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Poczajowskie memento. 
W maszym dwuglosie polemicz 

nym z Ks. Arcybiskupem Prawosław- 

mym Teodozjuszem (Nr. 252 „Kurje- 

ra Wijeńskiego** z dnia 20. IX. 33) po- 

trącona została ogólnikowo sprawa 

cerkiewnej demonstracji ukraińskiej, 

która miała miejsce w Ławrze Pocza- 

jowskej w dn. 10 b. m. podczas uro- 

czystego obchodu jubileuszu Ks. Me- 

tropolity Djonizego. Otwarie wystą 

pienie ludności ukraińskiej 

przeciwko polityce władz naczelnych 

  

  

tlumu 

Cerkwi Prawosławnej — i to w chwi 

li jubileuszowego obchodu najwyższe 

było już 

wypad- 

  go w Polsce jej dostojnika 

dostatecznie sensacyjnym 

kiem, aby zwrócić nań uwagę opinji 

publicznej w całym kraju. 

Demonstracja odbiła się głośnem 

echem w prasie wychodzącej w Pols- 

ce we wszystkich językach miejsco- 
  

wych, wywołując różne stopnie reak= 

cji i oceny. Pomimo tych różnic w o- 

cenie samego faktu cała niemal prasa 

godzi się na jeden wniosek: że stosun 

ki wewnątrz Cerkwi nietylko nie zmie 

niają się na lepsze, ale nawet uległy 

'pogorszeniu. 

  

Prasa rosyjska szuka przyczyny 

tego smutnego zjawiska w „agitacji 

ukraińskiej", ktiórem to mianem oz- 

nacza zazwyczaj zrozumiałe i uzasad- 

nione dążenia ludności ukraińskiej w 

Polsce do wprowadzenia do Cerkwi 

snej narodowej kul- ierwiastków wł: 

>rm obrzędowych i 

r oraz odpowiedniego doboru 

du. Tym początkowo nieśmia- 

zążeniom stale ukręcano łeb w 

ibie władz Metropolji przy ul. Zy 

mtowskiej w Warszawie, wywołu- 

tą polityką zadowolenie i poklask 

iększości rosyjskich kół prawosław- 

tych. 

Dopóki Ministerstwo W. R. i O. P. 

popierało konsystorski system rzą- 

dów Metropolji, przeszczepiony do 

Polski z carskiej Rosji, mogła się Me- 

tropolja niewiele troszczyć o życzenia 

ukraińskie czy białoruskie w życiu 

cerkiewnem, Poczynając od r. 1926, 

po zasadniczych zmianach w polityce 

polskiej zaczęło się mozolne przeko- 

nywanie władz naczelnych Metropolji 

o konieczności powrotu do syste- 

mu soborowego w ustroju Cer- 

kwi, jako tego, który istniał w Metro- 

polji Litewskiej za dawnej Rzeczypo- 

spolitej i pod wzgłędem swej celowo- 

ści najzupełniej zdał wówczas egza- 

min. Jednak przygotowanie Soboru i 

opartego na nim ustroju Cerkwi, mi- 

mo usiłowań czynników rządowych, 

posuwa się bardzo powoli. Wygląda 

na to, że władze cerkiewne chętnieby 

ten okres „przygotowawczy jeszcze 

przedłużyły, oczekując lepszej dla sie 

    

bie i dla swoich koncepcyj cerkiew- | 

nych konjunktury politycznej 
w Polsce. 

Wobec takiej perspektywy ukra- 

ińska ludność prawosławna, najbar- 

dziej zainteresowana w 
obyczajowej i językowej derusyfika= 

cji Cerkwi, jęła się środków dość nie- 

powszednich dla stosunków kościel- 

nych, by wywrzeć odpowiedni nacisk 

na Metropolję w sensie przyśpiesze» 

nia niezbędnych reform. 

ustrojowej, 

Gazety wołyńskie podają treść ną- 

pisów na transparentach, użytych w 

demonstracji Poczajowskiej: 

„Dla ukraińskiego narodu — uk- 

raiński episkopat. 

„Precz z moskiewskim konsysto- 

rzem*. 

„Precz z rusyfikacją Cerkwi*. 

„Za sobornym ustrojem w Cerk- 
wi“. 

„Dość moskiewskiego politykier- 

stwa“ it. p. 

Napisy te odzwierciadlają wyraziś 
cie program reform, żąda- 
nych przez ludność ukraińską. 

Kiwestję stosowności czy niestoso- 

tej walki z własną 

hierarchją nie będziemy tu rozważali 

wności form 

Nie jest to rzecz istotna. Prasa rosyj- 

ska głównie w ten punkt bije w swo- 

ich krytycznych, przeważnie bardzo 

podrażnionym tonem pisanych arty- 

kułach. Chodzi jednak nie o formę, 

lecz o ireść, Rewolucji się nie robi z 

zachowaniem całego poprzednio obo- 

'wiązującego ceremonjału. Wybuch 

rewolucji jest z reguły skutkiem opie- 

rania się władzę mających przeciwko 

dojrzałym reformom. 

Manifestacja poczajowska nie jest 

wprawdzie czynem rewolucyjnym, 

obyła się bowiem bez niczyjej szkody 

i porządku rzeczy w Cerkwi nie zmie 

niła. Niemniej jednak jest ona powa- 

żnem memento w stosunku do 

'władz naczelnych Cerkwi, by podda- 

ły zasadniczej rewizji swą 

dotychczasową politykę, którą njejed 

mokrotnie na tem miejscu charaktery 

zowaliśmy. 

Tygodnik rosyjski „W ogradie cer- 

'kownoj*, redagowany przez znanego 

działacza cerkiewnego — zwolennika 

głębokich reform w iej dziedzinie — 

również przypisuje wypadki poczajo- 

wskie niemal wyłącznie nacjonaliz- 

mowi ukraińskiemu i politykierstwu 

jego (przedstawicieli na Wołyniu. 

Oczywisty błąd. Politykierstwo wy- 

rasta tam gdzie władza daje potemu 

powody i stwarza dogodne warunki. 

Ami tygodnik .W ogradie cerkow- 

noj“, ani wileńskie ,„„Russkoje Słowo* 

się wy- 

  

nie potrzebowałyby gorszyć 

padkami poczajowskiemi i 

rać szat z powodu podrywania auto- 

rytetu władzy cerkiewnej, gdyby ta 

władza była właściwie przez dzierżą- 

cych ją użyta i chciała objektywnie 

zrozumieć i ocenić potrzeby wynika- 

jące z układu stosunków społeczno- 

narodowych wśród ludności prawos- 

ławnej Rzeczypospolitej. 

| O wiele szkodliwszem będzie dla 

powagi władzy cerkiewnej jeżeli dą- 

żenia i uczucia, które ożywiały lud- 

ność w Poczajowie, będą musiały być 

przeciwstawiomne  hierarchji 

również na posiedzeniach Soboru cer 

kiewnego. Wydaje się, iż stosunki 

zmierzają właśnie do takiej przykrej 

konfuzji. 

Jeżeli w okresie 1926—1933 Me- 

tropolita Djonizy nie zdołał nakiero- 

'wać polityki cerkiewnej na linję wła- 

Ściwą i w granicach posiadanej wła- 

dzy dokonać reform umożliwiających 

zespolenie hierarchji z wierny- 

mi na Soborze to dziś już wyda- 

rozdzie- 

je się być na to zapóźno. Rozdźwięk 

wewnętrzny poszedł zbyt daleko, a 

a niezdolność Metropolji do jego usu- 

nięcia stała się widoczna. Zwołanie 

Soboru w takich warunkach jest już 

ryzykiem, bowiem nie leży w intere- 

sie państwa, by Sobór stał się dru- 

giem wydaniem parlamentu austrjac- 

'kiego. 

Nie wynika z tego oczywiście, aby 

zwołanie Soboru miało zostać ponie- 

chane. Powinny go jednak poprze 

dzić zarządzenia i reformy, usuwa- 

jące przyczyny które wytwarzają о- 

becne w tak jaskrawej formie wystę- 

pujące tarcia i konflikty pomiędzy 

hierarchjąa większością wiernych. 

: Testis. 

Spiesz, by nie być ostatnim! 
Pierwsze trzy dni subskrypcji 

Pożyczki Narodowej 
dały 243.305.650. 

WARSZAWA, (Pat). Według mel- 
dunków, jakie ptrzymał do godziny 
18-tej komisarz generalny pożyczki 

narodowej, ogólna guma bubskrypeji 
pożyczki marodowej na terenie całego 
państwa wynosi 

239.333.700 ZŁOTYCH. 
Meldunki w dalszym ieiągu napły- 

wają. 
WARSZAWA, (Pat). Według na- 

dłeszłych do 'godziny 21-ej na ręce ko- 
misarza generalnegb min. Starzyūskie 
go subskrybówano pożyczki narodo- 
wej na terenie / całego państwa na 
sumę 

243.305.650 ZŁOTYCH. 

Marszałek Senatu Raczkiewicz podpisuje deklarację 
pożyczkową. 

  

Marszałek Senatu Raczkiewicz podpi: 
deklarację Pożyczki. Narodowej.  wręc: 

    

ńmi przez Komisarza Generalnego Pożyczki 
Narodowej p. min. St. Starzyńskiego. 

  

Min. Starzyński o wynikach, 
   

  

  
WARSZAWA, (Pat), Komisarz ge- 

neralny poż i narodowej min. Ste 
fan Starzyński udzielił przedstawicie 
lóm prasy następującego wywiadu: 

— Jaki jest podział dotychczas 
subskrybowanej sumy? 

— Z sumy 236.000.000. zł., jaką 
subskrybowano do wczoraj, na fun- 
kcjonarjuszów państwowych, zarów- 
no cywiłnych, jak wojskowych, wy- 
pada około 72 miłjonów złotych, to 
jest ponad 30 proc. Nie mam dotych- 
czas podsumowanych deklaracyj od 
samorządu i życia gospadarczego, a 
one łącznie z funkcjonarjuszami pań 

stwowymi wykazałyby udział świata 
pracy najemnej. Pod tem mianem ro- 
zumiem wszystkich, którzy subskryp 
cji dokonali w drodze upoważnienia 
do strącania rat pożyczkowych z ich 
uposażeń. Gdy uzyskamy te liczby, 
będę mógł przeprowadzić zgrubsza 
ten podział. 

— Czy na podstawie informacyj 
częściowych nie może Pan Minister 
określić udziału przemysłu? 

— Qentralny Związek Przemysłu 
Polskiego pierwszy zwrócił się do 
mumie z propozycją ustalenia minimal 
nych norm dla siebie. Dopiero wślad 
za mim poszły inne dziedziny życia. 
Centralny Związek zrzesza 76 organi- 

zącyj. Z biurem tego Związku jesteś- 
my w stałym kontakcie. Centralny 
Związek ogłosił dziś 12-tą listę sub- 
skrypcji przemysłu, wykazującą już 
ponad 33 miljony zł. od firm i koło 
16 miljonów od władz i pracowników 

  

  

Ubiegły dzień w Genewie. 
Rezolucja w sprawie mniejszości, 

GENEWA, (Pat). Na idzisiejszem 
posiedzeniu plenarnem  Zgromadze- 
nia Ligi Narodów, Frangulis, delegat 
Haiti złożył rezolucję 'w sprawie ge- 
neralizaejijochrony mniejszości. W re 
zolucji tej zgromadzenie stwierdza, 
że pożądana jest generalizacja ochro 
ny praw człowieka i obywatela, prze 
widzianej w traktatach mniejszościo- 
wych i że sprawa ta winna być sfor- 

mułowana tak, ażeby każdemu miesz 
kańcowi zapewnić pełną ochronę je- 
go życia i własności oraz zagwaran- 
tować równość wobec prawa dla wszy 
stkich obywateli bez różniey narodo- 
wości, języka i religji. Jednocześnie 

wyrażbne jest życzenie, aby zawarto 
edpowiednią , międzynarodową kon- 
iweneją płod huspiejami Ligi Narodów 

Debata na Zgromadzeniu. 
GENEWA (Pat.) W debacie ogól- 

nej na Zgromadzeniu Ligi Narodów 
przemawiali dziś delegaci Haiti, Urug- 
waju, Grecji, Łotwy i Irlandji. 

Delegat łotewski, omówiwszy pro- 
tokół londyński w sprawie definicji 
napastnika, stwierdził, że na północy 
i wschodzie Europy stworzone zostały 
doniosłe gwarancje bezpieczeństwa i 
że pacyfikacja w tej części Europy 

poczyniła większe postępy. niż gdzie- 
kolwiek indziej. Protokół ten stanowi 
poważny przyczynek do. doktryny 
bezpieczeństwa. Delegat Łotwy stwier 
dza dalej z ubolewaniem, że w dzie- 
dzinie gospodarzcej nie osiągnięto żad 
nego postępu. Bardzo pesymistyczne 
przemówienie wygłosił delegat Irlan- 
ldji, wskazując na ciągłe zwiększanie 
zbrojeń. 

  

Dziennikarze niemieccy opuścili Moskwę 
BERLIN, (Pat). W sobotę pocią- 

giem wieczornym wyjechali przez 
Warszawę do Berlina wydaleni z Z. S 
R. R. dziennikarze njemiecćy: kores- 
pondent „Koelnische Zig.“ Hughes, 
„Local Anzeiger“ Goezbing i „Berli- 
ner Tageblatt* Hernstadt,, odprowa- 
dzani na dworcu przez przedstawicie- 

li ambasady niemieckiej i grono ko- 
legów korespondentów zagranicznych 

jednpezeknie donoszą, że berliń- 
Ski korespondent agencji TASS red. 
Bezpałow, kbrespondentka „Izwies- 
tiį“ red. Keith i korespondent „Praw- 
dy* med. Czerniak, opuścili Berlin. 

Postulaty Konfederacji Pracy. 
PARYŻ, (Pat). Dziś zakończył swe 

obrady kongres Konfederacji General 
nej Pracy, uchwalając jednogłośnie 
rezolucje, domagające się: 

a) stopniowego rozbrojenia i kon- 
troli międzynarodowej zbrojeń; 

b) zabronienia prywatnej fabryka 
cji broni; 
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OSTATNI TERMIN LIKWIDACJI 1-go LISTOPADA. ) 

    

e) uznania konieczności zwraea- 
nia się do międzynarpdowej jurysdyk 
cji w razie konfliktów międzynaro- 

dowych; 
d) przemiany Ligi Narodów w mię 

dzynarodowy organizm idemokraty- 
ezny, zdolny zapewnić Światu praw- 
ny statut pokoju, zadaniem którego 
byłohy bezpośrednio prowadzić akcję 
zorganizowanego proletarjatu. ' 

Kongres/postanawia rozwinąć sze- 

roką propagandę antywojenną, przy- 
czem zagraża, że dla przeprowadze- 
nia swych celów nie eofnie się przed 
żadnemi środkami, stojącemi do jego 
dyspozycji, do proklamowania straj. 

ku generalnego włącznie. . 

Po dłuższej dyskusji kongres po- 
stanowił upoważnić generalnego Se- 
kretarza Jouhaux do | zatrzymania 
mandatu reprezentowania Francji w 
Genewie ha koniereneji yozbrojch. 

Konferencje min. Becka. 

GENEWA. (Pat.) W ciągu dzisiej. 
szego popołudnia minister Beck od- 
był konferencje z delegatem amery- 
kańskim Normanem Davisem, rumuń- 
skim ministrem spraw zagranicznych 
Titulescu oraz szwedzkim ministrem 
spraw zagranicznych Sandlerem. 

GBNEWA, (Pat). Minister Beck 
przyjął dzisiaj węgierskiego ministra 
spraw zagranicznych Kanyę. 

Rozbrojenie moralne. 

GENEWA, (Pat). W dyskusji nad 
raportem komisji współpracy umysło 

'wej w VI komisji Zgromadzenia zab- 
rał głos delegat polski Komarnicki, 
który przemawiał również w charak- 
terze sprawozdawcy komisji rozbroje 
mia moralnego konferencji rozbroje- 
niowej. 

P. Komarnicki m. in. zaznaczył, 
że nie może jednak podzielać optymi 
zmu, któremu daje wyraz raport, 
gdyż należy stwierdzić, że w ciągu os 
tatniego roku w dzidzinie zbliżenia in 
telektualnego między narodami na- 
stąpiło znaczne pogorszenie sytuacji. 

  

Delegat polski podkreślił znacze- 
mie prac nad rewizją podręczników 

szkolnych i wyraził przekonanie, że 
równolegie do prac komisji współpra 
cy umysłowej powiny mieć miejsce 
prace w dziedzinie rozbrojenia mo- 
ralnego, przyczem konieczne jest ści. 
słe zakazanie działalności szkodliwej 
dla zbliżenia międzynarodowego i 
przyjęcie w tym względzie zobowią- 
zań prawnych, a nietylko moralnych. 

—009— 

Życzenia Marszałka 
Piłsudskiego. 

1 SOSNOWIEC, (Pat). W niedzielę 1-go paż 
(dziernika odbędzie się w Sosnowcu uroczys- 

ść poświęcenia sztandaru Związku Powsta 

ców Śląskich, Grupa Sosnowiecka. 
Z tej okazji p. Marszałek Piłsudski w 0d- 

powiedzi na doręczone mu zaproszenie i 
gwóźdź do sztandaru przesłał Oddziałowi So 
snowieckiemu Związku Powstańców Górno- 
%ląskich własnoręczny list z serdecznemi ży- 
czeniami, polecając równocześnie najstarsze- 
mu powstańcowi Śląskiemu wbić gwóźdź w 
drzewce sztandaru. | 

Kronika telegraficzna. 
— Z okazji założenia towarzystwa spor- 

towego „Junak* w Kurytybie odbył się t. zw. 
„Dzień sportu polskiego". 

   

    

° — Gmina tyrolskaą Fuegen cofnęła swą 
powziętą jednomyślnie przed paru miesią- 
cami uchwałę co do nadania Hitlerowi oby. 
katana honorowego. 

   

Sumy te, o ile wszyscy zdążyli już zło 
żyć deklaracje, znajdują się w kwo- 
cie 236 miljonów, zebranych do wczo 
raj. Reszta niewątpliwie w ciągu pa- 
ru dni powiększy tę kwotę. Przemysł 
węgłowy bierze udział w subskrypcji 
w sumie 7.200.000, hutniczy 

2.350.000, naftowy — 1.600.000, ra- 
zem przemysł wydobywczy 
12.150.000 złotych. Muszę podkreślić, 
Że te gałęzie przemysłu subskrybo- 
wały według norm ustaitonych przez 
Centralny Związek już w dniu 28 bm. 
wczoraj jednak, nriimo prawie podwój 
nego ;.pokrycia pożyczki, pragnąc pod 
nieść swój udziął w pożyczee, podnis 
sły dotychczasowe nonmy: przemysł 
węglowy — o 60 proc., hutniczy o 25 
proc., naftowy o 40 proc. 

— Czy wobec tych wyników sub- 
skrypcji akcja pożyczkowa może о- 
stabnąć ? 

— Mojem zdaniem, nie może i nie 
osłabnie. Społeczeństwo przez wol- 
ne związki i organizacje zadeklaro- 
wało udział w pożyczce w całości, t. j. 
każdego obywatela według jego moż- 
ności. 'Fo też obecnie komitety oby- 
watelskie przeprowadzają kontrolę 
społeczną. Pan Marszałek Senatu Ra- 
czkiewicz w wygłoszonem dziś wez- 
waniu wyjaśnił tę sprawę, a wszystkie 
komitety obywatelskie prace te już od 
piątku prowadzą i niewątpliwie do 
końca wykonają. Na zjeździe preze- 
sów wojewódzkich komitetów dowie 
działem się dzisiaj o inicjatywie przy 
Špieszenia tej prac ukończenia jej 
do 4-go października, aby rząd ewen 
tnalnie mógl wcześniej zamknąć sub 

    

    

  

  

  

   
   

skrypeję. 

Uważam za bardzo pożądane; 
zakończenie kontroli społecznej do 
4-g0 października wszyscy musie- 
liby traktować jako nowy wielki su- 
kces polskiego życia społecznego, któ 
re pierwszy ciężki i trudny egzamin 
zdało 29 września. 

— Jak Pan Minister zapatruje się 
na odwrotną stronę pożyczki, t. j. 
skutki deflacyjne, związane z tak du- 
żem powodzeniem pożyczki? 

— Jest to zagadnienie, którem in- 
teresuje się każdy ekonomista, a więc 
i ja. W tej chwili jednak uważam, że 
zawcześnie jest o niem mówić. Dopie 
ro w kilka dni po zamknięciu subskry 
pcji, po ustaleniu spłat jednorazo- 
wych z bonifikatą — a takich jest spo 
ro — można będzie ustalić pogląd na 
tę sprawę. Mogę też zapewinić panów, 
że zagadnienie to mie będzie zapom- 
niane i znajdzie wyraz w decyzjach 
rządu. Tym owo możlna było tyl- 
ko je załatwić i tak się też stało. Nu 
ręsztę musimy zaczekać do końca sub 
skrypc ji. 

Depesze w sprawie Pożyczki 
wolne od opłat. 

'WARSZAWIA. (Pat.; Minister poczt i te. - 
legrafów zarządzeniem z dnia 30 b. m. wy - 
stosówanem do wszystkich urzędów i agen- 
cyj pocztowych, zezwolił na bezpłatne przyj 
mowanie depesz w sprawie pożyczki naro- 
dowej od wszystkich obywatelskich komi. 
tetów pożyczki narodowej oraz pracowni- 
<zyeh komitetów Pożyczki Narodowej do 
dnia 4 października b. r. włącznie. 

Poszczególne pozycje. 
„ZAGRZEB, (Pat). Członkowie Ogniska Poł 

skiego w Zagrzebiu zadeklarowali 10.000 zł. 
na pożyczkę narodową. Niezależnie od tego 
urzędnicy konsulaiu generalnego w Zagrzebin 
zadeklarowali 5.000 złotych. 

LWÓW, (Patl, Wojewoda lwowski Belina 

  

   

      

* Prażmowski subskrybował imieniem funda- 
cyj małopolskich pożyczkę na łączną sumę 
100.000 złotych. Sumę tę wojewoda wpłacił 
gotówka do y Urzędu Skarbowego. 

RADZYMI (Pat) Huta szklana „Przy- 
szłość*, będąca własnością robotników w 
Tiuszczu, zadeklarowała 26.000 zł, co 5- 
krotnie przewyższa ustaloną dla niej normę. 

GDAŃSK. (Pat.) Subskrypcja pożyczki 
narodowej na terenie w. m. Gdańska osiąg- 
nęła sumę 843.300 złotych. Napływają wciąż 
nowe zgłoszenia. 

— Ю— 

   

Sprostowanie. W artykule zamieszczo. 
nym wczoraj p. t. „Hitlerowskie Niemcy 
w walce z kryzysem* w ostatniem zdaniu 
na szpalcie piątej „wypadł* wyraz, zmie- 
kształcający sens zdania. Poprawnie powin- 
no brzmieć: „Dojście hitlerowców do wła- 
dzy zbiegło się z momentem zatrzymania się 
spadku cen na surowce”. 

Lekarz-Dentysta 

St. Gintułt - Gintyłło 
wznowił przyjęcia 

choroby jamy ustnej, sztuczne zęby 
koronki. 

uł Wileńska 22 róg Gdańskiej. Tel. 15-16 
naprzeciw Apteki Miejskiej. 
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Opowiadanie płk. Filipowicza 
o przebiegu Katastrofy pod Kazaniem. 

    

   

     
Pik. Filipawiez, który cudem ocałał w 

kstastrofic pod Ka em, po powrocie de 
Warszawy taką złożył relację wobec prasy 

  

o przebiegu kaiustrofy: 

„Przyezyn, która spowodc 
wnowagi ełciu płk. Filip 
gdyż stało się te w momenci 

leciał wśród gęstej czarnej ehmary, w dc 

datku płk. Filipowicz znajdował « 
binie, za pilotem, z którym komunikację 
miał utradnie: 

W pewnej chwili pik. Filipowicz uczu 

że samołót wpadł w korkociąg i gwałtownie 
RA ku ziemi. Chwycił wobec tego spa 

kióry leżał ebok niego, 
Niestety, w ciemności 

sek ie zapałano by nie oślepi Ь 
niemi w czasie noenego lotu, nie m upa 

rać się z kiamrami. W pewnej chwili pilot 
wyłączył gaz. Było to wstatnie wrażenie, 

jakie doszło do šwiadomosei plk. Filipowi 
<eza, gdyż w chwilę potem stracił przytom 
mość. Ocknał się z omdlenia po upływie 
dłuższego przeciągu czasu i stwierdził, że 
znajduje się na ziemi, poraniony, obok szeza 
tków rozbitego aparatu. Opodal stał jakiś 
człowiek, jak się okazało chłopiec z pobii. 

skiej wsi, który też wkrótce sprowadził po 
moe. Kpi. Łewoniewskiego nie można byio 
odszukać, dopiero po parogodzinnych poszu- 
kiwaniach udało się znaleźć zwłoki. Jak 
stwierdził następnie lekarz Ś. p. kpt. Lewa 
niewski poniósł śmierć, w chwiłi upadku 
uderzył bowiem głowa o ziemię  uleg 
pęknięciu czaszki. 

  ala utraię ró 

     

   

              

     

    

   

  

  

Katastrofa nastąpiła nad samym niemal 
brzegiem głębokiego jaru, w którym płynie 
rzeka Sura, tak, że zwłoki kpt. Lerowew: 
skiego znaleziono już w 
wających stok doliny. Sta 3 
z ich odnalezieniem. W dodatku no 
bez pochodni ohawiająe się wzniecenia po 
żaru Gd rozlanej wokół benzyny. 

Według przypuszczeń płk. Filipowieza, 
w ostatniej chwili przed zetknięciem z zi 
mią kpt. Lewoniewski wyłączył gaz, probując 
przywrócić utraconą równowagę samolotu, 
który istotnie wyszedł z pozycji prostopad- 
tej, ale stalo się to zbyt blisko ziemi i nie 
zapobiegło katastrofie. 

     

  

     
       

  

   

  

  

Płatowiec zaczepił o ziemię lewem skrzy 
dłem, które oderwało się od kadluba. Sk 
mowany nagle w swym biegu samolot, 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych 

iii     
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nił kierunek i zkolei uderzył o mię pra 
wem skrzydłem, które uległo większym usz- 
kodzenioem i również oderwało się od kadłu 

ba. Sama kabina siłą rozpędu potoczyła się 
dałej i zaryła się w ziemię o 30 mniej w 
cej metrów od lewego skrzydła, ulegając cal 
kowitemu zniszczeniu. 

Płk. Filipowicz miał przed so! pado- 
chron, który usiłował przypiąć na piersiach, 
a dalej duże zbiorniki z ben Wi chwili 
zetknięcia z ziemią, został rzneony siłą bez. 
władu na zbiorniki, a pakiet ze Spadochro- 
nem odegrał rolę amortyzatora. Dlatego od- 
niósł tylko rany, które nie były śmiertelne. 

    

     

  

   

    

      

Pilotujący kpi. Lewoniewski miał przed so 
bą wolną przestrzeń, konieczną do manew- 
rowania sterami. Siła bezwładu wyrzuciła g0 
z samolotu, uderzył się też z eała siłą głową 
6 ziemię, a nasiępnie stoczył się do jara 

W czasie upadku kpźł. Lewoniewski miał 
również przy sobie poduszkę spadochronu 
który jednak tym razem na nie 

dał. Ponieważ jednak maskutek 
nia pękły sprężyny zamykające spadochron 
i biały weion parasola otworzył się częścio- 
w6, powstała pierwotnie wersja, że kpt. Le_ 
weniewski usiłował ratować się przy pomocy 
spadochronu 

    

   

  

     
   

     

Sprawa konkordatu z Sowietami, 
PARYŻ, (Pat). „Le Rempari“ do- 

nosi, że ukazało się nieoficjalne wyja 
Śnienie w sprawie moż iwości zawar- 

cia konkordatu 7 Sowietami. Wedtug 
komunikatu, nie może być mowy o 
konkordacie, dopóki rząd sowiecki 
nie zgodzi się na minimum, propono- 
wane przez Watykan w roku 1922 Gzi 

  

  

  

czerinowi, a mianowicie na uznanie 
wolności sumienia i swobody religij 
na całem terytorjum Sowietów. — 

Komunikat powyższy — podkreśla pi 
smo — dowodzi, że Watykan uzałeż- 
nia rozpoczęcie rokowań oficjalnych 
od tych warunków minimalnych. 

  

Ratyfikacja poisko-niemieckich 
Konwencyj lotniczej i Kopalnianej 
WARSZAWA, (Pat). 30 września 

Hans Adolf von Moltke, poseł 
:zajny i minister pełnomoc 

1933 r. 

zadzw 
   

          

  

  

      

Sowiecki lot do stratosfery. 
Lotnicy wznieśli sie nenad 19 kim 

MOSKWA. (Pat.) Dziś o godz. 8.40 w/g 
czasu moskiewskiego wystartował do stra 
tostery wojskowy balon „ZSRR“. Załogę 
balonu stanowią dowódca Prokotjew, nawi- 

gator Birnbaum i mechanik Godunow. 
Start odbył się wśród pomyślnych wa. 

runków atmosferycznych. Lądowanie ma na 
stąpić wieczorem. Lotnicy zamierzają 
osiągnąć wysokość 20 klm. i tym sposobem 
pobić rekord prof. Piccarda. Balon zaopa 
trzono w radjowy aparat nadawczy, zapo- 
meceą którego lotniey będa mogli informa. 
wać o przebiegu lotu. 

MOSKWA. (Pat.j O godz. 9.25 - balon 
„ZSRR* osiągnął wysokość 17.200 metrów 
bijąc jaż tem samem rekord prof. Piccarda, 
wynoszący 15 klm. 781 metrów. O godzinie 
10 zanotowano wysokość 17 km. 900 metrėw. 

MOSKWA, (Pat)  Stratostat „ZSRR“ o 
godz. 12.30 osiągnął maksymalną wysokość 
18.400 metrów i o godz. 12.50 rozpoczął la- 
dowanie, opuszczając się z szybkością 2 
metra na sekundę. stat, który znajdo- 
wał się w ostatniej chwili w odległości 50 
km. od miejsca startu, przez cały cząs był 
dobrze widziany z ziemi. 

MOSKWA. (Pat.) W/g wiadomości nie 
ofiejalnych, stratostat opuścił się o godz. 17 
wpobliżu zakładów przemysłowych w Ko- 
łomnie 'w odległości 115 km. od Moskwy. 
Bałon wylądował na lotnisku na brzegu rze. 
ki Moskwy. Lądowanie odbyło się normal 

nie. Załoga balonu czuje się doskonale. 
MOSKWA. (Pat.) Agencja Tass komuni- 

    

  

        

    

  

   

stratotat, zanim rozpoczął się opusz 
ć, osiągnął wysokość 19.000 metrów. 
MOSKWA. (Pat.) Stratostat „ZSRR* wy 

lądowai po 8 godzinach 26 minatach lotu 
© godz. 17 w/g czasu moskiewskiego wpo 
bliżu miasta Kołomna (120 km. na polud- 
niowy wschód od Moskwy). Po wylądowa- 
niu iotniey oświadczyli, że Ict cdbył się w 
świetnych warunkach atmosferycznych 1 # 
poczyniono wiele cennych spostrzeżeń i 
dań naukowych. 

Stratostat wbrew poprzednim  doniesie- 
niom osiągnął maksymalną wysokość aż 
19 kilometrów i 300 metrów. 

Dokładne obli 

    

     

  

PANACRIN 
łabletki do ssania 
CHRONIĄ SKUTECZNIE PRZED 

(RONA 
LABOR CHEM.FARM. MAG.A.BUKOWSKIEGO 

o waw, 
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Proces szmborski. 

  

dokonane po zbadaniu przez speejałną ko- 
misję zapieczętewanego barografu. co ocze 
kiwane jest w Kołomnie późnym wieczorem. 

Lotniey uskarżali się jedynie na gorąco 
wewnątrz gondoli przy atmosferze zewnęirz 
nej 67 stopni C. poniżej zerą i ciśnieniu 55 
mm. wobec 760 mm. na pewierzchni zieni. 

Najtrudniejsz m momentem lotu było lada 
wanie — przyczem stratostat omal nie spad! 

    

   

   
   

do rzeki M6skwy. W ostatnie jehwili wr- 
rzucono resztę balastu i wylądowane na 
nadbrzeżnej łące. 

WI niedzielę o świcie zamierza startować 
do stratostery drugi balon, uiundowa 
runiem organizacji Ossoawiachimu z 
ga: inżynierowie Biedalcjenko i Wasienka 
<raz profesor leningradzkiego insłytutu fi. 
zyko-iechnicznego Usyskin, 
Daina r лл 

     

  

Już się ukazał w sprzedaży Nr. 3!. 
najlepszego ilustrowanego społeczno- 

literackiego tygodnika : 

„Kobieta Współczesnn* 
Do nabycia we 

i kioskach I 

Zł. 1 CENA ZNIŻONA 1 Zł. | 

wszystkich | 

šių a warna UPR A KUNOWO AAA KARWAZE CEWCE 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚC! 

SĄDOWEJ BISKUPA IREINYSA. 

W tych dniach biskup Reinys podczas 
kazania w Marjampołu nieprzychylnie się 

  

  

  

Opinja znawcy spraw ukraińskich. 
SAMBOR. (Pat.) Sobotnia rozprawa roz- 

poczęła się © godz. 11. Pierwszy zeznawał 
radca Iwachow. Świadek od r. 1930 do 1 ma- 
ja 1932 r. pełnił funkcje zastępcy naczelni- 
ką wydziału bezpieczeństwa i referenta do 
spraw ukraińskich w lwowskim urzędzie 
wojewódzkim. W sierpniu 1931 roku šwis- 
dek był na urłopie w Rabce. 31 sierpnia 
otrzymał telegram wzywający go do natyeli- 
miastowego powrotu do Lwowa. Tu dowie- 
dział się o zabójstwie Hołówki. Świadek o- 
trymawszy tego rodzaju wiadomość, 40. 

J) O i o A i A 

FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA | 
br. A. WANDER Sp. Ake, Krakūw 
przeprowadza w ciągu miesiąca października 

akcję propagandową 

OVOMALTINE 
celem zapoznania ogółu z tą jedyną odżywką witaminową, W tym 
okresie będzie można we wszystkich aptekach i drogerjach nabyć 

RĘKLAMOWĄ PUSZKĘ OVOMALTINE ZA 1.20 ZŁ. 
OVOMALTYNA WZMACNIA ORGANIZM I NERWY! 

listopada b. 

PEB i || UM | Žanas, J eg ) 

PRAWDZIWIE 
ZDROWE 
PIĘKNE 
TANIE 
L 

Liza | krzewy 
  

owocowe 

parkowe 

alejowe 

„»0/owieckije Lagiera“. 
Na pi jtkowem zebraniu Klubu 

Włóczęgów opowiadał o swych prze- 
życiach Franciszek Olechnowicz, lite- 
rat białoruski — więzień sołowiecki, 

wymieniony we wrześniu r. b. na ska 

    

FRANCISZEK OLECHNOWICZ. 

Zdjęcie na ołowkach*. 

  

wykonane 

zanego przez sądy polskie Bronisława 
'Taraszkiewicza. Olechnowicz, znany 
działacz białoruski wyjechał do Bia- 
?orusi Sowieckiej z polskim paszpor- 
tem, wizowanym przez Sowiety. Sku 
siły go widoki pracy narodowościo- 
wej za kordonem, skusiła propozycja 

    

stawiciele wszystkich narodowości, 
tak jeśli chodzi o zawód — spotykało 
się równie dobrze chłopa-kułaka, jak 

В uniwersytetu, adwokat: 
niera, a obok tancerza-akro- 

batę. Wiežniowie tež spelniali wszyst 
kie funkcje: nawet część straży uzbro 
zalegalizowania tej pracy przez przy- 
jęcie obywatelstwa sowieckiego... Je- 
dmakże świeżo upieczony obywatel 
sowiecki 4 dni tylko cieszył się wol- 
nością: miał wobec swego nowego su- 
werena stare grzechy — „przynależ- 
ność do organizacji burżuazyjnej” w 
Polsce. Był to styczeń 1927 r. Od tego 
stycznia do września r. b. — sześć i 
pół lat spędził Olechnow w więzie 
niach i obozach pracy. 

     

      

  

„Dzień wlecze się na Sołowkach 
niemiłosiernie długo, lecz lata mijają 
jakoś dziwnie szybko* — mówi Olech 
nowicz. Pół roku więzienia w Mińsku 

potem wyrok kolegjum O. G. P. U. 
— dziesięć lat w obozie koncentracyj 
nym. Podróż etapem, zima spędzona 
przy wyrębie na Wyspie Miach, wresz 
cie Sołowki. 

Otóż te Sołowki. „Obozy pracy” 
pomyślane były zasadniczo jako in- 
stytucja... wychowawcza: — przez рга 
cę do zasługi w , „socjalisticzeskom 
stroitielstwie*. Niewiele ich byłó w 
owych czasach, grupowały więc о- 
gromne skupiska skazańców. Sołowki 
mp. miały do 12 tys. „kłdijentów”*. 
Własne młyny, piekarnie, garncarnie, 
zakł. krawieckie i szewckie zaopatry 

   
oraz RÓŻNE szkółki 

POLECAJĄ: NAJĄIII mm ns 

szedł do przekonania, że sprawca wyszedł 
z kół UON. 

Przewodniczący: „Jakie motywy skła 
niały pana do takiego przypuszczenia?* 

Świadek: „Hołówko zajmował się gorąco 
zagadnieniami ukraińskiemi i był t zw 
specem od tych spraw. Pozatem był uczest 
nikiem konferencji między ukraińską repre.. 
zentacją parlamentarna a BBWR w r. 15:49. 
W prasie ukraińskiej ukazał się szereg in- 
formacyj, z których można było przypusz- 
czać, że wśród niektórch przedstawicieli po_ 
litycznego świata ukraińskiego nurtuje myśl 
ugody. UON miała więc rozpocząć akeję ce- 
lem pogłębienia przepaści między Polakami 
i Ukraińcami. Śmierć Hołówki mogła ię 
przepaść pogłębić. W śmierci tej zaintere- 
sowana była UON.*. ' 

Następnie świadek mówi o szczegółach, 
dotyczących stosunków 2  Baranowskim. 
Świadek wiedział, że Baranowski pracuje 
dla komisarza Czechowskiego. Świadek po_ 
lecił Baranowskiemu, aby ten przygotował 
referat informacyjny o działalności UON. 
Pe otrzymaniu referatu świadek polecił u- 
zupelnič tę pracę bardziej szczegółowemi 
informacjami. Mówiąc o spotkaniu z Bara- 
mowskim przed Śmiercią Czechowskiego . w 
mareu 1952 r., Świadek zeznaje, že Bara 
nowski był bardzo zdenerwowany i oświad 
czył, że więcej z komisarzem Czechowskim 
pracować mie będzie. Skarżył się dalej, że 
kom. Czechowski nie płaci na ezas hono- 
rarjum, a następnie że go dekonspiruje, u. 
mawiając się z nim w widocznych miejs- 
cach. 

    

  

cdezwai o obecnym rządzie litewskim. W 
związku z tem policja polityczna przesłu- 
chała biskupa i przekazała sprawę sądowi. 

| DYMISJA POSŁA LITEWSKIEGO 
W. BERLINIE DR. SZAULYSA. 

Jsk podaje „Idisze Stimme“, dr. Szaulys 
litewski w Niemczech dr. Szaułys został od 
wołany w związku z poślubieniem przez 
niego bez zezwolenia rządu litewskiego cu. 

dzoziemki, śpiewaczki p. Salvatini. | 
Jak podaje „Iwisze Stimme“, dr. Szaulys 

zestał wezwany do Kowna dla wyjaśnienia. 
Dr. Szaulys ctrzymać ma inny przydział. 

DOOKOŁA ROKOWAŃ HANDLOWYCH 
MIĘDZY LITWĄ A ŁOTWĄ. 

Ostatnio odbyła się w 'Litewskiem se s 
Zagr. marada międz: 
ku ze zbliżającemi się rokowaniami hb 
lowemi z Łotwą. W naradzie wzięli w 

przedstawiciele: M-stwa Skarbu p. Norkaj 
M-stwa Rolnictwa p. Wiienożyński, M.s 
Komunikacji inż. Sabalauskas, pre 
Handl.-Przemyskowej p. Dobkiewicz i in. 
Wreszcie przybył na nardę minister Spraw 
Zagr. dr. Zaunius. Minister poinformował 
<ebranych o planowanem przez rząd ur 
lowaniu stosunków handlowych z Łotwą i 5 
składzie komisji dia litewsko-łotewskich ro 
kowań handlowych. Prezesem komisji zostai 
mianowany prezes Izby . Handl..Przemysło 
wej p. Dobkiewicz. 

Polskie drzewo Niemnem do 
Kłajpedy ? 

W Kownie kursują pogłoski, że litewscy 
i angiełscy kupcy drzewni usiłują uzyskać 
możność spławu zakupionego na Wileńsz- 
czyźnie i poniżej drzewa Niemuem do Kłaj. 
pedy. Gcspodarcze stery Kłajpedy popierają 
ten projekt, lecz stanowisko rządu litewskie- 
go pozostaje dotąd niewyjaśnione, 

     

   

    

wały miasteczko — więzienie, zaś pro 

dukt pracy — drzewo — szedł na 
zagraniezny hande! dumpingowy. Fa- 
chowców do pracy nie brakło, bo jak 
jeśli chodzi o narodowość byli tam od 
Ukraińca (tych b. dużo!), czy Polaka, 
aż do Chińczyka, czy Czuksza przed- 
jonej, nawet naczelnicy rot rekruto- 
wali się z więźniów. nie mówiąc już 

o kierownikach poszczegółnych za- 
kładów. Ale... 

„Ale naczelnicy i władza administra 
cyjna też nie byli to ludzie wolni na- 

prawdę. Była to, krótko mówiąc sa- 
ma „szpana*. Najgorsi, najpodlejsi 
łajdaccy urzędnicy administracji, czy 
G. P. U. w kraju, odkomenderowywa- 

ni byli na analogiczne stanowiska na 
Sołowkach. Tu używali sobie już do- 
woli. 

„ale obok „kaerów* (,,kontrrewo- 
lucjonier*), czy zwykłych „wojkow- 
ców* („burżujów* skazanych odwet» 
wo za zabicie w Warszawie posła 
Wojkowa przez Kowerdę), obok w 
niów politycznych są na Sołowkach 
zwykli kryminaliści, Ci trzymają ze 
sobą, łatwiej dostosowują się do wa- 
runków, wytwarzają do współki z 
naczalstwem niemożliwe dla człowie- 
ka kulturalnego warunki, Kradzież 

  

  

  

     

  

   

  

bójki, mieustanne przekleństwa 
„gromkim matom* i. szpiegostwo, 
szpiegostwo, szpiegostwo... 

Życie pomyślane jako mieszanina 
b. ciężkiej pracy z „lekcjami politgra 
moty* mogłoby być do pomyślenia. 
Odżywianie zupełnie dostateczne (swe 
go czasu) wielojęzyczna, świetnie za- 
opatrzona bibljoteka, własny teatr, 
nawet balet! Dzieci obozowe—owoc 

T 
Cenniki 

jesienny na žądanie 

А. 1 М. Kwaśniewskich 
poczta Sobolew 
woj. Lubelskie, tel. 
18: POK; Q; 9979, 

Warszawa, Al. Je- 
rozolimskie Nr. 24, 

telefon 4725-43, da o 

na sezon 

gratis i franko 

Ceny znacznie 

u e 

dorywczych spotkań z nielicznemi na 
Sołowkach kobietami — miały przy- 
tułek czysty i karmione były, o ile 
na to pozwalały warunki, dobrze, Ale.. 

nie zapominajmy o personaljach ad- 
ministracji. Ta powafiła wiele rze- 
czy — potrafiła wszak otoczyć w o- 
czach Zachodu Sołówki aureolą le- 

gendy... Zaniedbywany więc był nad- 
zór lekarski, przepracowywano łudzi, 

      

  

  

prutalizowano bezmyślnie i dziko. 
" Klimat Morza Białego robił swoje. 
Powstawały „psychozy protestu". 
Steroryzowani kijem, karami i wid- 
mem penmanentnego daremnego wy- 
siłku nad sprostaniem wymogom ob- 
cinali sobie ludzie palce u rąk. Takie- 
miu okaleczałemu w lesie, jego dzie- 
siętnik — często współwięzień, potra- 

fił nieraz wydać konieczną do po- 
wrotu przepustkę napisaną na... kło- 
dzie drzewa ołówkiem chemicznym! 
Z tą kłodą — przepustką do miastecz- 
ka brnął nieszczęśliwy 10 klm. 7 
su przez Śniegi, by często paść prz 
rogatkami. Miejscowe GPU, t. zw. 

„Isso** nie przejmowało się tem zbyt- 
nio... Teraz ta „moda“ już przeszła, 
mówi Olechnowicz. 

  

«o pewien czas władze centralne 
robiły inspekcję. Kończyła się ona 
przeważnie równie bezceremonjalnie: 
—-część więźniów, konwoju, admini- 
stracji, często sam komendant Sołó- 
wek — szli na rozstrzelanie... Tak 
było np. po r. 29, gdy administracja 
Sołówek dopuściła do epidemji tyfu- 
su, w której 6000 Judzi wymarło. 
Tak było niejednokrotnie. 

Wyrazem dążenia do normaliza- 
cji stosunków, był system zmniejsza- 

  

, stosunkach, pieniądzach — tak. 

Rzeszy Niemiedkiej w Warszawie do- 
konai w imieniu Rządu Niemieckięgo 
złożenia w Ministerstwie Spraw Z 
granicznych dokumentu ratyfikac 
nego konwencji o ujednostajnieniu 
niektórych przepisów, dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotni 
go, podpisanej w Warszawie dnia 
października 1929 roku. 

WARSZAWA, (Pat). 30 września 
1935 r. nastąpiła wymiana dokumen- 
tów ratyfikacyjnych porozumienia po 
między Polsk viemeami w form: 
wymiany not z dnia 15 grudnia 1931 
roku o stosowaniu tytułu I-go kon- 
wencji polsko-niemieckiej z dnia 22 
czerwca 1922 roku. dotyczącej kopalń 
górnośląskich, do terenów będących 
przedmiotem umowy między skarbem 

  

  

  

  

    

    

    

  

  

Państwa Polskiego a  Preussische 
Bergwerk und Huetten Aktiengesel|- 
schaft z dnia 18 lipca 1981 roku. Po 

'wyższej wymiany dokonali: ze strony 
polskiej p. Jan Szembek, podsekretarz 
*stanu w MSZ, ze strony Niemiec — p. 
'von Moltke. poseł nadzwyczajny i mi 
alister pełnomocny Rzeszy Niemiec 

iej w Warszaw 

ПММ 2 Polski I ze Świał 
— LOT PŁK. RAYSKIEGO 

kadry 15 samolotów myśliwskich je 
zdecydowany. Kierunek lotu Buk 
Skład eskadry — narazie jeszcze nie 

  

   

    

    

ną czele es. 

juz 
reszt. 

ustal 

  

      

     

   
   

  

jak o tem w 
arodowa Wy 

koś 

sie trwa jeszcze, 
my Między 

pardzo udana tak į. 
pośród u RA 

i mak ko 

       

   

  

   
zań 
a 
      

19r0dzi S 

wa to „g       

   

   

  

   

  

   

    

Najwi 
stów japońskich. 
one odrębnym 

egzotycznością wyrazu, ale ni» 
° iem dla nabywców. 

Y ceny drzewc 
8 е ой 20 40 150 

drzeworytów barwnych: zaczy 
zł, to barwny drzeworyt japoń 

ski kosztuje... 6, dosłownie — 
zy trzeba rozwodzić się dalej”... Pols 

ili zdobyć się tyłko na puszcze- 

  

piono i na m 
Prav Ą 
smakiem i 
tylkó to jest wabi 
jemnica w tem, 

       
          

    

  

          

     

       
   

     

mie niekt -h swych prac na lolerję: cc 
50 bilel w iowy wygrywa drzeworył. 

Wątpliwe, czy tą drogą polska sztuka 
na. z natury swej „demok 

ma konkuren: popularno japoń: 
— „TYDZIEŃ KSIĄŻKI”, który o odbędzie 

zwyczajem w całej 
protektorat p. Pre: 

Piłsudskiego, 

się dorocznym 
uzyskał wysoki 
Rzplitej, Marszałka 
premjera Jędirzejew 

— KAWIOR SOWIECKI NA 
sprowadzi nam handlowa misja 
która uzyskała już zgodę władz pols! 
Wszystkie więc odmiany kawioru s pa 

winn jeśli chodzi o cenę — „z pieca ta 
łeb'. r będzie przechowywany w chłv » 
ni 30 iej, 

— DOBRANE TOWARZYSTWO otrzyni» 
specjalmy odział w więzieniu na Dzielnej, — 
Inżynier Kwinto (obecnie buchalter wie. 
my), jego kolega z bankowo: Hindemith. 
przedstawicie! defraudantów samorządow 
Hilary Dabrowski, sędziowie Feldman (Lu 
lin) i Kuźnicki (Łódź), adwokat Parzyński « 

trzech aplikamtów, trzech fałszywych , 
doktór Stefanowski, — złośliwi b: 

— student Brzozowski z papą, o: 
ipaszportowy Błażejewski i wielu mm 

ystokratyczne reprezentują 
Przedborski, niebieski 

oraz ы 

    

TON* 
sowiec! 

kich.    
   
     

    

    
  

  

   

  

    

    
   

  

    

   
   
   

    

„ar 
plax 

telles — Krans 
ektorzy z nich SA 

x więzieniu w swym kie 
n. Wszyscy zaś zostaną wy 
eni razem. Takie doboro, 
- Nie można inacze 

  

początkowo komisyjnie. 
obecnie — jak w całych Sowietach-- 
dla „udarników*. Szczególnie pracp+ 
wiłym 2 dni zalicza się za 3 i t. p 
Wyrazem tej dążności była równie 
walka z epidemjami, chorobami, plu- 
skwami. W wałce tej zwyciężyły jed- 
nakże — warunki... Oto „skończyły 
się. dawno, mówi Olechnowicz, i prze- 
szły do wspomnień czasy tłustych 
kasz, grochówki i mięsa. Warunki 

dziś nie pozwalaj: żywić więźnia. 
tak jak dawniej. - rzadkie | 
župki, na obiad ryba wielkości šle-| 
dzia, „kipiatok“. W skutku „dezyn- 
terja, czyraki, gruźlica, 
Zaostrzyło to jeszcze stosunki, de- 
prawowało i łamało ludzi. Dozorey 
współwięźniowie są najgorsi. Kobiety 
prostytuują się dla chleba... Najro+- 
ma „psychozy protestu“ i prze- 
stępstwa powistale na tem tle spoly- 
kały się z systemem kar, który re- 
prezentował najświetniejszy repertu- 
ar czasów: carskich. „oszlifowany” 
przez doświadczenie lat. 

nią kary, 
    

    

   

   
  

  

   

    

          

Ostatnio stosunki zmieniły się o 
lyle, że zniesiono te kary, odsyłając 

aczane więźniom sprawy 0 „si- 
stiematiczeskij utkaz ad raboty* do 
sądu w Moskwie. Sołowki zresztą tu- 
kie, jakie znamy z krążącej o nich 

', przechodzą do historji. Dziś 

ą one eoraz bardziej charak- 

teru izolacyjnej kolonji dla niepopra- 
wanych kryminalistów. Bez zmiany 
pozostają tam tylko dotychczasowi 

skazańcy warunki: głód i klimat. 
Ucieczka z Sołówek?—na lądzie przy 

      

        

wyspy — niemożliwa. 

  

szkorbut... 

| AT zeniu.. 
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Alarm gazowy. 
Przy. 

  

liśmy do znajomych i zastaliśmy ich 

    

jstracji ducha i zwiot- w stan pełnej p 

    

   

  

czenia ciała l Z rodziny 

  

z kąta w 

aradnie ipo 

ja k 

  

ły, pytając to bei      

      

   nosem i 

с k spodki“ 

i kl toż da 

„ pociągała pow 

24    

  

co wymyšlo, J 

z kaciukiem naszym” pocz 

  

po coż to? I coż 
  

  

na, a psiuczek ci takoż 

Jezus Marja, a cóż bę 

1 niemowlę?* Ileż to godzin będz      
     wiecie i kiedy, przecie 

Pan 

powiedz, 

nie pan pr 

wiedzieć, 

  

w dziennikarstwie to musi 

  

     
mój złoty, zmiłuj się objaśnij, do- 

   

pomóż a najlepiej napisz niech tych okrop 

ności nie robią*. 

Ależ, nie, nic, zrobi ystko bę- 

dzie dobrze — powtarzałem mocno speszo. 
Ale 

n, 

uy tem, że nie wiedziałem o co chdzi. 
   

powoli wyj     śniło się, że przed kwadr. 

  

   
był pan dozorca we vw 

jak duch Banka, poda 

ji duży 

asnej osobie i mile 

wyrok Inkwi- 

tHa- 

  

niby 

arkusz bibulastego papieru, 

  

sto drukowany. 

  

i rzekł grobow 

  

— „Prosza przeczytać i zn „ zastoso- 

  

   wać sia”. 

  

na Wil- 

dla nauczania lud- 

ż lam było. A no, że 
no próbny 

ma być 
мак 

  

gazowy, 
ności ©0, w ie Boże 

  

strzeż (lego nie by- 

      

       

         

ło w makazie), w razie prawdziwego trzeba 

robić. Więc teraz na próbę. n. 1), Usz- 

czełnić doskonale drzwi 1 ok Niczego 
nie otwierać, 3) Zaopatr w wodę na 
+ — 6 godzin, 4) Nie palić w piecach, 5) Nie 
palić papierosów, 6) Nie rozmawiać, 7) Ma- 
ło oddychać żeby zachować zapas tlenu dla 

    

płuc, 8) maski przeciwga- 
zowe.    

? Którego dnia i godziny? Nie wia- 

domo, jak długo trzeba bę     
zie żyć z uszczeł 

nionemi oknami i drzwiami? 

Ja ich i nie umiem, jak tam? U 
ży? Uszczemič... 

tego nie robiła — c 

  

   zna      

  

Jak i nigd 

punktu służebnica, 
ska 

  

a wiadomo że jak wileń- 
„pokojowa powie, że nigdy tego nie ro- 

  

      

  

biła pewnym znaczącym tonem, to można 

być pewnym, nigdy robić nie będzie w 

życiu. 

— Maski to pięknie, ale gdzie je kupo- 
wać i po czemu? Podobno kosztują tylko 35 
zł. @а licznych rodzin rabat. A dla Żolki 
Mamo, dla Żoleczki, ja nie chcę, żeby ją gaz 

wrzszczbły dzieci. „Słyszałem, że 

ło ma być 

rzekł kloś tragicznie, „Wywi 
e" wołała pani domu a zjadliwy pnzy- 

1 szepnąć 

bycia się tteściowejć. 

- Gdybyż 

     

dla starych i chorych na serce 

    

zabójc     

   Oto niekaralny sposób poz- 

nam dozorca zostawił te 

pierzysko, :k by 

a pokazał i poszedł jak grabarz 

a panna Henia*. 

— Dek ja Panięka, skocza po pana do- 

zorcego i przyprowadza, jemu znaczy przy- 
kazano, niechaj tłumaczy, a tak cosz niewin 
ny narod na męki wydawać. 

jej. 
„I kto tam był podpisany 

— Komitet Lopu. tys 

0е to jakiś figiel 

pa- 

  

     łow się wczytał, rozpa- 

trzył, „Za- 

  

  

    

coż za moda 

      

    

    

Bo,   

   

  

   

prima april Z 

re jlėjisze te we na d? 
siąź sz wyobraża: 

panika w. mieście, —mieszały 

pokoju. 

  

A w kuchni siedziała tercjarka 

piskliwie godzinki, a pytana c 

przez wzburzoną Maryśkę, rze 

wracając oczy ku sufitowi: 

— I na ogromnym smoku  jeźa 

dziesz.. pożyjesz nie to obaczysz jal 

ehryst swojo csobo przyjedzie na woż 

istym... la tego i Arcypasterz do R 

ła 

        

   
ehawszy... ot co. 

1 bądź tu mądrym w tem wszystkiem... 

Knox. 
     

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWIA. (Pat)  Dew. Londyn 
—29,90—27,60. Nowy Yorl 5,82—5, 86 

78. Kabel 583—5,87—5,79. Paryż 3 
,01—34,86. SĄwajearja  173,10—173,53 

172,67. Berlin w obrotach pryw. 213,20. 

    

    

    

Naprzykład: kontakt wyspy z lą- 
dem utrzymują pompry. Ochotnicy-- 
więźniowie, lepiej odżywiani i ekwi- 
powani, na wąlłych łódeczkach kur- 
sują od wyspy do brzegu i zpowro- 

  

tem — 40 klm, na morzu wśród 
„szugi* — miałkiej kaszy z lodu i 
wody.. Taka wędrówka od lodowca 
do lodowca z przeciąganiem łodzi 
przez kry, zapadaniem się w zdra- 

trwa przy pomyśl. 
nym wietrze trzy — cztery dni. W wy 
padku niepomyśmym — dwa, trzy 
tygodnie. Czasem — znajdują łódz na 
wiosnę... 

Są to, mówiąc skromnie, ,„właści- 
vości kraju”, nieustępujące najjask- 
rawszym opisom podróżników Pół- 
ley. Nie dziw też, że w takich wa- 
runkach, w takiem otoczeniu, wię- 

zień —- inieligeni niełatwo znajdzie 
ucieczkę w teatrze, koncercie, czy ba- 

Lecie, których nie bronią. (Artyści są 
nawet etatowi, t. zn. nie wykonują in- 
nych prac). Ucieczkę tę znajduje w 

Marzy większość — ma- 
rzy © wolności. Utrata wolności, to 
iakl, który przesłania rsiko — 
i przeżyte szykany i eięźki trud co- 

„dzie nej pracy i nędzny, nawpół gło- 
dr, /ot więźnia. Gdy Olechnowicz 
mów ił o swych przeżyciach na wieść, 
że będzie wymieniony — o swojem 
ogrominem szczęściu — wierzyliśmy 
RY u AGR 

Po siedmiu latach więzienia 

ut zdajesię nabierać innych kolo- * 2 
A —(::)— 

dzieckie roztopy, 
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WELASNEMI S 
Wojew. Pracowniczy Komitet 
Pożyczki Narodowej Komu- 

nikuje: 
Zarząd Zrzeszenia Grad 

Zw. Pr. Ob. Kobiet w 
sy subskrybowali kwoię 

  zko — Powials. 
Wilnie — p 

200 zł           

  

ząd Zrzeszenia Wojew. Zw 
Kobiet w Wilnie 

miczka zadeklarowała sumę 
    jedna 

150 zł. 

Szkołnego    Kuratorjum Okr. 
— м y pracownicy z te eh z 
deklarowali na P. N. sumę 1.047.050 zł. 

   
  

  

D/B. M. Ryndziuński i K. Kauimans w 
Wilnie — pracownicy D/B. oraz Dom Ban 

    

Handiowa imi 
pracowni- 

950 zł. 

3-klasowa Męska 
Staszica (pry 
cy zadeklarowali 

   

        

   w 
lną sumę 

    

Centralna K Spółek Rolniczych w Wil 

nie — pracownicy zadeklarowali i jednora- 
3.000 zł. 
    

  

zowo wipłac 

    

"Warsztaty Państw koły Technicznej w 

Wilnie — dwóch pracowników zadeklarowa 

ło 100 zł. 

Techniczna Szkoła Żydo 
Pracy Zawodowej i Rol 
Wiinie pracownicy 

Prywatna M 

    

   
dów w 

550 zł 
     
zadeklarowali   

  

P. K. O. w Wilnie — pracownicy zadekla 
rowali ogólną kwotę w wysokości jednomie 
sięcznych poborów 23,550. 

        

I-a Wil. Żyd. Kasa Pożyczkowo — Ogzuzę 
dnościowa dla rzemieślników i handlowców 
w Wilnie — pracownicy zadeklarowali 2,600 

  

    
  

    

    

zł. sa zaś 5.000 razem 7,600 zł. 

Zakład Sprzed: Wyrobów Tytoniowych 
P. w Wilnie — pracownicy zadeklaro 
wali ogólną kwotę 3,700 zł. 

Bank Spółdz. Zw. Kupców i Przemysłow 
ców w Wiilnie / zadeklar: di 

1,600 zł, Bank zaś 3,600 zl 

     
razem 

  

Stowarz. Urz. 
rytusowego w Wilnie — pr 
wi P. M. S. zadeklarowali ogólna s 

złotych. 

ństwowych Monopolu Spi 

i wnicy umysło 
ime 9,800 

      

    

Państw. Wytwórnia Wódek Nr. 5 w Wi- 
mie — robotnicy zadeklarowali dobrowolnie 
ogólną sumę 3,200 zł 

Zw. Spółdz. Spożywców R. P. Oddz. w 
Wilnie — pracownicy subskrybowali P. N. 
za pośrednictwem Ich Centrail w Warszo- 
wie. 

* 

Wileński Bank Ziemgki pracowni :; 
anku zadeklarowali w dniu 28 bm. przez 

Bank Gosp. Krajowego w Wilnie sumę — 
151,000 zł. 

Instytut Naukowo — Badawczy Europy 
Wschodniej w Wilnie — pracownicy w ogól 
nej ilości 13 osób zadeklarowali 3,650 zł. — 
Pierwsza rata została wpacona. 

    

      

   Urząd Celny w Wilnie — pr: 
deklarowali 2,800 zł. 

ownicy та 

  

T-wo Ubezp. „PORT“ S. A. w Wiłnie 
pracownicy zadeklarowali 1,200 zł. 

  

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazo- 
wej. Komitet Wojewódzki w Wilnie — pra 
<cownicy Komitetu zadeklarowali ogólną sn 
mę 1,200 zł. 

  

* 

Szkoła Muzyczna J, Wojewódzkiej w Wa 
nie — właścicielka zadeklarowała sumę 100 
złotych, 

   

Kollegjum Kościelne Ewang. — Augsbur 
skie w Wilnie — Duchowieństwo oraz pr 

<«ownicy zadeklarowali łączną gumę 850 zł., 
'Kollegjium zaś wyznaczyło sumę 600 zł. — 
razem 1,450 zł. 3 

    

a 

T-wo Przem — Handl. „Błock i Brun* 
Oddział w Wilnie — pracownicy zadeklace 
wali ogólną sumę 1,600 zł. 

* 

Konstystorz Wileński Ewangelicko — Re 
formowany w Wilnie — pracownicy i Kon. 
systorz zadeklarowali łączną sumę 6,000 zl., 
która została całkowicie gotówkowo bez rat 
wpłacona. 

      

Konstystorz — Prawosławny w Wilnie - 
Duchowieństwo na czele z Jego Eksc. Arcyb. 
Teodozjuszem oraz pracownicy Konsystorza 
zadeklarowali sumę ogólną 3,400 zł. 

  

;, „M. Łempicki S. A.* w Sosnowcu — Prze 
dstawicielstwo w Wilnie — iRoboty remon 
ftowe przy Bazylice Wileńskiej — pracowni 
<y. zadeklarowali 1,200 zł. 

    

   
dowskich w Wilnie — 
larował sumę 350 2ł. 

* 

Wil. Zw. Kupców 
personel biura zade 

Miasto Wilejka i pow. wiłejski zadekla 
rował ogólną sumę 103,300 zł. 

  

T-wo „Europa* Centr. w Wt 
Oddział w Wilnie — Zarząd i p 
zadeklarowali ogólną sumę 29,900 zł. 

    

w Wilnie — pracowni 
zł. 

Archiwum Państw 
:y zadeklarowali 2, 

  

  

Inspektorat Powsz. Ubezp. Wzajemnych 
Wilnie — pracownicy zadeklarowali ogól 

dą sumę zł. 13,550 zł.    

Bank Handlowy w Warszawie Oddział w 
Wilnie pracownicy zadeklarowali ogólną su 
mę 3,450 zł. 

   

  

* w Wilnie — pra- 
li ogólną sumę zł. 400 

Kollektura 
gownicy zad: 

    

im. „Promienistych* 
adeklarowali 950 zł. 

Odziežowa 
pracown 

Szkoła 
w Wilnie 

  

  

(Oddział Banku Gosp. Krajowego w Wil 

mie pracowniey zadeklarowali ogólną sumę 
10,850 zł. Zarząd zesz. Urzędników zadek 
łarował 100 zł. razem 10,950 zł. 

    

Zw. Zaw. Leśników Oddział w Wilnie Za 

rząd Związku zadeklarował 300 zł. Kasa Po 
życzkowo — Oszczędnościowa przy Związsu 
200 zł., pracownicy Związku zł. 150. — Koło 

Trockie zł. 100 — razem zł. 750. 

  

lnspektor Straży Pożarnych na Woj. Wi 
teńskie — pracownicy zadeklarowali sumę 
600 zł.. : 

  

ki 

w Pożyczce Narodowej. 
Apel i 

  

zarządy, 
skrybowały pożyczkę bąd 
swych central gospoda 

arbowych. 
ielni Spożywców „S, 

  

    
   

  

  

Czyn godny naśladowania. 

  

Inżynier Stani 
złożył na ręce Komisarza Generalnego Poż 

Narodowej p. min. Stefana Siarzyńskiego 

  

  aw Kłobski z Warszawy 

  

Udział spółdzielczości 

  

20,000. 
O wynikach subskrypcji 

Komitetu 

Narodowej wzy 
do spełnienia obow 
znalazł w spółdzie 

    

  

     

       

Obywatelskiego Pożyc 
ystkich oby 

ku względem Par 
zości polskiej silny 

   

  

twa 

półdzielnie wszystkich rodzai, a tak:« 

rady nadzorcze i pracownic sub 
ictwem     ża pośr 

zych, bądź w miejsco 

  

ole“ 
000 

    

li dwukrotnie więcej od norm wyzna 

czonych. Bank „Społem zadeklarował „i. 

całego rucbu 

spółdzielczego napiszemy po otrzymaniu ба 
nych cyfrowych. 

Wyzwanie. 
Komitet Rodzicielski p 

chnej Nr. 22 m. Wilna 
Oby wan 

Narodowej w 
wa jedną al 

jac 
Pow 
i do 

Rod 

  

ie Komitetu 

  
szechnej N 
wez 

zicielskich. 

        

100-złotową, 
cuch wzywa Komitet Rodzicielski Szk 

r. 1 do szeregu subskrybentów 
ania, do akcji dalszych Komitetów 

Powsz: 

wez 
ъ ki 

 szkole 

stając 
p 

  

  

     

  

atelsk _ 

zeregi subskrybentów i nabv 

    

zapoczątkown 

  

na cele Pożyczki 4.655 rubli złotych w 
rublowych monetach. Na zdjęciu p. iu 
Kłobski u p. min. Starzyńskiego (z lewej). 

     

  

Odezwa do członków 
Stowarzyszenia Właścicieli 
Nieruchomości 

Zar 
członki 

pospoli Polskiej, 
żali swą ofiarność dia 2 
do gremjalnego subskrybow 
Narodowej w możliwie najwy 

а@    
   

     
    

      
anią pożyczki 
ższych kwotach 

  

Raszkes. 

Młode obywatelki. 
Dowiadujemy się od p. Opiekunki naszej 

spółdzielni, tele całego Państwa, 
aby dopomóc oje » kupują Pożyczkę Na 
rodową. Postano śmy i my na pierwszem 
zebraniu spółdzielczem, że damy 50 zł. w 6 
ratach. Po zebraniu przeds śmy swój 
projekt p. Kierowniczce. I 

ł 26 w 

     

  

         
  

  

    

          

"m chciały, żeby za ns 
28 i za sobą pocią 

dzo byśmy ra 
ii poszła szkoła N 

jeszcze inne szkoły. 

Spółdzielnia Szkoły Nr. 29. 

    

W LL NS K ra
 

8 

Strzelcy na pożyczkę 
Dnia 27 września odbyło eb 

Związku Strzeleckiego Trasiecin j 
przez prezesa tegoż oddz. ob 

awa, w celu omówi 

rodowej. 

       

    

            

c po kilka lub kilka 
arowali zbiorową po 

  

        

  

  iu po- 
Strzel. 

  

Kom. 
chłopcom z 

wiztowy 
ich służbę, 

państwa 
huknęła 

Ojczyzny obywatelu powiatowy 

pt 
brać Strze 

„Ku chwala 

   

   

    

  

ek Strzelecki w || 
ańskiego zadekłarow 

ieciniętach pow. 
zbiorową - - 

  

       

   

   

Pożyczkę Narodowa tą dr ywa na 20 

jedynki i inne Oddz. Zw. Strzeleckiego, jak 
Holszany, St. Boruny i Krewo. 

Zwią Strzelecki w Bijuciszkach na zeb 
raniu dn 28 w nia br. gajonem przez       
'prezesa tegoż Oddziału ob. Jeleniewskiego 

uchwalił zadeklarować zbiorową  Poży 
Narodową. 

Chcąc pociąg 

    

i inne    
    

  

oddziały Strze'*    

  

pojedynek, w 
Odział Zw. Str 

ąc w pierwsz; 
morgoniach. 

  

    
„Związek Oficerów w st. s 

Wileński podpisał dęklaracyj poż: 
na ogólną sumę 22.150 zł. 

Kooperatywa uczniowska 
przy szkole powsz. Nr. 19 w Wilnie ul 
Królewska zakupiła obligację 6 proc. Požyc 
ki Narodowej na sumę 50 zł. 

Ubiegły dzień. 
W sobotę, 50 września, na terenie woże- 

wódziwa wileńskiego wzięło udział w sub. 
skrypeji 636 esób, zakupując obligacje na 
sumę 83.850 złotych. Podczas gdy dotych- 
zas prym wiodło Wilno, tym razem wy. 

niły się trekwencją powiaty wojewódz 
twa naszego, wykazując stosunkowo znacz. 
niejszy wzrost liczby subskrybentów. (Wił 
no 293 osób — 44,500 zł., powiaty 343 osób 
—39,350 zł.). Z dnia sobotniego zanotować 

wypada m. in. fakt zakupienia 100_złotowej 
obligacji przez dozorcę domu w Wiłnie, Ja 
na /Tuzika. Z Bresławia zaś donoszą, że 
dwoje nieletnich dzieci woźnego Antoni i 
Felicja Kucharsecy zakupili obligację za 50 
złoty. 

Dzisiaj w niedzielę placówki subskryp 
cyjne w m. Wiłnie czynne będa do god. 1%. 

  

Okręg 
„kowych 

  

    

   

   

Wyjazd przedstawiciela P. K. 
P. Wilno na międzynarodową 

kenferencję kolejową do 
Bukaresztu. 

Wj dniach od 9—14 października r. b 

      

    

ders 

spraw 

a mianow 
kom 
wej 

      

   

  

uni 
i 

szcie odbędzie się europej 
w sprawie rozkładu jazdy i kurs 

+ wagonów bezpośredniej komuni 
mienia Dyrekcji P. 'K. P. w Wilnie'wvy 

jeżdża do Bukaresztu p. o. 
działu komunikacy 

Na konferencji 
ustalenia 

który wejdzie w życie z 
Ponadto zostanie 
špieszenia biegu |pocigów państ bałtyckie 

ie Estonji, Finlandji, Łotwy 
ji z państwami Europy południo- 

środkowej oraz Dalekiego Wschodu 

   

nowego 

     

acj 

kierownika o! 
ego p. Franciszek Szre- 

tej bę rozpatrzońe 

rozkładu jazdy 
dniem 15. 

kwestja 

  

   

    

4 
przy- 

    
poruszona 

  w 

4 Europą zachodnią i środkową. 

LEKARZE ZALECAJĄ 
ADY SUCHA RD: 

  

a 

„MOJ DOM“ 

G J M AN A 
Przy małej pensji mogę prowadzić kulturalnie mój dom. 

prowadzić gospodarstwo 
w ramach skromnego budżetu, 
zorganizować dom, 
urządzić go i upiększyć 
ico w nim gotować. 

Nauczy cię również 

Egz. pojedyńczy 80 gr. 

Pismo do nabycia 

      

Most czy haszta? 
W numerze onegdajszym podaliśmy wia- 

domość o ciekawym odkryciu, dokonanem 
podczas robót wodociągowych w v»kolicach 
mistu Zielonego. 

Pobieżna jednak lustracja wykazała, iż 
pierwotne przypuszczenia, że matrafiono na 
zręby baszty obrenneį XVI w. okazały się 
mylne. Cegła znalezionych murów zdradza 
konstrukcję barokową, co wskazywałoby 
nowsze ich pochodzenie. Nie jest jednak wy 

Pożar auta na 
Wczoraj ekołe godziny 12 przed gma- 

chem gimnazjum Leiewela przy ul. Miekie 
wieza, nastąpił nagle wybuch karboratora 
w taksówee, którą jechał adwokat Engiel. 

Wskutek wybuchu zapaliła się benzyna 

Wezoraj p. jp. w czasie ćwiczeń uczniów 
szkoły technicznej na Holenderni w rznea- 
niu čwiezebnemi drewnianemi granatami. 
zdarzył się nieszezęśliwy wypadek. W pewnej 

W. mieskkaniu  Tankieluna Antoniego 
(Karlsbadzka 44) wykryto iabrykę fałszy- 
wych menet 1 wł. i 50 gr. Tankieluna przy- 
łapano na gorącym uczynku wyrabiania fai_ 
syfikatów. Na warsztacie znaleziono 111 

Świadkowie odwodowi.w procesie Kryw- 
ki, oskarżonego o zniesławienie b. dyrektora 
Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych     

wskaże ci miesięcznik 

sobie samej uszyć, 
się ubrać w domu 
na spaeer i na wizytę, 

pielęgnować swą urodę. Jak 
w każdym kiosku! 

DMT KKM 

    

     

  

Uwaga! 

sprzedaje się w samem mieście Nowogródku w końcu ul. Beczkowicza, (dawniej 

Grodzieńska) stary, dziedziczny majątek pod nazwą MITROPOL z trzema doma- 

mi mieszkalnemi i calkowitem gospodarskiem zabudowaniem. Przy samej siedzi 

bie tuż w mieście Nowogródku rozciąga się w granicach od ul. Beczkowicza i Ko- 

lejowej aż do szosy Słonimskiej i dworca kolejowego o 1/3 klm. — 

wo — pszenicznej gleby, w tem dwa ogrody owocowe, na przestrzeni 4 ha z 600 

drzewami owocowemi, dwa i pół ha grodu warzywnego, 12 ha ziemi uprawnej, 

dwa duże rybne stawy, wzorowa i duža pasieka, p 

klonów, obfita studnia z b. dobrą wodą, oraz łąki około 2 ha. Ziemia nadaje się 

pod rozbudowę miasta i ogrody owocowe. 

GENY BARDZO PRZYSTĘPNE. 

Można pół majątku. To znaczy 12 ha z jednym ry 

kalnym, oborą i gumnem. Można i po hektarze, a nawet pod placy, licząc za metr 

kwadratowy 30—60 gr. zależnie od miejsca. 

EE 

OKAZ 

  

YJNIE 

ha burako- 

    

ytem około 300 starych lip i 

      

mym stawem, domem miesz- 

    

   

kluczone, iż ped nadbudówką wcześniejsza 
znajdować się megą śklepienia gotyckie o- 
raz części umoenień i obwarowań dawnego 
mostu, który przed wiekami w łem właśnie 

miejscu łączył dwa brzegi rzeki. Odkrylo 
zręby muru zabezpieczono od liszkodzeń aż 
do przybycia Komisji Konserwatorskiej, któ. 
ra zajmie się dokładniejszem zbadaniem zna 
lezionych murów. ) 

ul. Mickiewicza. 
w zbiorniku i w jednej chwili taksówka sta- 
nęła w płomieniach. 

a miejsce wypadku niezwłocznie zawc- 

straż ogniową, która ogień ugasiła. 
iwie nikt nie został przytem poszwanu. 

y eieleśnie. 

  

   

  

Nieszczęśliwy wypadek w czasie ćwiczeń. 
chwili jednemu z ćwiczących się uezniów 
w, dl z rąk granat, kalecząc jednego 14 

stojących wpobliżu jego kolegów. Rannege 
opatrzył pogotowie ratunkowe. 

    

Sztuk fałszywych złotówek i 50 groszówek. 
Tankieluna, jak również jego żonę Zo. 

fję i niejaką Łozowską Antoninę, które pusz 

czały w obieg falsyfikaty, aresztowano. 

Sprawa o zniesławienie dyrektora 
T-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych. 

(Drugi dzień rozprawy). 
Cz. Makowskiego, nie wnieśli do sprawy wię- 
kszego bardziej konkrelnego materjału rzeko- 
mo obciążającego działalność dyr. M. niż to 

mił w swoich zeznaniach Krywko. Zezna- 
świadków grupowały się dookoła wyk- 

sprawy drzewek, gospodar 
а ietlały wiele pomniejszych 

faktów i wydarzeń, często niekorzystnie dh 
dyr. M. Jednak w porównaniu z zeznaniami 
[prezesa Wagnera, oświetlenie to było 
subjektywne i nie operowało konkretnemi 
dowodami. 

   

  

    
  

   

Mecenas Petrusewicz, rzecznik oskarżenia 
prywatnego, prosił sąd o ukaranie Krywki. 
Dyr. Makowskiemu stała się krzywda moral- 

Kry „ działając z pobudek osobistych, 
zaatakował Makowskiego, dążąc do poder- 
wanfa mu opinji. Jedyny zarzut, który ma pe 
wine uzasadnienie, to sprawa wykształcenia 
dyr. M. Posługując się przy określeniu swego 
wykształcenia terminem—wyższe—p. Mako- 
wski mógł jednak działać w dobrej wierze, bo 

w Wiedniu był i na wydział agronomji rze- 
czywiście uczęszczał. 

  
  

  

    

  

Obrona prosiła sąd o uniewinnienie oska: 
operując wyłącznie kategorjami prawniczenu 
kteryzował zatarg Krywki z dyr. Makowskim 
żonego. Mec. Szpakowski zanalizował sprawę 

bezwzględnej, puszczając się często na sze- 
z punktu widzenia moralności, stosowanej i 
Mec. Czernichow, ze swadą oratorską, schara 
rokie wody dość zrecznej sofistyki. 

   

   

    

Obrona poświęciła najwięcei uwagi spra- 
wie wykształcenia dy owskiego. 

Mec. Czernichow porównuje p. Krywkę 
z Don Kichotem. Krywko dostrzegł to, co we- 
dług jego poglądu na skomplikowaną organi 

całokształtu pracy T-wa, wydało się 

niezgodne z prawdą. 

   

    

   
oskarżenie, nie 
wiehi względów, 

Rzucił 
zbadawszy 

  

  

  

wiele, nadużył określeń (jak mówi mec. Pe- 
trusewicz — bez nadmiaru dobrej woli) i w 

nałuralnym wyniku znalazł sie na ławie os- 
karžonych, 

Wyrok będzie ogloszony we wlorek o g. 
12-ej w poł. WŁOD. 

    

S$ rzedaj ziemię orną i łąki 
! D B dowolnej ilości 

nad brzegiem rzeki IŻ kil. od Wilna 
3 kil. od stacji Wilno Rilsudskiego 

13 — 5. й : 
  

to 

Wykrycie fabryczki fałszywych monet 

    

Tydzień L. 0.P.P. 
W dniu dzisiejszym rozpoczyna się 

X Tydzień L, O. P. P. Impreza ta 
wypada w roku Jubileuszowym Ligi. 
w którym ukończonych zostało pierw 

) ięć lat pracy nad rozwo- 
jem polskiego lotnictwa i organizacją 
obrony  przeciwlotniczo - gazowej. 
"Wszystko co dotychczas zostało stwo- 
rzone, stało się dzięki wiełkiej ofiar 
ności społeczeństwa, które chętnie 
grosz ofiarny na rzecz Ligi składało. 

Dziś apelujemy znowu do ofiiarno- 
ści tegoż społeczeństwa, wierząc mo:- 
no, że szezytne zadania LOPP'u zaw- 
sze znajdą żywy oddźwię Wido- 
mym znakiem sympatji, którą się 
LOPP cieszy w najszerszych sferach 
społeczeństwa wileńskiego, będą wy- 
wieszone chorągwie żółito-białe L. O. 
PP. P., któremi w dniu dzisiejszym i w 
ciągu X Tygodnia do 8 października 
udekorowane zostanie miasto Wilno. 

O godz. 9 odbędzie się nabożeń- 
stwo w kościele św. Jana z udziałem 
poczłów sztandarowych szkół wileń- 
skich i organizacji LOPP, poczem na- 
słąpi pochód propagandowy. Na uli- 
cach i w lokalach zamkniętych odbę- 
dzie się zbiórka na rzecz LOPP. 

  

  

    

    

   

   

    
  

  

  

  

Atak gazowy. 
W związku z rozpoczęciem się Tygodni 

LOPP wczoraj na bramach domów rozp 
kaiowane zostały instrukcje dla mie 
ców w razie ewentualnego ałaku gazowego 

   

Do kolegów oficerów 
i podchorążych rezerwy! 
w 

  

sie od 1 października r. b. do 8 paź 
a r. b. odbędzie się X Tydzień Lotni- 

czo-Gazowy, połączony z jubileuszem dzie- 
ciolecia LOPP. — 

     
  

  

się Zebrane w okresie tego 
tygodnia pieniądze będą przeznaczone na or- 
ganizację obrony Przeciwłotniczo-Gazowej m. 
Wilna. 

Wobec zwrócenia się Wileńskiego Komite 
tu W, ódzkiego LOPP do Zarządu Związ 

ku Oficerów Rezerwy w Wiłnie z prośba 0 
współpracę i poparcie imprezy w-w Tygodnia, 

Zarząd Z. O. R., zwraca się ze swej strony do 
Kolegów Oficerów i Podchorążych rezerwy 

apelem p jęcia czynnego udziału 
go Tygodnia LOPP., przez nabycie 

nalepek, mareczek LOPP.. popieranie list o- 
fiar i t. d.. w szczególności zaś, przez pro- 
pagowanie w środowi w których są za- 
trudnieni oficerowie i podchorążowie rezs 
wy, eł, celów adań Ligi O. P. L. 
— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. 

Jedziemy do Krakowa na 
rewię nad rewjami. 

Kulminacyjnym punktem wspaniałych u- 
roczysłości narodowych ku czci Ki 
Il Sobieskiego — będzie wspaniała rewja 

dwunastu pułków kawalerji na Błoniach. 
Pa mszy polowej, świetni nasi ułani w peł 

nym galopie przedefilują przed Panem Pre- 
zydentem Rzeczypospolitei i Marszałkiem Jó- 
zefem Piłsudskim, oraz przed tysiącami wi- 
dzów na trybunach. 

Ulgi przejazdowe wynoszą 75 proc. 
Wyjazd dnia 5 -aździernika r. b. pociąga 

mi do Krakowa, powrót dnia 7 października 

  

   
   

      

  

   

    

   

    

       

    

    

  

e uroczystości krakowskie przy 
ie jesienne, iągną niezawod- 

nie tysiące uczestników z całej Polski. 
Informacyj udzielają P. B. P. „Orbis“. 

Z pogranicza. 
ZAMKNIĘCIE POLSKO - LITEWSKIEJ 
GRANICY DLA RUCHU SEZONOWEGO. 

Z dniem wczorajszym па terenie pogra 
nieza polsko |- litewskiego został ofiejalnie 
zamknięty ruch graniczny na podstawie rol 
nych przepustek sezonowych. : 

W) ciągu sezonu z terenu Polski przekre 
czyło do.Litwy 31735 rolników, z Litwy do 
Polski ;zaś (około 23450. i 

Tak rekordowej ilości nie notowano w 
żadnym roku, od chwili ustalenia granicy 
polsko - litewskiej. { + 

Podkreślić należy, iż władze litewskie w 
sposób taktowny obchodziły się z rolnikami 
— Polakami. \ 

Granica polsko - litewską dła ruchu rol- 
nego otwarta zostanie w przyszłym roku w 
miesiącu maju. "i 

   
   
   

  

MANEWRY ARMJI LITEWSKIEJ. 

Z pogranicza donoszą, iż w rejonie Olity 
z dniem 2 października rozpoczną się jesien 
ne manewry armji litewskiej, W manewrach 
weźmie udział pułk lotniczy, bataljon tech 
niezno - radjowy, batałjon sanitarny, dywiz 
jon czołgów, 2 pułki artylerji, 4 piechoty i 
pułk kawalerji. 

leży 
nieuszkodzone oryginalne opakowanie. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

  

   

   

  

  

: 
działają tabletki Togal przy bólach reu= 
matycznych, podagrze, bólach i rwaniu 
w stawach, neuralgji i przeziębieniu. Już 
od przeszło lat 15-tu z najlepszem po- 
wodzeniem stosuje się przy tych scho- 
rzeniach tabletki Togal. Przeszło 6000 
lekarzy, w tej liczbie wielu wybitnych 
profesorów, potwierdziło skuteczność 
działania tabletek Togal. Spróbujcie i 
przekonajcie się sami dziś jeszcze! Na- 

jednak zwracać baczną uwagę na 

slogal 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 1 października 1933 roka. 

9,00: czas; 9.05: uroczyste objęcie rozgło- 
śni poznańskiej przez Polskie Radjo; 9,25: 
gimnastyka; 9,40: muzyka; 9,45: dzieni 
rann 2: chwilka gosp. dom.; 10,30: na- 

żeństwo z W. Piekar; 11,45: muzyka z płyt; 
as; 12,10: komun. meteorol:; 12, 

transmisja z W. Piekar — odsłoniącie ta 
cy; 12,45: „Organizacja rzemiosła: — odczyt; 
13.00: poranek muzyczny; 14,00: „Jak sadzić 

giełda 
ja dla wszystkich; 15.00 
inek** — odczyt; 15,20: 

„Audycja dla wsz 16.00: Audycja dła 
dzieci; 16,30: kwadrans skrzypiec (płytyj; 
16,45: k rans literacki; 17, „Pani i ma- 
ma w le" — pogad. 17,15: Polska pieśń 
ludowa; 18,00: słuchowisko o Batorym; 19,00 

  

   

    

    

   

  

rolnicza; 
„Przygotow. 

  

    

  

  

Wesołe piosenki (płyty); 19,05: Litewska au- 
dycja literacka; 1925: rozmaitoś 
jotygodinik dla młodzieży; 19,45 program na 
poniedziałek; 19,50: muzyka lekka; 20,50: 
dziennik wieczorny: 21,00: Odczyt aktualny, 
21,15: Wesoła fala Iwx 22,15: wiadomo 
ści sportowe z poszczególnych rozgłośni; 22,25 
muzyka taneczna; kom. met.; 00: 
Muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁ 

; 19,30: Rad 

  

   
    

  

   
     

       

   dnia 2 października 1933 r. 
7,00 — 7, . Gimnastyka. Muzyka. 

Dziennk por. Muzyka. Chwilka gospodarcza. 
11,30: Przegląd prasy. 11,40: Wiad, eksp. — 
11,50: Wiiad. bieżące. 11,57: Czas. 12,0; Mu 

12,30: Dzienik poł. Kom. meteor. — 
2,85: D. ©. 1 15,25: Program dzienny. 

15,30: Giełda rolnicza, 15,40: Audycja dla dzie 
ie lato** — słuchowisko, pióra C 

ą 16,05: Koncert. 16,40 ancuski. 16,55: 
Koncert solistów. 17,50: Wil. kom. sport. -— 
18,00: „Roboty publiczne z Funduszu Pr: 
— odczyt. 18,20: Aud. żołnierska. 18,45 
retka francuska (płyty). 19,05: Z litews 
spraw aktualnych. 19,20: Rozmait. 19; 
„Adam Wieniawski — sylwetka* — wygł 
St. Niewiadomski. 19,30: Program na wtorek 
19,45: Dziennik wieczorny. 20,00: Koncesi. 
20,40 /spółczesna literatura rumuńska* — 
felj. 20,55: D. e. koncertu. 22,25: Wiad. sport. 
22,35: Muzyka tan. 23,00: Kom. meteor. — 

Muzyka tan. 
EDZIELA, dnia 1 października 1933 roku. 
Program rozgłośni warszawskiej jest :- 

dentyczny z progranjem rozgłośni wileń- 
skiej. 

   
  

    

         

  

   

      

   

KAWIAKI RADIOWE, 
PORANEK SYMFONICZNY. 

W nmiedziełę o godz. 13 rozgłośnia wileń- 
ska transmituje poranek symfoniczny z Fil 
harmonji Warszawskiej. Orkiestra wykona 
uwerturę do opery „Rusłan i Tardmiła* Glin 
ki, znana pianistka p. Zofja Rabcewiczowa 
odegra z towarzyszeniem orkiestry Koncert 
d-moll Rubinsteina. Zakończy poranek popu 
larna suita „Arlezjanka Nr. 1* Bizeta. 

KRÓL NIEMALOWANY. 
W. niedzielę o' godz. 18 nadane zostanie 

z Wiarszawy efektowne słuchowisko o Stefa 
nie Batorym pióra Janusza Stempowskiego 
p. t. „Król Niemalowany*. Wykonają tę au. 
dycję artyści teatrów warszawskich. 

WESOŁA FALA LWOWSKA. 
Humor w programie niedzielnym przynie 

sie wesoła fala lwowska o godz. 21,15. Na 
program jej złożą się piosenki, dwa zabaw 
ne skecze — „Okaz* humoreska Katajewa ł 

skecz J. Tota pt. „Opowiem wam kawał* — 
oraz dwa djalogi w gwarze lwowskiej. 

OSZCZĘDNOŚCI 
NAJKORZYSTNIEJ LOKOWAĆ 

w CENTRALNEJ KASIE 
SPÓŁEK ROLNICZYCH 
WILNO, MICKIEWICZĄ 28, TEL. 13-65 

Ri) 
jest jedną z najpowažniejszych instytucyj ban- 

kowych w Polsce, 

płaci od wkładów najwyższe oprocentowanie, 

zapewnia zwrot wkładów w każdym terminie 

SANTA i na żądanie w walucie złotej. 

  

  

jak i przeróbki. 

IRA YA CA 
NARODOWA 
LA a EI TU 

  

       

AGREST amerykańsk 
H. MAKOWSKI, Kruszwica. 

Wysyła się najmniej 10 krzaków — 2-letnich lub 1-rocznych. 
wielkości, różowy, gładki, cienkoskóry, słodki — nadaje slę tak do konsumeji 

Nadzwyczajna wydajność tego gatunku agrestu na wszystkich 
glebach i podane zalety czynią go godnym nazwy „POLSKICH WINOGRON". 

niepodlegający pleśni mącznistej, 
bardzo urodzajny, owocujący już 
w pierwszym roku, poleca firma: 

Owoc średniej 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25



! w 
nia bad: 
wyda k 
cie tym 

' skiego. 

  

KoU RJ EŻOR 

  

   

  

konieczności 
kowych Komisj 

wi (ce) na osobn 
* badania lekar 

    
    sowe potwierdz 

SPRAWY SZKOLNE 

  

niedz. 
Wielki na Pohulance gra po 

        

   

  

W I 

  

  

   

   

  

la sh go k m. o godz 

    

az drugi 

rody państwowej Je- 
Most** w obsadzie 

    

  

   

  

Mamy dzisiaj 

KURJER SPORTOWY 
Dzień dzisiejszy w sporcie. 

szereg ciekawych 

  

Drugiem wydarzeniem skierowu- 

    

ię Dziś: N.M.P. Różańc. — ULICA WILEŃSKA OTRZYMAŁA WO- — 17 nowych budynków szkolnych. Z no Ё : : : : 
Niedziela | ,,., Aniołów Stróżów DOCIĄGI. Wczoraj zakończone zostały robo- wym rokiem szkolnym na terenie Kuralor- „ Skoli kieg. 5 m ad Z sportowych. Pomówmy na  jącem naszą uwagę jest НС, lekko- 

” ty przy budowie wodociągów na ul. Wileń- jum Okręgu Szkołnego Wileńskiego oddano olimowa Si >zpakiewicza wstępie o tych, które najbardziej nas atletyczny w Katow Wilnianie SA аВ, : анЫ J : у : : ! dY : a 
skiej na przestrzeni od ul. Mickiewicza do do publicznego użytku 17 nowych budynków 3 interesują, a więc mecz o wejście do spotkają ląska. 1 Mostu Zielonego. 

    

szkolnych. 

        

> przed: sienie odbędzie się na 

      

Ligi. 

  

     

  

    

| pezdziera. Z gai s e s OE OEI лООО КОа či i Dzi aż E Dziś o godz. 14,30 na OR o RENO RAR 
ń ko t ` PO ZAROBEK a a S Alšėnas m prez mamy ciekawe zaw wody, które nie 

w Wiłnie z dnia 30-IX 1933 roku. A BRNA A DORON ZEE adr GA RL, PROG woda je cdóżieńkite Gdzaddźi 4 t Jka Mapesūdam. Džisisi : zastugują mecz czę L „igowe. W 
jechał służbowo do Warszawy. Wraca do Nh ującą waixę z Naprzodem. 1516] L. K. S. gra z Cracovią, we Lwo 

Ciśnienie 770 
Temp. średnia + 11 
"Temp. najw. -- 15 
Temp. najn. 7 

Opad 

  

      

Wiatr północno-zachodni 
'Tend. lekki wzrost 

Uwagi: 

DYŻURY 

ki: 
Paka — 

      

  

chmurno, wieczor! 

APTEK 

Dziś w nocy dyżurują następujące apt2: 

Antokolska 54, Siekierżyńskiego 

   skarbowe 
nieruchomości, 

gistratu, 
ności dokon 
czasie reorgan. 

owy 
jak wiadomo, w 
ły referaty terytorjalne, 

tkie podatki, 

  

  em rozpogodz. 

    

   

    

  

dotyczące 
szczególnych okręgów policyjnych. Ob: 

podział na okręgi ma być z 
ne zostaną jedynie dwa re 

   

        

wymiaru i poboru podatków 
lokalowego ora . 

ЩешЬ\.\‹і‹›\ыщьЬ w (widz. po 

wydz. podatkowym. istnia 
które koncentrowały 

mieszkał 

niesiony, utworzo 
ty: widowisko- 

  

   

    

   

  

Wilna i obejmuje urzędowanie dn. 2 b. m. 

GOSPODARCZA 

—— Delegaci spółdzielczości frian- 
euskiej w Wiłnie. W tych dniach ba- 
wili w Wilnie w Oddziale Związku 
Spółdzielczości Spożywców R. P. de- 
iegaci Federacji Kooperatyw Francu- 
skich dla zbadania możliwości zakn- 
pów grzybów na eksport do Francji. 

w łym roku zostaną pod- 

   

          

zespół operowy 
pierwsze przedstawienie o godz. 4 popoł. to 
prezentacja przepięknej 
„Halka“. 
zostały specjalnie zniżone. 
8 pod batutą znakomitego kapelmistrza Wa- 
lerjana Bierdiajewa wystawioną będzie „Uar 
men“ z Mossakowskim i Gołębiowskim w ra 

lach głównych męskich, z. 
wykona znakomita artystka opery warszaw 
skiej Hoffmanowa. 

10.30 rano do 2 po poł legitymacje zniżkowe 

- Występy Opery Wśrszawskiej. Dziś 
czynny jest dwukrotnie, 

opery Moniuszki 
Ceny miejsc na to przedstawieni: 

Wieczorem o 7. 

  

partję tytułowa 

     

  

szy mecz jeżeli nawet zakończy się hi 
storycznemi wynikami 
sumo przez się rozstrzygnie los piłkar 
ski albo W. K 

Prasa warszawska mecz ten rekla- 
muje specjalnie, 
wo interesuje się z kim grać będzie w 

fimale Polonia. 
Prasa warszawska w drużynie na- 

szej podkreśla Rogowa i piękno gry 

Zbroi. Ciekawi jesteśmy czy rzeczy- 

   ie Cz jek 1:0, to og 0 

  

lbo Naprzodu. 

gdyż Warszawa žy- 

  

Sporo imprez 

22 p. p. z Warszawianką, 
wie Wisła z Legją. 

W Bukareszcie armja polska roze 
gra mecz piłkarski z 
armji czeskiej. 

W Meranie rozpocznie się turniej 
tenisowy z udziałem naszych graczy. 

jest lekkoailet 
W Krakowie startują najlepsi lekko- 

   
arni grają z Wartą w Siedlcach 

w Krako- 

reprezentacją 

znych, 

    

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau- wy oraz referat skupia ający w. stkie inne | prz 

zowska róg Targowej, Szantyra — Legjono-  podaiki komunalne (od psów, rowerów, szyl- „ jęte próby zorganizowania skupu — Dzisiejszy poranek dła dzieci i mła-  wiścje piłkarze ci zagrają pięknie i atleci Polski w zawodach międzykfa- 

wa, zoo 53 Nowogródzka, Zającz- id itp.j. W tą reorg Eamisačią pa. grzybów na szeroką skalę. Sprawą tą PRA godz. dach czy gra ich zostanie odźwierciadlona bowych. W Łucku marsz 50 klm. © 
kowskiego — Witoldowa. nik nie ca zamieszkania bę- sowi: Ri LE ii RACZ, mie widowisko pióra an. J T : i misirzoktiuo Eiakia a Maras 

oraz Miejska — Wileńska Chomiczaw- dzie m ł zwracać się do jednego z tycn p a R SIĘ B ZAMMEKESOW ż Pałacu do cyrku”, które niezmiernie przy realnym wynikiem. Na mecz ten wy- s ie Walasi S 

skiego — W. Pohulanka 23, Chróścickiego — referatów w zależności od podatku, jaki ma Spółdzielnie wiejskie aby we właści- padło do gustu młodocianym widzom, bo- jechał do Warszawy specjalnie przez startuje alasiewiczówna. 

Ostrobramska 25, Filimonowicza — Wielka. do załatwienia. wym czasie przeprowadzić skup grzy- wiem ostatnie przedstawienia odbyły się przy nas wysłany nasz korespondent spo! - W samym zaś Wilnie mamy tylko 
    

— Zmiany personalne w Dyrekeji PKP 

    

   

    

PRĄDU STAŁ 
łym tygodniu 

  

OSOBISTA w | 

    

    

   
   

      

   
   

        

zy 
stępuje wreszcie do oddawna już 

      

   

  

bów we własnym zakresie z pominię- 
ciem kosztownego dla spożywców po- 
średnictwa. 

  

    
    

    

    
     
    

      

   

  

    

  

    

   

  

  

  

      

  

  

  

wypełnionej: widow 
Ceny miejsc od 20 gr. 

korzystają z ulg biletowych, 

   

   

    

Wycieczki szko!ne 

   

      

      
    

  

   

    

    

  

     

  

towy, który zda telefonicznie relacje z 
przebiegu 'tej emocjonującej walki. 
io LORDAI 

  

    

      

  

          

   
    

    

     

      
      

   

        

   

    

    

   
      

    

    

   

  

     

   

  

  

  

  

  

  

     
     

  

   
     

  

    

  

zawody kolarskie o godz. 15 na Pióro 
moncie i zawody kajakowe na Wilji. 

      

  

  

  

  

  

ulica Kasztanowa 7, m.5. 

Naczelnikiem wydziału finansowego PKP w nych. R ORO SZARO A (0-TEATR ROZMAIT! — SALA 
ėme Н a Eo aka A> u aiego na zmienny. obołty zainicjowane T 7 n A + + 7 NK ы z = Эа zk rzvie: nier a ZETWY "kuje z Wilnie mianowany został p. Zygmunt Ło zostaną AREA Uni io S bicza W: ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. a > OSTROBRAMSKA 5; В: niedzie- KIN A 1 FIL M Y. przył m niemal 2 przerwy po aa 

piński. M: ki k to Zwie . 22 polskie F.wa*Teozofic zawiadamia la (1 seans o godz. 2-eił fenomenalny film tym nieco głosikiem (w Meksyku, przez płot 
Rdza, L Pak kas ię i S IBUGRSE, se p. t. „Madame Butterfly“ х Sylwją Sidney + "NOG W KAIRZE z Kalifornją, prohibicji nie było nigdy, a 

ADMINISTRACYJNA a E S o S re: 2 PAR Gym 6 Biadzii ie dona 14 roli głównej. Na scenie przepiękna aktówka > я 2 e ki z Hollvwood musiały odbić 
А а je ędą stwa S! a dziele . „bi ы t- в)' й ы d 

— Zakaz połowu raków. Starostwo Gra- kontynuowane na ulicy Subocz. oraz że wznawią się pogadanki tęożoficzne, PR За Ш a AT legii ny OK š я Acjoe CAR SE | z | й У : a 3 At 2 S ae mistrza Januszkowskieso i Lisieckiej. A ES aa SRCOZA z czasu, Až 
dzkie podaje do wiadomości, że wzbroniony które odbywać się będą co niedzielę o godz. „Zakochiwa się kiedyś piękne war 2 w а jek wadzniE” 42BGW 
jest połów raków samic w czasie od 15 paź 17 w lokalu Towarzystwa — Arsenalska # ki w przystojnych Bachledach, czy Gą ses & i "ik zdo- 
dziernika do 21 lipca, zaś samców od 15.g0 Z UNIWERSYTETU m. Studjum baletowe Ł. Sawiny- ca, mnożyly sie idylle w kosodrzewinie etc. by : ЬЪ…ЁЁ“ 2 Wade 2 = 
października do 15 marca. Raki złowione = > OSOB pogadanka w dniu 1 paździ Dolskiej. a nawet małżeństwa Była moda na górali, — 2УЖае КФБ Panie dy: 
przypadkiem w tym czasie ochronnym, nale — Obowiązkowe badania lekarskie. Każ ka rb. poświęcona będzie pamięci dr. wkrótce po „odkryciu* Zakopanego i urocze (36 AE EE 
žy. 0 ile są żywe wpuścić do tej samej wo. dy ubiegający się o przyjęcie i jaż nowoprzy | Besant, ; „ lurystki leciaiy ba ulanych Pop: РЕ 
ai kid, a złówiono. Począwdzy 0d dhia jęty w roku akademickim 1933/34 na Uniwe1 Studjum artystki ców w białych „portka jak m „N d s» ы i br у kró Ik netra- 

20 paździenika nb. wsbronione фе уер е Эб Batorego obowiązany jst po. NADESŁANE. Basi uczeni Kompu. Ni e nie асса że pi „A pon i ery TT 
woženie, przesytanie, przenoszenie, kupow mai przód Kotniej. Plik A jókdca z0 Włosy wypadają! Gz L Miedzybai ny Jaśko c e swej wielbicielki mo: AZ CSR ZR Tak 

: SL kasis A aga a 7 Kon arską m ! : ty, il dało, a gdy 1 szalał АЬ ё 
E e is a ias Sa przez Senat Uniwersytetu Stefana Batorego. Jeżeli włos nie zadawalnia, zarówno < rodowego kon- zechci 4 y ae j J 5 rogtičiėių NE . ć Ч ° 
a złowionych przed czasem ochronnym). Ww tym cel należy się zgłosić do Dzieka ^ swędzenie głowy, hub wypać KSC Kes AS sprał ile włazło piękną turystkę za- NA WILENSKIM BRUAU 

Winni przekroczenia powyższego zakazu "alu właściwego Wydziału po kartę badania nie A nie trzeba zweklać LR zajutrz. po ślubie. ь к 
nkarani zostaną grzywny do 500 zł. lub lekarskiego, a po jej wypełnieniu, zgodnie z póź Nowoczesna nauka stw tystycznego w ie podobne historje dzieją się ws 59 WYADKÓW. 
aresztem do sześciu tygodni. zówkami na niej wydrukowanemi, tegoż Silvikriniam środek, który usw Ww ie, Sa- dzie, gdzie tylko są zapalone do W ciagu dnia wezorajszego zanotowane yg dni : н { arszawie, Sa В ze? Z 3 s 

ia lub nazajutrz, w każdym zaś razie ące ludzi zawdzię Ё a zwiedzań i przewodników wiełką uc w Wilnie 59 wypadków ulicznych, w tera 
MIEJSKA Później w czasie od 1 do 10 paźdz rowie. winy-Dolskiej — ymy, jak Ramon Novarro jako ognist 54 wykroczeń przeciwporządkowych. Poza- 

* : ` br. w godzinach od 9,30 do 12 należy zgło sów. Neo — Si Dąbrowskiego 7 Arab nabija w butle chude Angielki, a ne tem na Rynku Łukiskim wynikła krwawą 
— Konsumeja mięsa. Na larg miejski sić się do Biura Badań Lekarskich w Klinice  rzebne podglębiu włosów dla RE ok: pj Amerykanki. Szkoda, że niezła jka pomiędzy trzema gołębiarzami, w eza- 

spędzono 2146 sztuk bydła i nierogacii ty. Wewnętrznej na Antokolu. PE porostu. Kilka kropel Neo — Silvikrinu za- m. 2. Przyjęcie farsa przeszła w drugiej połowie w sentymen s której zosłał dotkliwie pobity niejaki 
Na konsumcję miejscową zakupiono 2055 Orzeczenie Komisji Lekarskiej jest'ważn»  wiera niejako miljony żyjących, aktywnyca codziennie od  talny melodramat, z fabułą zbliżoną do hi- fwanowski. Kres bójce położyła polieja osa- sztuk, I sztuk komisja sanitarna zbrakowa!a, na bieżący rok akademicki. е komór: storyjek gąsienicowo-kosodrzewinowych, ale  dzająe awanturujących się w areszcie. Na 
pozostałe zaś bydło zakupiła gmina wileńsko Komisja lekarska po zbadaniu kandyda- 25 na smutno. Różnica na tem polega kochan stępnie na Rynku Drzewnym w czasie 0h- 
— trocka. Spęd był dość ożywiony. Ceny ta wręczy mu odcinek I karty badań, który kowie piorą się to już ławy przytrzymano 3 złodziei kieszonko- 
w porównaniu z poprzedniemi tygodniami należy złożyć w Dziekanacie swego Wydz W przed šlubem, Ona jego, on ją (cudzemi rę- ch, któryeh osadzono w areszcie centrai. 
— uległy nieznacznej zniżce. łu. aklemiacii ji. kami), potem znów ona i zmów on... Ramonek nym do dyspozyeji 'władz sądowo-śledczych. 

: DZIŚ! Coś nowego pod słońcemi 55 | KODOWE EYWWOTONZERTNEO WARTE OOKIBRCCU ASO i 
w Coś niewidzian. pod księżycem! RAMON NOVARRO — — „Noc w Kairze ŚRN 

Arcydzieło, które upaja wschodniemi melodjami i gorącem tchnieni t ił. Ww łych i ora AS : 
ы eniem egzotycznej miłości pozostałyc 

rolach: Marna Loy i Reginald Denny. — Ramon Novarro odśpiewa cudowną „Pieśń miłosną nad Nilem”. S$ U K | E N į p ŁA SZ c 4 Y D A M 5 Ki c 4 
NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcie dźwiękowe. Seanse: 2—4—6—8—10.20 I. GODLEWSKIEJ dt 

я; ё pod t. 

Dziśt Najnowsze potężne arcydzieło — najlepszy film polski według Stefana Żeromskiego K 0 U V E L L E $ D E L A ań 0 D E 66 
33 
została przeniesiona na ul. Jagiellońską 6, m. 21 (Wileńska 34, m. 21) 
Maszyny do plisowania. Mereżki i gremplowanie materjału na miejscu. 

м Robota wykwintna. 

CENY: Robota sukni. ‚ od 8 zł. 

W rolnch głównych SAME ASY: Karolina Lubieńska, Bogusław Samborski, Kaz. Junosza-Stępowski, ee R: : 20 jak Józef Węgryn, Al. Zelwerowicz i in. Muzyka i CHÓR DANA. NAD PROGRAM: Wspaniałe dodatki. Mereżka jedwabi > i Uprasza się o przybycie na początek seansów: 2—4—6—8—10.15 Kozaki ik 

4 ma : | JUTRO PREMJERAI Piękny oraz czarująca MEBLE MEBLE i © = @ З'Ё Hiszpan, ulubieniec publiczności J 0 $ E M 0 J i c A gh MARIS NAJWIĘKSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE r. 6 OWICZ 
e ® z Be kochać się będą w filmie к т FIRMA MEBLI Choroby skórne, wener., 

ЕЕ om, M. WILRNKIN i Ska ggęzęe || „perzęgów męctęcych BAI = о еа Hanplowy 1843 r. od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 
4 Е © = : Wilno, Wielka 21 (poprzed. Tatarska 20) RJ 

® а ° ; poleca wszelkiego rodzaju meble w dużym | | Dr.Zeldowiczowa 
aS. = Gdy* serce: prze” wyborze tanio i solidnie Chor. kobiece, wenerycz- 

w R £ Rai mówi — rozum i ne, narządów moczowych 

L NL“ Яеа 3 2 A rozsądek milkną... sali SJ : — Przewyższający o CAŁE NIEBO wszystkie dotychczas. kreacje! Szczegóły jutro. Łodzianin Tapicer-Dekorator Władysław Mickiewicza 24, tel. 277 
й i Szczepański, otworzył wytwór- 

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! Wielki film (Grzeszna miłość egipskiego kapłana). W roli mumji R 4 ROC w WIRE "al. -Niemieckw2 H i 
L U X współez. Egiptu pełen wskrzeszonej do życia niezrówn. następca Len Chaneya — sklep frontowy, gzie poleca wł zo moon: enigs Br 

niesamowitości i grozy BORIS KARLOFF (niczapomniany „Frankenstein) ai: SS tapczan-łóżko, „fotele klu- Chorob: 
%ickiew. 11, tel. 15-61 | Któż to się oprze pokusie ujrzenia „Mumji”? „Mumja” pędniecała umysły całego świata i zainteresuje Wilno RSKO PROZĄ CRA k a oroby "skórne, | kresie tapicerstwa a także przerabiam wszelkie weneryczne 

miękkie meble i wykonywam gustowne dekoracje. 1 moczopłelowe, 
Wykonanie solidne i punktualne, obsługa fachowa. ulica Mickiewicza 4, 

j Większość powie żapewne: telefon 10-90, 

Precz z troskamii! | PROSZEK NES anga LAA umeblowany 16 
a | KOGUTKIEM Posłuchaj zatem co mówi odbiorca Edd 2 pl i 

Wszyscy do nas, do nas, po szczęśliwe losy || 7 49 NEO-SILVIKRIN'U: rzystania. z salonu i ie. | DT. Woltson | 
l-ej. klasy zreformowanej. 28.ej klsteowej Loterji, ! MIGRENO-NE RVOSIN)| „Z kuracji na włosy jestem nadzwyczaj A Kionų do wynejęez” Choroby skórne, 

Wszakże każdy wie doskonale, że najwięk j dausas \ zadowolony, ż moja była tys. |RONIOSANIO | Nickiewicza 22 m. 21 weneryczne, szakże każdy SB) oskonale, A B Ra, iwszą i najpopu* USUWA NAJUPORCZYWSZY na pokryta jest dziś długiemi i silnemi PA telef. 19-16. i moczopłciowe 
arniejszą w Wilnie jest kolektura są włosami. Znajomi i krewni ze zdumie- у я mami. | Wileńska 7, tel. 10-67 

ką NIEMIECKA 35, ! ч niem podziwiają me piękne faliste wi» znakiem; Za utrzymanie Sd rodu doj 146 
° telefon 13—17. BOL GŁOWY g „sy, wprost niewiarygodnem wydaje iin i skromne wynagrodzen'e 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40, Oddzial: Freta 5, i się, żeby na mojej połyskującej łysinie a os Akuszerka r 
GDZIE STALE PADAJĄ NAJWIĘKSZE WYGRANE. MIGRENĘ, NEWRALGJĘ В mogły kiedykolwiek porosnąć NA L. OSR S . 

W ostatniej 27-ej Loterii padły u nas następujące wygrane: < 1 a Jakim sposobem daje Politechni Lwowskie ! 
1 150.000 — 100.000 — 50.000 — 20.000 — 10.600 są Neo-Silvikrin ——— — 4 
i 6 wygrane pocieszenia po 5.000 zł. i wiele, wiele innych, B p Е tak cudowne wyniki E 1 lub 2 przyjmuje od 9 do 7 wiecz. | 

"Aika Auka EG o a 
Ciągnienie 1.ej klasy juž dn. 19 paždziernika. Cena '/, losu 10 zł. 

  

  
  

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 

    

Ponieważ Neo.Silyikrin sporządzony patea 

  

   

     

  

    

SILVIKRIN — GDAŃSK 

pokoje duże, ciepłe, z ia- KOWALSKINA 

  

     

  

  

  

     

   
    

    

Zamėwjenia sea ZP) aaa po wpłaceniu na G RYPE RT ZEZIĘBIENIA wafla © 4, oczyszczonych tenka (AG yao, W. Z. P. Nr. 69, 

— zawiera w6 Е Niemiecka 35 ni Е BÓ ;ARTRETYCZNE, dla porostu wło- ah — Instytut Piękności 
W WED DCH EW WGDCDOBIAĆ | PAP PDA GRZE : ЕЕ pra ia Oddział Paryskiej f-my į я i głowy. с BÓLE GŁOWY. ” 

j 28 Loteria Pań į o a 4 kl | STAWOWE, KOSTNE. ;'T.P. 2 jest Akos dia 8 zd awe „KEVA“ 

w =KIASOWA R B o wi | П5 W PROSZKI TE WYRABIAMY i W POSTACI Dlatego Neo-Silvikrin jest nieodzownym przy alica Miskiewiesa-No 8] Golaik Gdó GŁÓWNA WYGRANA 2 000 800 £ r leczeniu łysiny i innych niedomagań pc: RS KAŻE с zy й ететоп k 

w najszczęśliwszym wypadku & R zi: | TAB L ET E | przy poroście włosów jak m. p. wY- CWE 2 Sass Pa do 
$ 0 ь adzanićł SkdRycEk : й я ы Easy da akyda I koleklora | Pn Bana 3 mieszkanie Wynajem fortepianów | Odmładzanie twarzy. Le-, 

ч 26 EAZA į pianin i fisharmonij. czenie wszelkich wad ce: K. Gorzuchowskiego, z: Zamkowa 9 ZĄDAJCIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW. aki świeżo o snia Ceny umiarkowane. j 
£ m mie dostarczymy wraz z próbką Ned- ne, słoneczne, ciepłe, Tara 

са aa Join 1641 2, KO G UTEIE M ы Silvikrin-Shampoon'u. Załączony ka ma BAR pod Wilkiem 

y ° ! ` pon należy wyciąć i przesłać do firmy Midkiz wio śAJCAJE Mickiew:cza 33. 

  
  

  

  

ulica Portowa Nr. 28, tel. 8-22 
Udziela swym członkom pożyczek na cele produkcyjne ze spłatą jednora- 

PO LS Ki S PÓŁDZ l E L CZY L į c Y T A c j A przesłać w kopercie zaopatrzonej zna po 38 pokoje lub jedno „ZNICZ | 

Dyrekcja Zakładu Zastawniczego Komu- SBa jaka BAT. Šu Ааи, sro WO Przyjm posadę Wilno, Biskupia 4. 
B A N K R M Z Y nalnej Kasy Oszczędności m. Wilna WORŁÓ GOI © wygodami i owocowym ę „© Teleton 3-40. 

: Wilno, ul. Trocka 14 (mury po-Franci- с : Sde I ai, kelnerki i Dziela książkowe, 

W WILNIE RZ AEO Kira WSA: Edta Le (ia io ss : drakiżyókkiążkh: dka 
podaje do ogólnej wiadomości że dnia 17-g0 ь ‘5'__““_"‘_Ш*\“‘*‘‚'З‚"Ё"Ц"‘"".'_ы‘?“`р°"’_" й szaz). Tofórm: ma miejscu Kaucja 500 zł. urżędów, bilety wi“ 

Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością i 18-go pa 1983 r., o godz. 5-ej po R R lub ul. Portowa 3, m. 19| Oferty do Admin. zytowe, prospekty, 
й poł. odbędzie się w lokalu Zakładu, Wilno, DC НОО Kurjera Wileńsk.* zaproszenia, afisze ” z 

  

  

"TSW KACZE a za   

  

      

  

ul. Trocka 14 sprzedaż przez licytację niewy- 
kupionych i nie prolonsowanych zastawów, 

    

Bóttchergasse 23/27. 
imi mi ZEUIK ZDAC ZEZOREOWAEYZTOTY 

BEZPŁATNY KUPON 

  

3. Uznania o skuteczności preparatów 
'Neo-Silvikrin'u 

Wydaje: śniadania, obia- 
dy, kolacje. Zdrowe sma- 
czne i obfite. Ceny nis- 
kie. Abonament obiado- 
wy 25 zł. — GABINETY 

wiedzieć się u dozorcy 

  

2 MIESZKANIA 
  

  

POKOJE 2, 3 lub 4 pod „500 zł." 
  

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 

  

i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarazie 

— — Przyjmuje drobne oszczędności od l-go złotego przyjętych w Zakładzie za dowodami do Nr. REA stalas a da к, ее : 5 8 = WYKONYWA 

b. Kety ulgowe, terminy" ermity > sakes ES T | Ochmistrzynia | | PUNKTUALNIE 
Bank czynny codzień oprócz świąt i niedziel AUTORE BO ME TL domu —————— (R wynajęcia — Mickiewi- — TANIO — 
w godzinach 9 — 11 rano i 5 — 7 wieczór. października 1933 r. a Ni. 37, m. 3. Tamże | poszukuje posady SOLIDNIE 

DYREKCJA. 

= 

zową lub ratami, jmuj z ści 
i większe wkłady na solidne oprocentowanie. 

Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pogrzebowej     poczta : mieszkanie 4-pokojowe do majątku   Wszelkie wygody   ul. Subocz 47—1.       
Nauma= ===. 

   
  

  
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis-    


