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"WSZYSCY idziemy na DANCING KOŁA PAŃ LOPP. 
Cel szlachetny — wiele urozmaiceń i atrakcyj. Obfity bufet Koła Pan. 
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Obchód wiedeńskiego zwyciestwa W VICHY. 

  

(Od naszego korespondenta). 

Paryż, początek października. 

Tegoroczny kongres partji rady- 

kalnej w Vichy zapowiadą się nie- 

zwykle interesująco, chociaż prawdo- 

podobnie nie przyniesie on żadnych, 

sensacyjnych „coup de theatre". 

Według wszelkiego prawdopodobień- 

stwa zakończy się on rezolucją wyra- 

żającą zaufanie premjerowi Daladie- 

rowi i oświadczającą się za rządami 

lewicy. Cztery raporty odnoszące się 

do zasadniczych zagadnień politycz- 

nych zostały przygotowane przez Ko- 

misje i prawdopodobnie zostaną one 

po krótszej lub dłuższej dyskusji 

uchwalone. Zdawałoby się, że kon- 

gres będzie spokojny, szary, niecie- 

kawy. 

A jednek zdecyduje on e losach 

gabinetu. Decyzja jego nie będzie się 

wyrażała bezpośrednio zaufaniem lub 

potępieniem dla polityki rządowej. 

ale będzie miała ogromne znaczenie 

ze względu na to, że wskaże Daladie - 

rowi drogę, po której ma kroczyć. 

Nie mależy bowiem zapominać, że 

rząd obecny jest właściwie rządem 

mniejszości parlamentarnej,  tole*s- 

wanym jedynie przez socjalistów, i że 

wreszcie trzeba będzie szukać stałego 

oparcia o większość w Izbie. 

Pomimo wielu usiłowań ze strony 

dziennikarzy francuskich. prasa pa- 

ryska nie zdołała przeniknąć sekreta 

planu polityki  budżetowo-gospodar- 

czej rządu. Zostanie on przedstawio- 

ny na Radzie ministrów ok. 10 b. m, 

i natychmiast potem odesłany do I/- 

by, która się zbiera 17 b, m. Planów 

min. budżetu Lamourćaux nie Zna 

prasa, dokładnie nie znają ich nawel 

członkowie gabinetu, Ta tajemni:4, 

strzeżona jest tak zazdrośnie nietylko 

w tym celu, aby Izba nie przewlekał:. 

potem dyskusji, ale spewnością ma 

ona także inne przyczyny.. Niewątpl - 

wie premjer Daladier chciałby zaske- 

czyć Izbę swemi projektami * zmusić 

ją do ich przyjęcia, zanim odpowied- 

nie wpływy wyborcze i finansowe 

mogłyby zacząć działać. O wiele jed- 

nak ważniejszą przyczyną może być 

  

ta, że plany te do chwili obecnej nie 

zostały dokładnie ustalone, gdyż rząd 

waha się jeszcze co do zasadniczych 

szczegółów planu, które będzie mógł 

ustalić dopiero po dokładnem zdecy- 

dowaniu się na linję polityczną. Nie 

ulega bowiem wątpliwości, że prem- 

jer Daladier będzie musiał obecnie po 

myśleć poważnie o zapewnieniu ży- 

cia swemu gabinetowi przez oparcie 

go na stałej większości parlamentar- 

nej. Otóż zależnie od tego, czy popar- 

cie dla swego gabinetu uzyska on na 

lewicy czy też w kołach centrowych 

—hędzie musiał dostosować swój pro- 

gram do wymagań swych prz 

sojuszników. Nadzieje przywiązywa- 

ne do tego, że deputowani odłamu 

  

Renaudela i Marqueta zapewnią swe 

poparcie gabinetowi zostały obecnie 

nieco zachwiane. Jest to m. in. wyni- 

kiem żądań neosocjalistów co do 

częściowego przynajmniej dostosowa- 

nia programu do wyimogów doktryny 

socjalistycznej, ale największą trud- 

ność słanowi właśnie nikły stosun- 

kowo oddźwięk ruchu neosocjalisty- 
cznego wśród deputowanych S.F.I.O. 

Na kongresie w Avignon większość 

deputowanych partji była za. współ- 

pracą z rządem, nawet w razie gdy- 

by przyszło sprzeciwić się uchwałom 

kongresu. Obecnie większość ta moc- 

no stopniała i jest wielce prawdopo- 

dobne, że w razie scysji nowy odłam 

nie będzie liczył więcej niż 20 depu- 

towanych. Wraz z grupą radykałów 

i nawet kilku na lewo zorjeniowane- 

mi grupkami centrum nie stworzy to 

jednak większości parlamentarnej. 

Pozostaje więc do wyboru, albo pój- 

ście w kierunku socjalizmu i odpo- 

wiednie dostosowanie swego progra- 

mu, co zrazi miewątpliwie prawe 

skrzydło partji, albo też szukanie о- 

parcia przez rozszerzenie większości 

w kierunku centrum co znów wywo- 

łałoby sprzeciw lewiey radykalnej. 

Kongres w Vichy pozwoli więc 

prenjerowi Daladier na wysondowa- 

nie nastrojów i na dokładne zdanie 

sobie sprawy. jakie jest stanowisko 

większości. Załeżnie od tego nada on 

definitywną formę swym planom bu- 

dżetowym orjentując je bądź to w 

kierunku zadowolnienia socjalistów, 

bądź też dostosuje je do wymagań 

stronnictw centrowych, 

Niektóre pisma prawicowe zapo- 

wiadały, że w czasie kongresu roze- 

gra się zakulisowa wałka między Da- 

ladierem a Herriotem. Pomimo, iż 

istnieją dość duże różnice zdań mię- 

dzy odlamem Herriota a Daladierem; 

wieści te wydają się mocno przesad- 

ne. Herriot bowiem jest człowiekiem 

zbyt lojałnym. by miał Daladierowi 

podstawiać nogę w tak ważnym mo- 

mencie, pozatem zaś choroba nie po 

zwoli mu na wzięcie udziału w kon- 

gresie. Wreszcie nie należy zapomi- 

nać, że ostatnio premjer Daladier żro= 

bił pewien wyłom w szeregach her- 

riotowców przez oddanie teki mary- 

narki Albertowi Dalimier, jednemu 

z najzagorzalszych zwolenników Her- 

riota. Według wszelkiego prawdopo- 

dobieństwa ze strony kongresu rady- 

kałów nie grozi gabinetowi żadne nie- 

bezpieczeństwo. 

Natomiast decydującemi o losach 

gabinetu będą pierwsze dni po otwar- 

ciu sesji Izby Deputowanych. Jak 

zdoła z nich wybrnąć Daladier trud- 

no obecnie przewidzieć. Nie należy 

jednak zapominać, że premjer Dala- 

dier okazał się bardzo giętkim polity- 

kiem i dotychczas z dużą umiejętno- 

ścią żegłował między parlamentarną 

Seyllą i Charybdą. Pomimo dużych 

trudności, na jakie natknie się obec- 

nie, jest jednak bardzo prawdopodob- 

nem, że zdoła wyjść z nich zwycięsko. 

Dr. Jan Brzękowski. 
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do cukierni Czerwonego Sztralla 
w dniu 7. X. 

Muzyka dancingowa p. Szabsaja. 

r. b. o godz. 23-ej 

Wspaniała rewja kawalerji i złożenie hołdu szezątkom króla Jana Sobieskiego. 
W uroczystościach wzięli udział Prezydent Rzeczypospolitej i Marszałek Józef Piłsudski. 

KRAKÓW (Pat). Obchód ku ucz- 
czeniu wiekopomnego zwycięstwa kró 
la Sobieskiego ma w Krakowie prze- 
bieg imponujący i staje się wielką ma 
nifestacją armji i społeczeństwa na 
cześć bohaterskiego króla i oręża poł- 
skiego. Obecność Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Wodza Narodu 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego i członków rządu z prem 
jerem Jędrzejewiczem na czele, mar 
szałków Sejmu i Senatu, duchowieńst 

wa oraz korpusu dylplomatycznego 
nadają uroczystościom charakter nie 
zwykle podniosły. 

WYCIECZKI. 
KRAKÓW (Pat). Pizez calą pra- 

wie noc przybywały do Krakowa pa 
ciągi wiozące różne delegacje. Po pół 
nocy przybyli do Krakowa attache; | 
wojskowi państw obeych m. in. alta 
che sowiecki gen. Lepin i niemiecki 
gen. Schindler. Tym samym  pocią- 
giem przybyło około 30 dziennikarzy 
zagranicznych, w tej liczbie kilku ka! 
respondentów dzienników amerykań 

"skich z Berlina oraz przedstawiciele 
najważniejszych agencyj telegraficz- 
nych świata. Przybyło również wielu 
dziennikarzy polskich z całego kraju. 

MSZA ŚW. 
KRAKÓW (Pat). Uroczystości dzi 

siejsze rozpoczęły się pontyfikalną 
m:szą Św., odprawioną w kościele gar 
nizonowym przez ks. biskupa polowe- 
go Gawlinę w asyście licznego duchó 
wieństwa wojskowego. Na nabożeńst 
wie obecny był Pan Prezydent Rzeczy 
pospolitej, który po przejściu przed 
irontem kompanji*honorowej 30 p. p.” 
powitany został u progu przez ks. bis 
kupa Gawlinę, przy dźwiękach hym- 
nu narodowego. Rówinież przybyli 
członkowie rządu z premjerem Jędrze . 
jewiezem-na czele, marszałkowie Sej- 
mu i Senatu, prezes Sławek, pani mar 
szałkowa Piłsudska, liczna generalie 

ja z wiceministerm spraw  wojsko- 
wych gen.  Sławoj-Składkowskim, 
miejscowi przedstawiciele cywilnych 
władz państwowych z wojewodą dr 
Kwaśniewskim oraz wojskowych z 
gen. Łuczyńskim, dowódcą OK 5 na 
czele, prezydent miasta dr. Kaplicki, 
książę metropolita Sapieha, biskup dr 
Respond z licznem wyższem ducho- 
wieństwem świeckiem i zakonnem. 

Dziekan DOK. 5 ks. Kabała wyg- 
łosił podniosłe kazanie. W czasie na- 
bożeństwa szereg utworów - religij- 
nych wykonał chór Cecyljański 

NA BŁONIACH. 
Gdy w kościele garnizonowym od- 

bywała się uroczysta msza Św. na Błe 

EEE TT TINKLALAPIAI RS TROE 

Poseł chiński na zamku królewskim w Warszawie. 

    

ianowany poseł chiński przy Rzą- 
Rzeczypospolilej Chingbun Frank Lee 

ł Panu Prezydeniowi Rzeczypospolitej 
na uroczystej. audjencji swe listy uwierzy 

telniają: 
Na ciu Pan Prezydent Rzec ospołi 

tej w towarzystwie posła Lee, wiceministra 

  

       

     

      

Spraw Zagranicznych S 
Protokułu Dyplomatyczne 
go zastępcy R. Przezdzie: 
łarza poselstwa Funga, w otoczeniu człon. 
ków Domu Cywilnego i Wojskowego na sali 

Assanrblowej na Zamku. 

    

  

nia krakowskie ciągnęły nieprzerwa 
'ne tłumy publiczności, by asystować 
podczas wiełkiej rewji kawalerji. Bło 
nia przedstawiały widok niezwykle 
malowniczy. Naprzeciw trybun usta- 
wiły się niezliczone delegacje organi 
'zacyj byłych wojskowych i zrzeszeń 

" społecznych ze związkiem Legjonis- 

/ tów i związkiem strzeleckim na czele, 

z licznemi pocztami sztandarowemi i 
orkiestrami. 

Wszystkie wzniesienia okalające 

Błonia wypełnione były tłumami pub 
liczności, której cyfrę obliczono na 
przeszło 100.000 osób. 

TRYBUNY PANA PREZYDENTA 
1 MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 
lmponująco przedstawiał się ko- 

piec Kościuszki, na. którym powiewa- 
ły na wysokim maszcie flaga narodu- 
wa oraz proporczyki pułków,. które 
brały udział w wielkiej rewji. Trybu 
nę Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
oraz trybuny honorowe dla członków 
rządu, przedstawicieli Sejmu i Senatu 
korpusu. dyplomatycznego ozdobiono 
stylizowanemi oMami strzeleckiemi i 
festónami z zieleni. Poniżej trybuny 
Prezydenta Rzeczypospolitej ustawio- 
no trybunę dla p. Marszałka Piłsuds- 
kiego, na której widnieje orzeł biały 
na-tle barw narodowych. 

Naprzeciwko trybun ustawiło się 
do przeglądu 12 pułków kawalerji. 

Około godziny 10-ej zaczęli przy 
bywać ną place rewji przedstawiciele 
władz cywilnych i wojskowych: p. 
prezes rady ministrów Jędrzejewicz 
na czele rządu, marszałek Sejmu di. 
Świtalski, marszałek Senatu Rączkie- 
wicz, prezes NIK gen. Krzemieński, 
prezes Walery Sławek liczną grupą 
posłów i senatorów BBWR, ducho- 
wieństwo z ks. metropolitą Sapiehą, 
ks. biskup połowy Gawlina, korpus dy 
plomatyczny z ambasadorem Francji 
Laroche'm na czele, generalicja, atta 
ches wojskowi i inni, 

O godzinie 10,30 odezwały się 
dźwięki marsza generalskiego. Na pla 
cu rewji ukazał się na koniu dowodzą 
cy całością rewji inspektor armji gen. 
dyw. Dreszer, który przejechał przed 
frontem pułków odbierając raport. 

  

PRZYBYCIE MARSZAŁKA PIŁSUD- 
SKIEGO. 

O godzinie 11,30 zapanowało na 
trybunach podniecenie w oczekiwa- 

niu na przyjazd Marszałką Piłsudskie 
so, który też o godzinie 11,45 ukazał 

się, jadąc samochodem w towarzyst- 
wie szefa biura inspekcji pułk. War- 
thy. Po prawej stronie trybuny Mar 
szałka Piłsudskiego ustawiła się dłu- 
gim szeregiem generalicja z inspekto- 
rem armji gen. Osińskim na czele, 0- 

raz wszyscy akredytowani attaches 
wojskowi w Polsce. Przyježdžającego 
na Błonia p. Marszałka Piłsudskiego 
witano długoniemilknącemi entuzja- 
stycznemi oklaskami. 

RAPORT. 

Niezwykle podniosły był moment 
gdy auto, wiozące pana Marszałka zbli 
żyło się do trybuny. Wiszyscy obecni 
odkryli głowy, powstali z miejsc i zgo 
towali wodzowi Narodu żywiołową o- 
wację. W tym momencie orkiestry 0 
degrały hymn narodowy, a z piersi u 
łańskich wyrwał się potężny okrzyk 
„Niech żyje!*. Marszałek Piłsudski o 
debrał raport od dowodzącego defila 
dą generała Direszera; następnie kolej 
no, przejeżdżając wzdłuż długiej linji 
pułków, odbierał raport od poszcze-_ 
gólnych dowódców. 

ŚNIADANIE. 

Po przeglądzie Marszałek Piłsuds 
ki udał się do parku „Juvenia, gdzie 
podejmował dostojników państwo- 
wych, generalicję i wyższych wojsko- 
wych oraz atiaches wojskowych 
państw zagranicznych śniadaniem. 
Marszałek Piłsudski był w doskona- 
łym humorze i prowadził ożywioną 
rozmowę ze swem otoczeniem i atta- 

ches wojskowymi. 
W międzyczasie pułki kawalerji 

rozpoczęły przegrupowanie do defila- 
dy na Małych Błoniach. 

O godzimie 12,40 Marszałek Piłsud 
ski opuścił park Juvenia i zajął miejs 
ce na specjalnej trybunie w oczekiwa 
niu na przyjazd Prezydenta Rzeczypo 
spolitej. - 

PRZYBYCIE PANA PREZYDENTA. 

O godzinie 12.45 witany owacyj-, 

nie przez tłumy publiczności, przy 
dźwiękach hymnu państwowego przy- 
był na Błonia Pan Prezydent w towa 
rzystwie dowódcy O. K. Kraków gen. 
Łuczyńskiego i świty. Prezydent zajął 
miejsće w łoży głównej na trybunach. 

DEFILADA. 
W tym momencie Marszałek Pik 

sudski dał rozkaz do rozpoczęcia de- 
filady. Na czele 12 pułków kawalerji 
jechał konno inspektor armji gen. dy 
wizji Dreszer. Za nim ciągnęły dłu- 
gim szeregiem pułki kawalerji: 1 pułk 
szwoleżerów im. Marszałka Piłsuds- 
kiego, odznaczony orderem Virtuti 
Militari, 7 pułk ułanów odznaczony 

orderem Virtuti Militari z Mińska Ma 
zowieckiego, 15 pułk ułanów. odzna- 
czony orderem: Virtuti Militari z Poz 

nania, 3 pułk ułanów wielkopolskich; 
20 pułk ułanów im. Króla Jana Sobies 
kiego z Rzeszowa, 24 pułk ułanów, 
pułk strzełców konnych. 10 pułk strz. 

* konnych, 4 pułk strzelców konnych, 
3 pułk strzelców konnych, 5 pułk strz. 
konnych i 8 pułk ułanów im. Ks. Jó- 
zefa Poniatowskiego z Krakowa: Pu- 

bliczność przyjmowała defilującą ka 
walerję entuzjastycznie. Przejeżdżają 
ce pułki chyliły sztandary przed Pre- 
zydentem Rzeczypospolitej i Marszał 
kiem Piłsudskim. Niewidziana dotych 
czas w tej ilości defilada pułków ka- 
walerji, doskonała postawa i wygląd 
defilujących, ułanów, szwoleżerów i 
strzelców konnych, wywarły na zgro 
madzonych tłumach głębokie i nieza 
tarte wrażenie. 

Po skończonej defiladzie żegnani 
entuzjastycznie okrzykami wiełotysię 
cznych tłumów publiczności, Prezy- 
dent Rzeczypospolitej oraz Marszałek 
Piłsudski opuścili place rewji udając 
się do swych apartamentów. 

NA WAWELU. 
Tymczasem szwadrony honorowe 

pułków kawalerji odznaczone orde- 
rem Virtuti Militari pomaszerowały 
na Wawel by asystować przy uroczy- 
stości złożenia hołdu jprochom króła 
Jana III. 

Przed 2 godziną dg katedry na Wa 
welu zaczęli przybywać przedstawicie 
le władz cywilnych i wojskowych. 
Przed wejściem głównem do katedry 
ustawiła się generalicja i v i į 

skowi: inspektorowie arm 
siūski i gen. Berbecki wiceministro- 
wie spraw wojskowych Fabrycy i 
Sałwoj-Składkowski. Przyległe ulice 
zajęły tłumy publiczności. 

W tym czasie w katedrze groma- 
dzili się przedstawiciele rządu, maz- 
szałkowie Sejmu i Senatu, korpusu dy 
plomatycznego, attaches wojskowi. 
władze cywilne i wojskowe oraz du- 
chowieństwo. U wejścia do katedry 
przybycia Prezydenta oczekiwał ks. 
metropolita Sapieha. O godzinie 14,10 
przybył do katedry Pan Prezydent w 
otoczeniu premjera  Jędrzejewicza, 
członków domu cywilnego i wojsko- 
wego. Powitany u progu Świątyni a 
następnie wprowadzony do wnętrza 
katedry (przez ks. metropolitę Sapie- 
hę, Prezydent przeszedł do jednej z 
kaplic. W tym momencie chór kated 
ralny odśpiewał Bogarodzicę, „Kto się 
w opiekę” i „Pod Twoją obronę”. Pre 
zydent wszedł następnie do krypty w 
otoczeniu ks. metropolity, premjera i 
świty. 

O godzinie 14,45 przybył na Wa- 
wel Marszałek Piłsudski w towarzyst 
wie szefa biura inspekcji Głównego In 
spektoratu Sił Zbrojnych płk. Warthy 

   

  

  

Ustawione przed katedrą szwadrony 

honorowe prezentowały broń. Marsza 
łek Piisudski przeszedł przed frontem 
starszyzny oficerskiej. Ubrany był w 
szaroniebieski mundur, przepasany 
wielką wstęgą Virtuti Militari z ma- 
ciejówką na głowie. 

Marszałek wkroczył do katedry na 
czele oddziału, złożonego z 24 genera 
łów i wyższych wojskowych, którzy 
postępowali za nim uszeregowani w 

jkach. Wszyscy oficerowie byli w. 
strojach służbowych. W pierwszej. 
dwójce kroczyfi inspektorowie armji 
gen. Osiński i gen. Berbecki. Po prze. 
kroczeniu progu świątyni oddział do 
wodzony przez Marszałka skierował 
się do krypty i zeszedł na dół. 

PRZED SARKOFAGIEM KRÓŁA 
JANA III. 

Przed sarkotagiem króla Jana III 
Marszałek Piłsudski, w obecności Pre 
zydenta Rzeczypospolitej, złożył hołd 
imieniem armji prochom bohaterskie 
go króla. Zwracając się do Prezyden- 
ta, Marszałek Piłsudski powiedział 
następujące słowa: 

„_ „PANIE PREZYDENCIE RZECZY 
POSPOLITEJ! W IMIENIU WOJSKA 

    

- SKŁADAM HOŁD KRÓLOWI POLS- 
KIEMU JANOWI III SOBIESKIEMU,. 
WIELKIEMU WODZOWI, KTORY 
ODNOSIŁ WSPANIAŁE ZWYCIĘST 
Wa“, i 

Marszałek Piłsudski wydał nastę- 
pnie oficerom rozkaz „baczność*. W 
tym momeneie Marszałek Piłsudski w 
postawie na baczność, salutująe stał 
przez dłuższy czas nieruchomo przed 
sarkofagiem króla Jana HI. Jednocze 
Śnie odezwał się potężny dzwon Zyg- 
munta i uderzono w dzwony we wszy 
stkich świątyniach. Ustawione na wa- 
łach u stóp Wawelu baterje ciężkich 
dział dały 21 strzałów honorowych. 

TE DEUM. 
Po złożeniu hołdu Prezydent Rze 

czypospolitej wyszedł z krypty i udał 
się do presbiterjum, gdzie zajął miejs 
ce pod bałdachimem. W chwilę po 
tem wszedł do katedry Pan Marsza- 
łek na czele generalicji i wyższych 
wojskowych. Oddział prowadzony. 
przez Marszałka ustawił się w szereg 
w nawie bocznej, gdzie Marszałek wy 
dał rozkaz „czapki zdejm* i rozwią- 
zał oddział. Marszałek Piłsudski z o- 
toczeniem udał się następnie przed oł 
tarz główny. 

Ksiądz metropolita Sapieha w oto 
czeniu licznego kleru zaintonował u- 
roczyste Te Deum. Po odprawienin 
modłów wszyscy obecni odśpiewali 
„Boże coś Polskę”, 

Po zakończeniu modlitw Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej i Marszałek 
Piłsudski, odprowadzani przez metro 
politę Sapiehę, w otoczeniu kapituły 
katedralnej, opuścili kaiedrę, udając 
się do swych apartamentów. 

ODZNACZENIE ATTACHE TURCJI. 
KRAKÓW (Pat). Dziś rano szef 

sztabu generalnego generał Gąsiorow 
ski udekorował orderem Polonia Re- 
stituta TV stopnia attache wojskowe- 
go Turcji Nadjy-beja. W czasie rewji 
Marszałek Piłsudski zaprosił do sie- 
bie attache Nadjy-beja, z którym roz 
mawiał dłuższą chwilę. 

  

ŚNIADANIE W KASYNIE OFICERS- 
KIEM. : 

KRAKOW (Pai). W dn. 17 b. m. 
w sali kasyna oficerskiego odbyło sie 
śniadanie w którem wziął udział р.. 
Marszałek Piłsudski, generalicja oraz 
wyżsi dowódcy poszczególnych puł.- 
ków kawalerji i oddziałów. 

WIENIEC OD AUSTRJI. 

KRAKÓW, (PAT). — Poseł austr- 
jacki w Warszawie w towarzystwie 
podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Szembeka, atta 
che wojskowego Austrji i wojewody 
Kwaśniewskiego złożył na sarkofagu 
króla Sobieskjego wieniec, przepasany 
wstęgami o barwach austrjackich.
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"NIEMCY SPRZECIWIAJĄ SIĘ. 
Odpowiedź Rzeszy na propozycje rozbrojeniowe. 

LONDYN (Pat). Niemiecki charge 
d'affaires w Londynie, ks. Bismark 
który odwiedził dzisiaj ministra spr. 
zagranieznych Simona, by mu zako- 
munikować oficjalnie, że niemiecki 
minister spraw zagranicznych 
Neurath nie będzie w poniedziałek 0- 

® becny w Genewie, 
poczynił przy tej okazji pewne wynu- 
rzenia w imieniu rządu niemieckiego 
o stanowisku Niemiec w kwestji roz- 

Liojenia. ! 
Rząd niemiecki stanowczo przeciwny 
jest ustanawianiu czterołetniego czy 

я innego okresu próbnego 
w czasie którego Niemcy poddane by 
łyby specjałnym warunkom. Niemcy 
domagają się wykonania deklaracji 
Mac Donalda z 11 grudnia z. r. przy- 
rzekającej Niemcom równouprawnic- 
-nie w zakresie zbrojeń. 
© ile mocarstwa zamierzają zachować 
dla siebie obćene typy broni Niemcy 
Bezwzględnie żądają dla siebie takieh 

samych prototypów. 

    

  

O ile mocarstwa gótowe są zaniechać 
poszczególnych typów broni, wów- 
ćzas i Niemcy gotowe są zrezygnówać 
znich. = ` 

PARYŻ (Pat). Wiadomość o udzie 
łeniu odpowiedzi Niemcom na propo 
zycje rozbrojeniowe, otrzymana jed- 

i) 

Doktór R. BUCH 
AKUSZERJA i CHOROBY KOBIECE 

ordynuje od I1—1 i 4—6 
przy ul Niemieckiej 35, tel. 8-64 

Lokuje chorych w Lecznicy Położniczo- 
2 Ginekolog. — M. Pohulanka 15, tel. 14-71 

Simon nie przybedzie 
do Genewy. 

LONDYN, (PAT). — W związku 
z wyznaczonym na poniedziałek posie 
dzeniem konferencji rozbrojeniowej 
oficjalnie wyjaśniają w Londynie, że 
minister spraw zagranicznych Simon 
nie weźmie udziału w posiedzeniu po 
niedziałkowem w Genewie. 

Narazie Wielką Brytanję reprezen- 
tować będzie w Genewie podsekretarz 
stanu Eden. który w sobotę odjedzie z 
Londynu do Paryża i w: ciągu niedzie 
li konferować będzie z rządem francu- 
skim. 

- Powrót min. Becka. 
: GENEWA, (PAT). — Minister Beck 
wyjechał dziś o godz, 11 rano do War 
szawy. . 

. Zakończenie debaty 
___ mniejszościowej.. 

" .GENEWA, (PAT). — Debata mniej 
szościowa w VI komisji Zgromadzenia 
została w dniu '6* bm. zakończona. — 
Dłuższe przemówienie wygłosił dele- 
gat szwajcarski Rapparb, który — po 
dobnie jak poprzedni mówcy — zwra 
cał się przeciwko koncepcjom niemie 
cekim: ** 12 > 

Delegat jugłostowiański Foticz prze 
dstawił stanowisko Małej Ententy i 
Polski wobec propozycji delegata an- 
gielskiego w sprawie procedury mniej 
$zościowej. Foticz przypomniał, że 
traktaty mniejszościowe przewidują 
iż jedynie Rada jest kompetentna w 
sprawie 'ich stosowania. Zgrómadzenie 
inože zajmować się kwestją mniejsżo- 
ściową jedynie w sposób ogólny. 

Po wyczerpaniu listy mówców po- 
wołany został podkomitet, utworzony 
z 12 państw w tej liczbie Polski, do któ 
rego odesłane zóstały projekty rezołu 
cyj przedłożone komisji. 

Trzęsienie ziemi w Armenii. 
_ MOSRWA, (PAT). — Wpobliżu miasta 
Zangezur w Armenji Sowieckiej odczuto sil 
me wstrząsy podziemne. Szczegółów brak. 

"jego i partję komunistyezi 

nocześnie z Londynu i Genewy, wywo 
łała w kołach politycznych wielkie 
wrażenie. Powszechnie panuje przeko 
manie, że rząd niemiecki, pragnąc po- 
różnić gabinet francuski i angielski, 
ponowił swe londyńskie deklaracje. 
Wszystkie dotychczasowe 
rozmowy i negocjacje w sprawie woz- 
brojenia prowadzone od dłuższego cza 
su między Londynem, Paryżem, Rzy- 
mem i Stanami Zjednoczonemi, Z05- 
tały w ten sposób wręcz elekeeważo- 
ne przez Rzeszę. 
„GENEWA, (PAT). — Korespondent 

„TEMPS* donosi, że odpowiedź mini 
stra Neuratha na propozycje franeus- 
kie została zakomunikowana rządom 
Anglji i Włoch. Rząd włoski został o 
tem poinformowany ze względu na 
rolę pośredniczącą między Niemcami 
a mocarstwami, jaką przyjął na siebie 
w Genewie. Stanowisko rządu niemiec 
kiego pozostało podobno niezmienio - 
ne. Idea okresu próbnego i kontroli 
została przez Berlin odrzucona. W każ 
dym . razie Rzesza  zażądałaby 
skrócenia okresu próbnego do mini- 
mum. 

. Polityka wschodnia Niemiec. 
BERLIN, 4 października. (A. T. E.) 

— Podczas apelu miejscowych oddzia 
łów szturmowych przemawiał kierow - 
nik brandenburskiej grupy „Związku 
niemieckiego Wschodu*, Hans Baer, 
© konieczności jednolitej polityki 
wschodniej. „Istnieje — podkreślił 
mówca — tylko jedno zagadnienie 
Wschodu, nad którego rozwiązaniem 
musi współpracować cały naród. W 
Nemczech północnych, gdy się mówi o 
zagadnieniu wschodniem, rozumie. się 
pod tem określeniem zazwyczaj tylko 
Śląsk, Poznańskie, Pomorze oraz Pru 
sy Wschodnie. W ten sposób zapomi 
na się, że istnieie również kwestja 
  

Proces lipski. 
  

Niemców sudeckich, która domaga się 
jak wszystkie inne swego rozwiązania. 
Mówca omawiał szeroko - „niebezpie- 
czeństwo czeskie, które sięga poza 
granice państwa czechosłowackiego i 
ogarnia ziemie bawarskie. W zakoń: 
czeniu swego przemówienia Baer pod 
kreślił konieczność intensywnej akcji 
uświadamiającej, która objąć powin- 
na wszystkie warstwy narodu niemiec 
kiego. 

Jest to, jak zaznaczył mówca 
wstępne,stad ju konieczne do wprowa 
dzenia w życie planów niemieckiej po 
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Vyrai W procesie 0 zabójstwo & А. posła ołówki 
PRZEMÓWIENIE OBROŃCY 

BARANOWSKIEGO. 

SAMBOR, (PAT). — W ostatnim dniu pro 
€esu, który rozpoczął się o godz. 9 rano, pier 
wszy przemawiał obrońca oskarżonego Bara 
mowskiego adw. dr. Kreuzenauer. Jako głów 
ny argument przeciwko oskarżeniu: Baranow 
skiego © współudział w mordzie truskawice 
kim chrcńca wysuwa, iż sam Baranowski wy 
jawił władzom policyjnym sprawę rewolweru 
eo do którego mógł przypuszczać, że był uży 
ty przy zabójstwie Ś. p. Hołówki. Dla odpzr 
cia tezy oskarżenia co do wejścia w porozu 
mienie z Ukraińską Terrorystyczną Organiza 
cją powołał się obrońca na to, że oskarżony 
Baranowski jako konfident władz bezpie- 

  

  

czeństwa musiał oscyłewać pomiędzy swoim 
mandatem a członkami organizacji, by zdo 
być wśród nich zaufanie, a tem samem jak 
największy zapas wiadomo: Adwokat od- 
piera zarzut, jakoby Baranowski pracował 
dła OUN. w czasie służby jako konfident pol 
skich władz bezpieczeństwa. W końcu obroń 
ca prosi © wyrok uniewinniający. 

WERDYKT PRZYSIĘGŁYCH. 
Po tem przemówieniu sędziowie przysięg 

li © godz. 11,15 udali się na nar 
12,20 przewcdniczący ławy prz, g 
rzewski odczytał wśród powszechnego napię 

cia uwagi werdykt. pierwsze pyłanie głó 
wne przysięgłi cdpowiedzieli 12 głosami — 
tsk, ra drugie — 9 głosów tak, 3 głosy nie, 

L] 

        

   
   

  

316.366.000 ZL. 
WARSZAWA (Pat). Do godziny 18 dnia 6 b. m. subskrypeja na terenie 

całego państwa wyniosła 316.366.000 złotych. 
  

Zarzuty ZSRR pod adresem Japonii. 
MOSKWA (Pat). Dzisiejsze „Iz- 

wiestja* drukują obszerny artykuł 
skierowany przeciwko Japonji przede 
wszystkiem co do zbrojeń, które ja- 
poński minister wojny įisprawiedli- 
wia wojowniczemi tendencjami ZSRR, 
następnie antyspwiecką polityką Ja- 

lityki na Wschodzie i południowym  ponji w Mandżurji, dążenie pewnych 

wschodzie Europy. kół japońskich ;do zagarnięcia okrę- 

gu władywostockiego i Kamezatki, 
współpracę emigracji rosyjskiej na 
Dalekim Wschodzie. Zwłaszeza ostro 
atakowane jest (oświadczenie japońs- 
kiego ministra wojny (o zastosowaniu 
środków jzapobiegawczych do czasu, 
aż Rosja nie zaniecha (działalności ko 

munistycznej w Mandżurji. 

  

Dymitrow studjuje prawo niemieckie. 
LIPSK, (PAT). — Na początku dzisiejszej 

rezprawy madprokurator Werner  porus. 
sprawę memGrjału międzynarodowej komi 
prawniczej, dotyczącego poturbowania Dymit 
rowa przez policję. Sąd uznaje memorjał za 
oszczerstwo i przechodzi nad sprawą do po 
rządku. a 

-Zkolei zeznaje Tergler, wykazując swoje 
alibi. Torgler nazajutrz rano w iowarzystwie 
adw. Rosenfelda udał się do prezydjum „o 
licji, by na miejscu zaprotestować przeciwko 
oszezerezej kampanji prasowej, posądzającej 

o współudział 
w zbrodni podpalenia Reichsiagu. Torgle: 
kładzie szczególny nacisk na fakt dobrowoi 
nego zgłoszenia się do policji. 

Zeznania świadków asystenta kryminal. 
nego Kuehnasta i Hagena ograniczają się do 
przedstawienia szczegółów aresztowania Dy 
mitrowa i skonfiskowanych w jego mieszka 
niu materjałów, jak książek, gazet i korespon 
dencji zagranicznej. Znaleziono tam m. in. 
pisma i odezwy egzekutywy międzynarodów 
ki komunistycznej, nawołujące proletarjał 
całego świata do bezwzględnej walki z dyk 
taturą kapitalistyczną, a w Szezególności z 
faszystowską dyktaturą niemiecką. Dymit- 
row wyjaśnia, iż jest rzeczą zupełnie zróża 

          

„miałą, że jako referent do spraw Bułgacji mu 
siał posiadać podobne materjały i że wobec 
tego nie może być mowy o zarzucaniu mu 
przygotowań do zamachu stanu w Niem 
czech... >` ТЕНА 

ы ZEZNANIA. DYMITROWA. 
W ostrej formie zwraca się on pod adre 

sem sądu, że ńie może sebie wytłumaczyć, 
w jaki sposób znałazła się w aktach śledztwa 
broszurka w sprawie podpalenia Reichstagu 
przez hitlerowców. Nigdy jej nie posiadał i 
treści jej nie zna. Dymitrow podniesionym 
głosem oświadcza, że protokół z czasów šie 
<ztwa, odczytany przez sędziego, nie jest au. 
tentyczny. On, Dymitrow - na. tę okoliczność 
nie był przesłuchiwany. W. coraz większera 
uniesieniu, gwałtownie gestykulując, zarzuca 
Dymitrow komisarzowi policji, spisującemu 
protokół „bezczelne kłamstwo”. Przewodni 
czący wyprasza sobie kilkakrotnie ubliżanie 
urzędnikom niemieckim. Dymitrow otrzymu 
je surową naganę. 

W. dalszym ciągu sąd bada treść innych 
dokumentów znalezionych u Dymitrowa i 
odezw .politycznych. Dymitrow podkreśla że 
w ciągu całego swego pobytu zagranicą zaw 
sze i wyłącznie zajmował się tylko progra- 
mem bułgarskiej partji komunistycznej. -— 
Nigdy nie brał udziału w niemieckich zebra 
niach politycznych i nie utrzymywał stosun 
ków z komunistami niemieckimi, Żywo ko: 
respomdował jedynie — jak zeznaje z nie. 
mieckimi kolegami na temat kongresu mię- 
dzynarodówki -w Kopenhadze. 

Ku wesołości sali wyraża, zdziwienie, dla 
czego nadprokurator świadomie przemilczał 
w akcie oskarżenia różne okoliczności co do 
odezw, znalezionych u niego i skwapliwie wy 

_Konfiskowany autor. 
jeżeli jakiś pisarz potrafi sobie 

zrobić reklamę skandalem, a jeszcze 
<4oprowadzić swoją książkę do god- 
ności konfiskaty... jego zwycięstwo! 
Zakaz do niczego nie prowadzi. Wi- 
dzieliśmy to na obrzydliwym ,„Wispol 
nym Pokoju* Umińskiego, na który 
się wszyscy rzucili, gdy posłyszano 
o skonłiskowaniu tego utworu przez 
cenzurę. Zwykle zwiększa się tylko 
popyt zakazanego przedmiotu. Taką 
już jest natura ludzka: pozwól jej— 
straci ochotę, zakaż — będzie się wy- 
dizierać do tej samej rzeczy namięt- 
nie. Gdyby cały raj był P-twu Ada- 
mostwu dozwolony dotądbyśmy tam 
spacerowali nago i miewinnie, - bez 
literackich wiadomości złego i dob- 
rego. 

Ale stało się, i brniemy w owo- 
cach zakazanych po pas. Przytem w 
ciągłem nienasyceniu, by się nie wy- 
czerpały możliwości globu ziemskie- 
go, staramy się przez jakąś epokę 
zapominać 9 czemś co jest wszyst- 
kim wiadome, by po jakimś czasie 
odkrywać to na nowo i jako rewc- 
lacje, nowe prądy, cudowność, w no- 
wem oświetleniu podawać, I wtedy 
jest obowiązkiem intelektualistów 
wpadać w ekstazę. 

'Ostatniemi czasy świat literacki 
międzynarodowy zajmował się sporo 
sensacyjnemi książkami D. H. Law- 
renee'a, autora pochodzącego z rodzi- 
my prostych górników z księstwa Wa. 

lii, więc z przymieszką krwi celtyc- 
kiej w żyłach... a zdeklarowaną gruź 
licą w płucach, co wiele tłumaczy. 
Gruźlicy, jak wiadomo, są mocno 
podnieceni erotycznie, i to stanowi 
o jedno więcej niebezpieczeństwo dla 
otoczenia. Lawrence, wszedł w lite- 
raturę powieściową ze swemi książ- 
kami (Przestępca, Zakochane Kobie- 
ty, Synowie i kochankowie, a zwłasz- 
cza z Kochankiem Lady Chatterley), 
jako rewelacja. Bowiem jeśli ero- 
tyzm, stosunki duchowe i fiżyczne 
pomiędzy kobietą i mężczyzną były 
opisywane i to tak szczegółowo, że nie 
zdawałoby się dodać już nie można, 
to angielski autor wnosił w te opisy 
dziwine nabożeństwo i swoistą filozo- 
fję, która została uznana za „wykład 

nowy, radosny, wiedzy o człowieku*. 
za wyraz zachwytu nad żywiołem, za 
radosny powrót do wiecznego źródła 
natury i t. p. ' 

Niepoczciwa cenzura angielska 
Gie odczuwając tych zachwytów, ok- 
reśliła powieść „Kochanek Lady Chat 
terley* za „bestjalsko nieprzyzwoitą” 
i skazała biednego kochanka na spa- 
lenie na stosie, in effigie, a on sam, 

umknął do gościnnej Francji i tam 
wojował z nakładcami i wydawcami 
swej powieści, gdyż ci bez pytania 
wyzyskiwali tak świetne źródło do- 
chodu, przedrukowując ile się da te- 
go nowego katechizmu miłości. 

Sława autora zabłysła na obie pół- 

zyskał jego „współudział w zbrodni podpa- 
lenia, Reichstagu", nie peparty żadnemi argt 
mentami. Jest to najbardziej znamienne, —- 
oświadcza Dymitrow, poczem ponownie dy 
skredytuje przebieg śledztwa,  zaprzeczająe 
stanowcze, jakchy bezpośrednio przed zaare 
sztowaniem posiadał korepię zaadresow. 
do niego, a posiadzjącą nazwisko turec 
nadawcy Ferdiego, którego zupełnie nie zna. 
Również nie odpewiada prawdzie historja 7 
rzekomemi tajemniczemt numerami teleio- 

nów w Berlinie. 
Dymitrów wyjaśnia, że jako działacz ko 

munistyczny musiał z konieczności za 
wać cię literaturą ze wszystkich dziedzi 
życia politycznego i społecznego. Tak jak 
studjowałem — mówi oskarżony — intere- 
sującą ruch komunistyczny książkę pod tyt. 
„Zbrojne powstanie* (zabronioną w między 
czasie w Niemczech i skonfiskowzną w mie 
szkaniu Dymitrowa), tak też  Studjowałem 

między innemi nawet w więzieniu literałure 
narodowe —— sccjalistyczną, a teraz na 
rozpraw studjuję prawo niemieckie (wesołość 
na sali). 

    

   
   

     

  

OSKARŻENIE POLICJI O MISTYFIKACJĘ. 
Dymitrow i sędzia kilkakrotnie prze! 4 

ją, sobie wzajemnie. Dochodzi nieraz do *s- 
trych starć. Gdy sędzia żąda wyjaśnień, czem 
należy tłumaczyć posiadanie w mieszkaniu 
Dymitrowa przewodnika po Berlinie oraz v- 
łówkowe znaki w kształcie krzyża, położone 
w miejscach opisu Reichstagu, pałacu ber 
lińskiego i innych gmachów publicznych, Dy 
mitrów, ku konsternacji obeenych twierdzi, 
że znaki te pórobiła policja w czasie śledz- 
twa. Van der Luebbe, któremu akt oskarź" 
nia zarzuca, że miał przebywać w towarzyst 
wie Dymitrowa, przeczy również jakoby miał 
kreślić wymienione miejsca w przewodniku. 

„Nie mogę powiedzieć, — mówi Dymitrow 
— e€zy: przewodnik ten jest-identyezny z na 
bytym przezemnie w r. 1932 i równocześnie 
dodaje głośno: „Za taką policję nie przyj. 
muję osobiście żadnej gwaranejł* (na sali we 
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90*/, KEGskYi kłopotów! 
0 z wychowaniem dziecka 

korzystając systematycznie z 

„MŁODA 
w którym współpracują najleps 
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sołość). — Gdy Dymitrow usiłuje mówić da 
lej, sędzia zarządza przerwę. 

W drugiej części rozprawy zeznaje Świa 
dek asystent policji kryminalnej Rabens, po 
dając wyniki przeprowadzonego przez siobie 
badania materjałów, skonłiskowanych u By 
mitrowa. 

Dalszy ciąg rozprawy zajmuje szezegóło 
we badanie znaczenia zapisków z noiesu Dy 
mitrówa, ilustrujących jego rozległe stosun 
ki polityczne. Na tle wyjaśnień Dymitrowa 
między nim a sędzią dochodzi częste do burz 
łiwych seen. Na, podstawie posiadanych ma 
terjałów i notatek sąd usiłuje przedewszysi 
kiem wykazać, że wszelkie te zapiski maią 
Ścisłą łączność z posunięciami, lewicowych 
strennietw politycznych w Niemczech. Dymit 
1ew stwierdza kategorycznie, że zapiski tc 
w żadnym wypadku nie dotyczą wewnętrz- 
nych niemieckich zagadnień politycznych, 
lecz w całości ohejmują ważny materjał, słu 
żący bezpośrednio do wyzyskania w jego wła 
snej partji komunistycznej Bułgarji. 

W pewnej chwili Dymitrow głośno krzy - 
€zy: „Te wszystkie podkładane mi obecnie 
Świstki, zarówno ce do treści jak t jakości, 
są mi zupełnie nicznene i z moją osobą » 
mają nie wspólnego”. —- Uderza że ze 
jacy w ehsrakterzę świadka komisarz policji 
Kynast z trudem orjentuje stę w przeństawio 
nych teraz do wglądu papierach, które sara 

w swoim. ezasie skonfiskował. 

  

  

  
  

  

DYMITROW. WYKLUCZONY Z ROZPRAWY. 
Dymitrow w dalszym ciągu wyjaśnia, że 

jedynie dla jego osobistej informacji i wła 

snego użytku zanotował sobie różne numery 
teelfonów w sposób dla innych niezrozumia 

Ly, poczem dodaje, że policja, nie mogąc 

dojść do. wyświetlenia tajemniezych nume- 

rów telefonów, dała tem Samem jaskrawe 

šwladectwc Swej obsołutnej niezdolności i 

niezaradności. Oświadczenie to wywołuje pie 

runujące wrażenie. — Sala cała jest w silnem 

napięciu. Sąd przerywa rozprawę i udaje się 

na naradę, poczem, wskazując na liczne wy 

   

rad i wskazówek dwutygodnika 

MATKA" 
i lekarze pedjatrzy i pedagodzy 

   

        

Modele ubranek dzlecięcych. Roboty z wełny. 
Raz na miesiąc tablica kroju i wzór do haftu. 

Pismo to jest nledozastąpienia dla matki 
posiadającej dzieci w wieku do lat 7-miu. 

PISMO DO NABYCIA W KAŻDYM KIOSKU! „ 
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kule. W pewnej chwili, podróżując 
ze swą żoną, baronówną niemiecką, 
którą odebrał swemu profesorowi , 
trojgu dzieciom, zostaje zaproszony 
przez rozwydrzoną Amerykankę, Ma- 
bel Dodge Luhan, do Meksyku. Oso- 
ba dość interesująca, warta -podróży 
"przez Ocean. Prawie miljonerka, roz- 
wiodłszy się z pierwszym mężem, ma- 

ło znaczącym Yanke, zaślubiła lite- 
rata pana Dodge. z którym utrzymy- 
wałą salon intelektualny we Floren 
cji, gdzie królowała przyjmując wszy- 
stkie sławy jakie zdołała zdobyć choć 
na jeden wieczór. Snobizm jej nie 
nasycony takiem życiem, odrywa ją 
od literata i każe poślubić komunistę 
Żyda, Sterna. Staje się komunistką, 
a jakże. Nie oddaje swego majątku 
ani auta na cele żadnej wspólnoty 
proletarjackiej, ale wygłasza zasady 
III Międzynarodówki z rekordowym 
tupetem. Po jakimś czasie ma «dość 
i tej zabawy, porzuca świat cywili: 
zowanv. Żydów i chrześcijan, szuka 
natury i poganina! Znajduje go w 
osobie pięknego Indjanina z Nowego 
Mexyku, Tony Luhan, poślubia go 
(wedle jakiegoż już obrządku, na Bo- 
ga?) i jedzie z nim autem - wgłąb 
puszcz Nowego Mexyku; wieść życie 
pierwotne (z autem w garażu), na ło- 
nie natury i czerwłonoskórego „dużo 
dobrego* męża. Królując wśród jego 
plemienia zachwyca się jego zwycza- 
jami, talk dalece, że pragnie by ktoś 
opisał, i ją oczywiście, wyrafinowany 
kwiat imtelektu i kultury, na tle tego 
egzotyzmu i dzieci natury. 

    

Pisze więc olbrzymi list do Law- 
renca, bo ten pisarz przeżarty int=- 
lektualizmem jak ona, również jak 
ona, szuką częstotliwego zbawieniu 
na łonie osób płci odmiennej, co się 
u obojga nazywa powrotem do natu- 
ry, on więc jeden potrafi odczuć ży- 
wiołowość plemienia Inidjan, a zara- 
zem intelektualizm žony ich wodza. 
Wszak on głosi w swych książkach 
istny hymn falliczny, odkrywa nowe 
radości w stosunkach seksuałnych i 
opisuje wrażenia doznane tak szcze- 
gółowo, tak dokładnie, z taką pury- 
tańską precyzją i powagą, przytem, 
zacna dusza, tak się troszczy i bia- 
doli, że dotąd niegodziwi kochanko- 
wie wszystkich czasów nie dość się 

zajmowali wrażeniami  erotycznemi 
kobiet i pozostawiali biedulki w za- 
niedbaniu, takie pisze poematy ciała 
i płci... że takiego człowieka mieć w 
wigwamie choćby pod okiem czerwo- 
ńoskórego męża, to dopiero jest 
dreszez i obietnica niezwykłych wra- 
żeń. Zaproszony gorącemi słowy pi 
sarz, chory na gruźlicę, ztetryczały, 
z ciągłą tęsknotą do życia na łonie 
natury, gdyż łomo żony, owej Niemki 
nie zaspakajało całej tej bogatej wra- 
żliwości, Lawrence rusza cokolwiek 
okrężną drogą, bo przez Australję do 
Nowego Mexyku by stanąć w oblicz: 
swej admiratorki. Cóż kiedy i żonę 
zabrał, bez której obejść się nie mógł. 
I dopiero się zaczęły awantury! 

Ta trójka cywilizowanych intelek- 
tualistów dawała „dzikim* Indjanom 
przedziwne przedstawienia kłótni, 

  

padki ebrazy urzędników niemieckich przez 
Dymitrowa, ogłasza uchwałę, wyklłuczaj 
Dymitrówa z rozprawy. 

Dymitrow zachowuje się niezwykle hkała 
Śliwie, krzycząc: „To niesłychane, niesłycha. 
nei“ W chwili gdy policja zabiera się da 
jego wyprowadzenia + sali — pada jeszeze 
kilka trudnych do zrozumienia wyzwis 

Poe tem obfitującem w gwatowne s 
zajściu św. Kynast dodaje ns. zakończen 
jeden z numerów, zapisanych w bloczku Dy 
mitrowa, wskszuje połączenie telefoniczne 
z posłem kemunistycznym Steckerem. 

ZEZNANIA POPOWA. 
Następnie zeznaje Pepow, któremu aki 

oskadżenia zarzuca, że w lutym r. b. wypła 
cał kilkakretnie znaczne sumy pienię: — 
Popow po glębokiem zasianowie ę do 
daje, że sumy te stanowiły należności, wy- 
piacone przez niege niejakiemu  Peterewi, 
który z jego polecenia zakupił literaturę, u 
następnie wysłał ją do Bułgarji. Petera oskar 
żeny Popew bliżej rzekome nie zna. Popow 
twierdzi, że działał zawsze z polecenia bui_ 
garskiej partji komunistycznej i że pieniądze 
wypłacał na zakupienie guzet, czasopism i 

książek w języku rosyjskim. 
Sąd przytacza długą serją kwitów, opiewa 

iących na łączną kwotę 8400 mk. niem. t 
0 delarów amer., które znaleziono u Papo 

wa, a które wykazują podpisy niejakiego Brus 
mo. Papow nia że Bruno jest kupecin 
kułgarskim, bliżej mu nieznanym. Poleeony 
mu został przez kolegę Bułgara, Pienią 
zebrane wśród emigracji pelitycznej zazrani 
cą, otrzymał w pierwszych dniach lutego 04 
jednego z towarzyszy paryskich w dolarach 
amerykańskich, z przeznaczeniem: dla -bu'- 
garskiej partji komunistycznej. Bruno doko 
nywał w Niemczech różnych zamówień hand 
lowych, a następnie w Bułgarji wypłacał z 
włanej gotówki wręczone mu w Niemczec! 
sumy kierownictwu bułgarskiej partii komu 
nistycznei. którego był kurjerem. Jako przy 
ezynę różnych urywanych zapisków w note 
sie, które potraktewane zostały przez sąd ja 
ko oskarżenie 0 przygotowywanie się do zdra 
dy tajemnie wojskowych, podaje Popow, że 
dame te odnoszą się do okresu, kiedy odbywa 
ła się międzynarodowa konfereneja, rozbroje 
niowa. Chciał on w ten sposób, noiujac po 
szczególne niezrczumiałe dła siebie słowa 
uczyć się języka niemieckiego. 

Po szeregu uzupełniających pytań rozpre- 
wę piątkową zakończono. 

APATJA LUEBBEGO. 

Obserwując cskaržonego Lućbbego, do- 

chodzi się de wniosku, że w stanie jego zdro 
wią nie nastąpiła żadne zmiana. Jest on na 
dal zupełnie apatyczny, blady, strasznie wy 
nędzniały. Podczas piątkowej rozprawy, Gb- 
fitującej w chwilę, gdy wszyscy w ogromnem 
napięciu śledzidzi i omawiali każde słowe, 
van der Luebhe pozostawał niewzruszony, 
siedząc bezmyślnie ze spuszczoną głową. 

    

   

   

                      

  

    

    

   żarcia się, zmagań, pretensyj, oddzia- 
ływania intelektualnego, tyranji, sło- 
wem piekła godnego sutereny. Bo 
baronówna robiła miljonerce ordynar 
ne sceny, że jej chce uwieść mężu 
a tamta Lawrencowi, że nie tak sobie 
te sysapozjony wyobrażała, a Law- 
rence znów tej babie, że ją zabije 
wolą albo i kijem, jeżeli zanadto bę- 
dzie ingerowała w jego natchnienie, 
a żonę obijał „co dnia w tygodniu” 
w szale miłośnym! W ostateczności 
dopięli swego: on mapisał powieść 
„Skrzydlaty wąż*, ona „Moje życie 
z Lawrencem w Nowym Mexyku“ 

I właśnie na tem tle natury wystę- 
puje cała skuteczność tęsknot i speł- 
nień Lawrenca. Jego najbardziej zna- 
na książka „Kochanek Lady Chet- 
terley* mie ma w sobie nic z radosne- 

go uwielbienia miłości, z pogodnego 
nasycenia płci. Jest w niej niepokój, 
chroniony w zaspakajaniu zmysłów, 
gdyż niczem innem nie może autoc 
ugasić tvwogi podświadomej, nurtu- 
jącej suchotnika, nurza się więc i pła- 
wi w zapamiętywaniu się jak to było, 
by przedłużyć spazm, który mu daj: 
złudzenie siły i potęgi. Chory, zgorz 
miały nieznośny neurastenik, w tej 
dziedzinie odnosi niezwykłe sukcesy, 
zdobycze i triumfy. Więc to staje się 
dla niego najważniejsze. Bóg z nim, 
niech będzie, ale pocóż wmawiać w 
czytelnika, że cała sprawa jest ja- 
kimś niezrozumiałym dotąd i nieoce 
nionym obrzędem, który dopiero on, 
Lawrence postawił na odpowiednim 
ołtarzu, Kult falliczny nie on wymy- 

    

  

  

  

  

   

  

   

        

na trzecie — 10 głosów tak 2 głosy nie. — 
Prekuratcr Mitraszewski wnosi o zastosowa 
nie przepisów z artykułów chjętych aktem 
oskarżenia, przytaczając okoliczności obeia 
żające, jak i łagodzące w stosunku do posz 
<zególnych oskarżenych. Po replice Gbroney 
oskarżonego Buntja. Roguskiego i obrońcy 
Baranowskiego trybunał udał się na narądę 

WYROK. 
Po trzygedzinnej naradzie trybunał wkro 

czył na salę i przewodniczący, wśród ogólnej 

ciszy i skupienia, odczytuje wyrok: 
ALEKSANDER BUNIJ, winien współwizy 

w zbrodni morderstwa zasadniczego z $ 5 
ust 135—111, 132 ust. 2 austrjackiej usławy 

karnej, a to po myśli $ 154 ust. 2, przy Z4 
stosowaniu art. 10—a przepisów wprowad 
jących ustawę karną — skazany na 10 
więzienia, winien zbrodni stanu z art. 97 & 
1 ustawy karneį, za co skazany zsotaje na 
2 lata więzienia, za eo SKAZANY ZOSTAJE 

INA ŁĄCZNĄ KARĘ 10 LAT WIĘZ. Po my- 
śli spt. 47 & 1 ustawy karnej z art. 52 $ 3 
orzeka się UTRATĘ PRAW publicznych i © 
bywatelskich na lat 10. 5 5 

ROMAN BARANOWSKI winien jest współ 
winy w zbrodni mcrderstwa nasadniezego 
oraz zkredni stanu, za cc skazany zostaje w 

myśl powyżej wymienionych artykułów na 

krre więzie po 6 łat, ŁĄCZNIE NA i6 
LAT WIĘZIENIA ORAZ NA UTRATĘ PRAW 

Gbywatelskich i publicznych na lat 10. 

Obu oskarżonych załicza się do kary €7A8 
przebyty w więzieniu. z 

Trzeci oskarżony MIKOŁAJ MOTYKA wi 
nien jest współwiny w zbrodni morderstwa 
zasadniczego i SKAZANY ZOSTAJE NA % 
LAT WIĘZIENIA. 

Obrcńca Baranowskiego zgłosił kasav 

SAMBOR (Pat). Sąd zasądził powództwo 

cywilne od wszystkich oskarżonych w wYySo- 

koci 1 zł. na rzecz wdowy po &. p. pośle Ho- 
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łówce J. Hołówkowej. 

    

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galantervinych. 

La 
Zmi»na w rząjzie estońskim 

TALLIN, (PAT). — Otwarcie -Je- 
siennej sesji parlamentu odbyło Się W 
atmosferze bardzo naprężonej. Mini- 

ster spraw wewnętrznych Robers, 
wmieszany w aferę spirytusową, podał 
się do dymisji. Nowym ministrem 70 

stał mianwany docent uniwersytetu 
w Tartu dr. Ein. 

Zamordowanie burmistrza 
Pietwałdy. 

CIESZYN, (PAT). — W Pietwałdzie na 

czeskim Śląsku zamordowany został tamiej 
szy burmistrz, starszy sztygar Józet GrYSAr, 
którego zastrzelił bezrchotny Klimsza, dając 
doń 9 strzałów. Morderea, który podobno jest 
komunistą, po dokonaniu zbrodni ukrył się 
w szybie węglowym i pomimo dokładnych 

poszukiwań nie powiodło się dotąd znaleźć 

   

  

- kryjówki. 

Zaon gen. Judenicza. 
PARYŻ, (PAT). — Wi Nicei zmarł w 71 ro 

ku życia generał armji carskiej Judenicz, któ 
ry podczas wielkiej wojny wsławił Się jako 
zdobywca Erzerumu, później prowadził akcję 
przeciw bolszewikom. Zwłeki generała Jidė 
nieza zostaną złożone w grobowcu obok trum. 

ny w. ks. Mikołaja Mikołajewicza. 

Dertil jest hitlerowcem. 
WIEDEŃ, (PAT). — Sprawca. zamachu na 

kanclerza Doflussa Dertil przyznał się wcze 

raj do należenia do partji narodowych 50% 

jalistów. Przeciwko wum jego przyjaciołom 

aresztowanym równocześnie zwraca sie po 

dejrzenie, że poinformowani oni byli © pla 

nie Dertila, i że go popierali. 

WIEDEŃ (Pat). Sprawca zamachu na kan 

clerza Dollfussa, Dertil stanie przed sądera 

przysięgłych, odpowiadać będzie za siłowa 

ne skrytobójcze morderstwo, grozi mu к 

od 15 do 20 lat więzienia. 

ara 

Ślił, możność i nakaz odradzania 51Ф - 
jest cechą wielu najstarszych religi). 
Wrażeń przez niego opisywanych do- 

znawało miljardy łudzi od początku 
świata, robiąc ciągle to samo w tym 

  
   

    
samym celu i naogół nie potrzebu- 

ze jąc do podniety wmawiania sobie, 
to coś niezwykłego. 

Pragnienie Lawrenca, by męż 
źni i kobiety potrafili gruntown 

wyczerpująco myśleć o sprawach sek 

sualnych, idealnie i jasno „myśleć 
płciowo, nie wydaje się by miało 

nawrócić ludzkość do nowej, szczęŚ- 

liwszej epoki prostoty w stosunkach. 

I nie zdaje się by rozpowszechnianie 

jego teorji chorobliwego erotyzmu _ 
i, trafnie zresztą, zaznaczonych róż- 
nic doznania kobiety i mężczyzny, 

by to miało wpłynąć na większą szczę 

śliwość kochanków. 

Z tych historyj dość komicznych, 
najzabawniejszą jest bodaj ta, że w 
tłumaczeniu polskiem (M. Tarnow- 
skiego nakł. Fruchtmana Warszawa 

1933 r.) z polecenia cenzury zapewne, 

opuszczono wszystkie drastyczne miej 

sca, wykropkowano je... a wobec te- 
go, žka straciła swoje znaczenić, 

charakter, sens, a przedmowa dr. Z. 
Grabowskiego nie ma odnośnika w 

treści tego romansu damy, szukającej 
w objęciach leśniczego wstrząsów, 

których jej nie dał nikt inny. Dobrze 

się bawią purytanie, gdy się do tego 

zabiorą: 

          

Hel. Romer.
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W rocznice šm'erci 
Czesława Jankowskiego. 

  

   Na zdjęciu przy. pomniku Ś. p. 
Jankowskiego stoi prof. Bałzukiewicz. 

W roku zeszłym ukonstytuował 
się pod przewodnictwem rektora 
Zdziechowskiego komitet uczezenia 
pamięci Czesława Jankowskiego, pom 

nikiem na jego grobie na Rossie. Wy 
konanie pomnik: powierzono prot. 
Bałzukiewiczowi i na wiosnę br. dzie 
ło to już było gotowe. Ustawienie i od 
słonięcie na prośbę żony zmarłego, od 
łeżono do jesieni w związku z przypa 
dającą w dn. 6 b. m. datą jego zgonu. 

Wczoraj o godzinie 10-ej w koś- 
ciele św. Jana odbyło się nabożeńsi- 
wo żałobne za duszę zmarłego, na któ 

re przybyli przedstawiciele Syndyka- 
tu Dziennikarzy oraz Zw. Literatów 
Wileńskich z rektorem prof. Zdzie- 
chowskim na czele. Mszę odprawił ks. 
prof. Šwirski. Po nabożeństwie udano 

się.na Rossę, gdzie na grobie Ś. p. Cze 
sława Jankowskiego złożono wieńce: 

od żony zmarłego, Zw. Literatów, Syn 
dykatu Dziennikarzy oraz Zw. Zie- 
mian. 

Na tem ograniczyła się uroezys- 
tość, zwłaszeza wobee istniejącego za- 
rządzenia władz kościelnych, zakazu- 
jącego wszelkich przemówień na 
cmentarzach. 

'Pomnik składą sie z obeliska wy- 
kutego w pięknym bronzowym grani- 
cie, wybranym przez prof. Ruszezyca, 
jak to zaznacza sam twórca prof. Bal 
zukiewicz. Obelisk ma za podstawę co 

kół z szarego granitu, a u szczytu bron 
zową empirową urnę. Zdobi go także 
duży medaljon z podobizną zmarłego 
Poniżej jego nazwisko, miejsce i data 
urodzenia oraz zgonu, Na podstawie 

;: „Qui nunquam quievit, quies- 
cit“ — „Ten, ktėry nigdy nie spoczy- 
wal, spoczywa“. Napis ten podyk'to- 
wał ś. p. Czesław Jankowski przed 
zgonem. Głoski napisów są złocone, 
bronz ładnie już zaczął się patynować 
co razem kolorystycznie daje piękną 
całość zwłaszcza teraz, ma tle barw je 
sieni. 

Grób leży bardzo niedaleko wejś- 
cia, przy alei wiodącej od domku za- 
rządu omentarza. 

t. Ё 

Przyp. Redakcji. Musimy wyrazić ubole- 

wanie, iż z powodu niezawiadomienia we właś 

        

  

   

ciwym czasie przez Komitet, o mającem nastą 

pić odsłonięciu pomnika ś. p. Czesława Jań- 

kowskiege na Rossie, redakcja nie mogła w 

dńii wczorajszym uczcić pamięci zmarłego 

pisarza i kolegi odpowiedniem wspomnieniem. 

Notatka o nabożeństwie. i odsłonięciu pom- 

mika ukazała się dopiero tegoż dnia, a klep 

sydrę. wzywającą społeczeństwo wileńskie do 

udziału w żałobnej uroczystości Komitet u- 

mieścił tylko w jednem z pism wileńskich, mi 

mo, že š. p. Czesław Jankowski był długolet- 

mim prezesem Syndykatu, wysoce cenionym i 

szanowanym przez ogół dziennikarzy wileń- 

skich, 

  

Lekarz-Dentysta 

R NADELMAN | 
wznowił przyjęcia. 

W. Pohulanka 15, przyjm. od 9—11!/, 
1 4—6'/, w Piątek od 9—10 rano. 

Smiech i łzy 
czyli nie taki djabeł straszny... 

Rozklejenie na ulicach miasia, a 
raczej domach „Alarmu Gazowego”, 
wywołało w Wilnie poruszenie, które 
skłonni nawet bylibyśmy określić 
mianem paniki. Prawie w każdym 
domu, w każdej rodzinie o niczem in 
nem dziś się nie mówi, tylko o gazach, 
które mogą „potruć* spokojnych wil 
nian. Najbardziej jednak niepokoją - 
cem jest to, že nikt nie wie dokładnie 
kiedy ten koniec Wilna ma nastąpić 
i w jakiej formie. Od mieszkania do 
mieszkania, od domu do domu, z uli- 
cy na ulicę wędrują coraz faniastycz 
niejsze wersje, a jedna od drugiej jest 
straszniejsza i... mniej wiarogodna. 

Jak więc będzie i kiedy będzie po- 
miżej naszym Czytelniczkom i Czytel 
nikom komunikujemy. 

A więc: 
18 i 19 b. m. nad Wilnem odbędą 

się loty ćwiczebne aeropłanów, przy- 
czem wśród huku śmigieł spadnie try 
chę pocisków gazowych. Gazy będą 
łzawiące i śmieszące. Kto przełknie 
gazu pierwszego rodzaju — rzewnie 
sobie popłacze, kto zaś przełknie ga- 
zu drugiego rodzaju — czy będzie we 
sół, czy będzie smutny serdecznie się 
uśmieje. Dlatego też w czasie ćwiczeń 
najlepiej byłoby posiedzieć w zamk- 
niętem mieszkaniu, Okna należałoby 

uszczelnić dlatego, że huk pękających 
blisko pocisków mógłby spowodować 
wyjpadnięcie szyb. Czy gaz przez zam 
knięte okna nawet niedokładnie usz- 
czelnione, będzie mógł przedostać się 
do wnętrza mieszkania — wątpliwe. 
W każdym bądź razie gazy nie będą 
szkodliwe dła zdrowia i z tego powo- 
du nie należy weale zamierzanych 
ćwiczeń się obawiać. 

Jak więc z powyższego wynika — 
popłoch jest nieuzasadniony i panikę 
mogą odtąd szerzyć tylko ludzie złej 
woli. 

Ale... uspokojeni na dni najbliższe 
nie zapomnijmy; że mogą przyjść dni 
prawdziwej trwogi i nie nasze pols- 
kie, ale wrogie samoloty mogą zawar 
czeć nad miastem, a wówczas biada 
tym, którzy już dziś pamiętać o. tem 
nie chcą. 

  

KURIER 

Tragedja — 

W.L-L E NS Ki 

„Cztowieka nie na właściwem miejscu*, 
Echa strzałów na korytarzu więzienia Łukiskiego. 

ŚPIĄCY STRAŻNIK. 
Główny akt tragedji rozegrał się w nocy 

z dnia 13 na 14 czerwca rb. w ponurem 
wnętrzu murów więzienia Łukiskiego na, ko 
rytarzu I-go piętra w I-szym pawilonie. 

Q godz. 24 objął tu służbę strażnik wię- 
zienny, 30_letni Aleksander Kaczanowski. — 
Przyszedł nietrzeźwy. Nadmiar alkoholu po 
wodówał na ciele i poczuciu obowiązku przy 
krą ociężałość. 

Sen, atakujący coraz bardziej zmęczone 
ciało, walczył w Kaczanowskim ze šwiado- 
mością, że przepisy wymagają od strażników 
ezuwania. Zwyciężył jednak sen. Kaczanow 
ski usiadł na małym stoliku położył się i 
zasnął na posterunku. 

PRZODOWNIK SŁUŻBISTA. 

Na korytarzu tym co godzina zjawisł się 
dyżurny przodownik straży więziennej Alek 
sander Borejszo. O godzinie pierwszej Bo- 
rejszo zastał Kaczanowskiego pogrążonego 
we Śnie. Przodownik — bezwzględny wyko 
nawca przepisów, nie obudził ś 
Chciał mieć świadka. Wezwał strażnika Pa. 
ska i ten trzykrotnym okrzykiem obudził K. 

Kaczanowski podźwignął się , chciał sta- 
nąć na nogi i upadł. Był zmęczony, pij 
i wyrwany ze snu. Tresura służbowa przez 
wyciężyła, jednak wszystko. Za chwilę K. 
stał przed przodownikiem „na bacznošė“ i 
głosem pewnym meldował o stanie oddziału. 

Na pytanie Borejszy, czy spał, K. odpo- 
wiedziai przeczące. Berejszc poszedł dałej. 

      

= BOREJSZO CZEKAŁ... 

Kaczanowski prosił już przedtem Bocej 
szę © zwclnienie go z posterunku, motyw: 
jae, że jest ćhory. Borejszo nie spełnił jego 

preśby. 

— Umiesz pić, powinieneś umieć pełnić 
* służbę... 

Borejszo czekał. O godzinie 2 m 55 @э 
więzienia przybył podkomisarz Znojek. — 
Już przy wejściu do kramy Borejszo meldo 
wał mu, że zastał Kaczanowskiego pogrążo- 

'mego we Śnie — oraz, że ten prosił o zastą 
pienie go innym strażnikiem, twierdząc, że 
jest chory. 

Podk. Zinojek udał się razem z В. do Ka 
czancwskiego. — Zapytał go czy spał. K. 
odrzekł, że tylko drzemał. Podk. Zńojek 65- 
wiadczył mu, że zaraz będzie zmieniony, a 
sprawę snu wyjaśni potem. 

PYTANIE ŚMIERTELNIE RANIONEGO. 

Podk. Znojek cdchodząc posłyszał strzał, 
odwrócił się i ujrzał biegnącege drobnym 
krokiem Berejszę, który zapytał go „do kogo 
m nas strzelał?*, Borejszo przebiegł jeszcze 
kilkanaście kroków i upadł. Kula przebiła 
mu jamę brzuszną. Rzna była śmiertelna. Po 
kilkudziesięciu minutach B. zmarł, nie odzy- 
skując. przytomności. 

KACZANOWSKI PRZYZNAJE SIĘ, 
NIE PAMIĘTA. 

Wczoraj Kaczanowski stanął przed sądem 
okręgowym w Wilnie i na pytanie przewod 
miezącego, czy przyznaje się do winy, od- 
rzekł: 

— Tak, jest! 
Kaczanowski nie iest inteligentny. Pocto 

dzi ze wsi. Po odbyciu wojska wstąpił edra 
zu do więziennictwa. 

Opowiada, że w wieczór, poprzedzający 
tragedję, wypił zadużo, Tak się złożyło. — 
Miał wielu przyjaciół którzy może byli «ła 
lece przewidujący. Przecież był strażnikiem 
więziennym. Wypił pół litra z przyjacielem 

LECZ 

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państ- 

wowych w Wilnie powiadamia, iż po 
czynając od dnia 8 października г. 5. 

wiprowadza następujące zmiany w 

rozkładzie jazdy pociągów pasażers- 
kich: 

1) odwołuje się kursowanie pocią- 
gu Nr. 1417 Zawiasy — Wilno, przy- 
bywającego do Wilna o godz. 21,43 

2) wyznacza się do codziennego 
kursowania poc. Nr. 1419 Zawiasy — 
Wilno, przybywający do Wilna o $. 
17,40. 

3) odwołuje się kursowanie wago- 
nu II i III kl. bezpośr. komunikacji 
Wilno — Stoljpce i z powrotem w poc 

Nr, 311—312, odchodzącego z. Wilna 
o g. 7,30 i przybywającego do Wilna 
o Ea 23,00. 

4) wprowadza się kursowanie | wa 
gonu I, II i III kl. bezpośredniej ko- 
munikacji Wilno — Chełm przez Bia 
łystok w poc. 716 i 715, odejście z Wil 

na o g. 20,45; Chełm przyjazd o g. 
11,10, odj. z Chełma o g. 18,40, Wilno 
przyj. o g. 7,20. Jednocześnie odwołu 
je się kursowanie wagonu I, II i III 
kl w poc. 707—708 Wilno — Wło- 
dawa, odchodzącego z Wilna o godz. 
23,30 i przybvwającego do Wilna o 
godzinie 7,50. 

  

KURJER SPORTOWY. 
Zwycięstwo Aeroklubu Wileńskiego 

na meetingu 
W dniu wczorajszym przylecieli 

do Wilna piloci Aeroklubu Wileń- 
skiego por. Bronisław Zakrzewski 

(prezes klubu) i Bogusław Pilniak, 
student USB, którzy brali udział w 

zawodach lotniczych, organizowanych 
przez Aeroklub Lwowski w dniach 

30 września i 1 października r. b. 
Piloci Aeroklubu Wileńskiego wy- 

startowali na lwowski meeting lotni- 
czy w ubiegłą sobotę © godz. 6 rano 
na samołocic turystycznym PZL 5 i 

po 11 godzinach Jotu na trasie W "iuo, 
Mołodeczno, Baranowicze, Brześć, 
Biała Podlaska, Dęblin, Lublin, Łuck, 
Lwów przelecieli 1000 km., przyby- 

wając do Lwowa punktualnie w ok- 
_reślonym czasie, to jest o godzinie 17. 

we Lwowie. 
Dzięki temu zdobyli poni pierwsze 

miejsce w regularności lotu. Pozatem 
zajęli drugie miejsce w ilościach prze- 
bytych kilometrów i trzecie w ikości 
międzylądowań, Te wyniki raidū złó- 

żyły się na zdcebycie przez załogę Ae- 
rokłubu Wileńskiego pierwszego miej 
sea zespołowego w ogólnej punktacji. 

Trzeba zaznaczyć, że jest to naj- 
większe z dotychczasowych. zwy- 
cięstw Aeroklubu Wileńskiego, 6d- 

- niesione w konkurencji z innemi kłu- 
bami. Sukces ten dowodzi, że Aero- 
klub nasz stale się rozwija i można 
się spodziewać, że i w przyszicćti pi- 

loci wileńscy będą odnosić dalsze zwy 
cięstwa ma powietrznych szłakach.. 

„Wschód na zachodzie" 
odczyt p. dr. Dobaczewskiego w Z.P. O. K. 

P. dr. Dobaczewski, który brał udział w 
Międzynarodowym Zjeździe Medycyny i Far 
macji Wojskowej, wygłosił w Związku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet, w ostatni czwartek 
bardzo ciekawy odczyt o swoich wrażeniach 
z pobytu w Hiszpanji pod tytułem „Wschód 
na Zachodzie”, tłumacząc tytuł odczytu tem, 
że im bardziej w Hiszpanji na zachód i po- 
łudnie tem silniej się zaznacza wpływ kul- 
tury wschodniej. 

Zjazdowicze z Polski przybyli najpierw 
do Barcelony, stolicy Katalonji. 

Madryt. Najwyżej nad poziomem morza 
położona stolica (słowo Madryt znaczy -po 
ara 1 miejsce wiatrów). Pomimo niedo- 
ciągnięć organizacyjnych pobyt był bardzo 

  

Wywrócił się autobus z 16-11 pasażerami 
na linji Wilno — Lida Й 

W autcbusie, kursującym między Wil- 
mem i Lidą niedojeżdżając Ejszyszek, pękło 
kolo, wskutek czego wywrócił się on do ro 
wu z 16 pasażerami, którzy jednak dzięki 

szezęśliwemu zhiegowi ckoliczności poza dio 

bnemi pokaleczeniami nie odnieśli poważniej 
szych obrażeń. 

Po nałożeniu innego koła autobus z go 
dzinnym opóźnieniem przybył do Lidy. (e). 

Kule zraniły ciężko w prawy bok... 
Między powracającymi z jarmarku w Wi 

dzach czterema mieszkańcami ze wsi Werhi. 
a podleśniczym Bolesławem  Paszkowskim 
z fołw. Czernica i gajowym Wincentym iu 
<ynem ze wsi Hajdukowszczyzna — wy 
zala się bójka. Podczas bójki Paszkows 
Kucyn użyli rewolwerów, dając kilkanaście 

   

strzałów. 
Ofiarą zajścia padł przejeżdżający, położe 

nym ohok traktem — Leon Kłonis ze wsi 
Aszkaragi gm. widzkiej, którego kule rewol 
werowe zraniły ciężko w prawy bok. Pasz 
kowskiego i Kueyna zatrzymano. 

Niezwykły wypadek na cmentarzu 
$vn szukał skarbu w trumrlie zmarłego ojcz. 

  

Dnia 4 hm. 6 godz. 9 wi stróż nocny 
«ementarza w Derewie, gm. ostrowskiej zau 

ważył trzech osobników, rozbierających о5- 
rodzenie mogiły niedawno pochowanego rce 
migranta  Pietkiewicza. Dozorca Chodyko 
wezwał tych osobników do zatrzymania się, 
lecz, ci nie usłuchawszy go rzucili się do 
ucieczki, Dwóch złodziei zdołało zbiec, trzeci 
zaś osadził się na sztachetach, dzięki czemu 
dał się ująć. Jakież było zdziwienie stróża, 
gdy w zatrzymanym oscbniku poznał 20_let 
miego syna Pietkiewicza — Stanisława, któ 
ry, jak sam oświadczył, chciał rozkopać mo 

    

giłę, gdyż dowiedział się, iż ojciec jego po 
zgonie nie pozostawił żadnej spuścizny przed 
śmiercią zaś cały majątek w dolarach ukrył 
w trumnie, którą kazał zrobić przed pół ro- 
kiem, Trumna ta znajdoweła się na strychu 
i ostatnią wolą zmarłego było pochowanie go 
w tej trumnie. 

Stanisław Pietkiewiez dowiedziawszy się © 
tem, powiadomił swych kołegów Aleksandra 
Łapę i Tomasza Frankowieza, którzy go na 
mówili do odkopania trumny i wydobycia 
ukrytych w niej pieniędzy. 

Oiciec powiesił się, a Syn się zastrzelił 
Dnia 4 bm. na cmentarzu we wsi Piotra 

wo, gm. kudelskiej nad grobem swojej matki 
Elžbiety popełnił szmobójstwo przez zastrze. 
łenie się 21-letni Łudwik Borko. 

Zaznaczyć należy, iż przed 19 laty w tym 
że miesiącu i na tym samym emeniarzu po 
wiesił się nad grobem matki ojciec Ludwika 
— Stefan. (e). 

miły dzięki nadzwyczajnej gościnności Hisz- 
panów, szczególnie dla Polaków. Madryt jest 
centrum artystycznem Hiszpanji, tytuł artv- 
sty daje wysokie-słanowisko społeczne, ale 
dochody nie koniecznie idą z honorami w 
parze.. 

Życie w Madrycie zaczyna się bardzo póź- 
no urzędy funkcjonują ой 10 do 2, za Ito ży. 
cie nocne silnie rozwinięte kawiarnie czyn- 
ne do 4 rano teatry zaczynają się o 10 wie- 
czorem. Na ulicy ciągle się jest nagabywa- 
nym przez czyścibutów i różnych drobnych 
ulicznych „Sprzedawców, lecz czynią to w spo 
sób mniej nachalńy niż u mas. 

Toledo. Cudnie położone na 7 wzgórzach 
z trzech stron oblane wodami Tagu. Nieg- 
dyś warownia iberyjska, Jpotem kasztel rzym 
ski, potem długo znajdowało się we władaniu 
Maurów. Ma wybitne cechy starego miasta, 
wąskie nieprawidłowo biegnące uliczki, do. 
my przeważnie o jednem okratowanem oknie 
a wewnątrz domu prześliczne patio w styvtu 

maurytańskim z palmami i wodotryskiem, w 
którem to patio. koncentruje się życie miesz- 
kańców domu. Wspaniałym zabytkiem w To- 
ledo jest Katedra Santa Iglezja, która zawiera 
istne skarby sztuki. Muzeum w Toledo mieś. 
ci się w domu słynnego malarza El Greco któ 
ry za życia uchodził za warjata. Prócz tego 
w dzielnicy żydowskiej jest synagoga ż XIII 
wieku, która przechodziła różne koleje losu 
i przeróbki. 

Cordoba. Przez długi czas była stolic4 
maurytańskiej części Hiszpanji, wygląd zew- 
neętrzny ulic przypomina Toledo. Jest tu naj- 
większy i najwspanialszy meczet jpnzerobiony 

ma Katedrę katolicka, a obecnie powracają 
mu pierwotny wygląd. 

Wrażenia cgólne. Stan rolnictwa w Hisz 
panji fatalny. bowiem dużo piasze: 
urodzajnej gleby. gdzie zaś ziemia jest uro- 
dzajniejsza, to źle jest rozdzielona. 70 proc. 
ziemi znajduje się w rękach 2 proc. ludn 
ci, a właściciele tych wielkich dóbr, przeł 
wają przeważnie w mieście mało się o nie 
troszcząc. Stan kolejnictwa jest również fa- 
talny, gdyż niema kolei państwowych tyl- 
ko koleje różnych prywatnych towarzystw, 
starających się wydobyć z nich jak najwick- 
szą ilość pieniędzy; z pociągów kursują tylko 

luksusowe z I klasą, i pociągi z IH klasą, 
przedstawiające się okropnie. Za to szosv są 
wspaniałe, są one pamiątką po Primo de Ri- 
verze. 

O ile można sądzić z krótkiego pobytu, 
rewolucja miała przebieg bardzo "łago ny i 
poza usunięciem króla i zmianą formy rzą- 
du nie wprowadziła wielkiego przewrolu w 

życiu obywateli i nie wykazała wandalizmu 
w niszezeniu zabytków i pamiątek. Mieszkań- 
cy Hiszpanji są albo bardzo bogaci, albo 
dzo biedni, warstwa pośrednia йа przelot- 
nego ptaka, jest nie widoczna dlatego. prele- 
gent nie mógł dać wyczerpujących wyjaśnień 
co do nasilenia kryzysu ekonomicznego. Zet. 
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MOTOCYKLIŚCI DZIŚ RANO WY- 
JECHALI. 

Wczoraj rozmawialiśmy telefoni- 
cznie z Białymstokiem gdzie czynione 
są przygotowania do rajdu motocyklu 
wego Wilno—Białystok—Wilno. 

W Białymstoku jako na półmetku 
zawiązał się specjalny komitet przy- 
jęcia motocyklistów. Komitet rozpo- 
czął zbiórkę nagród i t. d. Słoweni 
Białystok zainteresował się dość żywo 
przyjazdem naszych rajdzistów. 

Start nastąpi dziś o godz. 6 rano 
z ul. Legjonowej, a powrót do Wilna 
jutro koło godz. 16. Meta na placu 
Katedralnym. 

Protektorat nad rajdem objął о$- 
rodek W. F. 

DZIŚ POCZĄTEK ZAWODÓW 

SZKOLNYCH. 

Dziś o godz. 14.30 na stadjonie 
WiKS im. Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego rozpoczną się dawno zapowia- 
dane zawody lekkoatletyczne o mi- 
strzóstwo szkół średnich. Do zawo- 
dów zgłosiła się rekordowa ilość za- 
wodników z poszczególnych zakładów 
naukowych. 

Dzisiejszy — program przewiduje 4 
przedbiegi 100 mtr., półfinał 100 mtr., 
bieg na 1500 mir., rzut granatem 
€liminacje sztafet 4100 i t. d. 

Dokończenie zawodów nastąpi ju- 
tro o godz. 12. Zawodom przegrywać 
będzie orkiestra wojskowa. 

„Władze szkolne postanowiły w 9- 
statniej chwili zawody te przeprowa- 
dzić własnemi siłami. 

Wstęp 20 groszy. 

JUTRO REGATY WIOŚLARSKIE. 

Pierwszy bodaj raz w historji 
sportu wioślarskiego możemy zano- 
tować, że jeszcze w październiku nie 
ustał ruch wioślarski na Wiilji. 

Wciąż odbywają się liczne trenin- 
gi osad startujących do międzyklubo- 
wych regat długodystansowych z We 
rek do Wilna. 

Wprowadzona punktacją biegów 
przyczyniła się w znacznym stopniu 
do ożywienia, wzbudziła zaintereso- 
wanie, czego dowodem jest, że na star 
cie tych regat stanie 9 osad. 

Prócz tradycyjnego wyścigu z We- 
rek wprowadzono pewną inowację w 
postaci biegu pań na nieco krótszej 
trasie, bo tylko 5 klm., ale i to prze- 
cież coś znaczy. 

Najwięcej osad wystawił AZS, bo 
ай 5., 

Puharu ofiarowanego przed 3 laty 

przez „I. K. C.* broni osada 3 p. a. e. 
WKS. 

Początek regat o godz. 12. 

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. 

  

w restauracji koło zielenego mostu, następ 
mie pół litra na górze Trzykrzyskiej — poteta 
pił „Pod dużemi cknami* — ns zakończenie 

zaś pewieźli go przyjaciele do jakiejś dozor 
ezyni. 

Do więzienia na służbę przyszedł pijany. 
Czuł się źle. Skarżył się kelegom. Poszedł na 

posterunek... 
— Dalej nie nie pamiętam 
— Nie pamięta, jak zas 

strzełał de Borejszy i do siebi 
— Nie, nie pamiętam... 

STOSUNKI Z BOREJSZĄ 
NAPRĘŻONE! 

— Jaki był pana stosunek @е Borejszy” 
— Dełbrze odnosił się... 
— Nie czuł pan do niego urazy? 
WANIE: 
— A Borejszo? 
— Może i czuł do mnie bo w pewnej spra 

wie nie chciałem zeznawać, nieprawdy na 

jego korzyść, a petem byłem świadkiem w do 
chodzeniu dyseyplinarnem, które ukarało B. 
pięciodniowym aresztem, 

PIERWSI ŚWIADKOWIE. 
Strażnik Pasek odpowiada o scenie prze 

budzenia K. Strzał posłyszał świadek o godz. 
3- -ciej. Widział jak z pawilonu uciekali Borej 
szo i przod. Znojek,. Drugi strzał rozległ sie 
w 106 minut potem. To Kaczanowski strzeli 
sobie w rękę. 

Berejszo był bezwzględnym służbisią i 
pod tym względem miał opinję doskonałego 
pracownika, Trzymał się przepisów — nie 
miał żadnych względów. 

Naczelnik więzienia Czekałło i podk. Zno 
jek potwierdzają, że Borejszo był wzoreni 
urzędnika więziennego, bo spełniał ślepo, - — 

„mechanicznie i bezwzględnie rozkazy prze 
łożenych, 

Obrońca mee. Falewicz, zapytuje w tem 
miejseu, czy obecny, wychowawczy kierunek 
w wieziennietwie cheinie widzi takich służ 
bistów? Pytanie to zestaje bez odpowiedzi, 
Przecież w sprawie nie o to chodzi. 

STRAŻNICY WIĘZIENNI. 
Kaczanowski wogóle miał cpinję kiepską. 

Siedem razy był karany za różne przekro 
czenia. Pił i zasypiał na posterunku. W ostat 
nieh czasach przed tragedją podciągnął się 
trochę i zwierzchność była z niego zadewo 
lona. ч 

W sprawie, w charakterze świadków fi- 
gurowałcć kilku strażników, kolegów Kacza 

nowskiego. e 

Strażnik Kurto opowiada o ciekawej see 
nie po strzałach. Z kerytarza wyszedł Kacza 
nowski, trzymając rewolwer w ręku i prosił 
by go rozbrojono. Kurto krzyknął mu, aby 
rzucił rewolwer na podłogę, jednakże Kacza 
mowski uparł się i edd>ł broń z ręki do ręki 

Po wypadku Kaczanowski zachowywał 
się spstycznie, a w pewnym momencie powie 
dział, odpowiadając komuś na pytanie: — 

— „Zabiłem djsbłać. Kilku Świadków ezu 
ło ed niego „zapsch alkoholu“. 

WIĘŹNIOWIE. 
W. pobliskich celach na korytarzu dwaj 

więźniowie słyszeli urywki rozmowy Borej 
szy z Kaczanowskim. Zeznawali 6 tem przed 
sądem. Zgodnie twierdzili że Kaczanowski 
prosił o zmianę, a, Borejsze odpowiedział: 
„Idź ty łajdaku, pijany jesteś!* 

OPINJA BIEGŁYCH. LEKARZY. & 
Ciekawym momentem przewodu było ba 

danie biegłych — dr. Sumoroka i dziekana 
prof. Siengalewieza. Kaczanowski uniknał 
sądu doraźnego który mu groził tylko dzięki 
Gpinji dr. Sumoroka, że strzelając do Borej 
Szy, K. znajdował się w stanie zmniejszonej 
poczytalności. K. wególe. jest - neurasteni- 
gli zgodnie orzekli, że K. znajdował się w 
stanie zatrucia alkoholowego i zmniejszonej 

poczytalności. K. wogóle jest ńeurastenni- 
kiem. vB 

Pozernie naturalne zachowanie się Kacza 
nowskiego, po przyjściu do więzienia i w 
okresie zajścia, jest zupełnie. wytłumaczone. 

Alkohol poraża ośrodki kontroli psychicznej, 
hamuje wolę, natomiast zatruty alkoholem 
może wykonywać zupełnie dobrze nawet 
skomplikow2ne czynności, do których na. 
wykł. 

"Twierdzenie Kaczanowskiego, że zapom 

    
jak potem 

NIE BYŁY 

niał o przebiegu tragedji, ma również opar- 
cie w podobnych wypadkach u pijanych. -— 
Mogły mu te wypadki... wypaść z zpamięeł: 

PROKURATOR. 
Prokurator zaatakował cpinję biegłych ° 

zmniejszonej poczytalności K. w momencie 
popełnienia zbrodni. Zwalczał tę opinję pod 
względem prawnym. 

OBRONA. 
Mec. Falewicz — Sztukowska wskazywa 

ła na fakt usiłowania, samobójstwa przez 
Kaczanowskiego no tragedji, jako na moment 
łagodzący. Wskazywała także ma to, że K 
ms 3 dzieci, które $hecpie są bez Środków 
do życia. 

Mee. Czernichow, charakteryzując klijen 
ta, jako chorowitego, nawet psychopatyczne 
go pół inteligenta, o słabej woli, mówił, że ira 
fiając do więzienia w charakterze dozorcy, 
który musi wykazywać niezwykły hart ner 
wów i woli, trafił nie na swoje miejsce. = 
Kaczanowski na strażnika mie nadawał sie, 
i w tem jego tragedja. Nastąpiło krótkie śpię 
cie skrajnych charakterów: z jednej stro 
ny nerwowy o podłożu psychopatycznym — 
z drugiej „„mechaniczny*. 

  

WYROK. 

Sąd uznał, że Kaczanowski w chwili kry 

tycznej działał w stanie podniecenia i ska- 
zał go na 5 lat więzienia. 

Kaczanowski nie mógł być strażnikiem 

więziennym. — Poszedł do więzienia jako .. 
więzień. WŁOD 

EEST TEMP 

Echa Targów Północnych. 
Dnia 5 października rb. odbyło się pod 

ARE a prezesa Komitetu Wykonaw 

czego Ill-ch Targów Północnych i Wystawy 

Lniarskiej w Wilnie Prezydenia dr. W. Ma 

leszewskiego posiedzenie prezydjum komitetu 
wykonawczego. 

Przedmiotem obrad był projekt urządze- 
nia wystawy plakatu międzynarodowych tar- 

gów i wystaw. 
W ciągu kilku miesięcy udało się zebrać 

sporą iloć plakatów niemal Wszystkich euro- 

pejskich targów i wystaw i uzyskać zgodę 

na ich wystawienie u poszczególnych dyrek- 

cyj i zarządów. 
Ilość nadesłanych z 20 państw Europy ory 

ginalnych plakatów wynosi 250 szt. Niemal 
wszystkie, jako arcydzieła sztuki graficznej, 
stoją pod względem kompozycji, kolorytu i 
wykonania ma bardzó wysokim poziomie ar- 
tystycznym. 

' erdzono, že tego rodzaju iwysiawa mo 
że mieć znaczenie nietylko dla znawców i fa- 
chowców, lecz wogóle może zainieresować lu 
dzi o wyrobionym poziomie artystycznym, jak 
również i szkoły zawodowe, gdzie „Reklama 
plakatowa* jest wykładaną jako specjalny 
przedmiot. 

W związku z tem prezydjum uchwaliło 
W. ystawę plakatu międzynarodowych targów 

: i wystaw“ urządziė — i otworzyč ją w sobo 
łe dnia 14 bm, w pawilonach targowych w о- 
grodzie Bernardyńskim. Wystawa potrwa dwa 
tygodnie. Cena biletu wstępu 25 gr. Osobom 
przybywającym na wystawę z poza Wilna 
przysługiwać będą zniżki na zasadach ogól- 
nych przyznanych przez Ministerstwo Koma 
nikacji, 
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W 50-tą rocznicę urodzin. 

  

Znakomity kompozytor Karol Szymanow- 
ski obchodził w tych dniach 50.tą rocznicę 
urodzin. . 

liai 2 os "ROME 

Odczyt na dzisiejszej „czarnej 
kawie' Klubu Społecznego. 

Odczyt na niezmiernie interesują 
cy i aktualny temat „Problem wycho 
wania obywatelskiego” wygłosi dosko 
nały znawca przedmiotu dyr. Wac- 
ław Budzyński z Warszawy, w dnia 
7 b. m. o godzinie 6 wiecz. w lokalu 
Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR, 
przy ul, św. Anny 2—4, Zarząd Klu- 
bu uprasza zainteresowanych o punk- 
tualne przybycie i przypomina, że o- 
bowiązują stałe karły wstępu. 

Dzielnicowe zebranie Rady 
Grodzkiej B.B W.R. 

Koło dzielnicy Zwierzynieć orga- 
nizuje w niedzielę 8 b. m. o godzinie 
13-ej zebranie dla szerszej publiczno- 
ści, na którem w charakterze prelegen 
ta wystąpi poseł na Sejm dr. Stefan 
Brokowski. Prelegent obrał sobie za 
temat gospodarkę publiczną na tle 
ustaw samorządowych. Odczyt wygło 
szony zostanie w Domu Ludowym 
przy kościele na ul. Sołianiskiej. | 

sa K 

Dnia następnego, t. j. w poniedzia 
łek, odbędzie się zebranie ogólne 
członków -koła dzielnicy Snipiszki, 
przy „ul. Kalwaryjskieį 23 — 15. Ро- 
cząlek obrad o godzinie 18-ej. W pra 
gramie referat organizacyjny i dysku 
sja na temat La aj prac KE 

is 

Nadużycia w magistracie. 
Ostatnio kierownik dla referatu kwaterun 

ku wojskowego magistratu popełnii naduży- 
cie przez sfałszowanie asygnaty i podjęcie su 
my na nazwisko jednego z 'ezłonków Komisja 
Szacunkowej. Kierownik ów Baranowski zo- 
stał w związku z tem zwołniony z zajmowane 
go stanowiska. 

Tymczasowo do kierownictwa referatem 
kwaterunku wojskowego desygnowany został 
p. Domaradzki, 

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 7 października 1933 r. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien- 
nik poranny. Muzyka. Chwilka gospod. da- 
mowych, 11.30: Przegląd prasy. 11.40: Ek- 
sport. 11.45: Komunikaty. 11.57: Czas, 12052 
Muzyka. 12.30: Dziennik połudn. 12,35: Mu-: 
zyka. 15.25: Program dzienny. 15.30: Giełda: 
rołnicza. 15.40: Skrzynka: strzelecka. 15:55: 
Słynne pieśniarki -(płyty). 16.10: „Niewidomi 
widzą!““ — pogadanka. 16.20: "Przyszłość, 
wojny chemicznej" -—— pogadanka. 16.40: 
Francuski. 16.55: Koncert. 17.45: Audycja 
dla chorych. 18.00: Transmisja nabożeństwa 
z kaplicy w Ostrej Bramie. 19,05: Tygodnik 
litewski: 19,20: Rozmaitości. 19,25: Kwadrans 
akademicki. 19.40: Program na niedzielę 
19,45: Dziennik wiecz. 20.00: Godzina życzeń 
(płyty). 21.00: Skrzynka techniczna. 21.20: 
Koncert chopinowski. 22.00: Odczyt. 22.15: 
Sport. 22.25: Muzyka taneczna. 23.00: Kom. 
meteor. 23.05: Muzyka taneczna. 
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 NOWINKI RADJOWE. | 
AUDYCJA WESOŁE. 

Specjalnie trudną sprawą jest rozwiązanie 
zagadnienia repertuaru lekkiego i ludowego 
w programach radjowych. Humor np. pod- 
legając różnym ograniczeniom natury poli- 
tycznej lub obyczajowej często jeszcze ginie - 
w mikrofonie, stając się nierad jofonicznym. 

iLecz i pod tym względem udało się osiągnąć 
w roku ub. doskonałe wyniki w postaci au- 
dycyj pod nazwą „Na wesołćj fali lwowskiej 
i „Akuku“. 

W bieżącym sezonie ten rodzaj zosianie 
odpowiednio wzmocniony przez podniesienie 
strony wykonawczej. Jeżeli chodzi o wileń- 
skie audycje wesołe, które będą nadawane 
w czwartą sobotę każdego miesiąca, pozyska- 
no na wykonawców wybitne siły spośród 
zespołu teatrów "wileńskich. 

    

RODOWÓD HENRYKA SIENKIEWICZA. 

Juiro w niedzielę będzie mówił o godz. 
19,05 p. Zygmunt Falkowski o dwoistoci krwi 
rodowej w Sienkiewiczu, zwracając uwagę 
na węzły pokrewieństwa, łączące.go z rodzi- 
ną Tatarów litewskich. 

TEATR WYOBRAŹNI. 

Jutro w niedzielę o godz. 18 nadana bę- 
dzie z Warszawy na wszystkie rozgłośnie zra 
djofonizowana komedja Al. Fredry „Pan Jo- 
wialski*. Obsadę stanowią znakomici artyści 
scen warszawskich, a mianowicie Józef Cheł- 
miński, Zofja Linderfówna, Kazimierz Just- 

jan, Mieczysława Cwiklińska, Józef Węgrzyn 
Tadeusz Frenkiel i Stefan Michalak. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI: 

P. Academus. Z nadesłanego arty- 
kuliku nie skorzystamy, nie drukuje- 
my bowiem rzeczy anonimowo poda= 
wanych. 
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ję | LL zió: Marka P. W. 

Sobota || Jutro: Pelagii. 

| 7 | wachód słońca — 4.5 m. 46 
| Pasa Żichód — +.5m 03 

|———— i 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.8.B. 
m Wilnie z dnia 6-X 1933 roku. 

Ciśnienie 762 
Temp. średnia + 6 
Temp. najw. + 10 
"Temp. najn. + 4 
Opad 4 
Wiatr półn. — zach. 
Tend. bar.: silny wzrost 
Uwagi: pochmurno, deszcz. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apt>- 
  

  

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

Oraz Rodowicza — Ostrobramska 4, Jur- 
kowskiego — Wileńska 8, Augustowskiego —- 
Mickiewicza 10, Sapożnikowa — róg Zawał- 
nej i Wt. Stefańskiej, ю 

      

MIEJSKA 
DJÓW DLA UCZĄCEJ SIĘ 

MŁODZIEŻY. a wczorajszem posiedzeniu 
zarządu miasta zapadła uchwała udzielenia 
14 stypendjów dla niezamożnych dzieci, uczą 
cych się w szkołach średnich i zawodowych. 

Każde ze stypendjów wynosi 30 zł. miesię 
cznie. 

— 14 STYE 
   

      

„pendja dla młodzieży akademickiej bę 
alone w przyszłym miesiącu. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Chór Akademieki! Najbliższa próba 
chóru odbędzie się w sobotę dnia 7 b. m. o 
g. 20 w lokalu Seminarjum etnograficznegy. 
Włobec zbliżającej się inauguracji — obec 
mość wszystkich członków konieczna. Tamże 
informacje i zapisy nowych członków. 

'— Zarząd Akad. Koła Łodzian w Wilnie 
komunikuje, że z dniem 8 października rb. 
rozpoczyna urzędowanie. 

Urzędowania Zarządu będą się odbyważy 
w lokalu Akad. Koła Polskiej Macierzy Szkol 
nej, ul. Wileńska 23 m. 9 w czwartki w godz 
19—21 i w niedziele w godz. 11—13. 

   dą us 

  

SPRAWY SZKOLNE 
-— Przedszkole im. Jana Łaskiego, ul. Za 

walna 1. Lokal słoneczny z wielką salą do 
zabaw. Przedszkole korzysta ż dużego dzie- 
dzińca: konsystorskiego przy ul. Zawąlnej i 
posiada własny ogród. W roku przyszłym zo 
stanie dla dzieci 7—8-letnich wychodzących 
z przedszkola otwarta rozwojowa szkoła ma 
jąca na celu przygotowywać dzieci ze sfery 
inteligentnej do gimnazjum z jpominięciem 
szkół powszechnych. 

W przedszkolu są jeszcze wakamse. — Za 
pisy od 10—11 na miejscu u nauczycielki. - - 
Opiekumka przedszkola z ramienia Tow. im 
J. Ł. Aniela Gizbert Studnicka. 

  

ZABAWY 

— Wózysey idziemy na Dancing Koła 
Pań LOPP. do cukierni Czerwonego Sztralla 
7 października o godz. 23. 

Cel szlachetny — wiele urozmaicenia i 
atrakcyj. Obfity bufet Koła Pań. Muzyka 
dancingowa p. Szabsaja, Wstęp 2 zł. dla 
akademików 1 zł. i 

Bilety w iIKom. Wjojew. LOPP. Wielka 5 
oraz przy wejściu, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Herbatka Peowiaków. Sekre- 
tarjat Wileńskiego Koła P. O. W. za- 
wiadamia, że dnia 8 października br. 
o godzinie 18-ej w lokału związku 
przy ulicy Ostrobramskiej 16 (w pod 
wórzuj odbędzie się herbatka dysku- 
syjna. Wygłoszone zostaną dwa refe- 
raty: przeszłościowy i przyszłościowy 
„zez ob. Nagurskiego i ob. Giecewi- 

  

   
'cza. 

Przypomina się, że peowiacy któ- 

rzy nie biorą udziału w herbatkach * 

nie usprawiedliwiają swej nieobecno 

Ści, na wniosek zarządu koła zostaną 

skreśleni z listy członków, 

—DZIEŃ DZIECKA. Jak co roku Tow. 

Opieki nad Dziećmi urzedza w dniu 8 paź- 

dziernika „Dzień Dziecka”, dzień w którym 

każdy składa choć najmniejszą ofiarę na in- 

stytucje Towarzystwa, w których około 30 

dzieci znajduje o: ienie i naukę od        

NIKA 
do młodzieży kończącej szkoły zawodowe. 
Niech więc nikt nie ominie kwestarek sprze- 
dających tego dnia znaczki i bilety na loterję. 

HERBATKA AOZS. Dziś o godzinie 19 
w lókalu A. O. Związku Strzeleckiego — her 
batka dla członków i gości. Wstęp 40 groszy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski Pohulinka. Dzisiejsza 

premjera „Tryumf Medycyny*. Dziś, sobota 
7 października (o godz. 8 wiecz.) wchodzi ną 
afisz Teatru Miejskiego na Pohulance kome- 
dja w 3 aktach J. Romains'a „Tryumf medy- 
cyny'*. Autor należący do najwybitniejszych 
przedstawicieli współczesnej literatury fran. 
cuskiej dąje w swym utworze dowcipną sa- 
tyrę na dzisiejszy stan wiedzy lekarskiej i 
wyzyskuje pomysłowo nowe źródła komizmu 
z tej dziedziny. Reżyserja W. Czengerego wy 
dobyła z utworu szereg barwnych, grotesko- 
wych sytuacji, co łącznie ze specjalną: iln. 
Stracją muzyczną T. Szeligowskiego składa 
się ma wyjątkowo interesującą całość. Rolę 
główną kreuje Jerzy Woskowski. „Tryumt 
miedycyny* z pewnością stanie się wydarze- 

miem qrtystycznem sezonu. 

— Zniżki do Teatru na Pohulance — wy- 

daje kancelarja teatru od 11 do2pop. 
— Teatr Objazdowy — gra dziś 7 paź. 

idziernika komedję W. Fodora „Sekretarka 

pana prezesa* w Głębokiem, 8 paź ziernika 
w Królewszczyźnie, 9 października w Wilej- 
ce Powiatowej. 

— Teatr-Kine „Rozmaitości* — Sala 

Miejska — Ostrobramska 5. Dziś, sobota. 7 

października (pocz. seansów o godz. 4) wieł. 

ka premjera pod znakiem muzyki. Na ekra- 

nie jeden z największych filmów muzycz- 

nych p. t. „Zapomniana melod ja”, który poz- 

wała nam rozkoszować się grą najlepszego 

na świecie zespołu jazzbandowego kapelmi- 

strza Jacka Payna. Scena Rozmaitości wy- 

stępuje z największą z dotychczasowych 

premjer komedjo.operą p. t. „Pakt czterech я 

albo „Czuła struna”, w której po raz pierw- 

szy wystąpi St. Iwański. Reżyserja Scibora, 

dekoracje Makojnika. : 

— Teatr Muzyczny „Lutnia“, Ostatnie wy 

stępy opery warszawskiej. Dziś po raz osta' 

ni po cenach zniżonych nieśmiertelne dziejo 

Verdiego „Rigoletto“ z Mossakowskim, Wroń 

skim, Igdal i Trembiekim na czele. Jutro w 

niedzielę dwa ostatnie przedstawienia opero: 

we: popoł. o godz. 4 po cenach specjałnie 

znižonych „Halka“ Momiuszki, z Plattówna, 

Gołębiowskim, Brodnickim i Trembickim w 

partjach głównych. Wieczorem o godz. 8 po- 

żegnalny występ zespołu op. „Tosca“. Ceny 

miejsć na powyższe widowiska zostały zni- 

żone. 

ie Wiieczór piosenek Hanki Ordonówny w 

„Lutnić. Świetna pieśniarka H. Ordonówna 

wystąpi raz jeden tylko w powiedziałek naj. 

bliższy 9 b. m. w Teatrze „Lutnia. W orygi- 

nalnej i wysoce artystycznej interpretacji tej 

znakomitej artystki usłyszymy Szereg ulu- 

bionych piosenek z Jej bogatego repertuaru. 

Bilety nabywać można codziennie w Kasie 

„Lutnia* od 11.ej rano. '' j 

— Koncert Wandy Wermińskiej. Do naj- 

większych atrakcyj obecnego sezonu kon - 

towego w Sali Konserwator jum (ul. Wielk 

47, wejście z ul. Końskiej 1) należy mależy 

zapowiedziany koncert najznakomitszej śpie- 

waczki polskiej p. Wandy Wermińskiej. 

iKoncert odbędzie się w niedzielę 8 b. m. 

o godz. wiecz. 
"W programie arje operowe i pieśni naro- 

idowe w strojach oryginalnych. 
Bilety codz. sprzedaje Kasa Konserwak- 

torjum od 11 — 2, 5 — 7 wiecz. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PA). DEWIZY: Londyn 

27,48 — 27,63 — 27,33. Nowy: York 5,79 — 

5.83 — 5.76. Nowy York kabel 5,80 — 5,84 — 

5.76. Paryż 34,92 — 35.01 — 34,83. Szwajcar 

ja 172,92 — 173.35 — 172,49. Berlin w obr. 

prywatnych 212,55. с 

PAPIERY PROC.: Pożyczka bud. 38,70 — 

38,50 — 38,70. 

WIL. GIEŁDA ZBOŻOWO — TOWAROWA 
I LNIARSKA w dniu 6 b. m. 

Obroty małe. Wszystkie ceny bez zmiany 

Нитег. 
PRZEWIDUJĄCY. 

Żona wraca od wróżki. 
— Fredry, dowiedziałam się strasznych 

rzeczy o naszej przyszłości! 
— Tak? — A co takiego? 

—- Zosatnę wdową w przyszłym roku: | 

Fredry po kilku chwilach namysłu łap e 

kapelusz i laskę. 
— Fredry, chyba inie bierzesz tego na 6el. 

jo!? : 

+— Nie, kochanie, Ale & každymi rasie 

lepiej zapobiec nieszczęściu. 
— A co zamierzasz? 
— Idę do adwokata i wniośę podanie o 

TOZWÓd. (New Yorl 

   

    

  

  

  

  

   

   

  

   

Pomnik Poległych Żołnierzy 
P. ©. М. 

Dnia 11-go listopada b, r., w pięt- 
nastą rocznicę odzyskania Niepodle- 
głości, oraz rozbrojenia wojsk okupa- 
cyjnych przez Polską Organizację 
"wojskową, w samem centrum stolicy* 
stanie pomnik ku czci Poległych Żoł- 
nierzy P. O. W. Zgodnie z zamierzenia 
mi Komitetu budowy pomnika, Za- 
rząd m. Wanrszawv wyznaczył pod 
pomnik jedno z najpiękniejszych i naj 
bardziej reprezenitacyjnych miejsce 
stolicy, plac Małachowskiego. 

Ten wybór mieisca, na którem sta 

nie widomy znak hołdu dla poległych 
bohaterów walki o niepodległość ma 
swe symboliczne znaczenie, bowiem 
plac Małachowskiego związany jest 
nierozerwalnie z historją Polskiej Or 
ganizacji Wojskowej. Tutaj właśnie 
Komendant Piłsudski w r. 1916 przyj 
mował pierwszą wielką defiladę od 
działów P. O. W. maszerujących w 
zwartym ordynku przed swym Wo- 
dzem. Komendant stał wówczas na 
krużganku pałacu Kronenberga na- 
przeciw miejsca, w którem obecnie 

ma stanąć pomnik Poległych Peowia- 
ków. 

Było to pierwsze, jawne: masowa 
wystąpienie P. O. W. 

© Fundusze na budowę pomnika 
gromadzone są przez Komitet drogą 
zbierania składek na listy, opatrzone 
pieczęcią okrą”'- Zarządu Głównego 
Związku Peowiaków, oraz drogą sprze 
daży książki p. t. „Pułkownik Leo- 
pold Lis-Kula“ z pieczątką Komitetu 
i pocztówek z odbitką modelu pomni- 
ka. @ : 

Pozatem Komitet przyjmuje indy- 
widualne wplaty na budowę pomnika 
na swoje konto czekowe w P. K. O. 
Nr. 8.486: 

Adres Komitetu: Warszawa, ul. 
Złota 30, m. 4, tel. 698-583. 

—_KINA I FILMY. 

„MARTWY DOM* 

    

  

(HELIOS). 

Tak się złożyło, że znów piszę o Rosji, król 
ko, lecz znów „pryncypalnie“.  Onegdaj 
powodu opowiadania p. Olechnowicza, d 
— po sowieckim filmie — „Martwy dom*, 
jakoby — Dostojewskiego... Jednocześnie po 
wtarzam pewien termin, z tą różnicą, że pier 
wszy raz użyłem go sam, dziś przytaczam 
go z ust aktora sowieckiego — „więzienie 
narodow“. W tym samym filmie mowa jest 
również o ironji. „Mówić o samowładztwie 
dobrze — to ironja“. Ironją jest w Rosji dz:- 
siaj i zawsze prawie wszystko, szczególnie lo 
co mówi się o wolmości, na przestnzeni wie. 
ków. Jesł nią i owo „więzienie narodów* poł 
adresem przeszłości tyłko. Bo jeśli gdzie, to 
właśnie tam w tem imperjum, historja się cią 
gle powtarza; jakkolwiek się ono nazywa, 
mic się w niem zasadniczo nie zniienia, 

„Martwy dom“ — to jak wszystko w So- 
wietach — propaganda. To jeszcze jedno 
uderzenie w pamięć o „dawnych. dobrych 
czasach', przedwojennych, czy itylko przed- 
rewolucyjnych. Tym razem sięgnięto aż do 

r. 1848, Z Dostojewskiego niewiele, ale świet 
ma reżyserja i wykonanie aktorskie, doskona 
ła opratwa, wspaniałe zdjęcia, wszystko z 
wielką siłą narzucające, odpowiednie, słusz- 
ne zresztą sugestje o dawnym carskim „re- 
žimie“. — „To nie my, to tamto było więzie- 
niem narodów”. 

A jednak wiemy coś o Gruzji, Azerbej 
dżanie, Krymie, Karelji, Uzbekisatnie, czy 
Turkiestanie, i tylu innych wreszcie najbli. 
żej — o sowieckiej Ukrainie i Białorusi. 
Przedstawiciele tych wszystkich narodów, 
czy plemion jak w filmie „Martwy dom“, tak 
dziś spotykają się na Sołowkach i w tyłu, 
tylu katorgach, w które Z. S. S. R.obfituje. 
Gdy słyszeliśmy coś o nich, to bledną obrazy 

z „Martwego domu*. Wiemy, że warie są je- 
dne drugich lecz poco ta licha komedja? Co 
za nieostrożność, społeczeństwu sowieckiemu 
nasuwać takie porównania. „Buntu, buntu 
nam trzeba” — mówi „kursistkać w film 
„Martwy dom. Muszą bardzo mocno cziu 
się obecni-władcy Kremla, skoro tak łatwy 
poruszają tak bardzo drażliwe tematy. Czyż 
by do tego stopnia liczyli na ludzką naiw- 
ność? ‹ 

Nad program šbwiecki film rysunkowy, 
ciekawy w swoim prymitywie, zrobiony in- 

tóresująco. Też — propaganda. Zwrócenie 

-uwagi na pocztę, czy jej pracownika i jego 

trudy. Dobry rysunek. Pozatem tygodnik Pa 

ramountu. (sk) 

  

      

   

     

  

  

    

  

WIT E NS RI Nr. 269 (2910) 
  

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

Badania nad opłacałnością gospo- 
darstw włościańskich w roku gospo- 
darczym 1930/31 (od 1 lipca 1930 c. 
do 30 czerwca 1931 r.) 5 Sprawozda- 
nie wydziału ekonomiki drobnych 
gospodarstw wiejskich w Państwo- 
wym Instytucie Naukowym Gospodar 
stwa Wiejskiego. Część I. Bibljoteka 
Puławska. Serja prac społeczno-gos- 
podarczych Nr. 42. Nakładem Państw. 
Inst. Nauk Gosp. Wiejsk. w Puła- 
wach. Warszawa 1933. Zakłady Gra- 
fTiczne „Znicz“ Wilno. Str. VII--163. 

Resumė badan, przeprowadzonych 
na 739 gospodarstwach włościańskich, 
streszcza się następująco: 

„Rok gospodarczy 1930/31, mimo dosyć 
korzystnych zbiorów należy do bardzo cię 
kich dla rolnictwa wskutek dalszego spadku 
cen produktów rolniczych, do czego w głów- 
nej mierze przyczyniło się zmniejszenie eks- 
portu oraz ograniczenie wewnętrznej kon- 
sumcji. Opłacalność i dochodowo. robnych 
gospodarstw w tym roku ułegły znacznej re- 
dukcji i osiągnęły najniższy poziom w okre- 
sie ostatnich pięciu lat. 

Koszty produkcji w badanym roku gos- 

podarczym w stosunku do wvników roku 
ubiegłego uległy zmniejszeniu w sumie o 
55,13 zł. na ha, t. j. o 8,75 proc., a poszcze- 
gólne składniki wykazują nastenujący uby- 

   

   

  

   

    

tek: amortyzacje 5,31 proc., koszty gospodar- 
16.27 proc., nakład 'na pracę 6,88 proc, 

ejszenie zapasów 46,56 proc. i oprocen- 
towanie kapitału czynnego 5,16 proc. 

Przychód surowy w uje ubvtek 119.75 
zł. na ha albo 24,01 proc., w tem z produkc 
roślinnej 12.24 proc., zwierzęcej 31,84 proc. 

P azuje ubytek odpo- 
powiedni do zmian, į w nakła: 
dzie gospodarczym i przychodzie rocz 
wynoszący w stosunku do wyników roku 
ubiegłego 76.73 zł. na ha, albo 74 proc. Obła- 
calność kapitału czynnego (kapitały własne 
i najėte), t. j. przychód czysty w procenta 
kapitału czynnego, wynosi 0.67 proc., 

majątku czystego (kapitały własne) 0,19 proc. 

robek za pracę wypadł ujemny w wY- 
sokošci — 139 zł, za jeden dzień rodziny 
przepracowany w gospodarstwie rolnem, czy- 
li gospodarstwa chcąc oprocentować swój 
kapitał na 6 proc. musiałyby dołożyć 1.39 zł. 
za każdy dzień przepracowany. 

Dochód rolniczy obniżył się o 1.168.32 zi. 
na gospodarstwo, t. j. o 45,64 proc. i o 80.77 
zł. na ha (42.88 ргос\. 

Do tego dodajemy, że w licznych 
tablicach i zestawieniach  Wiłeńsz- 

czyzna obok Nowogródczyzny i Pole. 
sia figuruje na szarym końcu i należy 
do obszarów najbardziej upośledzo- 
nych, co zresztą nie stanowi nowo- 
ści. a. h. 
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' — Alieja Bełeikowska. Król Jan Sohbies 
ki i edsiecz Wiednia, 1683      

rys króla Jana II. Dokumenty. Pieśni, — 
Peczje. Bibliografija. Pomniki, Pamiątki. 44 
ilus je i mapy. Warszawa, Skład Główny 
Księgarni Wejskowej 1933 r. 

Bardzo n. 
książka dla 

  

    
  

  

'zasie, a wogóle į 
ądzania szkc 

z r na temat krć 
. Historyczna strona potrakto 

objektywnie i treściwie, z uwypukleniem do 
i 1 chwił żywota tego niezwykle upa 

stóry doznał w i 

      

        

  

      

         

   

  

   

    

nie wiedeńskie dwie 
i polskie ubiegłej doby: Sewerynę Du- 

(Paryż, 1883. Wianek na cześć kró 
е — Łuszczewską, kłó 
pod Wiednier nie 

wartości ściśle histo! i 
ne umiejętnie, dopeł 

  

   

  

    

tego dobrze uł: 
duże 
   

   

  

1ego zbiorku, mogu- 
usługi nauezycielstwu 

: ch mę_ 

ch lub zdarzeniach podobne wydać mono 
graije. ° 2 

  

   

- WITKOWSKA. ZA- 

  

cej erudyc. 
znajomości dawnych czasóó e pozbawio- 
na poetyczności i plastycznoci w opisach. Wa 
góle dość martwa, 

    

JUŻ DZIŚ nieodwołalnie długooczek. premiera! Jedyny i njedoścign. śpiewak królów i król śpiewaków 

(MII 
w nieśmiertel. 

Fiooox SZALAPIN 
reżyserji genjalnego G. W. Pąbsta 

  

; arcydziele BM KSZOÓT NAD PROGRAN: Najnowsze dodatki dźwiękowe. 
Cervantesa da Początek o godz. 4—6—8—10.15, w dnie świąt. o 2-ej 

Bilety honorowe j bezpłatne bezwzględnie nieważne. 

Nieodwołalnie P A NIEEE* DZIEJE GRZECHU +: wyświetla się naj- pieszcie 
* lepszy film polski zobaczyč 
  

HELIOS 
Czy wiesz co to 

Czy słyszałeś o 

Pamiętaj o 

Cały świat mówi o 

  
DZIŚ nasza ro- 
daczka, urocza 

DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY” 
Miokiewicza 22, tel. 16-28 

DZIŚ! Światowy sukces | 2-gi Film 
„Złotej Serji" produkcji sowieckiej 
'Inscenfz. E. Fedorowa. 
genjal. aktor ros. P. Chmielow 
Filmy całkowicie mówione i śpiewane po rosyjsku. 

Pola Negri 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

W roli gł. 

— to — óśmy cud świata! 

MARTWY DOM 
2) Najnowsza atrakcja sowieck NĄ OKOŁO ŚW IATA 

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

KING-KONG 
= 

w dram. niezw. kobiety, którą potęga 

uczuć wyniosła z ulicy na wyżyny tronu 
UWAGA! Chcąc umożliw. Sz Publiczn. uczęszczanie do naszego kina 

i przyjmując pod uwagę panujący kryzys, Dyrekcja obniżyła ceny biletów: Parter Ill m. 40 gr., Il m. 50 gr. 

w/g nieśmiert. głośnej powieścii 
Teodora DOSTOJEWSKIEGO. 

  

  

HELIOS 

Na rozkaz kobiety 

  

  

  

PRZETARG. 
Urząd Wojewódzki Wileński (Wydżiał Komuni- 

kacyjno-Budowlany) ogłasza ustny przetarg na roboty 
stolarskie (urządzenia wewnętrzne) w gmachu Ana-4 
tomji Opisowej przy ul. Zakretowej Nr. 23 na sumę 
około 20.000 zł, 

Przetarg odbędzie się w dn. !6-go października 
1933 r. o godz, I2-ej w Wydziale Komunikacyjno- 
Budowlanym w Wilnie przy ulicy Magdaleny Nr. 2, 
pokój Nr. 91. 

Wadjum przetargowe w wysokości |% zaofero- 
wanej sumy winno być złożone na ręce Komisji, Ko- 

sztorysy na te roboty eą do przejrzenia w Urzędzie 
Wojewódzkim, pókój Nr, 91 od godz. l2-ej do i14-ej, 

Urząd wojewódzki zastrzega sobie prawo wybo- 
ru oferenta uzależniając to od fachowych i finanso- 
wych zdolności przedsiębiorstwa oraz prawo odda- 
nia robót częściowo lub nawet zupełnego ich zanie- 
chania, 

Za Wojewodę 
(©) A. Zubelewicz 
Naczelnik Wydziału 

Za zgodność: ь 
(—) M. Jassiewiczowna 

Sekretarz 

EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYVYY| 

KAŻDE OGŁOSZENI 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzy ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytnieiszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 

  

   
   

  

AAAAAAA 

Wszystkich, ktoby wie- 
dział o obecnem miejscu 
zamieszkania  Leona-Jó- 
zefa Chojnowskiego, lat 
37, syna Walentego i Ju- 
styny z Peczów, ostatnio 
zamieszkałego w Rado- 
miu. uprasza się o poda- 
nie informacji do Konsy- 
storza Wileńskiego Ewan- 
gelicko - Reformowanego 

Wilno. Zawalna |1 
  

Dyrekcja Teatru 

„GONG“ 
poszukuje kasjerki oraz 
kilka młodych i przystoj- 
nych pań do dokomple- 

towania zespołu girls. 
Jednocześnie wydzierż 
wia się bufet i szat 
Złoszenia tylko osobiście 
w godz. 16—18 zauł. Św. 

Jerski 4—27 

Wiedenka 
udziela lekcje (korepe- 
tycje) niemieckiego, kon- 
wersacja, korespondencja 
handlowa, tłomaczenie 
Mickiewicza 19, m. 5 

SPRZEDAJĘ 
ziemię orną i łąki w da 
wolnej ilości nad brze. 
giem rzeki, 12 kil. ol 
Wilna, 3 kil, od stacji 

Wilno, Piłsudskiego 13-5 

   

    

  
   

POKÓJ 
z wygodami 

DO WYNAJĘCIA 
ul. Styczniowa 8, m. 4 

Do wynajęcia 
2-pokojowe mieszkanie 
z kuchnią i wygodami 

ul. Św. Filipa Nr. 4 
Informacje na miej 

MIESZKANIE 
6-pokojowe do wynajęcia 
w domu Nr. 24 przy ul. 
Sierakowskiego (drugi d. 

od ul, Mickiewicza). 
Wszelkie wygody. 

System korytarzowy. 

B. nanczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia do 
administracji „Kur. Wil” 
pod b. nauczyciel. 

BAR pod Wilkiem 
Micklew:cza 33. 

Wydaje: šniadania, obia- 

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

  

   
  

  

  
   

  

Dr. Wolfson 
Choroby skórne. 

weneryczne; 

i moczopłciowe 

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

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wene 

ryosne { moczopłciowe - 

Wileńska 3 tel. 567, 
od godz. 8—1 1 4—8. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

«kórme i moczopłcioweę, / 
ul. Wielka Nr. 21,. 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—6,. 
W. Z. P. 29. 

Dr. J. Bernsztein: 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4—8 

Zz. w. P 

Akuszerka 

Маг LAkIETOWA 
przyjmiuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

    

     

        

       
najmłodszych niemow 

  

  

E. KOBYLIŃSKA. - a 63 

ZŁOTE SCHODY. 
—- Już słońce chce wykąpać się w jeziorze. Już 

znowu wieczór! westchnęła Ludka, rozglądając się 

„dokoła. ` : 

Lubiła ten pokój z wzema oknami i oszklonemi 

drzwiami ganku; wychodzącego na ogórd. Po tamtej 

stronie pokoju były też drzwi, prowadzące do długiej 

sieni. Sień sunęła mrocznym korytarzem i po cegla- 

nej, nierównej pdłodze wypełzała ma wysoki próg, za 

którym był oparty na czterech słupach drugi podwó- 

1zowy ganek. Obie miały wielką ochotę smyknąć przez 

chłodne cegiełki sieni i z wysokiego ganku zapuścić 

oczy w topolową ałeję, prowadzącą „do dworu, ale 

niecierpliwy sopran 'pani Waleckiej poderwał je w 

stronę kuchni, Było tam gorąco od ognia, trzaskają- 

cego pod blachą, złociście od słońca, palącego się jak 

i w jadalnyim pokoju na przeciwległej ścianie, szumnie 

od natarczywych much... Siedziały one czasnym ro- 

jem na ceglanym okapie, opadały na stół, niezmordo- 

wanie 'brzęczały nad głową. Cóż, że nieszczęsne ich 

towarzyszki odzywały się z długich lepkich papieków 

śmiertelnie przerażonem bzykaniem, że inne tonęły 

  

w złośliwem szklanem naczyniu, obliczonem na lek- 

muszego rodzaju — niewiadomo skąd 

pojawiły się nowe i triumfalnie zasiadały na spoconej 

twarzy samej gospodyni domu. Niektóre zńów sza- 

lały w ciepłych oparach kuchni, opite słodkiemi wy- 

ziewami konfitur... A Ludka nawet lubiła ten wiejski 

mruszy zamęt, może dlatego, że miłym jej był ten dom 

    

   
     

  

      
į Wydawnietwo 

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

  

  

      

cały, więc uśmiechnęła się do pani Waleckiej, stojącej 

nad błyszczącemi słoikami, pociemniałemi od słody- 

czy przeznaczonej na zimę zawartości. Pani Wale- 

cka zarumieniona, kwiecistością chustki na głowie 

oczy wabiąca, wyglądała młodo i świeżo. W oczacn 

jej, skierowanych na pupilkę, błysnęło dumne zado- 

wolenie. Bledziutka dawniej dziewczyna rozkwilla 

i zaokrągliła się trochę, nie tracąc nic z ujmu jącego 

wdzięku podlotka. Gdy tak stała z półmiskiem, świe- 

cąc w słońcu jedwabistą aureołą włosów, z podkówką 

ust, zamkniętych znów linją smutku po chwilowym 

uśmiechu, wydała się Waleckiej takiem dobrem, a nie- 

słusznie krzywdzonem dzieckiem, że zacnej kobiecie 

łzy się zakręciły w oczach. Biedna ta młodzież! Bie- 

gnie za złudą z wyciągniętemi rękami i pada na dro- 

dze. W ostatnich czasach w ręce policji rosyjskiej tra- 

fiło już kiłku jej młodych znajomych. Między innymi 

Sylwester Wacewicz, zwany popularnie „Sterem”. 

Helę wycofała przyzornie z kółka jej dawnych przy- 

jaciół, skierowując chytrze jej myśli w stronę miłości 

i małżeństwa, które się odkładało z powodu oporu 

Stacha. Ten ubogi, a dumny niezmiernie młodzieniec, 

marzący wiecznie o „wybiciu się* trzyma się zdaleka 

od spraw politycznych, a teraz postanowił zapewnić 

swojej żonie stanowisko, i nie myślał o niczem innem, 

Więc tym dwojgu nie groziło niebezpieczeństwo. Ale 

Franek? Kolportuje zakazane pisma. Jeździł na jakiś 

zjazd do Krakowa. Miewa stałe konszachty z Ludką, 

liby usuniętą od wszystkiego do czasu zlikwidowania 

  

  

  

jej sprawy. 
— Ach, ta Ludka! Pani Walecka zła bywa czasa- 

mi na siebie za tę czułość, jaką dla niej odczuwa   

z krzywdą swej własnej córki, Podczas wizyty „prista- 

wa” dziewczyna była blada jak trup, a ręka jej w dło- 

ni pani Wałeckiej nie przestawała drżeć ani na chwilę 

— Ona się boi! — pomyślała zacna pani. 

To było jasne, że Ludka się bała. Wyglądała jak 

mały ptaszek, bijący skrzydłami przed oczyma węża 

Potem rzuciła się na szyję pani Waleckiej, sziochając 

rozpaczliwie. 

— Och, jak ja się boję... jak ja się boję... — sze- 

'ptała jej do ucha wyrwane z pod serca wyznanie. 

— Wszystko będzie dobrze, kochanie — pocie- 

szała ją wzruszona, Walecka, — Mówił mi Franek, że 

się postarają o najlepszego liberalnego adwokata dla 

ciebie. Skończy się to wszystko... A potem usuniesz. 

się od tych niebezpiecznych spraw... Wyjdziesz za- 

mąż. 

      

  

  

— Ja się usunę? — zapytała nagle Ludka, ocie- 

rając oczy, — Ja?... Nigdy! Było to tak nagłe i nielo- 

giczne, że pani Walecka nie wiedziała, co ma o tem 

sądzić. 

— Nie rozumiem — rzekła. — Jeżeli boisz się 

płaczesz, więc jak możesz się narażać?! Pozostaw to 

silniejszym od ciebie, biedne ty dziecko. 
   

Ach, ja się boję zawsze, ate wiem. że jak trze- 

ba będzie... to będę odważna... — jęknęła dziewczyna. 

To tak jak na egzaminie. Zawsze byłam odważna... ze 

strachu. A czasami przez ambicję... 

  

—- Tego egzaminu można uniknąć — poradziła 

pani Wałecka. „A 

— Ja go uniknąć nie mogę — powiedziała dziew- 

czyna już zupełnie spokojnie. Wielu z nas uniknąć   

go nie potrafi. Musimy mieć ojczyznę, Pomimó 

wszystko. 

"Tak... Ludka byla dziwaczka. Ale w jej słabości 

było coś, co nakazywało szacunek... Była to wzrusza- 

jąca słabość dziecka, które za wszelką cenę pragnie 

być odważne. Ta odważna słabość krzepiła siły męż- 

czyzn. Pani Walecka lubiła patrzeć na syna, jak 

krzepł wewnętrznem poczuciem swojej męskości wa 

  

bec bezbronnych oczu Ludki. 

— Musimy nad głową naszych kobiet stworzyć 

mocny narodowy dach — mówił matce, która zbur- 

czała go za wyjazd do Krakowa. Trzeba więc skupić 

się wyszukaniem drógi...     siły, policzyć zasoby i zaj 

Najwyższy czas! 

Ciemnowłosy Franek, mówiąc to, błysnął zdrowe- 

mi zębami i zamknął matee usta mlaśnięciem symow- 

skiego przelotnego pocałunku, a w matce zaniepoko- 

iła się myśl frasobliwa o możliwości jakiegoś uczucia: 

między synem a tą obcą dziewczyną. Jednak mądre 

jej oczy nie dostrzegły w skupionym szacunku, jakim* 

Franek otaczał przyjaciółkę siostry, ani cienia erotyz- 

mu... Więc, odpędzając podejrzenia, westchnęła z ulgą 

uż tego, że Hela podobała sobie bie-    bo przecie dość | 

daka.. A gdy potem odchodziła nucąc wgłąb domu 

i przez drzwi dostrzegła na ganku złocistą głowę, po- 

chyłoną nad książką weszła tam z uczuciem jakiejś 

winy względem nieświadomego jej tajnych uczuć dzie 

wczęcia i pogładziła ikliwie atłasową bladość poli- 

czka, który się zaróżowił radośnie pod tem Tekkiem 

    

dotknięciem. 

(D. c. n.) 

    

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.     
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