, jako „fi | 

donel* 1 

— Nus... kochany książę... możecie zabrać waszą 

swawolnicę do domu — rzekł.rudy generał. — For. 
malności załatwione. -: : 

— Ach, to panu pewnie zawdzięczam wykrycie 

mego incognito, generale. — Pan umie szperać trzeba 

— Te twoje znajomości... to przyznać. 2, 
ciotka...       
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