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Andrzej I z dynastjiPilchaa Zamach na Kanclerza Dolfussa. 
ranny. — Sprawca aresztowany. Geneal 1 domu Romanowych 

  

1. nie- 

  

wymienia jedno imię And 

jakiego Andrzeja syna Jana, księcia 

  

pruskiego, który przybył z ziem 

litewskich na służbę do Jana Kality. 

Raz jeden więc już Prusy: ohdarzyły 

Rosję panującym, którego 

protoplastą był Andrzej. Czy nie na- 

tego, dopatrywać 

domem 

leżałoby wobec 

się znaku losu w tem, że i wódz osła- 

wionego Rondu, pan Pilchau-Świeto- 

zarow. ma także na imię Andrzej? 

Andrzej Romanow i Andrzej Pilchau 

—4o brzmi jak wróżba... 

Historja Rosji niejednokrotnie no- 

tuje to imię. Najbardziej px pułarne 

jest imię Andrzeja Bogolubskiego. 

Ale ten wybitny dzi: 

był tylko wielkim ks zciem, 

sarzem, i dlatego Andrzej Pilchau ze 
A> 

  

ałacz państwowy 
  

   nie ce- 

  

spokojnem sumieniem mioże się 

zwać Amdrzejem I. Cesarza Andrzeja 

kie j nie zanoto-    
dzieje rosyj cze 

  

wały. 
Każdy cesarz w 

probłem następcy tronu nie zachwiał 

podstawami mocarstwa, musi. nalu- 

rałnie, zaopatrzyć się w cesarzową. 

Co się tyczy dynastji Pilehau-Świeto- 

troska odpada. 

trosce o to, by 

zarowów — to ta 

Pani Pilehau istnieje, przytem jest 

to dama. która zna swoją wartość. 

Energiczna niewiasta. Wprawdzie nie 

mówi po rosyjsku, ale czyż ktokol- 

wiek kiedykotwiek stawiał rosy jskim 

cesarzowym podobne wymagania ? 

Na jednem z „państwowych* po- 

siedzeń Rondu pani Pilchau (Katarzy- 

na III) mówiła: 

—— Nie mam teraz czasu ani chęci 

do studjowania języka rosyjskiego. 

Zdążę to uczynić już w Rosji. Prze- 

cież Katarzyna Wiełka kiedy tam 

przyjechała też nie mówiła po rosyj- 

  

sku. 

Jeżeli Katarzyna III pod każdym 

względem będzie naśladowała Il-ga— 

biedny będzie Andrzej Il... 

Tymczasem jednak” ten 

ćxik* trenuje do momentu, gdy 

„Nad polem smierti zapyłajet 

Rossii nowaja zaria: 

truba pobiedno zaigrajet 

pri wjezdzie russkawo caria“. 

_ Śpieszę dodać, że wiersz ten jest 

arcydziełem samego Andrzeja Pil- 

chau. Niemiecki poeta Schiller dora- 

dzał: „Es sołl der Singer mit dem 

Kónig gehen!'* Tu mamy niezmiernie 

rzadki wypadek, gdy poeta nietylko 

idzie ręka w rękę ze swym władcą, 

ałe tworzy z nim jedną osobę! Zrese- 
tą w drugiem wydaniu tego utworu 

słowo „caria* zostało przetłumaczone 

„woždia“. 

„roi en 

na... 

Andrzej Pilchau-Swietozarow  u- 

waża siebie tymczasem za „wodza z 

łaski Bożej”. Mocą tej godności ko- 

piuje on wszystkie maniery i nawyk- 

nienia Adolfa Hitlera. Aktorzy pro- 

wincjonalni zawsze małpują stółecz- 

  

nych „ulubieńców publiczności. 

Swój utrzymany w stylu manifest 

do rosyjskiego narodu (od czegoż ma 

zacząć pretendent do tronu, jeżeli nie 

od manifestu?) rozpoczął Andrzej 

Pilchau od słów: „Z woli Opatrzności 

zostałem wodzem...* Jakże zresztą 

inaczej mógł rozpocząć? „Z woli nie- 

mieckiej policji politycznej stałem się 

wodzem rosyjskiego narodu brzmi 

niedobrze. „Z woli 

opatrzności* jest lepsze. 

Ponieważ powołanie się na Opatrz- 

ność mie zawsze jest dostateczną legi- 

tymacją, należy pomyśleć i o rekla- 

mie. Naskutek kalkulacyj wyższego 

rzędu niemieckie władze rozkazały 

zwolennikom Andrzeja I zdjąć uni- 

form. Nie może więc wódz urządzać 

parad, jak jego starszy kolega Adoif 

Hitler. Ale może, jak: każda baletnicz 

ka czy profesor czarnej i białej ma- 

gii naprodukować swoich fotosów, 

zaopatrzyć je w odpowiednie napisy 

  

zdecydowanie 

“ „detalieznie“ t. zn. 

    

i puścić w ruch... Reklama — rekla- 

mą, a i óweczka się przyda... 

Niech-no spróbuje jakiś tam Iwan 

Mironowicz 

  

Iwanowicz czy Moisiej 

nie kupić portretu „wodza*. Źle z nim 

będzie. Donosik pójdzie dokąd trzeba, 

a już stamłąd bardzo niedaleko do 

koncentracyjnego obozu w Oranien- 

baum. A jak dobrze pójdzie to i do 

podpalaczy Reichstagu zakwalifiku- 

ją... Supłają Fwan Iwanowicz z Moi- 

siej Mironowiczem mareczki i zgrzy- 

tając zębami kwpują: 

Trzeba kupić tę wstręlną mor- 

tak 

całe życie będzie niemiło. 

dę, inaczej trafisz, że przez 

Aparat subagentów dla sprzedaży 

fotografij pan Piłchau posiada dobry. 

Pan Pilchau wogóle nie jest laikiem 

w sprawach handlowych. Tylko że 

  

przedtem, zamiast własnych fotogra- 

fij sprzedawał.. kawę.  Sprzedawał 

rozwozit do do- 

mów. 

Zresztą i dzisiaj widocznie nie wy- 

rzekł się tej handlowej (?) działalno- 

Na 

sami spotkać motocykl herbacianej 

firmy Huecht i C-0, na którym wid- 

nieje zhitleryzowany herb Rosyjskie- 

ŚCI, ulicach Berlina można cza- 

go Człowiek, który za- Inyperjum 

rządzić odnowionem €esars*- 

kiem. tymczasem zaś kie- 

mierza 

    

went TOSY 

ruje motocyklem firmy herbacianej 

Huecht i C-o jest właśnie Andrzej 

Pierwszym z dynastji Piłchau-Świe- 

Obserwatos. 

  

tozarowów,,, 

Kancierz lekko      

  

WIEDEŃ (Pat). Dzisiaj o godzinie 
14,45 dokonano zamachu na kanele- 
rza Doliussa w gmachu parlamentu 
Kancłerz bawił tum na posiedzeniu 

klubu chrześcijańsko-społecznego i po 
ukończeniu posiedzenia wyszedł do 

kuluaru. Już przedtem zauważono pe 
wnego młodego czlowieka, któr mies 
pokojnie kręcił się po kuluarach. Na 
pytanie agenta policyjnego czego 50- 
bie życzy, odpowiedział, że ma do od 
dania kancierzowi 2 lisiy. Agent 0Ś- 
wiadczył, że listy te odbierze i wręczy 
kanclerzowi. 

W chwili gdy kanelerz wyszedł z 
sali posiedzeń klubu chrześcijańska- 
społecznego. detektyw oddał mu oisy 
dwa listy, równocześnie sprawca za- 
machu oddał do kanelerza dwa strza 
ły. Jedna z kul ugodziia kanelerza w 
klatkę piersiową, lecz odbiła się o ja 
kiś twardy przedmiot, druga kula tra- 

   

  

  

fiła kanclerza w ramię ji lekko go bra 

nila. 
Sprawea zamachu został natych- 

miast aresztowany. Jeśt to były żoł- 
nierz wydalony ze służby za knowa- 

nia narodowo-socjaiistyczne. 
Kanclerz Dolfuss zdołał bez pomo 

cy udać się na stację pomecy tekars- 
kiej, gdzie mu ramię opatrzona. Ra- 

na jest lekka. e 

  

Przebieg zamachu. 
WIEDEŃ, (PAT). — O przebiegu zama- 

chu donoszą dzienniki wiedeńskie co nastę 

puje: 
Kaneierz Dełtuss szedł właśnie z minist 

rem handłu Stockingerem, kiedy Dertil oddał 
do niego 2 strzały. Minister Stockinger rzu 
til się na Dertiła i wyrwał mu rewolwer z 
rąk. Kanclerz Dolfuss zawołał wtedy: „Zdaje 
mi się, że jestem traiiony*, poczem sam 
zdjął surdut. Na prawym rękawie koszuli 
widoczna hyła wielka krwawa piama. Na od 
głos strzałów wybiegli posłowie chrześcijań 
skc— społeczni z sali posiedzeń i rzucili się 

na zbrodniarza, policzkują go kilkakrotnie. 
Po opatrzeniu ran na sta ratunkowej kan 
elerz udał się o własnych siłach automo 
bilu i odjechał de domu. Na st: 
wej zastrzyknieto kanelerzowi se: 
ko težco 

WIE 

  

   

    

   m przeciw 

    
N. (PAT). W uzupełnieniu wia 

* ratunko" 

  

domtości © zamachu na kanclerza Dolfus 
donoszą, że pe zamachu kanclerz został na, 
tychmiast przewieziony na stację ratunko- 
wą, gdzie lekarze dokonali zdjęć renigenow 
skieh i stwierdzili, że pierwszy st etarl 
się © lewą stronę kłatki piersiowej t przebił 
ubranie, nie wywołał jednak żadnych obra_ 
żeń. Drugi strzał trafił w prawe przedramię 
i przestrzelił je, pocisk poszedł jednak tuż 
pod skórą, nie naruszając ani nerwów, ani 
naczyń krwionośnych. Stan kancierza jest 
stosunkowo dobry. Natychmiast po zdjęcia 
rentgenowskiem Gdwiedził rannego kanelerza 
wieekanelerz Fey i minister Schmitz. Kane- 
lerz po 6czyszczeniu rany | założeniu opał. 
runku udał się do swego mieszkania. 

Kaneierz Dołłuss obejmie dalej kierować 
ctwo agend rządowych, pozGstanie jednak 
narazie w domu. Sprawca zamachu nazwis 
kiem Rudolf Berti! został aresztowany. 

    

    

Wrażenie w Wiedniu. 
Wiadomeść o zamachu rozeszła się po 

mieście łotem błyskawiey. Wszędzie wyraża 
no oburzenie przeciwko sprawcy. Tłum publi 
cznośei zebrał się przed gmachem parłamen 
fu i przed mieszkaałiem kanclerza. W miesz 
kaniu Dolfussa złożyli wizyty prezydent re 
publiki Miklas, kardynał Innitzer, przedsła 
wiciele korpusu dyplomatycznego i ezłonko 
wie rząda. Po południu odbyło się posiedze 
nie rady ministrów, która uchwiłała wydać 

manifest do ludności. We środę odbędzie się 
nabożeństwo dziękczynne z powodu szezęśli 
wego ocalenią kanclerza, 

Wieczorem odbyła się wielka manifesta 
cja organizacyj t. zw. Frontu Ojezystego. — 
Zebrane tłumy manifestowały przed prywat 
nem mieszkaniem kanelerza, 

O godz. 20 w katedrze wiedeńskiej kan- 
clerz Dolfuss wygłosił przemówienie, w kió 
rem dziękował ludności za okaz. sympatię. 

  

Sprawca jest narodowym socjalistą. 
WIEDEŃ, (PAT), — Wieczorne dzienn'ki 

stwierdzają, że sprawea zamachu na kancie 
rza Dolfussa Józef Dertil ur. w r. 1911 jest 
zagorzałym zwolennikiem stronnictwa nare- 

> dowe — socjalistycznego. Brat jego niedaw 
no eheiał się przedostać do „Legjonu austr 
jackiego*, tworzonego w Bawarji, Na granicy 
austrjaeko — bawarskiej został on przych 

Wielka debata mniejszosciowa 
na Zgromadzeniu Ligi Narodów. 

GENEWA, (PAT). — W VI Komisji Zgro 

madzenia rozpoczęła, się wieika debata mniej 

szościowa. Debatę tę zapoczątkował 

DELEGAT NIEMIECKI VON KELLER. 

Przypomniawszy na wstępie dawniejsze pra 

pozycje niemieckie, zmicrzające de rozszerze 

nia uprawnień mniejszości i stworzenia sta 

łej komisji mniejszościowej i zaznaczywszy, 

że podtrzymuje je w pełni, von Kelłer prze 

szedł do „zasadniczego rozpatrzenia probie 

mu narodowościowego*, przyczem przedew 

szysikiem usilowal 
POŁĄCZYĆ SPRAWĘ MNIEJSZOŚCI 

Z KWESTJĄ GRANIC, 

twierdząc, jakoby wyznaczone przez trakta. 
ty pokojowe granice zniweczyły nadzieje, 

że zasada samostanowienia narodów będzie 

wziętą w rachubę. Celem traktatów mniejszo 

šeiowych bylo — według Kellera skonsolido 

wanie „nieusprawiedliwionych zmian teryte= 

jalnyeh*. Następnie mówea zwrócił się prze 

ciwko asymilacji obcych mniejszości, podkre 

ślając wzrost poczucia narodowego po woj- 

nie. Naród niemiecki czuje się nieodłącznie 

związany ze wszystkimi Niemeami, gdzie kol 

wiekby oni na Świecie mieszkali, ale chce 

uszanować te same uczucia innych narodów. 

Niemey — oświadczył von Keller — nie 
uznając pojęcia germanizacji. — Von Keller 

protestował dalej przeciwko łączeniu sprawy 
Żydów ze sprawą mniejszościową. 
ŻYDZI W NME NIE SĄ MNIEJSZO- 

ТА 
ani jezykową, ani narcdową i nigdy nie żąda 

li traktowanie ich jako takich. Kwestja reti 

jna nie edegrywa roli. Chodzi jedynie w 
Niemczech e problem demografiezny i spo 
ieczny, zaostrzony pe wojnie przez wędrów 

kę Żydów ze Wschodu. Problem ten jako cał 
kiem specjalny musi być też specjalnie rcz- 
wiązany. Zdaniem von Keliera, postępy na 
drodze zadawałającego rozwinięcia ochrony 

mniejs ci moga być osiągnięte 
TRZEMA SPOSOBAMI: 

1) przez układy dwustronne między dwo 
ma państwami, zainteresowanemi jednakowo 
w ochronie mniejszości, ?) przez generalizac 

ję ochrony mniejszości. Niemey są w dal 
szym ciągu gotowe pozytywnie rozpatrzyć ie 
sprawę pod warunkiem, że wszystkie państ 
wa europejskie zgodzą się na generalizacje. 

3)- przez rozwinięcie procedury  echrony 
mniejszości. Tę ostatnią droge uważa von 
Keler za najłatwiejszą. 

PARADOKSALNE WYSTĄPIENIE 
delegata niemieckiego zostało w tym ro 
odmiennie ocenione przez członków komi 
— Podezas gdy dawniej wystąpienia niemiec 
kie znajdowały w komisji pewien oddźwięk. 
mowa von Kellera przyjęta została dziś 

GROBOWEM MILCZENIEM. 
Natomiast 

DALSZE PRZEMÓWIENIA, 
wygłoszone w toku dyskusji przez delegata 

francuskiego Berengera, i delegata szwedzkie 
go Sandlera oraz delegata polskiege Raczyń 
skiego, były przez komisję gorąco oklaskiwa 
ne. 

Poe przemówieniu delegata szwedzkiego 

ZABRAŁ GŁOS MINISTER RACZYŃSKI. 
Nawiązując de przemówienia delegata nie 
mieekiego, minister Raczyński podkreślił, że 
© ile chodzi © generalizaeję zobowiązań 
mniejszościowych, istnieje 

ROZBIEŻNOŚĆ POGLĄDÓW! MIĘDZY 
DELEGACJĄ POLSKĄ I NIEMIECKĄ. 

          

   

    

Delegat polski nie chce roztrząsać motywów, 
które doprowadziły von Kelera. do postawie. 
nia sprawy na tej płaszczyźnie, ale o ile ee 
dzi o delegację polską, to domaga się ona 
generalizacji nie ze względów taktycznyc!:, 
lecz z głębokiego i szczerego przekonania. 

Minister Raczyński przypomniał następ 
nie debaty mniejszościowe z lat ubiegłych. 
podkreślając, że eorocznie proponowano ulep 
szenie procedury, ale propczycje te zawsze 
pcchodziły eń państw, nie podlegających sy 
stemowi cebrony mniejszcści i pragnących 
tyłko stosowania tego systemu w stosunku 
de innych. Państwa, związane traktatami, do 

kenasły natomiast generalizacji systemu, bez 
której cehrona mniejszości nie może posia 
dać prawdziwego autorytetu. 

  

Mówca przypomniał dalej mowę, wygle 
szena na ten temat przez ministra Zaleskie 
go, który wówczas podkreślił, że Gchrona 
mniejszości nie da sumieniu narodowemu peł 
nege zadośćuczynienia, dopóki wszystkie 
mniejszości nie będą ochronione i dopóki 
nie będzie zapewnione, że  rewindykacje 
mniejszościowe nie moga być inspirowane 

    

  

  

przez cbee ich przedmiotowi eele polityczue. 
Pierwszą rzeczą, której międzynarodowa mo 
ralmość musi zażądać jest, by w krajach, nie 
podlegających zobowiązaniem mniejszości 
wym, a któryeh reprezentanci uważają się 

zu powełanych do odegrywania roli obroń_ 
ców sprawiedliwości, sytuacja mniejszości 
nie daweła powodu do jakiejkołwiek kryty 
ki, Minister Raezyński stwierdził dalej, że 
dotąd ani jeden krok nie został uczyniony 
w kierunku generslizacji zebowiązań mniej- 
sześciowych. — Trzeba koniecznie zarejest 
rować prawdziwy postęp, bo choć  opinja 

   

świata wprawsłzie uległa ewolucji, ale to nie, 
wystarczy. Jeśli państwa reprezentowane tu 
taj, nie zadawalająe się abstrakcyjną dysku 
sją obowiązków narzucenych innym zdobę 
dą się na odwagę wzięcia tych ebowiązków 
także na siebie, to wówczas nietylko zapo 
biegną osłabieniu ohecnego systemu, ale rzu 
cą także podwaliny trwałej erganizacji. W 
tym te duchu — zakończył minister Raczyń 
ski swe przemówienie — i w nadziei znale. 
zienia poparcia dla idei eałkowieie zgodnej 
z duehem paktu Ligi Narodów delegacja pol 

ska złóżyła projekt rezolucji. 

  

     

Polski projekt rezolucji mniejszościowej. 
GENEWA (Pat). W szóstej komi- 

słi Zgromadzenia Łigi Narodów w to 
ku debaty mniejszościowej delegai 
polski minister Raczyński przedstawił 
następujący projekt rezolucji: 

„Zgromadzenie Ligi Narodów zwa 
żywszy, że ©becnie obowiązujące 

traktaty mażejszościowe, jak również 
tieklaraeje o międzynarodowej ochro 
nie maejszości, złożone przed Radą 

Ligi Narodów przez niektóre państwa 
ebhowiązują jedynie część członków 
Ligi Narodów, podczas gdy inni jej 

członkowie są wolni od wszełkiego zo 
bowiązania prawnego w tej dziedzi- 

nie, sądząc, że taki stan rzeczy zape 
wnia gwarancje międzynarodowe tyl 
ko niektórym zaniejszościom i pozo- 
stawia bez gchrony międzynarodowej 
inne, które w żadnym wypadku nie 
megą zaapelować do Ligi Narodów; 

Zważywszy, że tego rodzaju roz- 
różnianie między mniejszościami ©- 
chranianemi i nieochranianemi sprze 
ezne jest z uczuciami słuszności i spra 
wiedłiwości, biorące pod uwagę, że 

  

  

  

  

mniejszości rasowe, językowe i reli- 

gijne nieobjęte przez obecną ochronę 
mniejszości, a które mają te same pra 
wa do oehreny przez Ligę Narodów 
co mniejszości chronione, znajdują się 
niemal we wszystkiech krajach euro- 
pejskich i pozaeuropejskich, rezolue 

ja stwierdza, że obeene warunki mię 
dzynarodowej ochrony mniejszości 
nie są zgodne z podstawowemi zasada 
mi moralności międzynarodewej i są- 
dzi, że należy to naprawić przez za- 
warcie ogólnej konwencji ochrony 
maniejszości. Konwencja ta powinna 
zawierać te samie zobowiązania dla 

wszystkich członków Li! arodów i 
powinna zapewnić wszystkim mniej- 
szościom rasowym, językowym i reli 
gijnym ochrenę międzynarodową. 

W końcu rezolucji delegat polski 

prosi w konsekwencji Radę Ligi Naro 
dów o zamianowanie komisji studjów 
któraby zbadała problem i przedsta 
wiła na następnej sesji Zgromadzenia 
projekt ogólnej konwencji o ochronie 
mniejszości. 

  

  

  

    

- Dzień min. Becka. 
GENEWA (Pat), - Minister Beck 

przyjął w dniu 3 bm. przed południem 
delegata francuskiego Massigli. W po 
ludnie minister Beck obecny był na 
śniadaniu z delegatami państw bałtyc 
kich. wydamem przez łotewskiego mi 
nistra spraw zagranicznych Zalmaisa. 

Po południu minister Beck przyjął de 
legata Sjamu oraz szefa delegacji wło 

skiej - Aloisiego. Wieczorem mini- 
ster Beck wziął udział w. przyjęciu, 
wydanem przez przewodniczącego 
Zgromadzenia. 

wyeony przez władze austrjackie i ukarany 
kilkutygodniowym aresztem. Ojezym Derti 
lų dr. Guenther był również zwolennikiem 
stronnictwa narodowe — socjalistycznego. -— 
Dertił przed 3 miesiącami został wydałony 
z wojska agitację narodowe — socjali_ 

styczną. 

Kondolencja premjera 
Jedrzejewicza. 

WARSZAWA (Pat). Pan prezes Ra 
dy Ministrow Jedrzojewicz wystoso- 
wal dziš do kanclerzą Dolfussa nastę 
pujący telegram: 

J. E. Pan Dołfuss, Kanclerz Związkowy. 
Wiedeń. — Głęboko oburzony powtórnym 
zamachem, skierowanym przeciwko  osabie 

Waszej Ekscełeneji, pragnę mu wyrazić me 
najserdeczniejsze powinszowania z powodu 
szezęśliwego uniknięcia zamachu 6raz życze 
nia szybkiego powrotu do zdrowia. 

—wo()0— 

Kronika telegraficzna. 
— VI międzynarodowy kongres ageneyj 

telegraficznych uchwalił wniosek P. A. T. — 
mający na celu przeniesienie głównego eięż: 
ru informacyjnego na transmisję radjową. 

— Lotnik Wirth spadł ze swym aparatem 
do jeziora Breitling i utonął. 

— Zdobywcy puharu Gordon — Bennetta 
kpt. Hymek i por. Burzyński przybyli wczo 
raj do Nowego Yorku, skąd po południu od 
płynęli na parowcu „Košciuszko“ do kraju. 

Podjpisali oni na pożyczkę narodową cało 
miesięczną swą pensję. 

  

  

  

Administracja czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

а — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. 

Marszałek Piłsudski 
honorowym obywa- 

telem Krakowa. | 
KRAKÓW (Pat). W sali rady miej 

skiej w ratuszu krakowskim odbyło 
się dziś o godzinie 12-ej w połudńie 
nadzwyczajne uroczyste posiedzenie 
rady miasta, na którem nadano Mar- 
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu ho- 
norowe obywatelstwo miastą Krako- 

wa. Na podjum prezydjałnem, na bro 

kacie, widniał pertret Marszałka Pił-. 
sudskiego w otoku zieleni, nad nim 
zaś godło państwa na tle kwiatów, 
przepasanych wstęgą o barwach pań- 
stwowych. W mpierwsz”ch miejscąch 
na krzesłach radzieckich zasiedli: wi- 
ecewojewoda Walieki, dowódca korpu 

su sen. Łuczyński z zastępcą d-cy OK 
pik, Bolesławowiezem, ksiądz Liskup 
Respond, grupa posłów i senatorów 
BBWR, prezes Akademji Umiejetnoś- 
ci prof, dr. Kostanecki, ks. infułat Ku 
linowski. W dalszych rzędach zasied 
li radni miasta in corpore i pr.edsta 
wiciele różnych organizacyj i obywa 
telstwa krakowskiego. 

O godzinie 12-e“ "rezydent miasla 
Krakowa dr. Kapłicki otworzył uro- 
czyste posiedzenie, wygłaszając nastę 

pujące przemówienie: 
„Miasto Kraków spełnia swój obowiązek 

wobec największego Polaka doby współczes- 
nej. Za chwilę nadamy honorowe obywałtels| 
wo Józefowi Piłsudskiemu i obdarzyimy Mai 
szałka najwyższą godnością, jaką miasto Kra 
ków rozporządza. Będziemy mieli zaszezyt 
zaliczyć w poczet obywateli honorowych Mar 
szałka, który jest Wskrzesicielem Polski. 
której kamień grobowy inocną ręką uchwycił 
i precz odrzucił, A gdy Polska z gróbu pow 
stała, mieczem ostrym od wrega ją obronił. 
Będziemy mieli zaszczyt obdarzyć obywatelst 
wem honoróowem męża, który Polską silną 
ręką rządzi i buduje Psństwe — mocarstwo 
Poczytuję sobie za zaszczyt najwyższy w ży: 
ciu mojem, że będę mógł Radzie Miejskiej 
przedstawić wniosek nadania obywatelstwa 
hencrowego Największemu Mężowi w Poi. 

sce“, 

Po wygloszeniu | przemėowienia 
prezydent miasta dr. Kaplicki oddał 
pod głosowanie następujący wniosek: 
„Zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 23. 
III. 1953 r. Rada Miejska nadaje oby- 
watelsiwo honorowe miasta Krakowa 
Józefowi Piłsudskiemu, Pierwszema 
Marszałkowi Polski*. W tym momen 
cie wszyscy obecni powstali z miejsę 
i zgotowali długotrwałą entuzjastycz 
ną owację na cz Wodza Narodu 
Marszałka Piłsudskiego. Równocześ: 
nie chór urzędników miejskich od 
piewał Pierwszą Brygadę. Po chwiłi 
prezydent miasta oddał pod głosowa 
nie drugi wniosek, również przyjęty 
jednomyślnie, zawierający uchwałę na 
dania ulicy Wolskiej nazwy ulicy Jó 
zefa Piłsudskiego. Wkońcu prezydent — 
zawiadomił, że w najbliższym czasie 
przy uliey Wolskiej zostanie wmuro- 
wana tabl pamiątkowa, której 0d-- 
słonięcie nastąpi w dniu Imienin Mar 
szałka Piłsudskiego, t. j. 19 marea 
1934 roku. : 

  

   

   
   

    

   
    

    

   

   
  

Požyczka Narodowa. 
Około 270 milionów. 

WARSZAWA (Pat), Według meł- 
dunków jakie otreymał do południa 
dn. 3 bm. komisarz generalny Pożycz 
ki Narodowej min. Ktarzyński, sub- 
skrybowano na terenie pałego państ- 
wa pożyczkę narodową na sumę 
255.901.350 złotych. 

WARSZAWA (Pat), Według mel- 
dunków jakie (otrzymał do godziny 
9.30 wieczorem komisarz generalny/ 
Pożyczki Naredowej min. St. Starzyń 
ski, subskrybowano na te:enie całego 
państwa sumę 269,471.350 złotych. 

OBWIESZCZENIE. 
Termin zamknięcia subskrypcji 6”/, Pożyczki Narodowej, ustalony 

pierwotnie na dzień 7 
dziernika 1933 r. 

października 1933 r. skraca się do dnia 5 paź- 

Do dnia 7 października 1933 r. subskrypcję przyjmować będą jedy- 
nie Kasy Urzędów Skarbowych od »sób, pragnących nabyć obligacje 6'/, 
Pożyczki Narodowej za należności od Skarbu Państwa, stosownie do o0b- : 
wieszczenia Ministrą Skarbu z dnia z dnia 16 września 1933 r. (Monitor | 

Polski z dnia 20 września 1933 r. Nr. 216). 
(—) STEFAN STARZYŃSKI 

Komisarz Generalny 
POŻYCZKI NARODOWEJ. 

Warszawa, dnia 2 października 1933 r. 

  

Proces Samborski. | 
SAMBOR, (PAT). — Wtorek nie przyniósł 

żadnych sensacyj i niespodzianek w przeci 
wieństwie do ostatnich dni procesu. 

Przewodniezący Wądraszewski rozpoczy 
na odczytywanie szeregu akt i dokumentów 
W kolejnym porządku odczytywane są: -— 
pierwsze meldunki władz o zabójstwie ś. p. 
posła Tadeusza Hołówki, protokóły oględzin 
miejsea, gdzie dokonane zostało morderstwo, 
oraz sekcji zwłek. Następnie przewodniczący 

cdezytuje poszczególne ustępy z czasopism: 
komunistycznych i ulotki OUN., omawiające 
sprawę zabójstwa, wyjątki z nielegalnego cza' 
sopisrfa „Surny* z roku 1929 pod tyt. „Coś 
niecoś © prowokatorach* oraz inne materja 
ły, z których wynika, że OUN. zaleciła swym 
ezłonkom nawiązywanie kontaktu z polieją 
i które potwierdzają w tej mierze informaeje 
TI Oddziału. 

Dalszy ciąg procesu we Środę © godz. % r.



„nych. Jest to jednak 

Ž RU UOR: JP 4 w L LE NS KI 

Na Dalekim Wschodzie bez zmian. 
Na horyzoncie polilycznym Dale- 

kiego Wschodu w dalszym с 
bią się chmury. Wipri wdzie przycich- 
ła już od kiłku miesięcy ostra wy- 
miana not i frazesów dyplomatye 

raczej © 
uspokojenie 

  

    

    

przed burzą, aniżeli 
umysłów. W: tej ciszy tem wyraźniej 

słychać ostrzenie noży — jak się ob- 
razowo wyraża jedno z czołowych 

pism sowieckich. 
Gdy się mówi o Dalekim Wscho- 

dzie, myśli się zwykle o konflikcie 
japońsko-chińskim, a w. dalszym pla- 
nie — możliwości wojny japońsko- 
sowieckiej. . Oczywiście, zarówno 
„pierwszy jak też druga nie straciły 
jeszcze swej aktualności. Japonja po- 
stawiła kolosa chińskiego i niedźwie 
dzia rosyjskiego przed faktami doko- 
nanemi. Zajęła Mandżurję i Jehol, 
wozciągnęła faktyczną kontrolę nad 
©bszarami, położonemi na południe 
od Wielkiego Muru, podjęła walkę 
w graniczącej z Mongolją prowincji 
Czahar. Ignoruje na każdym kroku 
prawa rosyjskie w Mandżurji północ- 
mej, szykuje się do okupacji Mongo- 
Yji. Na to wszystko Sowiety odpowia- 
dają jak najlepiej idącą ustępliwo- 

ścią, zaś Chiny — tradycyjną bierno- 
SŚcią. W takich warunkach trudno— 
przynajmniej narazie—poważnie tra- 
%ktować groźbę 'wojny  japońsko-so- 
iwieckiej. Chodzi o groźbę wojny na 
wnacznie szerszą skalę. 

Zanim do tego wrócimy, omówimy 
*w imię bezstronności stan pogotowia 
“brojnego, zarządzony przez $owiely 

w ostatnich kilkunastu miesiącach w 
*$yberji Wschodniej. Powołuję się 

przytem na cyfry, dostarczone przez 

*korespondenta angielskiej „Morning 

Post“ p. Wrede: 
Jeszcze przed paru laty na olbrzy- 

mich przestrzeniach Rosji azjatyckiej 
stacjonowało zaledwie 6 niepełnych 
*dywizyj piechoty (8 proc. ogółu pie- 
ehoty) i 2 brygady kawalerji. Obec- 
mie, na wschodniej granicy Syberji 

skoncentrowały Sowiety 10 dywizy 

piechoty, I dywizję kawalerji, 2 sa- 
modzielne brygady jazdy i 3 wyboro- 

we oddziały GPU (w tej liczbie och- 
wona kolei i straż pograniczna). Op- 
rócz tych przerzuconych z Rosji eu- 
ropejskiej jednostek, stworzono w SY 
berji wschodniej szereg autonomic:. 
mych, łokalnych formacyj bojowych 
o nieznanym bliżej składzie liczeb- 
nym. Wreszcie, osobno wymienić na- 
leży bataljony rezerwy, złożone z wy- 
jpróbowanych komunistów chińskich 
i koreańskich. 
„. Jeżeli chodzi o uzbrojenie tych 
kvojsk, niewiele pozostawia ono do 
życzenia. «Przerzucono do Syberji 
«wschodniej 350—400 samolotów włas 
mej najnowszej konstrukcji sowiec- 
ikiejj 180—200 czołgów, 450—500 
dział, w tej liczbie ciężkich haubic 
nowoczesnych. Zwiększono znacznie 
stan liczebny broni maszynowej. Obe- 
©nie na dywizję przypada do 500 ka- 
rabinów maszynowych, w tem 4b 
proc — ciężkich (CKM). Ściągnięto, 
oprócz czołgów. również auto i po- 
«ciągi pancerne, Zwrócono szczególną 

      

   

  

    

  

      

  

nawet kobiety od lat 16—50 płacąc 
im dziennie 1—1.50 rb. Od roku pra- 
cuję się gorączkowo nad budową dru 
giego toru na linji transsyberyjskiej. 
Zbudowano 40 nowych lotnisk wo- 
jennych. 

Jak widzimy, Sowiety nie zasy- 
piają gruszek w popiele. Wschodnia 
Syberja przekształca się w gorączko- 
wem temipie w jeden wielki obóz wo- 
jenny, najeżony armatami, bruczący 
motorami czołgów i samolotów. 

A Japonja? " Ta również nie ustaje 
w zbrojeniach. Japońskie M-stwo Ma- 
rynarki opracowało płan budowy no 
wych jednostek morskich w postaci 

2 torpedowców, 2 pancerników, Lt 
krążowników, 6 łodzi podwodnych. 
Ponadto ma powstać 8 nowych es- 
kadr hydroplanow  wojskowyc 
Wszystko to razem ma pochłoną 
460 miljonów yen, z czego 170 miljo- 
nów ma pokryć budżet przyszłorocz- 
ny. Niezależnie od tego wre praca w 
armji łądowej, nieustannie szkołonej 
i zaopatrywanej w najnowocześniej- 
szy sprzęt wojenny. Czytaliśmy «prze 

niedawno sensacyjną wiadomość 
o japońskich wynałazkach wojennych 
(żywe torpedy,  samoloty--bomhy 
it da 

Mimo wszystko jednak, mimo te 
imponujące zbrojenia sowieckie i ja- 
pońskie, mimo sarkania prasy mo- 
skiewskiej na japońską bezceremon- 
jalną obłudę w stosunku do sprawy 

kolei wschodnio-chińskiej, nie bez 

  

   

  

    

  

  

słuszności dowodzi paryski „Le 
'Temps', że do kroków wojennych 
pomiędzy Rosją a Japonją gardzo da- 
leko, dalej niż do starcia między Ja- 
'ponją a Ameryką, ściślej: między ra- 
są żółtą a białą. 

Istotnie, kłębiące się na Dalekim 
Wschodzie chmury zdają się eora/ 

bardziej przewałać na Pacyfik. Już 
nie chodzi o Mandżurję, Jehol, Peki 
czy Władywostok. Chodzi g coś bar- 
dziej istotnego, bardziej globałnego—- 
o władztwo nad kontynentem azja- 
tyckim. : 

Truizm ten nie jest nowością. Już 
dawno aulorowie, pisarze, publicyše:, 
dyplomaci wszelkiego autoramentu 
przepowiada “ją, 2е przyszła wojna 
światowa rozegra się na wodach oce 

anu Spokojnego. Mało kto dotych- 
czas temu przeczył, lecz powszechnie 
się zdawało, że to muzyka dalekiej 

przyszłości, kwestja kilkudziesięciu 
lat conajmniej. Tymczasem te odległe 
napozór perspektywy zdają się przy- 
bierać kształty coraz realniejsze. 

Zarysowują się, coraz wyraźniej 
przeciwieństwa gospodarczo-politycz 
ne pomiędzy Japonją a Auglją, O an- 

tagonizmie _ japońsko-amerykańskim 
niema co nawet mówić. $t. Zjedno- 
czone wzmacniają nagwałt swe sit; 
morskie. Już przed rokiem gros floty 
amerykańskiej przerzucił Waszyns - 
ton na wody Pacyfiku. W Fu-Kien 
(Chiny południowe) budują U. S. A. 
bazę morską. Do Chin. wciąż płyną 

   

  

    

  

Minister Paul-Boncour 
zapowiada swój przyjazd do Polski. 

Rozmowa Naczelnego Dyrektora Ajencji „Iskra“ 
z min. Paul - Bancourem. 

Minister Paul Boncour w towarzystwie ministra Becka u wejścia do 

  

francuskiego 
ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

  

Naczelny dyrektor Ajencji „lskr 
p. Mieczysław. Ścieżyński miał spo- 
sobność odbycia rózmowy z minist- 
rem spraw zagranicznych Francji p. 

Min. Paul-Boncour 
upoważnił dyr. Ścieżyńskiego do po- 
dania tekstu tej interesującej rozmo- 
wy do wiadomości polskiej opinji pu- 

Paul-Bonc0ur: „Jest mi 
szczególnie przyjemnie, że prawie na- 
zajutrz po wizycie polskiego ministra 
spraw zagranicznych w Paryżu mogę 

rozmawiać z przedstawicie- 
„Iskra, Zdaje mi się, że 

wasza opinja publiczna oceniła kon- 
sekwencje tej podróży. Jestem z tego 

„Panie Ministrze, 
polska prasa i opinja publiczna dały 
rzeczywiście wyraz swemu zadowo- 
leniu widząc, że nanowo stwierdzono 
węzły przyjaźni między naszemi dwo- 

ęcie, zgotowane 
mojemu staremu przyjacielowi, mini- 

w Paryżu spotkało 
się u nas z należytą oceną“ 

Paul-Boncour: „To, co Pan właś- 
nie powiada, jest mi tem milsze, że 
naprawdę byłem uszczęśliwiony, mo- 

ponownie z waszym 
ministrem spraw zagranicznych !e 

  

  

SPÓŁEK ROLNICZYCH 
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65 

    instytucyj ban- 

Ł wagę na broń chemiczną (gazy). Po- 

Ę śpiesznie rozbudowano twierdze i for- 
' ty w rejonach Władywostoku, Chaba- 

rowska, Błagowieszczeńska, Czyty.  Paul-Boncourem. 
? Do robót ziemnych zaprzągnięto miej 

scową ludność cywilną, wspomaganą 
przez tysiące więźniów z obozów kon y у 
centracyjnych. Zmuszono do pracy  blicznej. 

4 Min. 
i S$ rzedaj ziemię orną i łąki 

p ę w dowolnej ilości 
nad. brzegiem rzeki 12 kil. od Wilna 
3 kil. od stacji Wilno Piłsudskiego 

4 13 =- 5. znowu 

+ 5 lem Ajencji 
| PAST PCZK POS TARO AZT ZNTENAACZCA 

Cenny dla każdego W Wilnie zł. 1.50 
kto poznał bogac- z przesył. zł. 2.— bardzo zadowolony”. 
twa naszych ziem PSTN KE 
i zwiedzał Tip Dyr. Sciežyūski: 

Informator Społeczno-Gospodarczy 

Ziemie Północno-Wschodnie 
Rzeczpospolitej 

zawiera dane, dotyczące na RZY ž A 
województw: Wileńskie- ma krajami. Pi 
go, Nowogródzkiego, Po- Bah 
leskiego i Białostockiego strowi eckowi 
oraz skorowidz około 1 000 
ważniejsz. miejscowości. 

Do nabycia w ksiągarniach i kioskach, 

Korespondencję kierować pod adresem 
Józef Święcicki — Wilno, Sierskow- : 
skiego 14,m. 2 — Konto P.K.O. 141323 gąc nawiązać 

Ра 

= # 

"jest jedną z najpoważniejszych 
: kowych w Polsce, 

płaci od wkładów najwyższe oprocentowanie, 

ay Na "zwrot wkładów w każdym terminie 
' na żądanie w walucie złotej. 

łez lod w sia: 

 ——— 

węzły osobiste, które datują się z cza- 
sów mej podróży do Polski w 1926 

  

   
Ścieżyński: „Zdaj je mi się, że Pan 

Beck miał wtedy polecenie towarzy- 
szenia Panu Ministrowi w czasie jego 
pobytu w Polsce". 

Paul-Boneour: „Tak jest. Dzięki 
p. Beckowi mogłem wejrzeć w po- 
trzeby waszego kraju, który zwiedzi- 
łem w jego towarzystwie. Ten pierw. 
szy mój kontakt z Polską i z jednym 
z waszych polityków, który miał na- 
stępnie kierować jej stosunkami za- 
granicznemi, bardzo mnie zaintere- 
sował. Zachowuję to we wdzięcznej 
pamięci, która wyraziła się też na- 
stępnie w owocnej współpracy w Ge- 
newie, przy sposobności prac komisii 
przygotowawczej do Konferencji Roz- 
brojeniowej“ 

Ścieżyński: „Tak je 
nistrze. Tak, jak i w każdym innym 
kierunku, w którym moja ojczyzna 
starała się współpracować narówni 7 
Pańską nad utrzymaniem pokoju*. 

Paul-Boncour: „W. stwierdzeniu 
tem odnajduję echo ostatnich naszych 
rezmów w R 

Śeieżyński: „Czyż rozmowy te nie 
były zresztą potrzebne z powodu nie 
porozumień, utrudniaj cych stosunki 
'polsko-francuskie, nie naležalo 
poszukać źródła takiego stanu rze- 

czy? 
Paul-Bonceour: „Ależ żadnych nie- 

porozumień! Nie mogłoby ich być 
między Polską a Francją. W każdym 
wypadku jeżeli jakiekolwiek niepo- 
rozumienia mogłyby być wytworzone 
przez taką lub inną kampanję pra- 
sową w jednym lub drugim kraju—: 
wystarczy zupełnie dla rozchwiania 
ich osobisty kontakt dwóch ludzi, już 
i tak związanych wzajemną sympatją 
osobistą, zrodzoną w ciągu podróży 
przez miasta i przez wsie polskie i 
wobec tak wspaniałej żywotności Pań 
skich rodaków” 

Ścieżyński: „Czy nie chciałby Pan, 
Panie Ministrze, powtórzyć tej po- 
dróży obecnie i przywieźć w ten spo- 
sób oficjalnie pozdrowienia Francji?* 

Paul-Boncour: „Jest to perspek- 
tywa, która mi się bardzo uśmiecha. 
Zrealizowanie jej pozwoliłoby mi ma 
obserwacje ewolucji, jaką wasz kraj 
przebył od 1926 roku. Mógłbym też 
rozmawiać z waszymi politykami o 

  

   

  

t, Panie Mi- 

      

   

    

   

    

+ 5,70 — 

miljony dolarów, samoloty, instruk- 
torzy. Posiadanie fioty, zdolnej bro- 
nić amerykańskich przywilejów, bro- 
nić Filipin i szachować Japonję na 
Pacyfiku —- stało się zdecydowanym 
programem amerykańskiego minist- 

ra marynarki $wansona. Mimo kry- 
zysu, o cofnięciu miljonowych kredy- 
tów na rozbudowę floty niema w 
Ameryce mowy. Wreszcie, zaniepo 
kojenie i niezadowolenie w Japonji 

wywołało zajęcie przez flotę francus- 
ka 9 wysepek na wschód od Indochin 
Wysepki te, znane pod nazwą Ry 
kich mają duże znaczenie strategic”- 
ne, jako punki wypadowy i oparci» 
dla floty wojennej. 

Słowem. na widownię wypływa 
coraz więcej białych przeciwników 
Japonji. Stany Zjedn., Anglja, Rosja, 
Francja Chmury się zgęszcza ją. 

Żółci i biali gorączkowo się zbroją. 
Rozgrywka się zbliża. 

Przyczyny? Jak zwykle, gospodar 
cze, Chodzi o rynki azjatyckie, o nie 
zmierzone w swej pojemności rynki: 
chiński, induski, indochiński, Japo- 

    

   

    

   

  

nja zalewa je swemi wyrobanui, sprze- 
ch diunipingowych 

ji Się zagrożońą w 
przywiłe- 
tam 

dawanemi po e 
Biała rasa 
swych dotychczasówych 
jach. Gdzie idzie 0 zloto, 

krew polać musi. 
Na Dałekium Wschodzie ł mian. 

Nad Pacyfikiem gromadzą się chmu- 
ry. brzemienne w błyskawice. 

że : 2 T. J— 

    

się i 

  

  

  

            

  

‚ № Zamku. 
WARSZAWA (Pat). 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 
3 bm. rektora Uniw ytetu Jagielloń 
skiego prof. Maziarskiego, który przy 
był się przedstawić Panu Prezydento- 
wl. 

Pan Prezy- 

   

  

Nowy poseł Rzplitej 
wyjechał do Berlina. 

WARSZAWA (Pat). Wyjecmal do 
Berlina nowomianowany poseł Rze- 

czypospolitej Polskiej Józet Lipski, w 
towarzystwie radcy poselstwa Steta- 
na Laubomirskiego. Posła żegnali na 

dworcu członkowie poselstwa niemie 
ckiego w Warszawie i liczni urzędni- 
cy MSZ. я 

BERLIN (Pat). We wtorek przy- 

był do Berlina minister Józef Lipski, 

mianowany posłem Rzeczypospolitej 
przy rządzie Rzeszy, Przybywającego 
ministra powitali na dworcu śląskim 
przedstawiciełe niemieckiego urzędu 
spraw zagranicznych, personel posel 
stwa polskiego w Berlinie z radcą Wy 
szyńskim na czele i kodsulem general 
nym dr. Gawrońskim oraz przedsta 
wiciele kolonji polskiej w Berlinie. 

|| GIEŁDA WARSZAWSKA. 
JARSZAWIA,. (PAT). — DEWIZY:; 

įdyn 27,82 — 27,30 — 27,45 — 27,1 
York 5,67 — 5,71 — 5.63. Noi York 

5,69 — 5,73 — 5,66. Paryż 34 3 
35,04 — 34,86. Szwajcarja 178,05 173,48 
172,62. Berlin w obr. pryw. 212,75 — 212,85. 

  

  

  

  

Lo: 
Now      

    

  

Czy Francja się 
rozbroi? 

Echa wystąpienia Pertinaxa. 
PARYŻ, (PAT). — Wtzorajsze rewelacje 

Periinaxa w sprawie rzekomej zgody rza 
francuskiego na zmniejszenie eicktywów wy 
wołały olbrzymie wrażenie w kołaeh poliiy 

eznych. 
Dzisiejsza przsa, zarówno prawieowa, jak 

i lewicowa, poświęca temu obszerne komen 
tarze. 

W „Echo de Paris* Pertinax w d 
ciągu podtrzymuje swe informacje i stara 
wykazać nieistotn. demarche agencji H 
sa. Pertinax protesiuje przeciwko twierdze. 
miu, że najwyższe władze wojskowe zaaproba 
wały projekt o którym wspomina Saus 
Havasa i powołuje się na protesty gen, 
ganda i marszałka Pełain, które OE 

w protokółąch Rady Obrony Państwa. 
Prasa lewicowa uważa rewelacje Perlino, 

xa jako nie odpowiadające prawdzie. 
„Aetion Franesise“ nie wierzy dementi 

franeuskiemu. Dziennik pisze; Nie nie poz 
la nam przypuszezać, że Pertinax omylił 
lub został wprowad w biąd, Raczej w 
stko wskazuje, że В ul — Boncour i Dala 
dier popełnią w przyszłości jeszcze większe 
niż dotych karygodne błęń zy 
mają się oni na równi pochyłej, na której 
się cheenie znajdują. 

ten wnoszą wielkie dzienniki 
„Petit Parisien* twier: 

eniono do 
żadnych eyfr i nie nie pozwalp, wno 

sić, że cyfr; planu Mae Donalda zostały prz 
jęte za eoś więce za bazę do dy: 

|. — Wezorajsza mow. 
Rencotra na Zgromadzeniu Ligi wywołała 
czuć. kcmentarze w sprawie  franeuskiej, 

„aś jego deklaracja w sprawie rozb 

        

   

    

   

   
ię 

  

    

       

        

    

   
     

  

   

  

  Pertinax twierdzi, 
7 = A io i nasiąpiła 

na wyražone telefonicez. polecenie Dalai 
zku z rewelaciami w „Echo de P. 

—(::)— 

Na Pożyczkę Narodową. 
LIDA. (PAT). — W dniu 3 bm. 

bowano w Li 
ki narodc 

  

   

subskry 
» łącznie z powiatem ipożycz 

j na sumę 15,800 zł. (181 aurbskry 
bentów), co wraz z poprzedu subskrypcją 

je do dnia 14 sumę 

0 złotych. 
ŁONIM, (PAT) 

powiatu slenimski 
złotych. Subsk 

ŁÓDŹ, (P 
był się tu olbrzymi poc nod propagandowy 
na rzecz sub: ji pożyczki narodowej. W 
gmachu W „Woje woda Hauke — Nowak 

je. która : wr a Wojewodzie 

i Łódź subskrv 

     

  

    

    

   

    

dzisiejszego 

      

     
rezolucj 364 

bowała ogółem 15.7 

  

"nej 
0.000 złotych, 

    

© Znowu zgon od ciosu 
bokserskiego. 

BYDGOSZCZ, (PAT). — Wezoraj wieezo- 

rem, w czasie treningu w siedzibie Bokserskie 
go Klubu Sportowego „Połonia* jeden z ха 
wodników Zygmunt Gaziński, 18-letni elek 
tromonter, оЁ ł od trenera klubu Jaochi 
mowskiegc żne uderzenie w okolice ser 

w kiika ehwii potem padł na ziemię 

  

   
     

  

    ględziny lekarskie stwierdziły, że ś 
Gszińskiege spowodowana była organiczną 
wadą serea. 

  EKT 

  

NE 

Śmierć znanego kolarza. 
BRUKSELA, (PAT). — Jeden z najgłośniej 

szych kołarzy świata, mistrz Belgji na szosie 
i Jeader drużyny belgijskiej w ostatnim Tour 
de France Georges Lemaire ułegł śmiertelne 
mu wypadkowi w czasie zawodów kołarskiel 
pod. Brukselą. Mianowieie wskutek zderzenia 
się kilku kolarzy ze sobą na jednym z zakre 
tów Lemaire spadł z roweru i uderzył s 
tak silnie głową o bruk, że doznał pęknie. 
czaszki. Przewieziono do szpitala, gdzie 
zmarł tego samego dnia. 
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CICHY DRAMAT 1 
na U. S. B. 

Najpierw 

wiński 

„człowiek co (?!) nie zna tragedji”. Że 

niebardzo na temat: prof, Cy- 

o b. prof. Lutoslawskim 1 sał: 

  

   atwy żywot gdy wszysikim dokoła trudno 

że motyłkowaty, że jak Boy mówi — „pszczół 

ka filozoficzna”. 

Głównego bohatera naszego dramatu w 

żadnym wypadku nie można nazwać pszczół- 

ką. To raczej smok! — kłóż nie słyszał, klo 

mie wie.   że zuchwałym żeglarzom po odmę- 

tach wiedzy prawniczej już 

  

a początku dro    

gi grozi rozbicie? gdy na rzymskie sterują 

ich Scyłla- i Ch 
, który sw 

wody — ©: 

kant zuchwa 

        

rybda? Ryzy 

      j gwieździe zauf: 
liczył na „a-może?..% 
  

— zginie niechybnie: 

— morze jest tu bardzo burzliwe:.. 

  

Ale... Czasem się coś takiego zdarza. Cza 

sem bywa — ciu, Kiedy to umie 

  

leściowa, wygry 

  

sz na loterji 

Ameryki. Ha! 

się, że profesor B. zachorował... 

a twój wie 
rzycieł ucieka do - Zdarzyło 

Jak wiadomo ułubionem mie 

    

jest dia medyków cmentarz. Kto nie w 

    

proszę bardzo: — wystarczy przejść się po 

wileńskich cmentarzach i można sprawdz.ć 

statystycznie. że na 10 zakuwających się Lai 

  

studemów, 9 będzie z medycyny. Ci przyszłi 

lekarze w towarzystwie grobów czują się ja 

koś bardzi 

Gdzie, 

cy—nie ustatono: W 

  

2 PR: 

kiedy i * 

  

czy wogóle się uczą prawni 

  

ażdym razie jeśli przez 

rok cały znajdziesz ich gdzieś nie zgubił, to 

na krótko przed egzaminami znikają jak me 

  

ble przed wizylą komornika. Teraz nie! 

Wszędzie prawnicy, a im młodszy, 

— W zastępstwie 

tem szczę 

śliwszy na twarzy. Co jest? 
chorego В. iminuje prof. W... Ten rów- 

  

nież dobry, jako uczony człowiek patrzy na 

sludentów z wyrozumiałym pesymizmem. 

Co taki studen! może umieć? 

Młode to i durne. 

z nim! 

Tyle co nic. 

Niech ma tą trójkę i Bóg 
całe ła- 

że. będzie 

A słudenci szaleją z radości: 

    

to nic nie robili tyłko martwili się, 

poprawka z rzymskiego, „zdał 

Szkoda, że czwórki nie mogę 

s PROŚL>W 

to było dawno, O! bardzo dawno! 

a tu — bee, 

    

    

pan! nu po- 

al“ jedne 

  

slawić 1az w życiu 

go, ale 

1o potem poprawił mu stopień. Pewnie my 

    

że dość biednego już Pan Bóg ukarał. rozum 

   mu odbic , więe nie trzeba by jeszcze lu- 

dzie się nad nim zbytk 

Od tych chrześ 
5. В. 

Kurnose i rzymskie 

wali...    
skich uczuć na kory- 

tarzu U. zrebiło się wesoło, na kier 

  

Mmaszu, nosy aż poróżo 

nadziei! wszyścy zdadzą! Prze 

— „Pan X zdał, Y 

wiały od 
wodnie 

     

  

Jeśli tak d 

pójdzie wszyscy, do ostatniego jołopa przelazą 

na drugi rok. 
  Ale w złą godzinę było pomyślan 

  

i 

Chory profesor nie znajduje w łóżku spor 

kóju. > 

studentami, z jego prawem bosk 

i rzymskiem BAH ofiarami zrywa 

   > lem co się teraz dzieje z jego 

»m, ludzkiem 

a my 

  

się i krzyczy: 

— Pr 

bo tam się dzieje niesprawiedliwoś 

     
puśćcie mnie, puść 

  

ę państwa, 

  

Co z tego wynikło? 

Krótki, złoty sen minął. 

okazały się płonne. Prof. 
Różowe nadzieje 

B. znów egzaminu 

je i wszystko wróciło do normy. 

Алетоп. 

Hotel National w Hawanie zdobyty. | 
HAWANA, (PAT). — Biłans wczorajszych 

walk w Hawanie wynosi 75 zabitych, w tem 
40 żołnierzy i 10 oficerów oraz 200 rannych, 
w których liczbie znajduje się wiełu studen 
tów i przechodniów, trafionych zbłąkanemi 
kulami. Jak słychać, po kapitulacji hotcła 
„Nałionał* pewna liczba oficerów miała być 
zmasakrowana przez żołnierzy. 

HAWANA, (PAT). — Że wspaniałego ка 

cha hołtełu „National* pozostają jedynie rui 
ny, przepełnione pijanymi żołnierzami. 
Gmach hotełu został opróżniony ze wszyst- 
kich wartościowych przedmiotów, jak sre! 
bielizny, likieru, zrabowanych przez szaleją 

ee fumy, które sierżania Batista ogłosiły 
„Małym Napołeonem Kuby*. 

Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa pre 
zydent San Martin. Krążą pogłoski, że został 

Ė 

   

    

Unikniesz 
trosk i kłopotów 

90% z wychowaniem dziecka 

korzystając systematycznie z 

w którym współpracują najlepsi 

Raz na miesiąc tablica 

posiadającej dzieci w 

  

sprawach wspólnych obu naszym kra 
jom, o zagadnieniach ogólno-europej- 
skich. Tak mądra polityka, którą pro- 
wadzicie — ta polityka, która polep- 
szyła kolejno wasze stosunki z Niem- 
cami, Gdańskiem i ZSRR — jest Ś!e- 
dzona we Francji z największem za- 
interesowaniem. Łączność jej z poli- 
tyką Francji powinna być zabezpie 
czona prz osobistą wymianę zdań 
i to możliwie częstą, między odpo: 
wiedzialnymi kierownikami polityki 
zagranicznej obu krajów. Niestety, 
kiedyż la podróż będzie możliwa?—- 

Genewa nas tu trzyma bez przerwy 
nie licząc moich zobowiązań i zajęć 
paryskich oraz życia parlamentarne- 
go, w którem biorę czynny udział. 

Uśmiecha mi się jednak bardzo mów 
pewnego dnia oddać memu koledze 
i przyjacielowi Beckowi wizytę, którą 

mi złożył. 

      

   

    

rad i wskazówek dwutygodnika 

Modele ubranek dziecięcych. 

3 Pismo to jest niedozastąpienia dia matki 

PISMO DO NABYCIA W KAŻDYM KIOSKU! 

i i i 

= rych o każdej porze dnia I посу. _ 

on uwięziony. Aresztowanie nastąpić 

w czasie odwiedzania rannych. 
HAWANA, (PAT). — Obywatele państw 

obcych, przybywający na Kubę, schronili 

się do poselstw swych krajów. Amerykański 
okręt wojenny „ Mexico“ zbliża się do 
brzegów Kuby, Deprsiament marynarki Sta 

nów Zjednoczonych przygotowany jest na 
wszelkie ewentuslności. 

HAWANA, (PAT). — Po poddaniu się ofi 
cerów oblężonych w hotelu „National* žol 

nierze wiargnęli ło gmachu, chwytając пач 
remadzeną tam broń, Oficerów uprowadzo: 
no. 

W walee w hcłelu „Natienal* zginęło oko 

ło 20 obrońców hotełu, Trwający około g0- 
dziny ogień zrmatni spowodował w hotelu 

pożar. W bombardowaniu wzięły udział 2 

tanki i kanonierka. Ambasador Stanów Zjeń 

miało 

      

     

| i i i bi     
MATKA" 
lekarze pedjatrzy i pedagodzy 

Roboty z wełny. 
kroju i wzór do haftu. 

wieku do lat 7-miu. 

PANACRIN 
tabletki do ssania 
CHRONIĄ SKUTECZNIE PRZED 

GRVPA 
K ŽANGINA 
КОН 

1A50R (HEM.FARM. MAG. ABUROWSKIEGO 

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- 

      

    

  

  

  

  

  

noczonych na wyrażonej przez ae inych 
powstańców prośbę © interwencję amerykńa 
ską odpowiedział, że jedynie prezydent Roo 
sevelt może upoważnić do takiej akcji, Celem 
umożliwienia obywatełom amerykańskim i 
brytyjskim opuszezenia niebezpiecznej strefy 
zarządzono półgodzinny rozejm, po O sk 
którego podjęto gwałtowne ostrzeliwanie h 
telu. Po kilku minuatch oblężeni wywi 
hiałą flagę. 

   

  

    

   
   

       

   EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

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

CENA Zł. 3.50. 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NOWE STANOWISKO DR. SZAULYSA. 

Jak podają „Dienos Naujienos*, b 
litewski w Berlinie dr. Szamlys ma z 
mowisko rektora Wyższej Szkoły Handlo: 
w Kłajpedzie. Szkoła ta ma powsiać j 
najbliższym cza: Osiem lat temu dr. 

a) 

    

    

w Klajpedzie Wyższej Szkoły Handlowej i 
opracował jej statut. (Wilbi). 

DOKOŁA DRUGIEGO LOTU TRANSATLAN- 
TYCKIEGO LITWINÓW AMERYKAŃSKICH. 

Jak wiadomo, odbywają się już przygoto. 
wania do drugiego . transatlantyckiego lotu 
Litwinów amerykańskich. Charakterystyczna 
jest przytem rzeczą, že „Lithuanica II“ uni- 
kać będzie lotu nad terytorjum niemieckiem 

  

     

  

Świadczy to o przekonaniu, jakie panuje 
ód Litwinów amerykańs| że Dariusa 
sirenasa zestrzelili Niemey. (Wilbi). 

DOKOŁA KSIĄŻKI VOLDEMARASA. 
Niedawno ukazała się wiadomość, że 

książką Voldemarasa „Litwa i jej problem* 
zainteresował się prokurator. Obecnie jednak 

jak słychać, sam Voldemaras pragnie wyto- 
czyć sprawę dyrektorowi Novakasowi, który 
wydał o książce recenzję. Voldemaras pr: 
mie też pociągnąć do odpowiedzialność - 
daktora „Liet. Aidasa'* za zamieszczenie re- 

Voldemaras miał zażądać od „Liet. 
zamieszczenia w ciągu 3.ch dni je- 

go listu. Wj razie niezrobienia tego, Volde- 
maras ma się naradzić z adwokatami co d2 
iwytoczenia procesu. (Wilbi). 

SZKOLNICTWO W KOWNIE. 
Obecnie istnieje w Kownie 19% szkół pow. 

szechnych, z czego 26 pryv ych, zaś po- 
zosiałe — samorządowe. W 108 szkolach 
nauka ódbywa się w jęz. litewskim, w 36 — 

w żydowskim, w 10 — polskim i w 6-ciu w 
rosyjskim. Ogółem pobiera naukę 11 tys. 

dzieci. (Wilbi); r 

    z 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Dzielna niewiasta. 

Onegdaj około godz. drugiej w nocy, kie 
rowniczka 1eji poeztowej w Czarnym Bo 
rze, zam ała w tym samzm budynku 
posłyszała wpierw na strychu, a następnie w 

lokalu agencji jakieś podejrzane szmery. — 
Obawiając się, iż do agencji przedostali się 

złodzieje, kierowniczka dwukrotnie wystrze 

    

   

liła z rewolweru na postrach, poczem wbie4 

ła de tokalu agencji, gdzie zauważyła w suli 
cie otwór. Wyjrzała przez okno, Zauwa: 

uciekającego włamywacza. Wystrzeliła w 
w jego kierunku jeszcze kilka razy. 

Dzieln: niewiasta udaremniła pian opry- 
szka przedostania się przez sufit do kasy. 

  

   c 

  

Mołodeczno. 
UTONĘŁA. 

Kozłowska Anna, lat 22, panna od +-ch 
dał chora na padaczkę, mieszkanka wsi Za. 
rudzicze, gminy bieniekiej (pow. mołodeczań 
ski), zatrudniona przy kopaniń kartofli na 
połu, położonem nad rzeką, dosłała nagle 
ataku choroby, wskutek czego wpadła do 
rzeki i utonęła, 

  

WYSZŁA I NIE WRÓCIŁA, 

Głuchowski Andrzej, mieszkaniec wsi: No 
wosiołki, gminy rakowskiej, zameidował w 
policji, iż w dniu 13 ub. m. córka jego Waan- 
da, lat 11, bez wiedzy rodziny ;pydaliła się 
z domu w niewiadomym kierunku i dotyea. 
czas nie powróciła. 

Troki. 
POŻAR. 

We wsi Podwordnee, gminy trockiej, wy- 
buchi pożar który strawił dom mieszkalny 
szopę wraz z tegoroeznemi zbiorami na szko 
dę Czarniew. Andrzeję Sis): 
szą 5900 złotych. Wypadków z ladźmi nie 
było. Przyczyną pożaru była wadliwa buda 
wa komina. 

Z pogranicza. 
ZUCHWAŁA UCIECZKA WIĘŻNIÓW 

Z PĘDZĄCEGO POCIĄGU. 

Ze Stołpeów doncszą, iż przed paru dnia 
mi w czasie przeweżenia więźniów politycz 
nych z Niegorełoje do Mińska kilku z niech 

   

  

    

   

    

  

  

zdołało rozbroić strażników 'i zbiec z pędza 
cego pociągu. W czasie pościgu jednego 2 

w trzełono, dwóch ujęto, r 
lasach granicznych. Wśród 

iów ma znajdować się b. ka 

gły ze Śląska Kuczycki W. 
został pod zarzuiem zdra- 

dzenia tajemnie i opuszczenia, placówki w 
Polsce. 

      

    

SKU    CZNA WALKA K. O. P. 

Z PRZEMYTNICTW 

W ub. miesiącu władze KOP. zlikwidowa- 

ły 6 band przemytniczych, przyczem areszto 
wano 48 przemytników na pograniczu polsko 
litewskiem i polsko-łoiewskiem 

Zatrzymanym przemytnikom odebrano to 
war w postaci tytoniu, sacharyny, pieprzu 
cukru, skórek futrzanych i t. p. na ogólna 

sumę 56.450 złotych 

    

  

WALKA Z TAJNEM GORZELNICTWEWM, 

+ Na terenie okręgu Wileńskiej Izby Skar. 
bowej w ub. miesiącu wykryto 48 tajnych go 
rzelń, skonfiskowano 548 Иг. samogonki, 
oraz 48 pudów zacieru. 49 włościan pociag- 
mięto do adpowiedzialności karno_sądowej. 

8. zakonnik czy oszust. 
Nu terenie powiatów mołodeczańskiego i 

wołcżyńskiegcć zjawił się jakiś osobnik, który 
opowiada ludności wiejskiej iż jest zbiegłym 
z Rosji sowieckiej zakonnikiem b. słynnego 
klasztoru kazańskiego. Zbieg-zakonnik rze 
komo od r. 1920 do sierpnia r. 1933 odsiady 
wał karę ciężkiego więzienia między innemi 
w słynnych Sołówkach. Po odsiedzeniu 1%. 
detniego więzienia zakonnik ów nazwiskie: 
Lebiedziew przybył dó Polski by tu założyć 
zakon W tym celu zbiera on składki pienię 
żne i w naturze rzekomo na budowę klasz 
toru. Twierdzi iż na wybudowanie go na zie- 
mi polskiej otrzymał posłannictwo od Naj. 
wyższego. 

Do oszusta-zakonnika, który wygłasza ka 
žania Igną wieśniacy, a zwłaszcza kobiety. 

  

      

Rezolucja zebrania pracowników 
umysłowych w Parafjanowie, 

powiatu dziśnieńskiego. 
Zebrani w dniu 30 września 1933 roku рга 

cownicy umysłowi państwowi, szmorządow! i 
prywatnych instytucyj z terenu gminy para 
ijanowskiej, reprezentujący wszystkie istnie 
jące organizacje, w zrozumieniu wartości po 
życzki narodowej dla Państwa, społeczeństwa 
i mas wszystkich pracowników umysłowyc”. 
jednogłośnie uchwałiliśmy co następuje: 

1) Pożyczka Narodowa, zainicjowana przez 
Rząd Po , jest najwłaściwszą tormą do 
pomcżenia Skarbowi Państwa w trudnych 
dla Państwa czasach kryzysu gospodarczego, 
nie nakłada bowiem nowego <iężaru płace 
nia przez obywateli procentów ewentualnej 
pożyezki zewnętrznej. 

2) Pożyczka Narodowa w tej formie da- 
je wszystkim subskrybentom dobre warunki 
lokaty kapitału, obok moralnego zadowołe- 
nia spełnienia obowiązku obywatelskiego. 

3) Udział w subskrypeji pożyczki narodo 
wej uważamy za moralny i konieczny obowia 
zek każdego obywatela polskiego, stąd też 
uehwałamy jednogłośnie wziąć udział w sub 
skrypcji tejże pożyczki w normach przyj 
tych przez Związki Pracowników państwo. 
wych, a więc: osoby mające pobory do 580 
zł. miesięcznie winny subskrybować pożyczkę 
w.wysokości 75 proc. poborów miesięcznych, 
zaś wyżej 500 złetych — 100 proe. poborów. 

4) Stawiamy narówni ze wszystkiemi s) 
skrybentami Pożyczki Narodowej tych któ 
rzy zadekłarówali sumy określone przez Ko 
mitet Obywatelski, oraz w normach w punk 

cie trzecim uwzględnionych i rzeszę obywa. 
teli, którzy w Pożyczece Narodowej ze wzgte 
du na stan materjalny, mimo naj 
szezerszych chęci — udziału wziąć nie mo_ 
gli. Natomiast tego kto uciekł od pežyczki, 
powodowany niezrozumiałym samolubstwem 
uwsżemy za karygodny. 

5) Zebranie wzywa wszystkich pracowni- 
ków umysłowych z terenu gminy tutejszej, 
jak i wogółe mieszkających w granieach Pol 
Ski do wejścia w szeregi subskrybentów po- 
żyezki. jak jeden mąż. i 

6) Zebranie pracowników umysłowyca 
uchwala bojket firm i przedsiębiorstw h 
ślowych nieposiadających dyplomów Pożycz 
ki Narodowej. 

Sekretrz 
(—) W. Majewski 

   

  

    

    

   
   

  

     

  

Przewodniczący 
(— Z. Podlaski 

  

Zarganizowanie komitetu 
gminnego Pożyczki Narodowej 
w Wiszniewie k/Bohdanowa. 
W dniu 28 września został zorganizow:- 

ny Gminny ; i „Narodowej. 
Zgromadzenie zagaii i przewodniczył agro- 

nom powiatowy jako wiceprezes Powialo 

wego Komitetu p. E. Horbaczewski. Po zre 
ferowaniu znaczenia dla kraju wewnętrznej 
Pożyczki Narodowej i omówieniu technicz 
nej strony dokonywania subskrypcji, przy 
stąpiono do wyboru prezydjum Komitetu 
Na prezesa Koła wybrano osadnika wojsk. 
p. Mieczysława Pietrzaka, na członków: p 
Lwa Rudeńskiego — jako przedsiawicie!a 
Gminy Żydowskiej, p. Stanisława Ćwiert- 
niewskiego o reprezentanta Stow. Ka- 
pców Chrz jan i p. Jana Piskorškieg>— 
reprezentujacego osobnych rolników. Na 
sekretarza Koła wybrano p. Hieronima Put 
tera z Wiszniewa. 

    

       
  

    

   

Po ukończeniu obrad przy: 
pisywania dekla j 

rat na Po: 
pisał dek. 

stąpiono do pod. 
   

  

   

  

    

  

    

   

ę emeryt pułkownik Kaz. 

   
Zmigrodzki z Berezyny na sumę zł. 300 

i inni, dek kwot 
po załatwieniu formałn= 

     ści,. dumnie hodzili udekorowani 
nami jako widocznym dowodem spełnienia 
«bowiązku obywatelskiego. 

OVOMALTINE 
JEDYNA ODŻYWKA WITAMINOWA 

DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH! 
Rekłamowa puszka zą 1.20 Zł. — 

  

Ovomaltyna wzmacnia organizm i nerwy 

KURJER SPORTOWY 
> SPORT 

W ZWIĄZKU STRZELECKIM. 
Od paru lat głucho jest w sporcie 

w Związky Strzeleckim na terenie Wi 
deńszczyzny. Odbywają się jedynie za- 
wody lokalne jak święta powiatowe i 
gminne..O większej imprezie sporto- 
wej, mogącej zainteresować wszyst- 
kich już dawno nie słyszeliśmy. 

Otóż z polecenia Komendanta Po- 
śdokręgu Z. Strz. Wilno, w dniu 14 i 
15 października r. b., odbędą się w 
Mołodecznie zawody lekkoatletyczne 
i gier sportowych o mistrzostwo Po- 
dokręgu ZS Wilno. Impreza ia ma 74- 
początkowač stai rwalizację spor- 
tową między powiatami Wiłeńs 7- 
„nV, gdyż ofiarowana została przez Ko- 
amendanta Podokręgu Z. S. Wilno na- 
groda przechodnia dla powiatu, któ- 
ry zwycięży w ogólnej punktacji. ż 
tem jednak, że na niego spada zasz- 

<czytny obowiązek zorganizowania ta- 
kichżźe zawodów w roku następnym 
ma terenie swojego powiatu. Za zwy- 
«cięstwa indywidualne przygotowane 
są liczne nagrody wartościowe: oraz 
dyplomy. 

Na kierownika zawodów został wy 
znaczony p. porucznik Faltyn Wa- 
«law Komendant Obw. PW i WF pow. 
mołodeczańsk. co gwarantuje, że 
zawody zostaną przygotowane i prze- 
prowadzone doskonale. O zwycięst- 
wie któregoś z powiatów w danej 
chwili trudno jest mówić, gdyż nie- 
wiadomo jakimi siłami rozporządza- 
ją obecnie powiaty, w każdym bądź 
razie rozgrywki obecnie zaczęte, bę- 
dą trwa dalej i przyczynią się do roz 
woju i postępu sportu wśród Z, S. w 
Wileńszczyźnie, о со przecież najbar 
«dziej chodzi organizatorom. 

      

      

DZIŚ FINAŁ ZGŁOS 
DO ZAWODÓW SZKOLNYCH. 

Przypominamy, iż dzisiaj upływa, ostatni 
termin zgłaszania się do lekkoatletycznych 
zawodów © mistrzostwo szkół średnich, któ- 
re odbędą się w najbliższą sohoię i niedzie. 
ię. 

Zgłoszenia przyjmuje P. Sz. Techniczna. 

  

8 B. SAP. "NA 5 MIEJSCU, « 
Sezon lekkoatletyczny jest prawie zamk 

Nie będziemy już mieli żadnych po- 
й eh imprez. Wszystkie konkurencje 

o mistrzostwo Polski odbyły się, przeto ma. 
my przed sebą tabelkę zestawień zdobytych 
punktów. 
"Oaa ai punktów ma Warta Poznańska 

2) AZS. Warszawski 366 pkt. 5) Polonia 
Warszawska 245 pkt. 4) Jagiellonia Bialy- 
stok 197 pkt, i na 5 miejsen z 147 punktami 
mamy 3 B. Sap. 

Nadmienić trzeba, że wszystkie 147 punk 
tów zostały zdobyte przez mistrza Wieczarka. 
Jak na jednego zawodnika, to chyba wystar- 
czy. Rekord trudny do pobicia. 

MARSZ PAŃ 0 P.O.S. 
W dniu 8 października 1933 roku o godzi 

nie 1 przeprowadza Okręgowy Ośrodek Wy 
chowania Fizycznego dla pań marsz 5.kilo 
metrowy a POS. (jako 5 grupa wyczynów na 
POS.). M 

Wymarsz o godz 11 ze Stadjonu Sporia 
wego w stronę mostu strategicznego na An 
tokolu. 

W związku z powyższem uprasza się pa 
nie by zechciały zgłosić się do dnia 7 paź- 
dziernika 1938 roku do godziny 12 w Kance 
larji Okr. Ośrodka WF. Ludwisarska 4, JI p 
celem wpisania się ma listę zgłoszeń. 

Uczestniczki marszu winny posiadać przy 
zapisywaniu się dowód tożsamości względni: 
legitymacje. 
Niezależnie od powyższego panie, które 

chcą wziąć udział w marszu o POS. zgłoszą 
się do Poradni Sportowej przy ulicy Wielkiej 
Nr. 46 w dniu 6 października w godzinach 
ой 17 ido 18,30 gdzie zostaną zbadane przez 
lekarza, który wyda karty zdrowia (karty 
zdrowia i samo badanie wolne są od opłat). 

  

   

    

   

KOD BJ ER Ww L LSE NS Ku 

STATNIE DNI. 
Kontrola społeczna. Wojewódzki Pracowniczy 

Komitet Pożyczki Narodowej 
komunikuje że: 

Multjat na Rz. P. w Wilnie — solidary- 
zując się z akcją Komitetu Pożyczki Narod 
wej Duchowieństwo Muzułmańskie zgłosiło 
w dn. 30 września r. b. subskrypcję obłigacyj 
w kwocie 3,500 zł., stanowiącej ponud 100 
proc. miesięcznej dotacji. 

       

  

Sp. Ake. T-wa Ubezp. „Przyszłość w W: 
nie — pracownicy biura subskrybowali Po- 
życzkę Narodową w kwocie 400 zł. 

Wileński Bank Ziemski w Wilnie — spra- 
wa subskrypcji 6 proc. P. N. z Banku i jego 
pracowników została załatwiona w dn. 25 
ub. m. przez Oddz. Banku Gosp. Krajowego 
na sumę nominalną 151.000 zł. 

Poznańsko-Warszawskie T-wo Ubezp. S.A. 
w Wilnie zawiadamia, że Koncern Т 
Poznańsko-Warszawskiego oraz „Vesta” w 
Poznaniu subskrybował Poż. Nar. w sumie 
300.000 zł. 

  

Zw. Lekarzy Dentystów Żydów w Wilnie 
komunikuje, że w dn. 27 ub. m. na Zebraniu 
Członków Zarządu uchwalono przystąpić do 
subskrypcji P. N. w wysokoci 500 zł. Dałsze 
zgłoszenia o subskrypcji będą podane do- 
datkowo. 

2 

Zebrani w dniu 29 września r. b. w lokalu 
Kasyna Oficerów w st. s». w Wilnie przy 
ul. Mickiewicza 22 m. 2 Podoficerowie w si 
sp. zamieszkali na terenie m. Wilna postano 

jednogłośnie zadeklarować zbiorowo, nie- 
zależnie od już zadeklarowanej sumy 700 zł. 
indywidualnie przez podoficerów w St. sp. 
na imię Wojew. Stow. Podoficerów w st. sp. 
w Wilnie — sumę zł. 100. 

  

Kino -Kolejowe „Ognisko w Wilnie — 
jeden pracownik zadeklarował sumę 50 zł. 

Spółdz. Bank Rzem. i Kupc. Polsk. w 
Wilnie — pracownicy Banku subskrybował 
P N. w wysokości 700 zł. 

Zarz. Obw. Funduszu Bezrobocia w Wil- 
nie — pracownicy zadeklarowali kwotę 

3.150 zł. 

Inwalida Wojenny Antoni Szumski — sub 

  

skrybował P. N. na kwotę 50 zł. 

Zarz. Zw. Zaw. Prac. Handl.-Przem. i 
Biurowych w Wilnie — członkowie subskry- 
bowali ogólną sumę 2.350 zł. 

  

- Naczelna Rada Staroobrzędowców w Pol- 

see Oddz. w Wilnie — pracownicy subskry- 
bowałi sumę zł. 450. 

  

Centr. Kasa Spółek Rolniczych w Wilnie 
—pracownicy subskrybowali całkowicie i je- 
dnorazowo sumę zł. 3.000. 

  

Polski Czerwony Krzyż w Wilnie — pra- 
cewniey subskrybowali P. N. na łączną sume 
350 zł. 

Szkoła Handlowa Dokszt. Stowarz. Kupc. 
i Przem. Chrześc. w Wilnie — pracownicy 
subskrybowali P. N. na sumię 350 zł. 

Księgarnia św. Wojciecha w Wilnie — 
pracownicy subskrybowali P. N. na sumę 
1.500 zł: * 

Ogniomistrz w st. sp. Rynkowski Antoni 
zadeklarował na P. N. 50 zł. 

T-wo Pomoc Pracy w Wilnie — pracow 
niey zadeklarowali na P. N. sumę 850, zł. 

  

Zw. Kobiet Żydowskich w Wilnie — pra- 
cownicy Szkoły i Kursów Zawodowych za- 
deklarowali 350 zł. 

Nauczycielstwo publicznych szkół powsze 
chnych m. Wiłna łącznie z pracownikami Tu 
spektoratu Szkolnego m. Wilna subskryh? 
wało 6 proc. Pożyczkę Narodową na sumę 
zł. 54,500. 

Oddział żeński i męski Strzelca w Ziab- 
kach podpisał na 50 zł.Pożyczkę Narodow4. 

4 

     
Pracownicy wileńskiej gminy wyżnanio: 
postanowili wziąć udział w subskrypcj! 

Pożyczki Nar. ofiarując całą swą miesięcz- 
ną pensję. — Wedle przypuszczalnych 
obliczeń subskrypcja pracowników gminy 
żydowskiej wyniesie 14,000 zł. 

* Subskrypcja Pożyczki 
Narodowej przezklub parla- 
mentarny posłów I senatorów 

Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem 

Posłowie i senatorowie klubu par- 
lamentarnego Bezpartyjnego Błoku 
Współpracy z Rządem zadeklarowa!: 
w klubie kwotę 328.750 zł. na 6 proc. 
Pożyczkę Narodową niezależnie od 
sum, które subskrybowali, jako dzia- 
łacze społeczni na terenach swej dzia- 
łalności. (Iskra). 

Uczniowie ze Słobódki na 
pożyczką. 

Dnia 2 października po dokładnym vefe- 
racie o Po e Narodowej kierownika szko 
ły, członkowie sklepiku uczniowskiego szkoły 
Nr. 2 w Słobódce koło Oszmiany jednogłoś- 
nie uch li, jako organ a uczniowska, 
przystąpić do udziału w Р. Narodow *j 
przez zakupienie jednej akcji w wysokości 
50 zł 

    

  

я 

   

     
  

   

        

Przewodniczący: H. Szabłowińska 
ucz. V klasy. 

Chrześcijański Związek 
Zawodowy Piekarzy przy- 

pomina członkom 
którzy dotychczas nie podpisali subskryp 

cji Pożyczki Narodowej, że termin subskryp 
cji upływa z dniem 5 b. m. i że do tego ter 
minu należy się głosić do kancelarji Związki 
(ul. Metropolitalna Nr. 1) po druki i informa 
cje. 

Uchwała Rady Pedagogicznej 

Członkowie Rady Pedagogicznej Państws. 
wej Szkoły Teehnieznej im. Marszałka J. РИ- 
sudskiego w Wilnie subskrybując w dniu 29 
września b. r. gremjalnie deklaracje požyez- 
ki narodowej, postanowili jednogłośnie, świa 
domi doniosłości sprawy, nie zakupywać żad 
nych towarów w tych sklepach, które nie wy 
każą się posiadaniem conajmniej jednej obli_ 

gaeji požyczkowej. 

    

Grodzki Komitet Obywatelski Po- 
życzki Narodowej odbył w ostatnich 
dniach kilka posiedzeń pod przewód- 
nictwem p. prezydenta miasta dr. Ma 
leszewskiego. Komitet śledził bacznie 
postępy subskrypcji, wydając słosow- 
ne zarządzenia. Na ostatniem posic- 

dzeniu Komitet sformował 4 sekcje, 

złożone z przedstawicieli różnych sfer 
naszego społeczeństwa. Zadaniem 
tych sekcyj będzie przejrzenie listy 
subskrybentów i skontrołowanie, czy 
wszyscy obywatele spełnili swój obo- 
wiązek i subskrybowali pożyczkę. Ko 
mitet przystąpił już do ustalania li- 
sly tych obywateli, którzy subskrybo 
wali pożyczkę wg. ustalonych norm, 
lub też ponad normę. Wszyscy ci, w 
pierwszej linji przedsiębiorstwa prze 
mysłowe i handlawe, otrzymają sto- 
sowne dyplomy. 

Sekcje na -odbytem we wtorek wie 
czór posiedzeniu rozpoczęły również 
prace około sprawdzenia listy tych o- 
sób, które uchyliły się od subskrypcji 

Do obywateli 
0DE 

Ostateczny termin podpisywania 

i dotychczas obowiązku swego nie wy 
pełniły. Komitet zamierza wyciągnąć 
wobec tych osób konsekwencje. 

Skład wzmiankowanych sekcyj 
jest następujący: Sekcja I — Żuk 
Grzegorz (przewodniczacy), dr. Boles- 
ław Szniolis, dr. Stanisław Bagiński, 

Jadwiga Buczyńska, inż. Abram Ka- 
wenoki; Sekcją II — Bronisław Iżyc- 
ki Henman (przew.), dr. Władysław 
Szałewicz, Albert Kabacznik, Henryk 
Jensz, Antoni Januszcwicz; Sekcja III 
— Michał Łukaszewicz (przew.), Kasr 
jel Szejniuk, Adam Wolański, Leon 
Kulikowski, Efraim Prużan, Banel. 
Drueki-Lubeck1: Sekcja IV — Kowal 
ski Bdmund (przew.) Ł. Indrubski, 
rej. Rożnowski. dr. Brodzki, prez. 

Szumański, 

Komitet grodzki uchwalił opubli- 
kować odezwę z usilnem wezwaniem 
do powszechnego udziału w subskryp 
cji. Odezwa ta zostanie dzisiaj rozpla 
katowana na murach miasta Wilna. 

miasta Wilna, 
ZWA 
Pożyczki Narodowej został wyznaczo 

na dzień 5 października roku bieżącego. Po uiszczeniu wstępnej wpłaty po- 
życzki w wysokości jednej szóstej części, pozostała kwota może być roz- 
dzielona na 10 miesięcznych rat. 

OBYWATELE! 

Nikogo nie może zabraknąć przy podpisywaniu pożyczki. Ci, co dotych 
czas nie subskrybowali — niech śpieszą do instytucyj przyjmujących wpła 
ty. 

Niech każdy podpisuje tyle, ile może. 
Pożyczka Narodowa musi być pożyczką powszechną. 

Nazwiska tych, którzy uchylają 
ne do publicznej wiadomości. 

się od udziału w pożyczce będą poda 

Wileński Grodzki Obywatelski Komitet Pożyczki Narodowej 

Prezydjum: 
Prezes dr. Maleszewski, Prezydent 

miasta 
V.-Prezės W. Kowalski, Slar. Grodzki 

V. prezes R. Ruciński, Prezes Izby 
Przem.-Handl. 

S. Trocki, v.-prezes Izby Prz.-Hand! 
i v.-prezes Zw. Kupców Żyd 

Sekretarz T. Nagurski, v.-prezes Zarz. 

  

Dalej następują podpi członków Wileńskiego Grodzkiego 
Obywatełskiego Pożyczki Narodowej. 

Okr. P. O. W. 

Komitetu 

Uchwały Wojew. Pracowniczego Komitetu Pożyczki 
| Narodowej. | 

Wojewódzki Pracowniczy Komitet 
Pożyczki Narodowej w Wilnie na po- 
siedzeniu w dniu 3 października. rb. 
powziął następujące uchwały: - Е 

1) Wobec skróconego terminu subskrypcji 
czki Narodowej, raz jeszcze przypom 

wezwać kategorycznie wszystkich pra 
ее ów umysłowych, przedsiębiorstw i in 
stytucyj prywatnych, a w szezególności wel 
ne zawody (lekarze. adwokaci, dentyści, in 

žynierowie i t. d.) do spełnienia nieodzown: 
go obowiązku obywatelskiego przez wzięcie 
udziała w subskrypcji. Zarazem Komitet pa 
stanowił użyć wszelkich Środków, jak ło. 
warzyski bojkot oraz poddanie pod pręgierz 

    

   

P.    

  

opinji publieznej nazwisk tych, którzyby te4» 
zasadniczego obowiązku nie wypełnili. 

2) Wychodząc z założenia, że obowiązek 
wziącia udziału w subskrypcji Pożyczki ciąży 
poza światem pracy umysł., również i na naj 
szerszych warstwach cbywateli, Wojewódzki 
Komitet P. N. postanowit"wczwać wszystkie 
zrzeszenia i organizacje, skupiające pracowni 
ków umysłowych, do bezwzględnego bojkota 
wszystkich tych przedsiębiorstw handlowych 
przemysłowych i rzemieślniczych oraz tych 
csób z pośród wolnych zawodów, które nie 
wykażą się posiadaniem dypłomu, jako do 
wodu nabycia Pożyczki. 

WOJ. PRACOWNICZY KOMITET 
POŻYCZKI NAR. W WILNIE. 

Ubiegły dzień na Wileńszczyźnie. 
We wiorek 3 października zaznaczył się 

duży — największy poza pierwszym dniem 
subskrypeji 28 września — napływ deklara 
cyj subskrypcyjnych. W całem wojewódzi- 
wie wiłeńskiem zgłosiło się we wtorek 2080 

subskrybentów, w tem w m. Wilnie — 1140. 

subskrybując pożyczkę narodową na, terenie 
województwa w kwocie 411,690 zł, w samem 
mieście Wilnie — 320,450 zł. Wpłacono go. 
tówką prawie połowę zasubskrybowanej su 
my, bo w całem wojewódziwie zł. 203,558. 
w Wiilnie zaś — 189,747, 

  

Obrona przeciwgazowa 
Pięknie i słusznie czyni LOPP., że. chee 

ludność wileńską nauczyć jak ma się bronić 

w czasie ataku gazowego nieprzyjaciół, do- 

brze nawet napędzić trochę sirachu ospalym, 

ałe jednak, ludziom dobrej woli trzeba owa 

zadanie obrony ułatwić. Obecnie zaś, wyda- 

no coprawda rozporządzenia, ale są one tak 

nierealne, że niektóre punkty zakrawają ma 

bolesne żarty. Uszczelnienie okien i drzwi, 

nasuwa pylanie czy wszystkie? Na jak dłu 

Jak: * czhowiek w mieszkaniu, 

nie powinno dochodzić powielrze? Bo 

  

go? 

gdzie 

wszak kiedy ma się ów próbny atak odbyć, 

wolno wiedzieć. 

możliwie tak, jak na wojnie... Więc od dziś 

jednym uszczelnionym po- 

      

  

o tem nie bo to ma być 

    

się w 

koju i czekać sy 

tem bardzo ogólnikowo zaznaczony i wzbu= 

dza w mieście zrozumiałą panikę. 

  

Jeżeli alak będzie w dzień, to jakże z wy- 

chodzeniem? Dzieci idą do szko: czy mają 

iść w maskach? A z temi maskami, które po- 

leca nabyć drugi punki instrukcji. to też nie 

    

łatwa sprawa. Kosziują po 19 złotych. Wąt- 

pimy czy dużo znajdzie się osób, które się 

zdobędą na ktipno tego instrumentu, a więk- 

szość mieszkańców nie będzie miała za co. 

Co z tymi. Czy mają być oddani na pastwę . 

vierzęta? Jakże z niemi,     
   

gryzącego gazu? A 

instrukcja nie mów y 

gaz, czy też od niego giną, ślepną czy parszy- 

wszystko wszak być może z taką 

zwierzęta znoszą ów 

wieją... 

potwornością. * 

Na liczne pyłania czytelników naszych 1 

telefony, nie umiejąc wyczerpująco odpowie- 

dzieć, zwróciliśmy się do LOPP'u, skąd uj- 

rzejmy głos imformował naszą” Redakcję, że 

owa próba narazi co najwyżej na kichanie 

i płakanie, ale życiu ani wzrokowi nie grozi, 

że zwierzęla nie podechną, a starym. chorym 

na serce ludziom niczem specjalnem nie gro- 

zi, Radzono jednak uszczeflnić wojłokiem, bo 

przez papier przechodzi, więc kupować woj- 

łok. Kiedy się to będzie działo? Tajemnica. 

Ile trwało? Cztery godziny. 

Przygolujmny więc jakiś pokój o jednem 

oknie na schron i tam czekajmy zmiłowania 

Bożego i próby tej potworności, którą piekła 

ch czeluści. Ałe nasuwają 

się inne myśli, jeżeli już mamy brać na 

serjo przygotowanie do takiej zabawy, 10 

alarmy, pochody, instrukcje nawet, broszur- 

ki, i odczyty nie wiele pomogą. Ten i ów 

sprobuje zaordynować pogotowie w swoim 

domu, inny powie, „głwpstwo* i zeklnie po- 

mysły LOPP'u, inny jeszcze, i takich będzie 

u nas Da :cej, ałbo dowie się o całej spra- 

wie kiedy mu oczy gaz będzie wygryzał, albo 

machnie ręką i powie „raz kozie Smierė“ 

i nie nie zrobi na swoją obronę, 

Kursy, instrukcje, rzecz znakomiła, tylko 

że nie każdy na nie chodzi, czy nie byłoby 

wskazane w takich wypadkach jak próba 

ataku, urządzić przedtem wielkie wiece. i tam 

w krótkich a wymownych przemówieniach 

wyjaśnić szerszym warstwom o co chodzi? 

Dawać dokładne informacje i rady. bo nie 

każdy z mieszkańców naszego miasta pofaty 

guje się kupić broszurkę za 15 gr. by-z niej. 

wyczytać jak ma się zachować. A także jeśli 

mamy naprawdę pracować nad tego rodzaju 

ochroną swego życia, to pierwszą koniecz- 

nością wydaje nam się zmusić ustawowo wła 

ścicieli domów do urządzenia schronów w 

śródmieściu, w któdej kamienicy a i w drew 

nianych domkach na peryferjach. I.gdy takie 

schrony będą, gdy tam się zgromadzi żyw- 

ność dla odpowiedniej liczby mieszkańców 

całego domu, wtedy na alarm mają się łam 

schować i dopiero probować... czem to pach- 

nie? H. R. 

Dr. M. GIRSZOWICZ 
(specjalność serca i przemiany materji) 

wznowił przyjęcia 
ul. Jasińskiego (obok Sądów), tel, 7-21 

  

   wyzionęło ze sv 

      

   

    

  

Morderstwo przy ul. Kijowskiej. 
Wczoraj o godzinie 7 wiecz. mieszkańcy 

ul. Kijowskiej zaałaromowani zostali wiado 
mościa o morderstwie pepełnionem w domu 
Nr. 22. 

PIWIARNIA. 

W domu tym mieści się trzeciorzędna pi 
wiarnia o dość nieszezegółnej sławie, należą 
ea do 63-ietniego Mojżesza Kodesza — wia 
šeiciela domu. Piwiarnia Kodesza była miej 
seem scehadzek złodzici i paserów. Niejedno 
„tranzakeją“ kolidująca z K. K. została lam 
zawarta, 

NAPAD. 

Wiezoraj na krótke przed godzi 
dy w piwiarni znajdował się wła: 
swoim bratem 52-letnim Iserem Kodeszemn 
zam. przy uliey Kijowskiej 20, do lokału przy 
byłe dwóch osobników, z których jeden udał 
się wraz z Kedeszem do przyległego do pi. 
wierni pokoju. Drugi natychmiast przeciał 
przewody elektryczne; piwiarnia pogrążyła 
się w ciemnościach. 

Między Kodeszem a nieznanyiń osobni- 
kiem, jak twierdzi brat jego, wywiązała się 
gwałtowna rozmowa. w czasie której osob 
nik ów dopomiinał się o jakieś pieniądze. — 
Kłótnia, zamieniła się w bójkę, wobec czego 
brat, cheąc przyjść napadniętemu z pomocą 
również wszedł do pokoiku. 

    

STRZAŁY. 
W tym momencie rozległy się strzały re 

wołwerowe, Kiłku przechodniów zaalarmowa 
nych strzałami wpadło do piwiarni. W: świct 
le lampek elektrycznych i świec, oczom icn 
przedstawił się wstrząsający widok. Na pro 
gu pokoju leżał bez oznak życia w kałuży 
krwi właściciel piwiarni. Obok niego klęczał 
brocząc krwią jego brat. 

W między ezasie przechodnie zatrzymałi 
- uciekającego osobnika trzymającego w ręku 

    

Poważne przedsiębiorstwo poszukuje 

agentów-ek 
do sprzedawania artykułów pierwszej 
potrzeby na dogodnych warunkach. -- 
Prowizja płatna jednorazowo. Pierw- 
szeństwo mają pp. emeryci i zreduko- 
wani urzędnicy. Zgłoszenia osobiste 
przyjmuje biuro w Wilnie przy ulicy 
Trockiej 3 m. 2.a w godz. 10—2 i 5—7 
Pp. z prowincji upraszamy o oferty 
3 listowne. 

    

  

rewolwer. Jak się okazało, był on również 
ranny. Z szęregu ran ciętych, które miał na 

bm4e Obficie spływała krew, ; 
Przybyła na miejsce wypadku policja us- 

taliła, iż Mojżesz Kodesz został zamordowa 
„Dy dwoma strzałami z rewolweru EWA 

nego p2lieii złodziej Wizcysiawa Biłańskie 
go zam. przy ul. Ponarskiej 46, z którym 
zastrzelony miał jakiś zatarg, prawdopodob 
nie na tle rozrachunków za kradzione rzeczy 
— lIser Kodesz został ranny kulą rewolwero 
wą w rękę. 

Ы 3 ZABÓJCA. 

Osobnikiem zatrzymanym przez przechad 
niów okazał się Biluūski. Lekarz pogotowia 

ratunkowego skonstatował, iż ma on 3 ran 
ciętych na głowie i twarzy, zadanych mu pra 
wdopodobnie scyzórykiem, Z chwilą przy- 
bycia policji Biłuński zae=* mi” - 
егвыпі:‘: ; „ZTS 66 PORE _ ощедите пв КТРейе | śpiewać, wyraźnie sy 
mulująe obied. ZĘ i s 

Przy pitrwsżem już jednak badźnii wi: 
dząc, iż na nie zdadzą się wyłtręty, zadnie 
chał symulacji. Po nałożeniu opatrunków Bi 
łuńskiego przewieziono do aresztu polieyj- 
nego. ‚ 

Drugi uczestnik zajścia zdołał zbiec jeż 
tylne drzwi. W czasie rewizji przy Biłańskim. 
prócz rewolweru, znałeziono również nóż 
oraz pieniądze, które miał zabrać zastrzelo 
nemu. (e). 

  

„Ordynarny wyskrobek...“ 
(Epitet oceniony na 100 złotych). 

Jak można człowieka, który został uro- 
dzony zupełnie normallnie, nazwać „ordy. 

narnym wyskrobkiem*? I dlaczego ordynar- 
nym? Czyżby dla odróżnienia od arystokra- 
tycznego? 

Jak też można ślubną prawowitą mąłżen 
kę „z kościoła” nazwać kochanką i twier- 
dzić z całą stanowczością, że wrodziło się 
jej dziecko przedwcześnie? 

- Jak też można twierdzić, że podporucz- 
nik nie jest podporucznikiem, lecz „pódpo:u 
czniczyną'* i że powinien zostać własnym Gi 
dynansem, a jego ordynans zwierzchnikiem? 

Jak możną?... 
A jednak pami Stefańja Wilkinowa, znana 

w Wilnie właścicielka rentownej kamienicy, 
odważyła się na to wszystko pod adresem 
swego łokatora pana podporucznika... X i 
jego prawowitej małżonki, 

Odważyła się i zasiadła onegdaj na ławie 
oskarżonych sądu grodzkiego, mając przed 
sobą obrończynię mec. Iszorową, a przeciw- 
ko sobie oskarżyciela prywatnego p. podj. 
Xi jego rzecznika mec. Sopoćko, 

Proces ujawnił, że państwo podporuczai 
ikostwo dowiedzieli się 0 soczystych epite. 
tach, wspomnianych na początku, z ust pań 
stwa Noworyto, którzy zostali przez pąnia 
Wilkinową wyeksmiłowani z mieszkania. — 
Mec. lszorowa wskazuje na fakt wyeksmit»- 
wania, jako na zasadniczy moment sprawy. 
Pami Wilkinowa potąkuje w całej rozciąg- 
łości. 

Pewien dreszczyk sensacji wniósł na sa 

  

Prof. Wiadyczko pozostaje 
w Wilnie. 

W związku z likwidacją kliniki 
neurologicznej U. S. B. — kursowały 
osłatnio pogłoski, że prof. Władyczko 
ma opuścić Wilno i przenieść się do 
Kowna. dokąd rzekomo został zapro- 
szony. Otóż ze źródeł autorytatyw- 
nych dowiadujemy się, że pogłoski te 
najzupełniej mijają się z prawdą. 
Prof. Władyczko nie ma narazie za- 
miaru opuszczać Wilna. 

1е świadek obrony pan Wilkin, człowiek elar 
szy i spokojny, mąż oskarżonej. Pan Wilkin, 
mimo nalegań, prośb a nawet żądań ze stro 
ny sądu, milczał, nie' powiedział ani słową, 
nie skinął nawet głową ani potakująco ani 
przecząco. Jednakże milczenie jego było bar 
dzo wymowne: — mówiła pani Wiikinowa. 
Mec. lszorowa na prośbę sędziego zrzekła się 
pośpiesznie miłczącego świadka. a 

Mowa oskąrżycieła była treściwa; obrona 
zbijała argumenty obciążające. Oskarżycieł 
replikował, obrońca odpowiadał... z 

+ 
Sąd przeciąl dyskusję stron błyskawicz. 

ńym wyrokiem: „Proszę wstać, będzie ogło- 
szony wyrok!.., skazać p. Wiłkinową za znie 
slawienie... na 100 zł. grzywny. 

Pąni Wiłkinowa zapowiedziała apelację« 

WŁOD. ,. 

gnału? Ten punkt jest za--
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KRONIKA 
A Daid: Franciszka Seraf. 

| Środa | o: Placyda M. 

| 4 GA 
| || Wschód ałońca — g.3 а. 40 
/ Pazdziern.| >..od RSE sm. Ml 
moesz 

Spoatrzeżenia Zakładu Meteoroiogji U.3.8. 
w Wilnie z dnia 3-X 1833 roku. 

Ciśnienie 757 
Temp. średnia + 6 
Temp. najw. > 11 
Temp. najn. + 4 
Opad 2,2 
Wiatr półn. — zach. 
Tend. bar. wzrost 
Uwagi: przelotne deszcze. 

  

YŻURY APTEK. 

Dziś w mocy dyżurują nasiępujące apl=- 
ki: 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 
— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau- 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjono- 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witoldowa. 

Oraz Rodowicza — Ostrobramska 4, Juro 

kowskiego — Wileńska 8, Augustowskiego — 
Mickiewicza 10, Sapożnikowa — róg Zawał 
mej i WŁ Stefańskiej. 

  

MIEJSKA 

— Zamiast stacji autobusów da- 
lekchieżnych — łaźnia miejska. Na 

    

wczorajszem posiedzeniu Zarządu 
miasta zapadła uchwała wybudowa- 
mia łaźni miejskiej w miejscu, gdzie 
pierwotnie Magistrat projektował wy- 
budować stację autobusów  daleko- 
bieżnych, t. j. przy zbiegu ulic J. 
sińskiego i Piekiełka. Go natomiast 
stanie się z projektem budowy stacji 
autobusowej, dotychczas pozostaje 
tajemnicą. Jak wiadomo, ostatnio 
Magistrat powziął koncepcję wybu- 
dowania jej na jednym z placów przy 
ul. Zawalnej. Zdaje się jednak że są 
to jedynie „pobożne życzenia* na- 
szych władz municypalnych i niema 
żadnej konkretnej nadziei, by one w 
najbliższej przyszłości miały przy- 

oblee się w kształty realne. 

— ARCHIWUM MIEJSKIE W NOWYM 
GMACHU. Budowany już od dłuższego czasu 
przez magistrat gmach archiwum miejskiego 
przy ul, Słowackiego jest już na ukończeniu. 

W związku z tem zarząd miasta przystępuje 
do przenoszenia akt archiwalnych. Przenosi 
ny mają być definitywnie zakończone do du. 
15 listopada. Jak się dowiadujemy w archi 
wum miejskiem poza aktami miejskiemi ma 
się miecić równi archiwum uniwersy 
teckiego. 

-- KABEL PODZIEMNY NA UL. ŚW. 
JAŃSKIEJ I DOMINIKAŃSKIEJ. Wileńska 
dyrekcja Poczt i Telegrafów przystąpiła do 
przeprowadzania przewodów telefonicznych 
na ul, Św. Jańskiej i Dominikańskiej z linji 
napowietrznej na podzie: mą kablową. Uspra 
wni to działanie telefonów i zabezpieczy prze 
wody od szkodliwego działania nieprzychył 
nych warunków atmosferycznych. 

W związku z powyższą akcją słupy tele 
foniczne na powyższych ulicach są obecnie 
usuwąne, 

» %_ KTO WINIEN? W najbliższym czasie 

ma być zwołane posiedzenie radzieckiej komi 

sji rewizyjnej. Na posiedzeniu tem rozpatry 

wana będzie m. in. sprawa zaległości powsta 

łych z dzierżawy w swoim czasie przeż „Kuła 
Polek" restauracji w ogrodzie Bernardyńskita 
Zaległości te sięgają sumy około 17.500 zi 
i nie zostały ze względów niewyjaśnionych 

przez magistrat w swoim czasie ściągnięte. O 

becnie chodzi o wyjaśnienie kto ponosi z te 
go powodu winę. Sprawa ta będzie poruszona 
także na psiedzeniu Rady Miejskiej. 

LITERACKA 

— DZISIEJSZA 197 ŚRODA LITERACKA 
wypełniona będzie opowiadaniem dramatopi- 
sarza białoruskiego Franciszka Olechnowicza 
o jego 7-letniej katordze w więzieniach ZSRR 
Część tego czasu przebył p. Olechnowicz, ska 
zany na 10 lat ciężkiego więzienia na wys- 
pach Sołowieckich na morzu Białem. 

Początek o godzinie 20,30 w siedzibie Zw. 
Jiteratów (Ostrobramska 9). Wstęp dla człon 
ków rzeczywistych i członków-sympatyków 
bezpłatny, wprowadzeni goście płacą 1 zł.. 
studjująca młodzież — 75 groszy. 

— GYKŁ: ODCZYTÓW -P: T:* „DAWNE 
МЕ пгхайха ' ® wswojej siedzibie ui. 
Ostrobramska 9 m. 4 Rada Wileńskich Zrze 
szeń Artystycznych Odczyły rozpoczynające 
się w nabliższy piątek odbywać się będą do 

  

  

    

  

   

    

   

  

   
  

     

  

E. KOBYLINSKA. LIŃSKA. 

połowy grudnia co piątek o godzinie 18,00 

Cykl obejmuje 11 konferencyj z przeźroczami 

iających przeszłość kulturalną Wilna 

cątem literatury, malarstwa, kultury, 
i, architektury, urbanistyki, teatru, mu 

zyki i życia towarzyskiego. Prelegenci dr WŁ 
Arcimowicz, dr. W. Charkiew 

zefowicz, J. Hoppen, dr. * 
palewski, dyr. A. L 
iowski, inž. S, Naręl 

kowska i dr. P 
Niskie ceny udostępniają ie wykłady naj 

szerszym sferom intelignecji. Wstęp 50 gr. dla 
młodzieży 30 gr. Abonement na 11 odczytów 

5 zł, dła młodzieży 3 zł. Informacje telefo 
nem 78 codziennie od 3 do 4 po poł. 

— CZYTELNIA ARTYSTYCZNA RWZĄ. 
(Ostrobramska 9, cela Konrada) czynna 

codziennie (także i w niedziele| od. godziny 
6 do 9 wieczorem. Informace na miejscu, te 

lefon 16—34. 

      

     

    

   

eniz, T. Ło 

i, dr. M More 
„. Romer Ochin 

ledziewski. 

   

    

    

      

   

  

  

  

Z UNIWERSYTETU 

Z Wydziału Humanistycznego U. S. B. 

PP. Studenci, którzy odbywają studja w 
kresie filologji romańskiej, zechcą się zel 
w czwartek 5 października b r. o godzinie 9 
rano w sali V-ej Uniwersytetu celem otrzy 
mania potrzebnych im informacyj. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Uwaga! Chór Akademieki. Wobec zb'i- 
żającej się Inauguracji Roku Akademickiego 
Zarząd Chóru wzywa wszystkich członków 
bez wyjątku do stawienia się na próbę we 
środę dnia 4 b. m. w zakładzie etnologji (ul. 
Zamkowa 11) o godz. 20.ej punktualnie. Tam 
że udziela się inform. i przyjmuje się z: 
pisy nowych członków. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

Zarząd Z. S. 

     

  

   
       

— Nowy na Nowem Zabu- 

dowaniu, 
W dniu I bm. przy ulicy Dobrej Rady 

24 odbyło się Wialne Zebranie organizacyjne 
Oddziału Związku Strzeleckiego na Nowem Z: 

budowaniu. 
Zebranie zagaił ob. Marjan Siedlecki, któ 

ry w przemówieniu okolicznościowem zobra- 
zował b. rzeczowo i podniośle zadania związ 
ku i jego członków. 

Na przewodniczącego zebranie wybrało jed 
nogłośnie p. Zygmunta-Bolesława Banaszew- 
skiego. 

Po przemówieniu przedstawicieli Komendy 
Garnizonu w osobach zastępcy komendania 

    

garnizonu ob, K. Kondraciuka i komendanta I 

Oddziału ob. K, Kurzyjamskiego, przystąpiono 
do wyboru zarządu. 

Zostali wybrani: Do zarządu Siedlecki Mar 
Baluro Stanisław — viceprezes, 

5 Zale va 
jan — ES 

sekretarz 

    

weryn — arbnik i na z det członków 
zarządu Czernik Michał i Helman Wilhelm. 

mej stanowią: Boro 
zymon, Tomkow 

     
i Roman, A 

ski Stanisław. 
Po wyczerpaniu porządku dziennego zebra 

nie zostało rozwiązane. 

: ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ZEBRANIE DYSKUSYJNE ZWIĄZKU 
FRACY OBYWATELSKIEJ KOBIET, na któ- 
rem p. płk. dr. E. Dobaczewski wygłosi od 
czyt p. t. „Wschód na Zachodzie — wrażenia 
z Hiszpanji“, odbędzie się dnia 5 bm. (czwar 
tek) o godzinie 7-ej wieczorem w lokalu zwią 
zku (Jagielloń. 3). 

Członkinie ZPOK. proszone 
liczniej: 

    
są o jak naj 

> przybycie. Goście mile widziani. 

m RÓŻNE 

— ZNIŻKOWE BILETY DO KRAKOWA. 
Dnia 6 października odbędą się w Krakowie 
uroczystości „Święta Wojskowego” zorganizo 
wane z okazji 250 rocznicy odsieczy Wiednia. 

Osobom, udającym sie na powyższe uro 
czystości czy to zbiorowo, czy pojedyńczo, 
została przyznana przez ministerstwo komuni 
kacji 75—prcentowa zniżka od cen normal 
nych przy przejazdach kolejami normalnolo 
rowemi i wąskotorowemi w jedną i drugą 
stronę, w wagonach klasy dowołnej w pocią 
gach osobowych i pośpiesznych do Krakowa i 
zpowrotem. Ulga będzie stosowana na podsta 
wie ustnych zgłoszeń na stacji wyjazdu, 

Przejazd pierwotny do Krakowa może na 
sląpić w czasie od godziny 00 dn. 5 paździer 
nika do godziny 9 dnia 6 października, wy 
jazd zaś powrotny z Krakowa od godziny 15 

    

  
  

   
dnia 6 października do godziny 24 dnia 7 
października, 

  

  

KURIER 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na, Pohulance. 

nie 4 widowiska „MOSTU%. Dziś, we środę 

dnia 4 października powtórzenie głębokiej 

sztuki J. Szaniawskiego „MOST*, która wzbu 

dziła żywe zainteresowanie. W sztuce tej po 

raz pierwszy w Wiilnie występują: aktor teat 

ru Polskiego w Warszawie Jerzy Woskow 

ski, pp. T. "Sucheckai i M. Sierska. Są to j 

ostatnie widowiska Mostu, wobec sobotniej 

       

  

   

premjery „Triumóu medycyny — I. RR 

ins'a w reżyserji W. Czengerego, Z l. Wos 

kowskim w roli naczelnej. 
Ceny miejsc w sezonie obecnym. obniżo- 

ne, szatnia bezpłatna, zniżki ważne i wydaje 

je Kancelarja teatru W. Pohułanka 11 od 
godz. 11 do 2 po poł. 

— Teatr Objazdowy. Stały Kresowy Teate 
Objazdowy rozpoczyna dalszą swą działal 

ność na Kresach. Pierwszą sztuką wystawio 
mą dla prowincji jest „Sekretarka pana pre 
zesa* — Fodora, jest to świetna, wesoła ko 

medja w 3 aktach. 
Trasa obejmuje następujące miasta: 4 b! 

St. Święciany, 5 — Podbrodzie, 6 
py, 7 — Głębokie, 8 —Królewszczy 9 
Wilejka Pow., 10 — Mołodeczno, 11 — Pić 
12 — Nowogródek. 

— Teatr Muzyczny 

    

„Lutniać,  Ostatu 
iej po cenach zniża 
„TOSC w prem 

Plattówik, Mossakowski, 
Ikomici w swoich partjach 

ie przyjmowani przez publiczność 

RIGOLETTO“ z M i i 

          

            

    

      

   

   

  

  

  

rowego dan 
— Nowy sezon w Teatrze 

Kierownik mus ny Teatru ,, 

    „LUTNIA“. — 
Lutnia“ Mi      

  

   

  

    

sław Kochanowski, przystąpił do lek К 
ma Helena“, zaš pro 

by sceniczne pod wodzą re ką K. Wyr 
wicz — Wichrowskiego 

Role główne wykonają: Orest (Halmir- 
ska), Dembowski (Parysį, Tatrzański (Kal 

„chas), Wyrwicz — Wichrowski (Menelausj, — 
zawiński (Agamemnon). Prawdziwą rewe 

   

  

    

    

dla Wilna będzie wykonanie roli tytuło 

Dekoracje projektuje J. Hawryłkiewie 
— Teatr — Kino Rozmaitości — Sała Miej 

ska — Ostrobramska 5. Dziś, środa dnia + 
(początek seansu o godz. 4) wyświetla 

się piękny egzotyczny film pt. „Madam But 
terfly' z Sitwją Sydney w roli Cho. Cho-S n 
Zarówno temat jak i sposób ujęcia zostawin 
ją na widzu potężne ias Film i 

szcze tylko kilka dni. Na scenie arcydowci 
my żart sceniczny Marka Twaina pt. „Rozbi 
te źwienciadło”, w którym autor osiąga koło 
salne efekty sceniczne, Aktówkę wielce uroz 
maicają klasyczny taniec wykonywany prz. 
baleimistrza C. Januszkowskiego i Tama 
Lisiecką. 

— Kencert p. Wandy Wermińskiej w si- 
li Konserwatorjum. 

Wanda Wermińska. opromieniona nini- 
bem sławy po entuzjastycznem przyjęciu Eu- 
ropy zawita do nas. Śpiewa a obdarzona 
wprost fenomenalnym głosem, 
niskich aliowych rejestrów do 
pozycyj soprana dramatycznego 
dziw i zdumienie. 

Mistrzowska emisja, cudna kantilena, fe 

nomenalny oddech, arcywzorowa dykcj 
przemawiająca siła wyrazu, w in 
dualne warunki zewnętrzne — s 
na wyjątkową całość. Występ Wermińs 
wzbudził sensację w muzykalnem Wilnie. 

Koncert odbędzie sie w niedzielę 8 b. m. 
w Sali Konserwatorjum Bilety w k: 
Konserwatorium od 1i— —7 wieczór, 

    

   

  

   

  

   

    

   
  

budzi po- 

   

      

   

  

    

WILNO. 
ŚRODA, dnia 4 października 1933 roku. 

; 400: Czas, gimnastyka muzyka; dziennik 

poranny, muzyka, chwilka gospodarcza; 11,30 

przegląd prasy; 11,40: wiadomości eksporto 

we; 11,50: wiadomości bieżące; 11,57: czas, 

05: muzyka; 12,30 dziennik południowy; 

,35: muzyka 15.25: program dzienny; 15,30: 

giełda rolnicza; 15,40: powagnerowska muzy 
ka niemiecka (płyty); 16,10: audycja dla dzie 

ci; 16,40: chwilka strzelecka 16,50: przerwa; 

16.55: „Głosy pięknej Francji* — reportaż mu 
zyczny; 17,50: „Ciotka Albinowa mówi — 
monolog humorystyczny; 1800: „Na szlakach 

polskiej wynalazczości* — odczyt, wygł. dr. 

F. Burdecki; 18,20: „Audycja towarzystwa O- 
pieki nad Zwierzętami”; 18,50: „O pewnej te- 

orji wojny powietrznej* — odczyt: 19,16: 
przegląd litewski; 19,25: „Poezja Łużyc” — 
felj.; 19, program na czwartek; 19,45: 
dziennik wieczorny; 20,00: koncert kameral- 

ny; 21,0 dukacja kupca* — felj.; 21,15: 
koncert solistów; 22,00: wiadomoci sportowe: 

22,10; muzyka taneczna; 23,00: kom. met.; 
23,05: muzyka taneczna. 

  

   

  

    

     
  

I O A BIS NOT AO IDE IDR RTN VTEK PRIE ATSITIKTINIS 

60 ROZDZTAŁ XXXII. 

Jezioro marszczyło się drobniutkiemi fałdkami 

Wyrok w procesie o zniesła- 

w 

Kry 
rektora T—wa Organizacyj i Kółek Rolni- 
czych Czesława Makowskiego, okeenie pia_ 
stującego stanowisko inspektora oświaty w 
toruńskiej Izbie Rolniczej w V stopniu służ- 
bowym, | 

niesłusznego pomówienia, dyr. Makowskiego 
© przywłaszczenie nawozów i drzewek i ska- 
zał go ną 3 miesiące aresztu, zawieszając wy 
konanie tej kary na przeciąg 2 lat, oraz na 
karę grzywny w wysokości 300 złotych. Sąd 
w motywach podał, że z zeznań całego 
regu świadków, z uchwał komisji rewizyjnej 
i rady nadzorczej oraz protokółów rewizyj- 
myeh widać, iż dyr. Makowski nie popełnił 
żadnych madużyć materjalnych. 

HELIOS 

PAN 

LSE E NS R 

wienie dyr. Makowskiego. 
Wezoraj 0 godzinie 12.ej, sąd okręgowy 
Wilnie ogłosił wyrok w sprawie Jana 

i, oskarżonego o zniesławienie b. dy- 

Kongresu mniejszo: 

  

mumiejszości ż 
duje o tem r 

    

  udanej podróży 
witany przez 

  

Sąd uznał, że Jan Krywko winien jest 

pełnomocnym p. 
witali przedstawie 
oraz społeczeństwa 

      

WŁON. 

B.ZYŚA -Š 
„Złotej Serj 

Insceniz. E. Fedorowa. W roli zł. 
genjal. aktor ros. P. Chmielow 

  

owy sukces! 2-gi Film 
" produkcji sowieckiej 

    

  

  

Pierwszy okręt polski , 

le rządu 
ydowskiego. 

  

е = я 

Z žycia žydowskiego. 
Wystąpienie p. L 

ni krok przed defi itrwnem wystąpieniem 

ydowskiej z Kongr 
da przedstawicieli Ž 

na wspomniany Kongres. 

„Polonia“ 
rzybył do portu haifskiego 

eskadrę samolotów 

skich. W porcie pasażerów i tyrustów, 
byłych na 'pokładzie „Polon. 

Arciszewskim na czele po- 
i palestyńskiego 

ki doręczył referentowi pety- 

MARTWY DOM - 
2) Najnowsza atrakcja sowiecka NAOKOŁO ŚWIATA 

Filmy całkowicie mówione i śpiewane po rosyjsku. 

CAŁE WILNO MÓWI o arcydziele polskiem 

DŻIEJE GRZECHU 
które odniosło niebywały sukces po premierze. 

ina z egzekutywy 

   

  z ministrem Gru 

318 pozwo- 

Nr. 236 (2907) A 

  

    

   

    

eima, -isladnskiemu delegatowi Le- 
awozdanie dotyczące położenia 
lasku Opolskim. Analogiczne do- 

1 przesłali też Ży- 
a le będą przed- 

yłem dyskusji na posiedzeniu Rady Ligi 
Narodów. (m) 

   
   

  

Żydów па 5Ё 
kur 

  

žy za osla- 

  
Zadecy- 

dowskich 

  

   
    

    

    

  

bo nader - пщг.ш!‹›\\ 1‹… 

: ani krewni oraz 

palestyń- Nz tute 

przy” 
upa kupców 7 

do Wilna, nosi si 
miarem nawią 
dlowych z kupiectwem wile 

       
skim. 

Akcja usuwania Żydów z giełdy berliń- 
skiej trwa nadal. Dotąd cofnięto 
leń na wykonywanie zawodu maklerskiego.     

  

      
      

  

   

acz poalej sjonistyczny w Polsce inż 
yki z ramienia o*- 

- Hitachdut w ce- 4 

  

w/g nieśmiert. głośnej powieści 

Teodora DOSTOJEWSKIEGO. 

Seanse: 4—6—8—]10.15, w dnie świąteczne od godz. 2-ej 

  

  

CASINO 
ulubieniec publicznosci   NOC MIŁOŚCI 
Świetny scenarjusz pełen humosu, życia i werwy. 

JOSE MOJICA 
Przewyższający o CAŁE NIEBO wszystkie 
dotychczas. 
Rekordowe dodatki dźwiękowe. 

Niebywała ! WKROTCE 
CA S į N 0 atrakcja. w filmie w-g 

Genjainy Cervantesa 4 

DZIŚi Świetny śpiewak, oraz czarująca MONA MARIS w 
stuprocentowym śpiewnym filmie 

NAD PROGRAM: kreacje! 

  

Ogniste tańce. Czarowne pieśni. 

  

"Kochamcie 
Na każdego mężczyz- 
nę działą widok pięk- 
nej, świeżej, białej ce 
ry — takiej właśnie 
jaka może być i Rani 
udziałem. Niech 

użyć znako- 
mitego paryskiego Kre 
mu Tokałon, kolor bia 
ły (mie tłusty). Za- 
wiera on składniki 
wybielające, ściągają- 

wzmacniające 
połączone z 

świeżym kremem i 
oliwą. Wauika  mo- 
miemtalnie do por. uś- 
mierza  rozdrażnione 
gruczoły, Ściąga IOZ“ 
szerzone y i roz 
puszcza wągty. Nadaje skócze w 
ciągu 3-ch dni owną świeżość, i 
piękno — niemożliwe. do osiągwięca 
żadnym miiym sposobem. Nakkžy 60 
rano używać tego nowego Kremu To- 
kaloa (kolor biały), a wynik nie da na 
siebie długo czekać. R. 

    

   

    

    

    

Ogłoszenie, przetargu. 
"=" Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wil- 
nie ogłasza przetarg na dzierżawę restauracji Tur- 
mont, Łapy, bufetów: Sokółka, N. Wilejka II klasy, 
Świsłocz, Roś. Pińsk, Niemen, Malkowicze, Żednia, 

Wilejka zterminem. objęcia |5 paždzieinika r. b. oraz 
bufetėw: 'Domanėw, Rožanka, Gudogaj, Swieciany, 
Kamienna Nowa, Marcinkańce, Podświle, Oszmians, 8 

Siemiatycze, Bereza Kartuska, Budsław, Slonim zter- 
mlnem objęcia | listopada 1933 r. 

Termin skiadania ołert upływa 10 października i 

1933 r. o godz. I2:ej w południe, szczegółowe wa 

runki podane są w ogłoszeniach wywieszonych na wy- 

mienionych stacjach i w gmachu Dyrekcji, 
;Byr. Okr. Kolei Państwowych 

-— w Wilnie, — | 

Dr, GINSBERG | instytut Piękności 4 
ekoruby skórne, wene 

Oddział Paryskiej f-my 

ryczne | maczopłiojawe 
KE 56 czne „KEVA 

Wilenska 3 tel 567 | uj, Mickiewicza Nr. 37 
od godz. 5—i | 4—:, telefon 6-57 

Akuszerka 
przyj. od godz. ll-ej do 

l-ej po południu. 
Odmładzanie twarzy. Le- х 

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

czenie wszelkich wad cery 

W. Z. P. Nr. 69, 

  

  

  

  

  

  

PRZEPROWADZKI szybciej i fachowo uskute 

  

oraz opakowania mebli najtaniej, naj- 
Biuro 

Transportowe „EKSPEDYCJA MIEJSKA" b. prac. Stacji Miejskiej 
w Wilnie, ui. Dominikańska Nr. 17—5, telefen 987, 

jak również załatwia wszelkie czynności i zlecenia w zakres ekspedycji 
i transportów wchodzące- 

    

  

  

ZŁOTE SCHODY. 
Za oknem była ziełonawa pustka, na której ostro 

błyszczała niesamowita, połamana linja złotyeh 

schodów... U góry... henl.. nad ostatnim stopniem 

kłębiły się spłoszone, ciemne chmury... Między złotym 

szczytem a chmurami nie było nic. Złote schody gu- 

biły się «w pustce, Nie docierały do nieba. 

— Widzisz, że niema nic? — powtórzył głos naj- 

  
  

milszy. 

— W takim razie musimy umrzeć — odpowie- 

działa. — Nie mamy na co czekać. 

— Nie możemy umrzeć, bo musimy mieć maleń- 

kie dziecko, — odrzekł mężczyzna. — Będzie płakało 

i wyciągało rączki do ciebie. Widzisz?... W zielonej 

pusice zakwiiła drobna postać, różowa i słodka... 

Zatrzepotała w powietrzu na chwilę i znikła, bo ją 
wchłonęło bijące serce dziewczyny. Serce to stało się 

teraż bolesnym dzwonem na trwogę — głosem o po- 

moc wiołającym... 

— Już wiem! — krzyknęła wyciągając ręce... — 

Trzeba wierzyć... A ja wierzę w Boga! Dla <RE28 

dziecka maleńkiego wierzę! wierzę! wierzę! 

Wtedy rozsunęły się obłoki i złote stopnie jęły 

urastać wciąż wyżej i wyżej, aż roztopiły się w czy 

stym błękicie... 

Więc uklękła przy oknie, pochylając głowę pod 

ciężarem niespodziewanego szczęścia... Ale mężczyzna 

powiedział nagle: „To jest wyżej jeszcze, niż przy- 

puszezalem“ i zakrył okno ciężką zasłoną. 

  

   

          | Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

  

i wibrowało srebrem pod słońce... Południe brzęczało 

za plecami siedzącej na kładce Ludki i ociekało słoń- 

cem przez gęste liście drzew, aż na jej jasną, pochy- 

loną głowę... Kładka była szeroka, oparta na grubych 

krótkich palach nad wodą. W tem miejscu, gdzie de- 

ski wrastały w trawę brzegu, przysiadła ciężko nie- 

zgrabna ławka, którą Wydra niedawno wyciosał w po- 

cie czoła dla siostry i jej przyjaciółki. Nad ławką, 

chwiały się leciuchno senne z gorąca, wy.mukłe tra- 

wy i staczał się ze wzgórza do brzegu rozgrzany sad, 

rozpościerając szeroko czarne 1amiona gęstych jabło- 

  

ni dla utrzymania potrzebnej na pochyłoś 

wagi.. Przysadziste jabłonie zatrzymały się, nie .do- 

chodząc do brzegu, niechętnym, najeżonym rzędem, 

i równo- 

  

bo z dalszej części sadu nadbiegły ku wodzie ogromne 

klony, zajmując szczelnie wszystkie miejsca nad je- 

ziorem i kradnąc jabłoniom każdego wieczora ostatni 

uśmiech słońca, które się chowały po tamtej stronie 

za różową i złotą wodą... Te zadrosne klony, chwyta- 

jące blaski słoneczne wszystkiemi rozpostartemi pal- 

eami liści, dały Ludce w to upalne PODA cienisty 

przytułek nad wodą. 

Siedziała na kładce, pluskając bosemi nogami 

w płytkiej fali, zaróżowiona i lekko uśmiechnięta... 

Myśli rozpierzchały się w głowie, jak te delika- 

tne na błękicie obłoczki, ale w pewnej chwili wyłoniła 

się jedna i rozpostarła się w głowie na całą długość 

potrzebnych na jej określenie wyrazów. 

— W lecie i w taką pogodę trudno być naprawdę 

Drukarnia 

  

  

sobie trosk i zbędnych kosztów, wynikających z nieznajomości rzeczy 

abonując 
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nieszczęśliwą! Po tej głośno wypowiedzianej uwa- 

dze Ludka zajęła się wyjadaniem poziomek z szero- 

kiego liścia łopuchu, zwiniętego w trąbkę. Na dró 

ami pa- 

   

zbiegającej ze wzgórza między dwoma szereg 

rzeczkowych krzaków ku klonowej alei nad wodą, 

rozległo się niecierpliwe dziewczęce wołanie: 

— Hop! Hop! 

— Tu jestem! — kr 

  

knęła Ludka.    

  

y 

Na ubitej, chłodnej ziemi pod wilgotnym wspa- 

niałym dachem nadbrzeżnych zatupotały, 

pluskając od czasu do czasu bosym odgłosem, silne, ży 

we nogi'i z wylotu cienistego korytarza wyskoczyła 

na południowe słońce urodziwa, półnaga dziewczyna. 

Widocznie rozbierała się po drodze, bo powiewała 

perkalową sukienką i, przybiegłszy do kładki, cisnęła 

ją na kładkę niedbale. Garderoba tej rusałki nie była 

skomplikowana, bowiem teraz pozostała jej tylko cien- 

ika koszula, co w kilka sekund znalazła się obok su- 

kni, a właścicielka tych rzeczy wskoczyła z kładki do 

jeziora, protestującego przeciw tej niespodziance spie- 

klonów 

    

nioną świetlistą fontanną. 

— Kąpiesz się, czy nie?—wołała zdyszana dziew- 

czyna, robiąc nieopisany zamęt w. jeziorze kończyna- 

mi swego jędrnego ciała. 

— Już się kąpałam dwa razy — odkrzyknęła jej 

uśmiechnięta Ludka. Ależ ty hałasujesz! Nie wiem jak 

to robisz. Wczoraj Marynia mówiła, że jak panienka 

się kąpie, to we wsi słychać. 

- „ku ha! krew 

sałka, w której rzeczywiście grała młoda krew fanfarą 

wesołości i zdrowia. 

  

gra!“ — wrzasnęła szalona ru- 

  

(ilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

za postęp. O ile dawniej śmiałaś się co chwila, to... 
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tamże gabinet kosmetycz ZGINĘŁA 

Studentka prawa 
nemi. Uprasza się o łas- 

ty do Adm. „Kuriera W.* 
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w.Z.P. 

do wynajęcia 

M. Brzezina 

k. 
s>>lsno Gedas salonu. Oglądać od godz. 

przeprowadziła sią A. duże, ciepłe, z ia 

ay, usuwa zmarszczki, bro 

w Kasie Chorych 

U. $. B. obejmie posadę 
kawy jej zwrot do leka- 

pod „Studentka prawa" 

  

Ludka rozešmialą się glošno. 

Luluś! co 

po- 

— Wielkie nieba! Ona się roześmiała. 

  

tem wszystkiem jeszcze cię nie widziałam tak roze- 

śmianej. 

— Muszę się znowu nauczyć radości, bo tyle od 

was doznałam dobroci... 

— Tra ta ta! nie gadaj! — rozległo się za spienio- 

nym obłokiem. 

Ludka przezornie schowała się za ławkę, bo chło- 

dne krople gęstym deszczem spadały jej na głowę i ra- 

miona. 

Uśmiechnęła się do żywego srebrnego młystat 

nad rozfalowanem jeziorem, myśląc, coby robiła, żeby 

nie Wydra i jego siostra. Gdy po ukończeniu śledztwa 

wypuszczono ją z więzienia, zostawiając pod dozorem 77 

policji do czasu sądu, który mógł się odwlekać w nieć. 

skończoność i ciągle wisieć nad nią jak chmura — nie 

wiedziała doprawdy, co ma uczynić. Oczywiście czu- 

wała nad nią Meta i przyjechała sama do Wilna, by 

ją otoczyć siostrzaną tkliwością i zabrać do siebie, 

cóż kiedy dłuższemu pobytowi „nieprawomyślnej* w 

swoim domu sprzeciwiła się pani Różycka. Ludka 

udała się do ciotki Wałerki, ale tam wuj okropnie się 

obawiał policji, a i ona sama znieść nie mogła, że tak 

siedzi im na karku bezczynnie, A znalezienie płatnych 

iekcyj uniemożliwiał jej strach polskich domów przed 

policją i tymi ludźmi, którzy mieli z nią do czynienia. 

  

(D. e. n.) 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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