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MARINUS 
VAN DER LUEBBE. 

Z powodu kongresu narodowo - 

socjalistycznego związku prawników 

niemieckich epatujący świat proces o 

podpalenie Reichstagu został na kil- 

ka dni przerwany. Przerwa ta dała 

możność przyjrzenia się dotychezaso- 

wym wynikom procesu. 

Przedwczesnemi byłyby wnioski, 

czy wina oskarżonych została udo- 

wodniona, czy też nie. W obecnem 

stadjum procesu jeszcze o tem mówić 

nie można. Oskarżeni, jak dotąd, 

przedstawili się tylko publiczności, 

świadkowie zaś zobrazowali berliń- 

skie nastroje z lutego 1933 r. To wszy- 

stko. 
Zasada fair play wymaga wstrzy- 

mania się tymczasem od wniosków 

zasadniczych. 

Z trzech głównych 

najbardziej zagadkowa i. problema-. 

tyczna jest postać Luebbego. Torg- 

ler — to typowy. poprawny partyjny 

urzędnik i — pomimo całego przeci- 

wieństwa ich politycznych poglądów 

— między nim a pĘzewodnicozącym 4 

senatu dr. Biingerem zachodzi pewne 

podobieństwo. To są dwaj umiarko- 

wani, pedantyczni Niemcy. 

Zupełnie inne wr 

Dymitrow. Emigrant, spiskowiec, li- 

terat — słowem typ dobrze nam zna- 

nego .rewolucjonisty — Słowiani- 

na. „Dynamiczna, wulkaniczna na- 

tura, jak go określa prasa niemiee- 

ka, zupełnie nie w typie dr. Biingera 

i jego rodaka Torglera. 

Dymitrow ze swych przekonań ko 

munistycznych nie czynił tajemnicy 

i trzymał się przed sądem tak, jak to 

przystoi prawowiernemu rewoluejo- 

niście: hardo, wyzywająco, cynicznie- 

Torgler i Dymitrow to są — każda 

w swoim rodzaju — prostolinijne po- 
stacie. 

Inaczej rzecz się ma z van der Lu- 

ebbem. Jest to postać, która długo bę 

dzie interesowała psychologów kry- 

minalistyki. Znakomity psychjatra 

Boenhoffer, który go badał, powie- 

dział o nim b. dużo i b. mało” jedno- 

cześnie. Klucza do odgadnięcia tej oso 

bistości nam nie dał. 

Luebbe, jego zdaniem, jest odpo- 

wiedzialny za swoje czyny. Kto zna 

całą względność tego pojęcia nie mo- 

oskarżonych 

    

enie sprawia 

* że się nie uśmiechnąć. Panowie psych 

jatrzy raczyli uznać „za odpowiedzial- 

nych i ludożercę Haarmanna i wam- 

pira Kiirtena. Ale to nawiasem. 

Odpowiedzialny jest Luebbe czy 

nie — jest to orzech, który nie tak 

łatwo rozłupać. O Luebbem istnieje 

wiele wersyj. Według jednych jest to 

najemny prowokator hitlerowców, in- 

ni — chcą widzieć w nim zdecydowa- 

nego komunistę. Wszystko, co o nim 

wiemy pewnego, rysuje nam go jako 

człowieka niezrównoważonego, próż- 

nego, ambitnego. 

Syn roznosiciela Franciscus Cor- 

neliusa van Guldena i Petroneli z van 

Handel'ów — wyrósł w ciężkich wa- 

runkach. Ojciec — pijak mało trosz- 

czy się o losy rodziny i wkrótce po- 

rzuca ją zupełnie. Marinus jest 7-ym 
synem matki, którą musi pracować 

na utrzymanie całej rodziny. Pod 

wpływem matki Marinus otrzymuje 

b. religijne wychowanie. Wrażenia 
dzieciństwa: obrazy, kościoły, nabo- 

żeństwa, kazania wywołują w nim 
chęć pozostania księdzem. Staje się 

kaznodzieją w kole szkolnych kole- 

gów. Marzeniom jego o karjerze du- 

chownej nie sądzone bylo urzeczywist 

nić się. Matka, która zmuszona była 

ze skromnych zarobków drobnej skle 

pikarki siedmioro nieletnich 

dzieci, nie mogła mu udostępnić nic- 

tylko wyższego, ale i średniego wy- 

kształcenia. Z ławy szkolnej musi Ma- 

żywić 

rinus pójść w życie za kawałkiem 

chleba. W szkóle nie odznacza się on 

zdolnościami i celuje tylko w nauce 

religji — przedmiocie swoich ma- 

rzeń- ; 

Z ucznia staje się kamieniarzem. 

Tu styka się z innym šwiatem. Nie/a 
dowolenie z własnego losu łagodzi mu 

ideowy kontrakt z towarzyszami pra- 

cy, niezadowolonymi z istniejącego u- 

stroju społecznego. Staje się marksi. 

stą i wstępuje do związku młodzieży 

przynależność 

  

komunistycznej, Ale 

jego do związku nosi dosyć chwiejny 

charakter. W przeciągu krótkiego cza 

y występuje ze związku 

Przyczyną 

    

su cztery ra 

i trzy wraca. 

tych częstych konfliktów z 

ja jest chęć przewodzenia, odegrywa- 

okazuje się w 

razy 
pari- 

nia roli. Pónieważ 

mniejszości — występuje. Dyscypli- 

na, respekt przed autorytetem — nie 

leżą w jego naturze. Gdy komosomo|- 

zą być powolni jego wska- 

odchodzi. 
cy nie Ž 

  

zaniom — 

Po nieudanej próbie 

się na polu politycznem usiłuje on 

wysunięcia 

wisławić się innym sposobem: w r. 

1930 próbuje podobno przepłynąć ka- 

nał La Manche. Ale i to nie.przynosi 

mu sławy wśród rodaków. Luebbe 

szybko zmienia zawody: kamieniarz, 

przewoźnik na kelner, roznosiciel, 

promie-.. 
Tryb życia jego nie przypada do sma 

ku szacownym Holendrom. W rodzin 

nem mieście Leidenie uczęszcza on do 

lokalu na  Uiterste Gracht Nr. 56, 

gdzie, jak powiadają, studenci, za 

przyzwoitą opłatą „zabawiają się* z 

bezrobotnymi. W lokalu tym zawie- 

ra znajomość z pewnym niemieckim 

studentem. Skutkiem tej znajomości 

są jego częste „yjazdy do Niemiec: 

w kwietniu 1931 r., we wrześniu 1931 

roku, w lipeu 1932 r. i wreszcie w lu- 

tym r. 1983... 

Co robił Luebbe bywając w Niem- 

czech? .Skąd mial środki na te pod- 

róże? 

Nie możemy utrzymywać, że posia 

damy wyczerpujące odpowiedzi na te 

pytania. Istnieje wersja wśród nie- 

mieckich: emigrantów, która utrzymu 

je, że w kwietniu 1931 r. maturalizo- 

wany w Niemczech Szkot dr. Georg 

Bell, odgrywający wybitną rolę w sfe 

rach partji hitlerowskiej, zetknął Lu- 

ebbego z kierownikiem sztabu hitle- 

rowskich sztunmówek Róhmem, przy- 

czem  Luebbe , popełnił czynności, 

przewidziane paragrafem 207 niemie- 

ckiego K: K. Według tej wersji był 

Luebbe w Niemczech ..chłopczykiem 

dla przyjemności** bogatych wodzów 

hitlerowskich, którzy tego swego 

„chłopczyka w lutym 1933 r. wez- 

wali do podpalenia Reichstagu, są- 

dząc, że ta okoliczność, iż był on 

przedtem członkiem komsomołu, po- 

   

  

służy jako świetny pretekst dla oskar 

żenia komunistów... 

Taka jest wersja rozpowszechnio- 

na wśród niemieckich sfer politycz- 

nych, wrogich Hitlerowi. Nie można 

odmówić jej prawdopodobienstwa. 

Prostytutka płei męskiej, „chłopczyk 

dla zabawiamia bogatych panów* w 

roli prowokatora — jest to bardzo 

prawdopodobne. 

Warunki, w jakich się odbywa 

proces domniemanych  podpalaczy 

Reichstagu, nie są odpowiednie pote- 

mu, by historja życia Luebbego mog- 

ła być oświetloną we wszystkich szcze 

gółach. Ale i objektywnie trudno udo- 

wodnić, że Luebbe był „dziewczyną 

publiczną męskiego rodzaju*. Świa- 
dek, na którego powołują. się emi- 

granci, dr. Georg Bell, nie żyje. Po- 

wiadają, że został właśnie dlatego za- 

biły, by nie wyplaplał, czyje to na- 

  

Po uroczystościach krakowskich 
Manifestacja przyjaźni polska-|ureckiej. 

KRAKÓW (Pat). Wczorajsze uro 
czystości święta kawalerji w Kr - 
wie dały sposobność do manifestacji 
na rzecz przyjaźni polskó-tureckiej. 

W tym czasie gdy pułki kawalecji 
grupowały się do defilady opodal pla 
cu rewji, w parku Juvenia odbywało 
się śniadanie pod namiotami. W jed- 
nym z namiotów siedział Marszałek 
Pułsudski w towarzystwie charge d'at* 
faire tureckiego attache wojskowego 
Nadi-beja, generała Dreszera, gen. 
Wieniawy-Długoszewskiego, dowód- 
eów brygad kawalerji, oraz szefa biu 
ra inspekcji G. 1.8. Z. płk. Warthy 

Generał Wieniawa - Długoszowski 
poprosił Marszałka g głos i zwracając 
się do obeenych przedstawicieli Tur- 
cji powiedział między innemi: 

Pragnąc dać wyraz uczuciom na- 

szym które wywołuje obecność przed 
stawicieli szlachetnego narodu turec 
kiego i armji tureckiej Polska i Tuvė 
ja w czasie długich wieków walczy 
ze sobą w sposób szłachelny i ryce 
ki. Miecze nasze krzyżowały się wie 

    

    

  

          

lokrotnie, lecz walka ta byńa zawsze” 

lojalna, a w Polakach rósł szacunek 
dla przeciwnika. Jestem pewien, że 
szacunek ten był obustronny. Prz 
kłady historji świadczą o tem naj 
piej. Po bitwie pod ŻŹurawnem w ro- 
ku 1676, po zawarciu rozejmu, armja 
turecka z własnej inicjatywy defilo- 
wała przed królem Запет 1, Бу о4- 
dać hołd Wielkiemu Wodzowi, Sobies 

ki po bitwie pod Chocimem pisał do 
królowej Marysieńki w te słowa: 

„Z naszego wojska, jako w tak cię 
żkim razie, niemało dotychczas zginę 
ło junakėw. Kopij większa skruszo- 
nych połowa, bo tak mężnych ludzi. 
jak to było tureckie wojsko, wiem, że 
wieki nigdy nie miały 

Historja zna — mówił dalej gen:- 
rał — wiele przykładów przyjaźni za 
wieranej między rycerzami obu stron. 
kiedy wschodnim zwyczajem lano wa 
dę na miecze. Wojny się sł zyły. 

      

  

      

Ustala się przyjaźń. Ta przyjazū TOS- 
nie w miarę wieków i idzie w parze 
z podziwem dla olbrzymiego wysiłku 
jakiego dokonał naród i armia turee 
ka pod przewodem wielkiego swego 
budowniczego —. Ghazi Kemala-Pa- 

. Z temi dwoma uczuciami w pier 
s podziwu i przyjaźni —, wnoszę 
kielich na cześć szlachetnego narodu 
tureckiego, armji tureckiej i Wielkie- 
go Męża Ghazi Kemala Paszy. 

W tym momencie orkiestra wojs- 
kowa odegrała hymn narodowy turec 
ki Nałeży podkreślić, że w czasie śnia 
dania Marszałek Piłsudski prowadził 
ożywioną rozmowę z charge d'affai- 
res i attache wojskowym Turcji. 

   

      

  

  

Wizyty. 
KRAKÓW (Pat). Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej odwiedził w dniu 
wezorajszym ks. metropolitę Sapiehę. 
Również p. premjer Jędrzejewicz zło 
żył wczoraj wizytę ks. metropolicie 
Sapiesze. W godzinach popołudnio- 
wych metropolita, rewizytował prem- 

jera.. 

Powrót dostojników państwo- 
" wych do Warszawy. 

WARSZAWA (Pat), W dniu 7 bm. 
o godzinie 8,55 specjalnym pociągiem 

'powrócił do Warszawy z uroczystości 
krakowskich Pan Prezydent Rzeczy 
pospolitej oraz Marszałek Piłsudski z 

rodziną. 
Tym samym pociągiem przybydi 

również pp. prezes. Rady ministrów 
Janusz Jędrzejewicz, marszałek Sej- 
mau Świtalski, marszałek Senatu Racz 
kiewiez, prezes NIK gen. Krzemieńs 
ki, prezes BBWR Sławek, członkowie 
korpusu dyplomatycznego, podsekre- 
tarze stanu i generalicja. 

Na dworeu witali dostojników pań 
stwowych przedstawiciele władz cy- 
wilnych i wojskowych z p. ministrem 

spraw wewnętrznych na czele. 

      

  

    

REWA 

Van der Luebbe przed. sądem. 

miętności zaspakajał Luebbe. Możli- 

we- Z drugiej strony któż zabromi zwa- 

żyjącego co się komu podo- 

  

lać na nie. 

ba. Nie zaprzeczy przecież. 

Tak czy inaczej, formalnie na pro- 

cesie seksualnej (przeszłości Luebbe- 

rozprawie 

  

go nie wyjaśniano. W 

przed Reichsgerichtem przyjęto mn. 

w. masiępującą fabułę: Luebbe jest 

włóczęgą, awaniurnikiem, człowie- 

kiem skrajnie lewych przekonań o a- 

narchistycznych skłonnościach. 

Można, oczywiście, utrzymywać, 

że w Lipsku stwierdzono to, co stwier 

dzić należało, czyli że Luebbe dobrze 

gra swoją rolę. I z tego punktu widze- 

nia w procesie jest niemało momen- 

tów, dyskredytujących inscenizację. 

Dlaczego naprzykład, gdy oskarżone- 

go Tanewa zapytano czy znał on 
przedtem Luebbego — Luebbe głoś- 

no się roześmiał? Czy-nie dletego, że 

raptem mu się wydała śmieszną roze- 

grywana komedja i wykoleił się z rołi 

milczącego spiskowca? (Wogóle Lu- 

„dziwa poka 

chhe w czasie procesu bardzo dużo się 

Wiele jeszcze szczegółów, nie 

zupełnie harmonizujących z ofiejalną 

wersją, możnaby było przytoczyć, Ale 

   śmieje), 

  

ozmaczałoby to już uprzedzenie do 

przebiegu procesu. 

Ofiejalnie zostały stwierdzone, że 

b. członek holenderskiej partji komu 

nistycznej, włóczęga o anarchistycz- 

nych i herostratycznych skłonnoś- 

ciach podpalił Reichstag. Jedni mogą 

w tem dopatrywać się szczególnej 

przewrotności komunistów: wystąpił 

przedtem z partji, by jej nie zdyskre- 

dytować. Inni powiedzą inaczej: rzecz 

jasna — jest to renegat, który się 

przerzucił do obozu faszyzmu. 

Która z tych dwóch tez jest praw- 

przyszłość, która wyjaś 

ni jednocześnie historję amalgamatu 

  

poprawnego partyjnego urzędnika 

Torglera, bułgarskiego rewolucjoni- 

sty — literata Dymitrowa i zagadko- 

wego nawpół ślepego holenderskiego 

włóczęgi Luebbego . 

Marszałek Józef: Piłsudski na dworcu w 
Krakowie przechodzi «przed froniem kom- 
panji honorowej. Za Panem Marszałkiem kro 

   

  

  
    

  

generał Wieniawa. 

  

czą generał Kasprzyck. 
Długoszewski. 

Obrona mn.ejszości obowiązkiem 
wszystkich państw. 

Delegat niemiecki głosował przeciw rezolucji. 
GENEWA (Pat). Podkomitei VI 

isji dla spraw ochrony maiej- 
szości zakończył w dniu 7 bm. roz- 
patrywanie projektu rezolucji. Na 
wniosek delegata greckiego Polikisa, 
który zmodyfikował nieco teksi za- 
proponowany przez delegację francus 
ką podkomitet wszystkiemi głosanu 
przeciwko głosowi delegata niemiec 

kiego zalecił komisji przyjęcie nastę- 
pującej rezolucji: 

Zgromadzenie 1) uroczyście wzna 
„iająe zalecenia, uchwalone przez 
Zgromadzenie 21 września 1932 roku, 
wyraża madzieję, że państwa, które 
nie są związane wobee Ligi Narodów 
żadnemi zobowiązaniami prawcerai 

w sprawie majejszości przestizegać 
będą niemniej w traktowaniu swych 
mniejszości raspwych, religijnych i ję 
zykowych>w takim bamym stopniu 
sprawiedliwości i tolerancji, jakich wy 

   

      

  

magają traktaty i dotychezasowa pra 
kiyka Rady; 2) uważa, że powyższa 
zasada dotyczy wszystkich kategoryj 

  

   

  

cbywałteli, (xtórzy różnią się 6d więk 
sz rasą, językiem lub religją, | 

Niemcy odmówiły przyjęcia tega 
ustu, wobec czego nie pozostawało 

nnego jak przystąpić do głoswa- 

  

nia w którem tylko delegat niemiecki 
głosował przeciwko rezolucji. Głosowa, 
nie Węgier za rezolucją, jest charak- 
terystyczne, gdyż po raz pierwszy :w 
dziedzinie kwestji mniejszościowej. od 
separowały się one od Niemiec. Prze 
bieg debaty głosowania nad tą prop>- 
zycją, jak: zresztą cała -dyskusja uwy- 
puklily calkowite odosobnienie Nie- 
miec, które według powszechnej opi- 
nji, odrzucając drugą część rezolucji, 
utraciły moralne prawo występowa- 
'nia na terenie Ligi Narodów w cha- 
rakterze obrońcy mniejszości. 

  

    

Wnłosek polski będzie zakomunikowany Redzie Ligi. 
Co się tyczy wszystkich innych 

projektów rezolucyj, w tej liczbie i 
pólskiego, będą one dołączone do pro 
tokółu debaty mmiejszościowej i zak» 
munikowane wraz z nim Radzie Lig: 
Narodów. 

Oceniając wyniki debaty nad spra 

  

OVOMALTINE 
JEDYNA ODŻYWKA WITAMINOWA 

wą generalizacji trzeba stwierdzić, ze 
wniosek połski spełnił swe zadanie u- 
jawniając istnienie niemal powszech- 
nego przekonania o niemożliwości u- 
Irzymania obecnego stanu rzeczy w 
dziedzinie ochrony mniejszości. 

  

DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH! 
Reklamowa puszka zą 1.20 zł. — 

  

Treść noty niemieckiej w sprawie zbroj 

Qvomaltyna wzmacnia organizm i nerwy 

POWODU GROBTRUB 

r 

  

zgadują dzienniki paryskie. 
PARYŻ (Pat). Pytania, eo taktycz 

nie zawiera nota niemiecka, nie scho 
dzą z łamów prasy francuskiej. Na 
Quai d'Orsay, jak również w prezyd 
jum rady ministrów zachowują jak 
najściślejszą dyskrecję w tej sprawie. 
W tych warunkach dzienniki przyno- 
szą eGraz te nowe wersje na temat 

kontrpropozycyj niemieckich, bądź z 
Londynu, bądź też z Genewy. 

„La Liberte* zapewnia, że bdpo- 
wiedź niemiecka zawiera następujące 
4 punkty zasadnicze: 

a) Niemey zgadzają się w zasadzie 
na kontrolę zbrojeń, pód warunkiem, 
że będzie przeprowadzona równie Ści 
sła kontrola we (Francji i Niemczech. 

b W przeciwieństwie do różnych 

pogłosek Niemcy nie odrzucają idei 
okresu próbnego, łecz przyjmują ge 
pod warunkiem, że trwać będzie naj 
wyżej dwa łata i że poprzedzi go na- 
tychmiastówe, częściowe rozbrojenie 
armij europejskich, a w szczególnoś 
ci armji francuskiej i polskiej. 

e) Niemey zgadzają się na przek- 
Szłałeenie Reichswehry na milicję © 

krótkim terminie służby | wojskowej 
pod speejalnemi warunkami, я 

dj.Niemcy rewindykują prawo u 
zbrojenia jtej milicji w całkowity ma- 
terjał i sprzęt niezbędny, a więe 2r- 
maty, tanki, łodzie podwodne, aiero- 
piany myśliwskie i samoloty do bom- 
bardowania, to zn. w! materjał zaka- 
zany im przez traktat wersalski. 

Konwencja rozbrojeniowa bez udziału lliemiec? 
LONDYN. (Pat.) Cała prasa an- 

gielska bez wyjątku stwierdza, że wra 
żenie odpowiedzi niemieckiej jest bar 
dzo ujemne i że rozmowy genewskie 
stoją w obliczu poważnego kryzysa. 
Dzienniki podkreślają, że odmowne 
stanowisko Niemiec wobec czynio- 
nych im propozycyj idzie jeszcze da- 
lej aniżeli to zakomunikował Bis- 

Obserwator. mark ministrowi Simonowi, albowiem 

Hitler odrzucić miał również kate+ 
gorycznie wszelkie sugestje rozwiążą, 
mia oddziałów szturmowych i stahl- 
kelmowskich. Tak dzienniki konsex-. 
watywne jak i radykalne zgodnie oce, 
niają syłuację, twierdząc, że W. Brys. 
tanja trzymać się musi obecnie Fran-, 
cji i namawiają de zawarcia konwen 
cji rozhrojeniowej bez udziału Nie- 
miee. 

@



    

Wykonanie wyroku 
w stosunku do przywódców 

„Centrolewu". 

Wobec zatwierdzenia przez Sąd 
Najwyższy wyroku Sądu Apelacyjnc- 
go w Warszawie z dnia 20-go lipca 
r. b. w sprawie 10-ciu przywódców 
„Centrolewu* staje się aktualne wy- 
konanie tego wyroku, skazującego: 

Wincentego Witosa na półtora ro- 
ku więzienia, Kazimierza Bagińskie- 
go — na dwa lata więzienia, dr. Her- 

mana Liebermana, Norberta Barlic- 
kiego i dr. Władysława Kiernika — 
po dwa i pół roku więzienia: oraz 
Mieczysława Mastka, Stanisława Du- 
bois, dr. Adama Pragera, Adama Cioł- 

kosza i dr. Józefa Putka — po trzy 
lata więzienia. 

Pozatem, jak wiadomo Sąd Ape- 
Jacyjny orzekł w stosunku do oskar- 
żonych: Witosa, Bagińskiego, Liebev- 

mana, Barlickiego i Kiernika utratę” 

praw obywatelskich i praw honoro- 

wych na czas trzech lat, a w stosunku 

do pozostałych — na przeciąg pięciu 

lat. 
Jak nas informują koła sądowe, 

wykonanie wyroku należy — wedle 

przepisów procedury — do prokura- 

tora właściwego Sądu Okręgowcgc, 

a więc w danym wypadku — do | 
kuratora Sądu Okręgowego w W: 

szawie, który jest powołany do wyda 

mia decyzji o terminie rozpoczęcia 

przez skazanych odbywania kary wię- 

zienia. 
W sprawie utraty praw publicz 

zych oraz obywatelskich praw hono- 

rowych miarodajne są przepisy art. 

45 i art. 46 Kodeksu Karnego. 

Art. 45 Kod. Karn. brzmi:—utrats 

praw publicznych obejmuje utratę 

biernego i czynnego prawa wyboru 

do wszelkich ciał ustawodawczych, sa 

morządowych oraz do innych insty- 

tucyj prawa publicznego, . udziału w 

wymiarze sprawiedliwości, utratę u- 

rzędów i stanowisk publicznych i zdal 

ności do ich uzyskania. 

Art. 46 Kod. Karn. brzmi:—utrata 

obywatelskich praw honorowych o- 

bejmuje utratę tytułów zaszezytnych, 

orderów i odznaczeń, tudzież zdolno- 

ści do ich uzyskania. 

Jak nas informują, instytucją po- 

wołaną do wykonania przepisów obu 

zacytowanych powyżej artykułów w 

stosunku do. skazanych przywódców 

„Centrolewu*, jest VIII wydział kar- 

ny sądu okręgowego w Warszawie. 

Sekretarjat tego wydziału winian 

po uprawomocnieniu się wyroku Z3- 

wiadomić wszelkie instytucje, mające 

związek z wykonywaniem przez ska- 

zanych ich praw obywatelskich i pu- 

blicznych o utracie tych praw przez 

nich na okres czasu wskazany w wy- 

roku. Zawiadomione więc winny być 

gminy, do których należą skazani, 

celem wykreślenia ich ze spisów wy- 

borczych, pozbawienia stanowisk pia- 

stowanych w instytucjach samorządo- 

wych, jak nip. stanowisk wójtów, ław- 

ników, radnych i t. p. funkcyj. Dalej 

zawiadomiony być musi marszałek 

sejmu i marszałek senatu oraz prezes 

głównej komisji wyborczej, celem о- 

głoszenia o utracie mandatów posel- 

skich lub senatorskich przez tych, 

pośród skazanych, którzy je piastują. 

Zarwiadomienia tego rodzaju otrzy- 

mać winna pozatem przełożona wł::- 

dza zawodowa skazanych, jak naprzy 

kład władze instytucyj adwokackich, 

nauczycielskich i t. p. oraz kapituły 

orderów, któremi skazani są odzna- 

czeni. (Iskra). 

      

  

    

  

Tea Best Shangh 
" "HERBATA KAWA 

KAKAD CZEKOLADA 

Skład główny: 

Warszawa, Elektoralna 28, tel. 728-958 

Świeże zbiory i wysoka jakość. 
Artykuły nasze są rozpowszechnione 

w całej Polsce 

Dla hurtu — duży rabat. 

USA NIEKO 

  

_ Brzeziński z małżonką. 

Zmianę konstytucji Włoch 
zapowiada Mussolini. 

PARYŻ (Pat). „Echo de Paris* og 
łaszą rozmowę jaką miał przedstaw.- 
ciel tego dziennika z. Mussolinim. Mó 
wiąc o zagadnieniach: politycznych о 
gólno-europejskich Mussolini zazna- 
czył, że rządy demokratycznie nie pa 
trafiły uniknąć wojny, wojna bowiem 
— zdaniem Mussoliniego — jest wyni 
kiem braku równowagi pomiędzy sła 
bością jednych a siłą drugich. Gdy 
wszyscy są silni, wszyscy: się poważa 
ją, wszyscy się wzajemnie obawiają 
i oczywiście wszyscy dążą. do porozu 
mienia. Parlamentaryzm nie umiał 
nietylko uniknąć wojny, lecz: nie pot- 
rafił zachować długotrwałego pokoju. 
Europa powinna się strzec niebezpie- 
czeństw, które już grożą'od wewnątrz 
i zewnątrz i zrozumieć, że obecna sy 

   

tuacja nie może trwać dugo. Zapomi-- 
na się o tem, że istnieje Azja. Musso! 
limi zapowiedział, że zamierza wipró: 

wadzić do konstłytucji Włoch wielkie: 
zmiany, które obecny ustrój uczynią. 
jeszcze bardziej kooperacyjnym, przez 
włożenie obowiązku kontroli nadi 
produkcją na koojperację zamiast na 
państwo. Czas.skończyć ze staremi i- 
deami liberalnego kapitalizmu. Prag 
nę utworzyć kooperację dla przemys 
łu i rolnictwa zależnie od rodzaju wy 
twarzanych produktów. Zapewniłem 
porządek polityczny i mam wolne rę 

ce do pracy nad restauracją ładu eko 
nomicznego. Mussolini zakończył ro 
mowę zapewnieniem, że faszyzm pra 

cuje @а pokoju: i tylko dla po- 
koju. 

    

Niemcom grozi bankructwo. 
PARYŻ. (Pat.) Dzienniki francuskie zwra 

cają uwagę na fatalny stan finansów Rzeszy 
Niemieckiej Walka z bezrobociem, jaką 
energicznie prowadzi rząd hitlerowski, za- 
chwiała poważnie finansami Rzeszy. Cały 
defieyt budżetowy Niemiec, wyrażający się 
ostatnio w cyfrze 3 miljardów mare/, nie 
może być pokryty drogą pożyczki zagranicz 
nej. Olbrzymi pian robót publicznych, reaji 

zowany przez Hitlera, może zdaniem „Łe 

Libre Homme* zakończyć katastrofą finan 
sową. Według wszelkiego. prawdopodobień- 
stwa Niemcy będą musiały uciee się w naj 
bliższym czasie do infiacji. Tego samego 

zdania jest również „£. Ordre*, który zwra 
ca uwagę na fakt; iż bank Rzeszy zwrócił 
się do banku wypłat międzynarodowych w 
Bazylei o zatwierdzenie zmiany jego statutu. 

  

Proces lipski. 

Powrót min. Becka 
do Warszawy. 

WIEDEŃ (Pat). W drodze powrot 
mej z Genewy przybył dziś do Wied- 
mia minister spraw zagranicznych 
Beck i zatrzymał się w gmachu po- 
selstwa Rzeczypospolitej. Wieczorem 
p. minister odjechał do Warszawy. 

Inspekcja robót wodnych 
i drogowych. 

WARSZAWA (Pat). 8 bm. wyj 
dża minister komunikacji Butkiewicz 
na inspekeję robót wodnych i drogo- 
wy wykonywanych "przez Fundusz 
Pracy. Program objazdu obejmuje о- 
bejrzenie wałów przy ujściu rzeki 
Koprzywianki do Wisły, poza tem in 
spekcję robót wiślanych od Tarno- 
brzega pod Annopol: W szczególnoś- 
ci objazd dotyczy uporządkowania 
Wisły poniżej Zawichostu. W podró- 
ży inspekcyjnej weźmie udział mini- 
ster opieki społecznej dr. Hubieki, o- 
raz wiceministrowie Lechnicki, Ka- 

siński i inni. 

„Czeluskin* zimuje w lodach. 
MOSKWA (Pat). Ekspedycja po- 

larna profesora Schmidta na łamaczu 
lodów Czeluskin donosi przez radjo, 

że w dmiu 22 września zosfała uwię- 
ziona w lodach. Ekspedycji grozi 'przy 
musowe zimowanie. Czynione są roz 
paczliwe wysiłki celenmr dobrnięcia do 
cieśniny Beringa. 

Elnstein wyjeżdża do Ameryki 

LONDYN (Pat). Einstein wyje- 
chał z Londynu do Southampton 
skąd udaje się do Ameryki. 

  

    

  

HEMOROIDY 
pieczenie, swędzenie, krwawienie: i 

bóle, usuwają czopki „Kastanol* ma- 

zistra Wolskiego. — Żądać w aptekach 

składach aptecznych lub w wytwórni: 

Magister Wolski, Włarszawa, Złota 14. 

    

Dr. med. 

Halina Jankowska 
były adjankt (Kliniki Psychjatrycznej USB. 

kier, Opieki Rodzinnej nad psychicznie 

chiorymi. Lekarz umówiony dla urzędników 

państwowych przeprowadziła się: na: nl. 

Tatarską Nr. 2 m. 3, tel. 165 — Przyjmuje: 

w poniedziałki i czwartki od godz. 5.dó 7. 

  

Dymitrow: „Podpałenie Reichstagu — to 
dzieło prowokatorów lub faszystów niemieckich' 

LIPSK. (Pat.) 12-ty dzień procesu, będą- 
cy dalszym ciągiem przesłuchiwania Bułga 
rów, obfitował znowu w szereg dramatycz- 
mych momentów. Wśród dziennikarzy zagra, 
nicznych żywo komentowane jest wczoraj- 
sze wyrzucenie z sali rozpraw Dymitrowa, 
przeciwko czemu obecni na rozprawie adwo » 
kaci zagraniczni wnięśli do przewodniczą- 
cego Trybunału Rzeszy energiczny protest. 

W| charakterze przedstawiciela rządu ho- 
lenderskiego od kilku dni śledzi rozprawę 
generalny konsul holenderski W sobotę 
obecny był na rozprawie konsul R. P. dr. 

   
Rozprawa rozpoczęła się z 20-minute- 

wem epóźnieniem. Van der Luebbe wygląda 
bardzo źle. Jest trupio blady, całkowicie wy 
cieńczony fizycznie. Powolnym chwiejnym 

krokiem, z opuszczoną głową zbliża się do | 

swego miejsca zod czasu do czasu bezmyśł- 

nie się śmieje. Na wstępie sędzia komuni 

kuje, że od wtorku począwszy rozprawa kon 

tynuowana będzie w gmachu Reichstagu w 

Berlinie. 
Skolei zabiera głos Dymitrow, który, u- 

sprawiedliwiając wczorajśzy incydent, - 

maczy, że jego słowa zostały widocznie źle 

zrozumiane. Jak poprzednio, tak i teraz i w 

przyszłości nie ma zamiaru obrażać ani są- 

du ani oskarżycielt publicznych, ani urzędui- 

ków niemieckich, stwierdza jednak, iż łaski 

mie potrzebuje, gdyż jako komunista ideo 

wy z podpałeniem Reichstagu nie wspólne 

go nie ma. Sędzia zaznajamia następnie 

Dymitrowa z przebiegiem wczorajszej roz- 
prawy, począwszy od wyprowadenia Dymių 
trowa z sali. W związku z pewnemi zarzu 

tami oskarżycieli publicznych, Dymitrow żą- 

da kategorycznie, by przedstawiono mu 

wszelkie rzeczowe dowody «© jego rzekomym 

stosunku z komunistami niemieckimi. 

Następnie przewodniczący cytuje zaznać 

nia świadka Schreibera, w/g których Dy- 

mitrow i Popow mieli rzekomo 30 stycznia 

r. b. brać udział w zebraniu Niemieckiej 

Czerwonej Pomocy, edbywającem się w pry 

watnem miesząęaniu znanego berlińskiego 

komunisty red. Muenzberga. Zarówno Dy- 

mitrow, jak i Popow przeczą temu katego 

ryeznie. 
: Końcowy ustęp odpowiedzi Dymitrowa 

stanowi znowu nieprzyjemny policzek «Па 

władz niemieckich. Dymitrow zarzuca, że 

w akcie oskarżenia są rażące, zmyšlone nie- 

ścisłości. Ten sam obraz, z całą litanją sprze 

czności, daje odczytany następnie protokół 

z czasów Śledztwa, wedle którego oskarży 

ciele pukliczni posiadać mieli dowody 0 šei- 

słych stosunkach trzech os/kavžonych Bułga- 

rów z ezcłowymi przedstawicielami niemiec 

kiej partji komunistycznej i sowiecką dele 

gacją handłową w Berlinie. 

Tanew oświadcza, uroczyście, że po raz 

pierwszy w życiu znalazł się w Berlinie do 

piero 24 lutego, skąd zatem mógł być na ze 

braniu o 2 łata wcześniej? 
Replika Dymitrowa eo do szyfrowanych 

numerów telefonów, -znalezionych w mote 

sie, obfitowała w wiele humorys cznych 

momentów. Zręczną i wyrafinowaną jest od 

powiedź Bułgara, z której godne uwagi Są 

zarzuty stawiane pod adresem władz wyk» 

nawezych obecnego regime'u. Oświadczył on, 

że policja niemiecka musi się dopiero nau 

czyć. rozwiązywania zmaków  szyfrowych. 

Jest rzeczą zrozumiałą — mówił Bułgar, ze 

że ja jako zagraniczny działacz komuni- 

styczny z Jponieczności musiałem posługiwać 

się szyfrem i fałszywym paszportem. Zupeł 

nie to samo zresztą czynią w Czechosłowa- 

cji narodowi socjaliści, posługujący się rów 

mież szyfrem i fałszywemi paszportami. 

Ten ustęp powoduje szczególną weso- 

łość. 
W. dalszym ciągu sędzia odczytuje zezna 

nia świadka Hermera co do częstych scha 
dzek oskarżonych: Bułgarów Popowa i Dy- 
mitrowa w lecie 1932 r. i na początku 183% 
w lokalu Bayernhof w Berlinie, gdzie od cza 
su do czasu miano ieir również widzieć w 
towarzystwie van der Luebbego. Van der 
Luebbe oświadcza, że Ioksłu tego mie zna 
i w nim nigdy nie był, Dymitrów natomiast 
przyznaje się do częstych kytności w tym 
łckału, zaznacza jednak debitnie, że nie było 
to stałe miejsce spoikań i oświadcza, że 4: 
komunistami niemieckimi tam nie przesiady 
wał, krytycznego dnia zaś był w Monachjum, 
Dymitrow zadaje następnie oskarżycielom: 

publicznym kilka drastycznych pytań odno 
Śnie ubioru van der Luebbego w tym dniu, 
przyczem zeznaje, że pewnego dnia poznał 
tam niejakiego Rosnera, przypominającego 
wyglądem swym nieco Holendra. Zakłowo- 
fanie sędziów brakiem obecnego adresu Ros 
nera wyjaśnia sprytnie Dymitrow, mówia 
ironicznie, że „meże poszukacie go pano- 
wie w obozach koncentracyjnych*. 

Również Popow zaprzecza, jakoby kiedy- 
'kolwiej spotykać się miał we wspomnianym 

Jokalu z van der Luebbem, dodając, że ze 
znania Helmera są od A do Z zmyślone 
Tanew przyznaje, że był w tym lokalu w cią 
gu swego 14-dniowego pobytu jeden raz, 
i to razem z Dymitrowem i Popowem, a mia 
newieie w dniu ich aresztowania 9 marea 
1933 r. ° 

Dalszy ciąg rozprawy poświęcony jest ba 

daniu slibi Tanewa i Popowa, z których 
ostatni miał być krytycznego wieczaru zauwa 
żony w chwiłi ucieczki z gmachu Reichsta 
gu. Obaj Bułgarzy wykazują całkowitą bez- 
podstawneść czynionych im zarzutów. Od 
g. 13 do 23 pozostawali razem —- byli mia 
nowicie w jednej z restauracyj, następnie 
w kawiarni, później zaś w kinie Po wyjściu 
z kina rozeszli się de domu. Kiedy sędzia 
zarzuca obu oskarżonym, że wywody ich sa 
rażąco sprzeczne z zeznaniami świadków, 

Popow i Tanew domagają się wizji lokal- 
nej i konfrontacji ze służbą zainteresowa- 
nych lokali. 

Silną konsternację na sali wywołuje ©śŚ- 
wiadczenie Popowa że kilkakrotnie prosił 
sędziego Śledczego © zaprowadzenie ich do 
odnośnych lokali, wszakże prośbie tej od- 
mawiano. Ponadto sędzia Śledczy pozwolił 
sobie wchee Popowa na niezgodny z prawda 
zarzut, że Tanew zaprzeczył, jakoby w tym 
dniu znajdował się w jego towarzystwie. 
Rzecz ta rzuca ponure Światło na metody 
Śledcze. 

Końcowa faza rozprawy jest bodaj naj- 
dramatyczniejszym okresem z pośród wszyst 
kich dni procesu. Dymitrow kilka razy stu- 
nowczo Ściera się z nadprokuratorem War 

merem. : 
Nadprokurator: „Co oskaržony Dymiirow 

robił w Mcenachjum 27 lutego 1933 1.2“ 

Dymitrow (ironicznie): „Czytał pan moje 
oświadczenie pisemne z maja, które zawiera 

Gdnośne okoliczności? 
Nadprokurator powtarza swe pytanie 
iDymitrow (głośno): „Czytał pan? Taš, 

czy nie? 
Duża wesołość na sali. 
Nadprokurater: „Niech pan natychmiast 

przestanie! Ja pytam się teraz*, Dymitrow 
mówi): „Pojechałem do Monachium 25 lu 
tego, gdzie spotjałem się z jednym z kole 
i] 
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gów bmigarskich, ktėry powrėcit z Paryża. 
Tam pozostalem do dnia 27 lutego wi4cz- 
nie. Wieczerem o godz. 21 wyjechalem poci4 
giem pośpiesznym do Berlina. W: drod 
ttupiłem sobie gazetę i przeczytawszy wiado 
mość © podpaleniu Reichstagu, zaraz sobie 
pomysłałem, że jest to dzieło prowokatorów, 
lub też faszystów niemieckich*. 

Po tych słowach pow: 
wrzawa. Dymiirow chce mówić dalej, sędzia 
jednak przerywa Dymitrow gwałtownie pro 
testuje. Ponowne wydalenie Dymitrowa z sali 
wydaje się nieuniknione. › 

Gdy wrzawa nieco ucichla, oskarżyciele 
zadają Dymitrowowi 

kilka dalszych pytań, odnoszących się do 
znajomości zawartej przez niego w pociągu 
idącym z Monachjum do Berlina z pewua 

kobietą, której tenże przedstawić się miał 
jajo literat szwajcarski nazwiskiem Hedi- 
ger. Dymitrow mówi, że „gdyby powiedział 

    

     

wódczas tej pani swoje prawdziwe nazwisko. . 
panowie sędziowie mielibyście wtedy te sa- 

me wątpliwości*. Ta rzecz mojem zdanieia 
—mówi oskarżony — nie odgrywa żadnej 
roli. Dymitraw, prowokowany ciągle różnemi 
zapytaniami, zwracą się do oskarżycieli pa- 
błlicznych z pytaniem, dlaczego z aktów zgi 
męły nagle również pocztówki z widokami 
Berlina, które miał w mieszkaniu? „Ażeby 
sfabrykować oskarżenie pozestawione cale 
tyljxo dwie pocztówki, przedstawiające pałace 
berliński t Reichstag. Pytam się — woła 
podniesionym głosem — gdzie podziały się 
protokóły pewnej kokiety, która  zezuać 
miała, że 26 lutego widziany byłem w Ber- 
linie w towarzystwie van der Luebbego? 

Kiedy podczas śłedztwa wykazałem swe 
alibi co do tego dnia, usunięto ten kompro 
mitujący was dokument zawczasu*. 

Znów wybucha wrzawa. 

W końcu Dymirow stara się jeszcze raz 
wykazać, że czasopismo „Międzynarodowa 
Korespondencja Robotnieza*, której jest 
współpracownikiem, jest wydawnietwem ie- 
galnem, „czytanem przez Jażdego wybitnego 
polityka, dziennikarza, a nawet przez Sztab 
narodowo-socjalistyczny““ 

Sędzia przerywa nagle Dymitrowowi i 
kończy rozprawę o g. 2.15. Oburzony Dy- 
mitrow żegna sędziów ironiczną zapowie- 
dzią, że „na ten temat będziemy jeszcze roz 

mawiali, 
Rozprawa w Berlinie rozpocznie się we 

wtorek o godz. 10 w gmachu Reichstagu. 
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- Unikniesz 

trosk i kłopotów 
90% z wychowaniem dzįiecka 

korzystając systematycznie z 

„MŁODA 

PISMO DO NABYCIA 

A J UM 

parkowe 
PO 

alejowe 

w którym współpracują najlepsi lekarze pedjatrzy i pedagodzy 

Modele ubranek dzlecięcych. t 

Raz na miesiąc tablica kroju i wzór do haftu. 

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

OWOCOWE „. когме ЗОН 
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jednoczy w sobie tradycję wieków i zdobycze wiedzy wspśłczesnej. 

STOSUJCIE TYLKO: 

PRZY CIERPIENIACH WĄTROBY 

żółciowego, kamicy żółci)- 
„Bi“ 

zawierają egzotyczne 
mbretum i Boldo. 

PRZY OTYŁOŚCI 

tle wadliwej przemi 
Zioła ze znak. „DEGROSA*, 
w fod organiezny w roślinie 
erganiczny w roślinie. Yahanga i nie 

wymagają specjalnej djety. 

PRZY BEZSENNOŚCI, 

nerwicy serca i zaburzeniach układr 
rerwowego Zioła ze znak. „PASIV 
ROSA*, które zawierają kwiat Męki 

Pańskiej (Passiflora) 

PRZY KASZLU 

zallė ienim, ciężkości i duszności w 

piersiach i wszelkich cierpieniach płuc 

worecz 
      

   

    

    

na 

    

   

   

  

  

  

Ziota ze znak. „PULMOSA“, ktėore za 
wierają Sehin.Schen niezmiernie rzad- 

ką roślinę chińską. 

PRZY OBSTRUKCJI CHRONICZNEJ, 

zaburzeniach żołądkowo-kiszkowych i 
do uregulowania trawienia Zioła ze 

znak. „GASTROSA“. 

PRZY CIERPIENIACH NEREK, 
PĘCHERZA, 

miedniczek nerkowych, i wszelkich do 
legliwości dróg moczowych Zioła ze 
znak. „UROSA*', które zawierają rośli. 

nę indyjską Ortosiphonis. 

PRZY ARTRETYZMIE, 
REUMATYZMIE 

i bólach ischiasu Zioła : 
mosa*, które zawieraj 

   

    

znak. 
ą roślinę Schin 

      

      Schen. 

Do nabycia w aptekach, składach aptecznych lub w wytwórni 

Magister WOLSK! — Warszawa, Złota 14. 
Objaśniające broszury wysyła bezpłatnie wytwórnia, 

Zjazd działaczy B. B.W.R. w Poznaniu. 
POZNAŃ (Pat). W sobotę po połu 

dniu w auli WSH. w Poznaniu rozpo 
czął swe obrady dwudniowy zjazd 
działaczy gospodarczych i społeez- 
mych województwa  įpoznanskiego, 
zwołany przez BBWR. Wielka aulx 
wypełniona była szczelnie zgórą 800 
uczestnikami zjazdu. Wśród obeenych 
byli przedstawiciele miejscowych 

. władz z wojewodą Raczyńskim na cze 
le, dowódca OK generał Frank. Ii 
czni posłowie i senatorowie BB, przed 
stawiciele Izb Przemystowo-Handio- 
wej, Rolniczej Rzemieślniczej, repe'- 
zentanci sfer gospodarczych, siarosto 
wie, burmistrzowie, prez rad po- 
wiatowych BB oraz grono przedsta- 

          

wicielek ruchu kobiecego. W prezy- 
djum zjazdu prócz prezesa Rady -Woj. 
B.B.W.R. posta dr. Jeszkego  zasie- 
dli m. in. b. minister Matuszewski, 
sen. Szułdrzyński i inni. 

Obrady zagaił prezes rady wojew. 
BBWR. poseł Jeszke, Wojewoda Ra- 
czyński, witając zjazd, życzył mu jak 
najpomyślmiejszych wyników. Imie- 
niem generalnego sekretarjatu BBWR 
w Warszawie przemawiał poseł -Czer- 
nichowski. B. minister Matuszewski 
wygłosił referat p. t. Sytuacja gospo- 
darcza Polski. 

Uczestnicy: zjazdu podzielili się na 
5 komisyj, które niezwłocznie przystą 
piły do obrad. 

    

     

  

a 

BUENOS AIRES. (Pat.) Wiezoraj wiecza 
rem w tutejszem więzieniu wybuchł bunt. 
Więźniowie zaatajęowali strażników , którzy 
zmuszeni do użycia broni, zabili 3 więźniów, 

Bunt więźniów. 
7 strażników odniosło rany. Spokój został 
przywrócony dopiero po wezwaniu oddziała 
wojska i użyciu gazów łzawiących, 

  

Samochód wpadł w tłum 
przy zmianie warty przed pałacem króla Jerzego, 

LONDYN. (Pat.) Podezas słynnej zmiany 
warty przed pałacem "Buckingham, w ki6- 
rym mieszka król Wielkiej Brytanji, zaszedł 
w sobotę fatalny wypadek samochodowy. 
Przejeżdżający z wieljąą szybkością samo- 
<hód nie zdążył w porę skręcić w bok i ha 
mująe nagle wyślizgnął się, wpadając w 
tłum, obserwujący zmianę: warty. Powsłał 
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Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 1 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, te!. 14-25 

  

  

Lekarz-Dentysta 

St. Gintułt- Gintyłło 
wznowił przyjęcia 

choroby jamy ustnej, sztuczne zęby 
koronki. 

ul. Wileńska 22 róg Gdańskiej. Tel. 15-16 
naprzeciw Apteki Miejskiej. 

EOT EDOTTTZETWOZCOZATADOWA 

Silna flota powietrzna— 

najlepszą obroną granic    
rad i wskazówek dwutygodnika 

MATKA” 
Roboty z wełny. 

W KAŻDYM KIOSKU! 

WJ) J UM 

LEN Ij 

OSZCZĘDNOŚCI 
NAJKORZYSTNIEJ LOKOWAĆ 

w CENTRALNEJ KASIE 
° - SPÓŁEK ROLNICZYCH. 

WILNO, MICKIEWICZĄ 28, TEL. 13-65 

jest jedną z najpoważniejszych 

kowych w Polsce, 

płaci od wkładów najwyższe oprocentowanie, 

zapewnia zwrot wkładów w każdym terminie 

i na żądanie w walucie złotej. 

(adi 

wielki popłoch i krzyk. Muzyka przestata 
grać. Wypadek pociągnął za sobą ofiary, 
przyczem dwie osoby zostały zabite, a 7 
rannych. 

Król Jerzy, przypatrujący się z okien 
pałacu zmianie warty, widząc katastrofę wy- 
słał swego adjutanta, aby dowiedzieć się 
dojjdadnie o szezegółach wypadku. 

instytucyj ban- 

Alki 2 Palski i ze Świata 
— „WYSTAWA WZAJEMNOŚCI czecho- 

słowacko-polskiej* odbędzie się w Królew- 
skim Hradcu w dniach 15—29 października. 
Mylą przewodnią wystawy jest uczczenie po- 
wstańców polskich z r. 1863, internowanych 
w twierdzy królewsko-hradeckiej. Ale obok 
obfitego materjału z historji polskich i cze- 
chosłowackich wałk o wolność znajdą się na 
wystawie eksponaty dotyczące aktualnej 
współpracy gospodarczej, kulturalnej i spor- 
towej dwu pobratymczych narodów. 

ATR RYSKI WYSTAWIŁ KIE- 
KIEGO ,, ęście od. jutra*. Sztuka 

a się z gorącem przyieciem. P: 
swą obecnością prezyweni państw: 

A. Kwiesis z małżonką, ponadto byli obecni: 

premjer Blodnieks, poseł R. P. min. Beczko- 
wicz, prezes T-wa Zbliżenia Polsko-Łotew 
skiego, Skujenieks, szeres posłów i przedsta- 
wicieli prasy. 

— WYSPĘ RUGJĘ Z VATERLANDEM 

połączyć wałem ziemnym anowił rząd 
Rzeszy. Wał ten, długoś kim., będzie 
miał szerokość: u podstawy 75 m. u góry 25, 
z czego 17 m. zajmie autostrada. W dwóch 

cach będą mosty zwodzone dla um 
wienia żeglugi. Połączenie to ma podnieść 
wyspę i wybrzeże pod 'wzeiędem gospodar- 

ym, umożliwić napływ letników — główne 
źródło dochodów Rui = "008 zatrudnić 
przy budowie conajmniej 2000 bezrobotnych. 

Koszt — 30 miljonów marek, 

— ABSOLWENCI zakładów naukowych 
w Sowietach bę musieli w mvśl nowego 

etu praco lat w przedsiębiorstwach 
aczonych im przez rząd. 

   

      

   

  

      

   

    

      

  

     

  

   

  

  

  

    
      

    

    
    

   
mi. 

Cenniki 

jesienny na żądanie 

A. i M. Kwaśniewskich 
poczta $obolew 
woj. Lubelskie, tel. 
18 Р XK 20. 9920; 

Warszawa, Al. Je- 
rozolimskie Nr. 24, 9 

telefon 425-33. zn i 

na sezon 

gratis i franka 

Ceny znacznie 

žo MOR



    

    

        

    

    

      
    
    
    
    

  

      
    

   1 swej rodziny?” 

„Na pięknej drodze. 
(Działalność kulturalna 

R. W. Z. A.). 
Indywidualność jest jednocześnie 

znajomością samego siebie. Bez tej 

znajomości nie może być mowy 0 ja- 

kiemś świadomem, indywidualnem 

działaniu. Mówi się dużo o indywidu- 

alnem obliczu Wilna, o jego kulturze. 

Niestety, — obecnie jest to raczej kul 

tura pewnej „góry” intelektualnej na 

szego miasta, - mało przenikająca 

wgłąb. Od początku swego istnienix 

Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycz 

nych weszła na piękną, najwłaściw- 

szą dla siebie drogę pogiębienia kultu 

cy Wilna, pogłębiania świadomości 

wiełkich zasobów duchowych stolicy 

b. W. wa Litewskiego w jej spo- 

łeczeństwie. Jest to szczególnie ko 
nieczne, wobec przerwy, którą w na- 

turalnym rozwoju i przenikaniu całe 

go społeczeństwa przez tę kuliurę, 

-ssprawiło barbarzyńskie niszczenie jej 

przez najazd ze wschodu- 

    

Z rozpoczęciem się właściwego se 

zonu większości akcyj oświatowych 
naukowych i kulturalnych, Rada Wii. 

Zw. Art. rozpoczęła niezmiernie po- 
żyteczną, a nawet doniosłą akcję pre- 
dekcyjną na temat „kultury Wilna”, 
zainaugurowaną przez piątkowy 0d- 
czyt p. Konserwatora Lerentza o Wil 
mie przed stu laty. 2 

Wilno niby znamy, a jednak nie 

wielu wilnian može się poszezycič je- 

go głębszą, dokładniejszą znajomoś- 

cią! 

Są to wybrańcy, a tak zw. szersze 
społeczeństwo mało wie o rodzinnen 

mieście. 

Piątkowe przepełnienie sali ze- 

brań.Zw. Literatów w murach poba: 

zyljańskich aż nadto świadczyły o 
tem, że w społeczeństwie tem istnieje 
wyraźna potrzeba takich prelekcyj. 

P. dr. Lorentz ukazywał zebranym 
w licznych obrazach świetlnych śe 
słynnych rysunków Smuglewieza (wy 
konanych przypuszczalnie na zamó- 
wienie ks. Adama Czartoryskiego), 0 

raz Peszki, b. mało znanych i nigdzie 
nie reprodukowanych, a niemniej 

miż smuglewiczowskie ciekawych i 
cennych: Wprawdzie Smuglewicz nie 
jest dostatecznie znany, ale był już 
kiedyś wydany cały album z jego wi- 
dokami Wilna, gdy śliczne rysunki 
Peszkiego tkwią w zapomnieniu w 

jednem z muzeów lwowskich. 

Dużą zatem zasługą p. Lorentza 
jest udostępnienie ich szerszemu ogó- 
łowi. Wraz z płanami Smuglewicza 
stanowią one nieoceniony materjał 
inwentaryzacyjny, przyczem role są 
podzielone. Smuglewicz zajmuje się 
budowlami zamkowemi i obwarowa- 
niami miasta, Peszke bardziej ogólną 
panoramą Wilna, a z objektów mniej 
szych — raiuszem. Mimo, że na ie 
rysunki trzeba patrzeć z pewnym kry 
tycyzmem, z powodu zdarzających się 
czasem w szczegółach ich, pewnych 
niedokładności, to jednak w ogólnym 
swoim zarysie są źródłem niezastąpio 
nem. : 

Cykl danych odczytów potrwa do 
końca b. roku. W styczniu rozpocznie 
się nowa serja. W następny piątek bę 
dzie mówił prof. Józefowicz o muzy 
<e w Wilnie w latach 1870 — 75. Dy 
dr. Łysakowski będzie mówił w ty- 
dzień potem o ogniskach drukarskich 
na Wileńszczyźnie w XVIi XVII. 
wieku. Dowiemy się jak poważnem 
<entrum kuliuralnem pod tym zglę- 
dem i wogóle była Wileńszczyzna w 
w tym czasie. O mało znanych pamiąt 
kach po Jagiellonach w Wilnie i Szwe 

cji powie prof. Morelowski w mastęp- 

ny piątek skolei. Dalej pójdą odczyty 
pp. Lopalewskiego „Z dziejów teatru 
polskiego w Wilnie“, Arcimowieza: 
„Wilno w dziejach literatury pols- 
kiej”, o malowidłach w zamku troe- 
kim powie p. Jerzy Hoppen, „Mistrz 
Andrzej i Matka Makryna“ — czyli 0 

Towiańskim w Wilnie dr. Charkie- 
wiez, p. Helen Romer. „Życie towa- 
rzyskie Wilna przed stu laty“, „Za- 
mek Królewski w Wilnie* — ks, Śle- 
dziński: „Rozwój urbanistyki Wilna 
od początku ipo dzień dzisiejszy* omó- 
wi inż. Stefan Narębski. 

Początek jest zawsze o g. 18, wstę 
py są minimalne po 50 i 30 gr. (dla 

młodzieży). 

Równocześnie w soboty odbywać 
się będą wykłady i ćwiczenia studjum 
Muzycznego, o czem już napiszemy 

osobno. s. z, kl. 

  

  

„lak nojlepiej zabezpieczyć przyszłość włosaą 

„Czy będę żyi tok długo, aby z oszczędności stwo- 

rzyć kopitał, który zapewni rodzinie środki do życia?” 

J jok nojlepieį lokowat. te oszczędności?” 

Oto pytania, lakle stowio sobie każdy człowiek pamięłający o swych obowłązkach. 

Zawarcie ubezpieczenia t. zw. mieszanego, na 

dożycie i na wypadek śmierci, rozwiąże eba 

powyższe zagadnienia. 

A co do pewności lokat — to nad tem myślą 

doświadczeni specjaliści, którzy zgodnie z prze- 

pisumi prawa ustalają najpewniejsze sposoby in- 

westowania kapitałów towarzystw ubezpieczeń. 

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ 

„PRUDENTIAL” i „PRZEZORNOŚĆ” 
Wilno, Mickiewicza 24, tel. 649 

   

   

   

Alarm lotniczy. 
Przepisy o zachowaniu się podczas alar- 

mu lotniczego zostały już przed kilkoma 
dniami wywieszone w bramach poszczegól- 
nych domów. Zielone plakaty pouczają miesz 
kańców, co winni czynić, gdy roziegnie się 
Sygnał zwiastujący początek ćwiczeń: „na- 
padu lotnictwa nieprzyjacielskiego na, nasz: 
miasto“. 

Wiele osób zdumiewa się: © żadnej woj- 
nie przecież nic nie słychać, a tymezasem-- 
powiadają — coś się święci. Otóż ei wszyscy 
muszą wiedzieć, że obecnie odbywać się bę- 
dą na terenie miasta ĆWICZENIA OBRONY 
PRZECIWLOTNICZO-GAZOWEJ. Ćwiczenia 
takie mają na celu sprawdzenie, czy jesteś- 

my dostatecznie przygotowani do obrony, 
a jeżeli nie — to jakie braki nasz aparat 
<cbronny posiada i jak należy je naprawić. 

Podczas alarmu będą pracowały wszyst- 
kie służby, jak pożarna, sanitarna, odkaża- 
jąca it. d. 

Z przebiegu ćwiczeń i z użycia tych służb 
można będzie osądzić czy posiadamy ich do 
stateczną ilość i czy potrafią one wywiązać 
się ze swego zadania w warunkach rzeczy-- 
wistego, nie daj Boże, napadu. 

Obhck tego ćwiezenia mają na  eelu 

PRZYPOMNIEĆ LUDNOŚCI CYWILNEJ, że 
podczas przyszłej wojny w obronie muszą 

wziąć udział nietylko władze administracyj 
ne, lecz i sami mieszkańcy miasta. Bez ich 
udziału obronę przeprowadzić będzie bardzo 
trudne. 

Dlatego też należy obeene ćwiczenia na- 
leżycie ceenić jako przyzwyczajenie ludno- 
ści do tych czynności, jakich od niej będzie 
się wymagało w razie rzeczywistego niebez 
pieczeństwa. Należy się starać ściśle wyko- 
nać wszystko, o czem mówią przepisy, bo jak 
przyzwyczaimy się podezas pokoju organi- 
zować obronę — to łatwiej nam będzie w 

trudnych warunkach wojennych. 
Widzimy więc, że ćwiczenia mają bardzo 

duże znaczenie. Od tego, jak ludność usto- 
sunkuje się do tych ćwiczeń, zależy sprawa 
gotowości miasta do obrony w wypadku nie- 
przyjacielskiego napadu lotniczo-gazowego 

Przy bólach lub zawrotach głowy, szumie 
w uszach, bezsenności, złem samopoczuciu, 
pobudzeniu, należy natychmiast zastosować 
wypróbowany przy tych dolegliwościach Śro 
dek — wodę gorzką „Franciszka-Józefa*. 

KU RT EGR 

Szkoła powszechna 
dla dorosłych. 
Dwa komunikaty. 

Ze Związku Nauczycielstwa Pols- 

kiego (Okręg Wileński) otrzymaliśmy 

następujący komunikat: 

Kierownictwo Wieczorowej Koe- 

dukacyjnej Szkoły dla Dorosłych Zw. 

Nauczycielstwa Polskiego wobec licz- 

nych zapytań kierowanych do Związ 

ku w sprawie rozpoczęcia tegorocz - 

nych zajęć komunikuje, że wobec 

trudności czynionych przez władze 

Szkolne w osobie Pama Inspektora 

Szkolnego Storościaka w formię ой-, 

mowinego załatwienia prośby o udzie- 

lenie lokalu szkolnego wymieniona 

szkoła w bieżącym roku szkolnym 

czynną nie będzie. ; 

    

   

  Wyjaśnienie tej sprawy zawi 

niższy komunikat, nadesłany pr 

spektorat Szkolny z prośbą o zamiesz- 

czenie, 

Inspektor Szkolny m. Wilna poda 

je do wiadomości, że dzięki udzielo- 

mej specjalmie na ten cel subwencji 

Magistratu m. Wilna i zapewnienia ze 
strony Ministerstwa WR. i OP. udzie- 
lenia zasiłku w wysokości subwencji 
przyznanej przez Magistrat, uruchó- 
mił Publiczną szkołę powszechną dla 
dorosłych i dorastającej młodzieży. 
Zajęcia na kursie III (zakres VI i VII 
klasy szkoły powszechnej) rozpoczę- 
ły się w dniu 2 października r. b. Ze 
względu na małą ilość zgłoszeń na 
kurs I (nauczanie początkowe w. za- 
kresie I—III klasy szkoły powszech- 
nej) i kurs II (zakres IV i V klasy 
szkoły powszechnej) zapisy są przy 
mowamne w dalszym ciągu i Kursy te 
zostaną uruchomione w miarę napły 
wu dostatecznej ilości słuchaczy. Przy 
szkole zostanie uruchomiona šwiet!i 

ca. 

    

Opłata 7 zł. miesięcznie. Bezrobot- 
ni i niezamożni otrzymują daleko idą 
ce zniżki. Zajęcia czasowo, aż do chwi 

li otrzymania zasiłku Ministerstwa 
WR. i OP. odbywają się w lokalu szko 
ły specjalnej Nr. 2 przy ul. Wileńskiej 
Nr. 8. Z chwilą otrzymania zasiłku 

Ministerstwa WR. i OP. szkoła zosta 
nie przeniesiona do własnego lokali. 

   

  

W ten sposób zlikwidują się nie- 

porozumienia, które powstawały do- 

tychczas stale pomiędzy Inspektora- 

tem Szkolnym i Samorządem m. Wil- 

na z jednej strony, a różnemi insty- 

tucjami oświatowemi, zabiegającemi 

o udzielenie zezwoleń na korzystanie 

z lokali szkół powszechnych na pro- 
wadzenie w nich kursów dla doros 

łych — z drugiej strony. j 

  

МОВ Кн 

Konferencja przewodniczą- 
cych Urzędów Rozjemczych. 

W dni 6 b. m, w Urzędzie. Wojewódzkim 

odbyła się konferencja przewodniczących we 
jewódzkich urzędów rozjemczych i kierowni 
ków wojewódzkich biur do spiaw finansowo- 
rolnych z terenu czterech województw wscio 
dnich. Obradom przewodniczył p. Stanisław 
Lipski — dyrektor Centralnego Biura do 
Spraw Finansowo-Rolnych, które zwołało. po 
wyższą konferencję. 

Sprawozdanie z poszczególnych woje- 
wództw dały okształt stanu akcji finan- 
sowo-rolnej i zobrazowały stopień wyzyska 
mia ustaw ratowniczych przez rolników, 

Ustalono szereg doniosłych i aktualnych 
dla tego terenu zagadnień i wniosków, które 
się złożą na dalszą pracę komitetów i biur dla 
spraw finansowo-rolnych w zakresie istnie 
jących ustaw ratowniczych. : 

Bank Akceptacylny. 
W dniu 7 października rb. odbyło się w 

Wilnie w dużej sali konferencyjnej urzę lu 
'. posiedzenie poświęcone Bankowi Ak 

jnemu, przy udziale przedstawicieli 
rolnietwa i bankowości z 'ierenu czterech 
województw wschodnich. | 

Obradom przewodniczył naczelny dyrek- 
tor Banku Akceptacyjnego p. Z Czałbowski 
Przemówienie wstępne wygłosił p. dyrektor 
Lipski. Zdaniem mówcy intencją ustawodaw 
cy było równoległe realizowanie wszystkich 
ustaw konwersyjnych, gdyż tyłko w ten spo, 
'š6b da się dostoso e spłatę zadłużenia rolni 

czego do zmienionych przez kryzys możliwo 
ści gospodarc dlatego też konieczne. jest 
zbadanie hamujących zawieranie 

ych pomiędzy rolnikami 
a instytucjami wierzycielskiemi w rozumieniu 

o Banku Akceptacyjnym. P. Dyrektor 
Lipski wyraził przypuszczenie, że nie znaj- 
dzie się instytucja wierzycielska, któraby 
zdecydowała na p cie odpowiedzialno: 
za dezorganizację akcji rządu ńa tym ważnym 
odcinku zagadnień finansowo-rolnych. 

Następnie w wyczerpującym referacie p. 

  

  

   

  

   

   
    

            

    

    
  

* dyrektor Czałbowski omówił etapy powstania 
ustaw finansowo-rolnych ze szczególnem uw 
zględnieniem zasad Banku Akceptacyjnego, 

Po referacie wywiązała się dyskusja. 

Posiedzenie zakończyło się przemówieniem 
p. wojewody Jaszezołta, który, zaznaczając 
konieczność wykazania jak najlepszej woli v 
realizacji ustawodawstwa ratowniczego, wez 
al zebranych do wytężonej pracy nad о- 

siągnięciem pomyślnych dla rolnictwa rezu!- 

tatów, oraz podkreślił specjalnie przychylne 
satnowisko p. min. Nakoniecznikoff+-Klukow 
skiego ido potrzeb rolmictwa ziem wschod 
mich i żłożył na ręce dyr. Lipskiego podzię 
kowanie iP. Ministrowi za ten jego stosunek, 
prosząc o zachowanie go na przyszłość. 

mm L i ais i 

W Wilnie zł. 1.50 
z przesył. zł. 2.— 

  

  

    

Cenny dla każdego 
kto poznał bogac- 
twa naszych ziem 
i zwiedzał Targi 

Informator Społeczno-Gospodarczy 

Ziemie Północno-Wschodnie 
Rzeczpospolitej 

| zawiera dane, dotyczące 
województw: Wilenskie- 
go, Nowogródzkiego, Po- 
leskiego i Białostockiego Kaz” akacja as й 000 
ważniejsz. miejscowości. 

Do nabycia w ksiągarniach i kioskach, 
Korespondencję kierować pod adresem 
Józef Święcicki — Wilno, Sierakow- 
skiego 14,m 2 — Konto P K.O. 141323 

BST ROTANA 

  

KURJER SPORTOWY. 
Unieważnienie meczu W.K.S. Śmigły— Naprzód. 
' WARSZAWA (Pat), Wydział Gier 
1 Dyscypliny PZPN. postanowił unie- 

ważnić finałowy mecz o wejście do Li 
gi między klubem wileńskim WKS 
Śmigły, a śląskim Naprzodem i naka- 
zać powtórzenie zawodów. 

Decyzję swą ppiera Wydział Gier 
i Dyscypliny na sprawozdaniu sędzie- 
go, który przyznaje, że mecz toczył 

się w warunkach anormalnych, a wy 
padek bramkarza Naprzodu w pierw 

szych minutach wyprowadził go z ró 
wnowagi psychicznej. 

Nowy mecz odbędzie się dn. 22 w 
Warszawie a w związku z tem ulega 
przesunięciu dalszy terminarz zaw0- 

dów © wejście do Ligi: 
W dniu 29 bm. zwycięzca meczu 

Śmigły — Naprzód walczyć będzie u 
siebie z Polonią, a 5 listopada 6dbę- 
dzie się necz rewanżowy w Warsza- 
wie. ' 

Niedotežna organizacja zawodow szkolnych. 
Zawody szkolne miały być prze- 

prowadzone przez O. Z. L. A., ale w 
ostatniej chwili odezwała się ambic- 
ja p. p. profesorów, którzy postano- 
wili na własną rękę prowadzić tego- 
roczne mistrzostwa. Cieszvyliśmy się z 
tego, ale cieszyliśmy się zaledwie do 
chwili rozpoczęcia. mistrzostw, bo. 
jak potem się okazało, lepiej byłoby 
żeby p. p. (profesorowie oddali stronę 
organizacyjną fachowcom, a zawody 
słałyby na odpowiednio przyzwoitym 
poziomie organizacyjnym. 

    

Doprawdy serce się krajało pa-. 
trząc, jak ma boisku panował trudav 
do opisania chaos. W przeciągu trzech 
tygodni potrafiono przeprowadzić tyl 
ko rzut granatem, a nie potrafiono 
rozmierzyć nawet boiska na sztafety 
4:100 mtr. Komisja sędziowska uwa- 
żałą za niestosowne łapać czasy w 

  

przedbiegach. Z niewiadomych powo 
dów przerwano skok wzwyż, nie ogło 
szono wyniku w gramacie i t. d.Sło- 
wem chaos. I jeżeli dziś, w dniu fina- 
łów, będziemy mieli wczorajszą prób 
kę organizacji, to w takim razie nie 
mamy pewności, że zawody dojdą do 
skutku i że skończą się przed zmierz 
chem. 

We wczorajszych przedbiegach na 
100 metrów najlepszy czas miał Mala 

chowski — 12,sek (11,8). Do finału 
prócz Małachowskiego zakwalifikowa 
li się Krauze, Zalewski, Pietrow, Gold 
berg i Suchodolski, 

Dziś zawody rozpoczynają się+o 
godzinie 12 na stadjonie WKS. przy 
ulicy Werkowskiej. 

Życzymy żeby strona organizacy. 
na tych zawodów stała na poziomie 
wyników sportowych. 

   

Jeszcze o sukcesie Aeroklubu Wileńskiego. 
W uzupełnieniu podanej wczoraj wzmian 

ki o zwycięstwie łotników wileńskich na me 
etingu lotniczym we Lwowie dowiadujemy 
się, że bierący udział w tym meetingu same- 
łot Aeroklubu Wileńskiego PZL 5 z obsada: 
pilot Znkrzewski Bronisław i Gbserwator 
Pilnisk Bogusław zdobył pierwsze mi 
w regularności lotu, drugie miejsce w ilo: 
przebytych kilometrów, drugie miejsce w 
punktualności lądewania (opóźnienie 20 se 

  

   

  

kund) oraz trzecie miejsce w ilości między- 
lądcwań. Wyniki te w sumie złożyły się na 
pierwsze miejsce w zawodach dla lotników 
wileńskich. Zważywszy, że do zawodów sta- 
wały szmoloty RWD, a tylko jeden samolot 
PZL 5, który jako najpowolniejszy miał naj 
mniejsze szanse, zdobycie pierwszego miej 
sca przez Aeroklub Wileński należy zalie 
do wyjątkowych sukcesów. 
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Echa wyłudzenia 16 tvs. 2. z P. K. 0. 
Wiosną b. r. na podstawie wyłudzonej 

choremu oscbnikowi z Wilna książeczki eze- 
kowej podjęto z P. K. O. 16 tys. złotych. 

W wyniku przeprowadzonego dochodze- 
mia stwierdzeno, iż głównymi, aranżerami 
oszustwa byli dwaj bracia Niewiarowieze, 
zam. przy ul. W. Pohulanka 6. 

Pe dokonaniu tego oszustwa obaj Niewia- 
rewicze zbiegli z Wilna, Rozesłane za nimi 
listy gończe nie dały narazie pozytywnego 
wyniku. Dopiero pe upływie paru miesięcy 
jednego z uszustėw Jana Niewiarowieza za- 
trzymane w puszezy Rudniekiej wraz z na- 
hytym przez niego za wyłudzene pieniądze, 
ssmechosem, Aresztowanie nastąpiło w cza 

sie chbławy policyjnej przeprowadzanej w 
ekolteznych lasach w związku z głośną wów 
czas sprawą ponarską. 

Aresztowanie to nabrało jeszcze więk- 

szego rozgłosu ze względu na ujawnienie na 
ubraniu zatrzymanego Niewiarowicza  śli- 
dów krwi. Prócz tego podejrzewa się go 0 
zgwałeenie pewnej niewiasty z Grodna. 

Po upływie kilku dni aresztowano rów- 
nież brata jego, Józefa Niewiąrowicza. Po 
pewnym czasie Józefa Niewiarowicza zwol- 
nieno z więzienia pod dozór policji. Skorzy- 
stzł on z tego i wkrótce po odzyskaniu wol. 
ności znikł z Wilna. Wobec tego rozpisano 
za nim znowuż listy gończe. Przez dłuższy 
ekres czasu na ślad jego nie zdołano natra- 
fić. Dopiero onegdaj na podstawie przepro- 
wadzonych obserwacyj, wywiadowcy stwier- 
dzili, iż poszukiwany przebywa w Wilnie 
i tegoż wieczoru aresztowali go. 

Aresztowanego przekazano do dyspozycji 
sędziego śledczego 2 rewiru, prowadzącego 
w tej sprawie śledztwo. (e) 

Niedziela w sporcie, 
Uwaga całej sportowej Polski skie 

rowuje się dzisiaj na Poznań. gdzie 
rozegrany zostanie 4-ty międzypań:l 
wowy mecz bokserski z Czechosto- 
'wacją. Sądzimy, że polska reprezenta 
cja pokona pierwszych w tym sezonie 
przeciwników, z którymi jeszcze ani 
razu nie przegrała. 

  

Drugim międzynarodowym wysię 
pem sportowców polskich będzie mecz 
piłkarzy wojskowych w Bukareszcie 
z Rumunją. 

O mistrzostwo zaś Ligi wałczą Po- 
goń z Cracovią, Wisła z. Ruchem, 
Czami z Warszawianką i L. K- S. 
Legją. Do najciekawszych meczów za 
liczyć należy spotkanie Pogoni z Ста 
covią i Wisły z Ruchem. Ewentualne 
porażki Pogoni, względnie Wisły za- 
decydują o łosach mistrzostwa Polski 
na rok bieżący. ; 

Z imprez lekkoatletycznych mamy 
dzisiaj start Walasiewiczówny, która 
w Katowicach bić będzie rekordy świa 
towe w biegach krótkieh. Wajsówna 
zaś w Grudziądzu startuje w zawo- 
dach propagandowych. 

W Wilnie mamy szereg ciekawych 
imprez, a więc: o 9-ej rano w Zakra- 
cie odbędzie się idoroczny jesienny 

bieg naprzełaj. : 

O godzinie 12-ej na stadjonie WKS 
(ul. Werkowska) mieć będziemy dru- 
gi dzień zawodów lekkoatletycznych 
o mistrzostwa szkół średnich. Zawo- 
dy powyższe cieszą się dość dużem po 
wodzeniem. Wstęp tylko 20 gr: 

Również o godzinie 12-ej, ale już 
na. Wilji odbędą się regaty długodys- 
tansowe z Werek do Wilna. Udział w 
regatach biorą wszystkie kluby wileń 
skie. Startuje 9 osad. 

Po południu nie mamy nice cieka- 
wego. 

O godzinie 16 na plac Katedralny 
zaczną przybywać rajdziści z Białego- 
stoku. Rajd organizowany przez ŽAS 
К. $. mimo jpięknej pogody nie obu- 
dził większego zainteresowania. gdyż 
z Wiłna wystartowało tylko 5 zawod 
ników. Widzimy więc, że daleko wię 
kszem powodzeniem cieszą się u nas 
raidy krótkie do Ejszyszek, względnie 
do Lidy. 

Sensacyjna porażką 
K. S 22 Strzelec. 

KRAKÓW. '(Pat.) W sobotę na boisku 
Garbarni odbył się mecz o mistrzostwo Ligi 
pomiędzy KS 22 Strzelec z Siedlec a miej- 
scową Garbarnią. Zawody zakończyły się 
zdecydowanem zwycięstwem Garbarni w sto 
sunku 6:2. 

    

04 Udręczeń do Zdrowia 2 
KARIERE EPR RIO ' 

poprzez 

Togal działa szybko przy: › 

fólach reumatycznych 
ВОИ I rani w stawach 

Podagrze | Higrenie, Reuralg 
Grynieji przezlękienii 

Toga| uśmierza bóle i przynosi ulgę, nie wywierając żadnego 
ubecznego, ujemnego wpływu na serce i żołądek. 

Już od przeszło lat 15-tu 
N ;z powodzeniem stosuje 

i 

  

ję przy tych schorze- 
niach tabletki Togal. Ty- 
siące udręczonych odzys- 
kało swe zdrowie przy 
pomocy Togalu. 

Togal wstrzymuje nagro- 
madzanie się kwasu mo- 
czowego i dlatego w za- 
rodku zwalcza te niedo- 
magania. 

Spróbujcie i przesonajcie się semi dziś jeszeze i zakupcie natychmiast 
w najbliższej apteee Togal. Należy jednak zwracać baczną uwagę 
na nieuszkodzone oryginalne opakowanie. Cena zł. 2.—. Nr. Reg. 1364. 

Budujmy szkoły 
własnemi siłami. 

Słowa „,Własnemi siłami* stają się 

hasłem dnia dzisiejszego. Mimo cięż- 

kich warunków gospodarczych, wy- 

czerpania długotrwałem przesileniem. 

własnemi siłami na wezwanie Rządu 

prawie trzechkrotnie pokryliśmy preli- 
minowaną sumę „Pożyczki Narodo- 

wej. 
Własnemi też siłami najszersze war 

stwy społeczeństwa przystępują do bu 
dowy publicznych szkół powszech- 
nych. Przekonywujemy się, że w ten 
sposób nawet w obecnych warunkach 
dużo zdziałać możemy. Mija przygnę 
bienie i apatja, mija depresja psychi- 
czna, a dzień dzisiejszy wróży nam lep 
sze jutro. 

Przeciągający się kryzys ekonomi- 
czny spowodował, że przy zwiększają- 
cym się z roku na rok przyroście dzie 
ci — pogarsza się coraz bardziej ilo- 
ściowy i jakościowy stan izb szkolnych 
oraz pomocy naukowych w szkołach, 
a państwo i samorządy nie mogą spro 
stać wzrastającym potrzebom. To też 
z inicjatywy Ministerstwa W. R. i O. 
P. w br. powstało T-wo Popierania 
Budowy Publicznych Szkół Powszech 
nych. Celem T-wa jest działalność w 
zakresie budowv publicznych szkół po 
wszechnych-i „zaopatrywanie ich_ .w 
urządzenia i pomoce naukowe. 

Obecnie T-wo jest w końcowem 
sładjum organizacji; przy czynnym u- 
dziale nauczycielstwa na całym terenie 

Rzeczypospolitej zasadniczo przy każ 

dej publicznej szkole powszechnej —- 

powstają Koła T-wa. : 
W powiecie lidzkim mamy już po: 

nad 100 takich Kół o 1300 członkach 
z najszerszych warstw społeczeństwa. 
Z dniem każdym liczba założonych 
Kół zwiększa się nadal. 

W dniu 15 bm. w Lidzie odbędzie 
się zjazd delegatów Kół i wybory Ża 
rządu Komitetu Obwodowego. 

Przychylne ustosunkowanie się do 
akcji społeczeństwa, a w szczególności 
mas włościańskich, potwierdza, że 
sprawa budowv szkół własnemi siłami 
jest dostatecznie dojrzała, a tempo 
prac organizacyjnych T-wa pozwala 
przypuszczać, że już w początku sezo 
nu budowlanego r. 1934 T-wo będzie 
rozporządzało pewnemi sumami, pow 
stałemi ze składek członkowskich, dro 
bnych datków (rodziców dzieci uczę 
szezających 'do szkół powszechnych i 
średnich z malepek na podręczniki, im 
prez i t. p.) — i już w roku 1934 zbio 
rowy wysiłek da owoce w postaci pew 
nej liczby wybudowanych szkół na te 
renie powiatu lidzkiego. 

Niech każdy, kogo stać na 4 zł. -- 
składek rocznych, przyjmie udział w 
tak pożytecznej akcji, zapisując się 
przynajmniej na członka Koła. Zapi 
sy przyjmują Kierownictwa wszyst- 
kich publicznych szkół powszechnych. 

Niech nikogo nie zabraknie w sze 
regach obywateli walczących własne 
mi siłami o lepsze jutro. W. Z. 

c 

Burza grzdowa nad pow. 
stołpeckim. 

Silna burza gradowa przeszła nad niek. 
tóremi gminami powiatu stołpeckiego. Grad 
dużej wielkości powyhijał w kilku wsiach 
szyby z okien oraz pezabijał drób. 

Dam strzelca w Łunincu. 
W Łunińcu staraniem miejscowego $ро- 

łeczeństwa przy poparciu K. O. P. otwarto 

„Dom Strzelca“ im. wojewody Kostka Bier 

nackiego. Uroczystość otwarcie domu odby 

ła się w obecności przedstawicieli władz pań 

stwowych oraz wojskowych na czele z woje 

wodą Biernackim. 

Inspektorat szkolny 
w N. Wilejce. 

Inspektorat Szkolny w Mołodecznie zo. 
stał zlikwidowany, a szkoły tego inspekto- 

rabu zostały przyłączone do Inspektora Szkol- 

nego w Wilejce Powiatowej. 

15-lecie 19 pułku artylerji 
lekkiej. 

Dnia 15 bm. przypada 15.lecie istnienia 

19 pułku artylerji lekkiej, stacjonowanego w 

Wilnie, W! związku z tem w dniu tym odbę- 

dzie się wielki zjazd b. uczestników walk te 

go pułku. 

  

  

  
Co się robi, gdy się ma 

pięniądze. 
й Pytanie wygląda trochę na ironję, bo od 

kilku lat przyzwyczailiśmy się ido stałego i 
uporczywego narzekania ma brak pieniędzy. 
Tymczasem i u nas znaleźć można niezłe 
kapitały, a sami ci, którzy obecnie co mie 
siąc wygrywają mniejsze lub większe sumy 
na loterji, przedstawiają liczną rzeszę, której 
warto byłoby się przyjrzeć. 

„A zatem, co robią ludzie z wygranymi pie 
międzmi? — Oczywiście zależy to od tege, 
kto wygrał. Czasem los jest złośliwy i wygry 
wa bogacz. Wygrane, nawet duże, powiększa 
ją tylko jego majątek, bez żadnego widosz 
nego śladu. 

__, Tymczasem -1,000 złotych dla biedaka jest 
już „poważnym kapitałem. Dawniej kupowa- 
mo za nie przeważnie mieszkania. Sporo lu. 
dzi wydawało je na leczenie swoich bliskich. 
Często już i ten niewielki kapitał był podsta 
wą do nowego życia. Natomiast wyższe wy- 
grane od 10,000 złotych wzwyż, już zasądni 
'czo zmieniają życie codzienne wygrywające 
go. Nietylko warstwy uboższe zakładają no 
we warsztaty pracy, ale i klasy średnie idą 
po tej samej linji. Spora część przystępuje 
do różnych społek i przedsiębiorstw. Wielu 
również w ostatnich latach jpokupowało par 
cele podmiejskie i pobudowało się. 

Oddzielną kategorję tworzą wielcy „szczę 
ściarze', którym fortuna uśmiechnęła się — 

uśmiechem kilkusettysięcznym lub 'mitjono- 
wym. iByli to, jak dotychczas, w przeważnej 
części ludzie niezamożni, dla których zdo 
byte pieniądze były rewolucją w życiu. — 
Charakterystyczne jest, że większość z nich 
nietylko mie róztrwoniła pieniędzy, lecz w 
kim czasie powiększyła swój kapitał. 

  

    Tak było dotąd. Oczywiście nowa loter 
ja, której ciągnienie I klasy rozpoczyna się 
19 bm. a która dzięki konstrukcji i taniości 
staje się coraz bardziej popularną, zasypie 
wygranemi nowych !udzi, co do których oczy 
wiście jeszcze nic powiedzieć nie można, jak 
zużyją pieniądze, 

kt i i 

NOWA WYPOŽYCZALNIA 
KSIĄŽEK 

Jagieliońska 16, m. 9 

Kompletna beletrystyka do os- 
E tatnich nowości w języku pol 

skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 5 
wy. — Każdy sbonent otrzyma 

premjum. 

  

    
      

      

     
Czynna od godz. 1l-ej do !B-ej. 

Warunki przystępne. 

E 1
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RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 8 października 1933 r. 

9,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien- 
nik por. Muzyka. Chwilka gospodarstwa 
dom. 10,00: Transm. naboż. z Katedry na 
Wawelu. 11,45: Muzyka religijna, 11,57. 
Czas. 12,10: Kom. meteor. 12,15: Poranek 
symfoniczny z Filharm. Warsz. 13,00: „Opie 
ka mad młodzieżą bezrobotną* odczyt. 13 

D. c. poranku. 14,00: „Gawęda o orce zimo. 
wej* odczyt. 14,15: Giełda roln. 14,20: Audy- 
cja dla wszystkich: (I cz.) I. Muzyka, 
2. „Król Jan III Sobieski*. 3. Muzyka. 15,00: 
„Pamiętajmy o zapasach jarzyn i owoców 
na zimę* odczyt. 15,20: Komunikat, 15,25: 
Audycja dla wszystkich (cz. II) Mu: 
2. „Z życia prowincji* wygł. Jan Hopko. 
3. Muzyka. 16,00: Audycja dla dzieci. 16,30: 
„Program literacki teatru w Wilnie w sezo- 
nie 1932/33“ rozmowa z dr. Jerzym Ronard- 
Bujańskim. 17,00: „Hodowla roślin ozdob- 
mych w mieszkaniach odczyt. 17,15: Audy- 
cja ludowa. 18,00: Słuchowisko („Pan Jo- 
wialski* Fredry). 18,40: Koncert. 19,05: „Dwa 
istość krwi rodowej w Sienkiewiczu* (z li- 
tewskich Tatarów) odczyt. 19,20: Rozmait. 
19,30: Radjotygodnik dla młodzieży. 19,45: 
Program na poniedziałek. 19,50: Muzyka lek 
ka. 20,50: Dziennik wieczorny. 21,00: Odczyt 
akifualny. 21,15: Aud. wesoła. 22,15: Wiad. 
sportowe z Rozgłośni. 22,25: Muzyka tanecz. 

NOWINKI RADJOWE. 
MUZYKA POLSKA, 

Niedzielny poranek symfoniczny o godz. 
12,15 wypełnią całkowicie utwory kompozy 
torów polskich. Program rozpocznie uweriu 
ra Z. Noskowskiego „Szkice 'węglem', mastę 
pnie usłyszymy — Paderewskiego „Fantazję 
polską“ (partję fortepianową wykona cenia 
my pianista B. Woytowicz), Karłowicza — 
„Raipsodję litewską“ i Rybickiego „Fantazje 
na tematy piešni žolnierskich“. r 

  

  

  

   

    

RADJO W TELEFONACH. 

W poniedziałek o godz. 18 mikrofon: wi 
leński odwiedzi Centralę Telefoniczna skąd 
madany będzie reportaż radjowy. Zapozna on 
słuchaczy z tajemnicami połączeń i omyłek 
telefonicznych i wogóle z odpowiedzialną i 
ciężką pracę dyżurnych telefonistek.



Dzi: Pelagii. 

  

  

| 
|| 
| Jutro: Dyonizego B. M. 

8 
і|-"ап.г!1|ег | 

BYŻURY APTEK. 

ы Dziś w nocy dyżurują następujące apt=- 
a: 

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

3 Oraz Rodowicza — Ostrobramska 4, Jur. 
kowskiego — Wileńska 8, Augustowskiego —- 
Mickiewicza 10, Sapožnikowa — róg Zawat- 
mej i W. Stefańskiej. 

ADMINISTRACYJNA 
— Starostwo Grodzkie przypomina, że po 

lowamie na zające — szaraki może być vo4 
poczęte z dniem 21 października 1933 r., na 
zające bielaki ź dniem 1 listopada 1933 r. 

Czas ochrony dla kuropatw obowiązuje od 
1 listopada i z tą datą polowanie na tę zwie 
rzynę winne być zaniechane. Z dniem 11 ii- 
stopada nie wolno kuropatw sprzedawać, ku 
pować, przewozić i przenosić. 

PWachód słońca — g.5 m. 48 

— к5 в 01 

  

Zachėd $ 

   

MIEJSKA 

— Roboty klinkierowe. W ponic- 
działek spodziewane jest nadejście re 
szty klinkieru, zakupionego przez ma 
gistrat w jednej z klinkierowni w wo 
jewództwie lubelskiem. Spodziewa- 
ny transport nadejdzie do Wilna w 
ilości około 30000 ciegiełek. 

Układanie klinkieru ma się rozpo 
cząć również od dnia jutrzejszego. 

— Automaty telefoniczne. W! celu udo- 
godnienia publiczności przeprowadzania miej 
scowych rozmów telefonicznych  Dyrekeja 
Poczt i Telegrafów ustawiła nowe automaty 
telefoniczne w następujących punktach mia- 
sta Wilna: 

,1) w aptece Zajączkowskiego, ul. Witoi- 
dowa 22, 2) w aptece Augustowskiego, ul. 
Kijowska 2, 3) w sklepie tytoniowym przy 
ul. Antokolskiej 8. 

Z automatów można rozmawiać przez 6 
minut, po wrzuceniu do skarbonki automatu 
15 groszy w trzech monetach 5-groszowych. 

— Telegraf i telefon w urzędzie poczio- 
wym Wilno 2 (dworzec). Z dniem 9 wrześ 
nia urząd! poczt. Wilno 2 (n adworcu) przy 
wraca dawne godziny urzędowe dla przyj- 
mowania telegramów i przeprowadzania roz- 
mów telefonicznych, t. j. od 8-ej do 22. 

ARTYSTYCZ" 
— Dziś została ctwarta w 

zów żydowskich art wil 
skich. Wystawa znajduje się w Iokalu, ul. 
Wielka 47, Otwarta od 9—7. 

ar Z UNIWERSYTETU 
"_ — Prowizoryczne liczby nowowpisanych 
na U. S..B. Ilość nowowstępujących na USB. 
w bieżącym roku w porównaniu z rokem 
ubiegłym zmniejszyła się nieznacznie. Liczba 
mowowpisanych na wszystkie wydziały przek 
racza. tysiąc. 

„, Na wydział prawa zapisało się ponad 100 
osób, na humanistyczny ponad 100, na mat.- 
przyrodniczy przeszło 150. .Na wydziale lekar 
skim złożono kilkaset podań z czego w dro 
dze konkursu będzie przyjętych 120 osób 

Liczby te nie są ścisłe. Dopiero we wtorek 
przyszły będziemy mogli podać dokładną hi 
czbę nowowpisanych na wydziały USB. (h!. 

  

   

    

SPRAWY SZKOLN 

— Podziękowanie: Komitet Rodzicielski 
Szkoły Powszechnej Nr. 13 im. Tadeusza Ko 
ściuszki w /Wiilmie wchwałą swoją na Wal 
mem Zebraniu w dniu 1 października 1933 r. 
postanowił w tej drodze wyrazić p. Leonowi 
'Radziwanowskiemu b. kierownikowi wspom 
nianej szkoły podziękowanie za Jego gorl 
wą i wielce owocną pracę, tak wychowawezą, 
jak i kulturalno — oświatową ma terenie 
szkoły, w okresie pozostawania na stanowis 
ku jej Kierownika, 

— Przedszkole ,Promień* mieszczące się 
w świeżo odremoniowanym i specjalnie przv 
słosowanym lokalu przy ul. Wiwulskiego 4, 
przyjmuje zapisy dzieci w wieku 3—6 lat. 

Zapisy do iPryw. Koed. Szk. Powsz. „Pr 
mień* przyjmowane są na pozostałe wolne 
miejsca w oddz, 1—6 przy ul. Wiwulski 
4 1 w oddz. 1—4 przy ul. Witołdowej 

Bezpłatne komplety francuskiego. Hi 
niezny lokal. Opłata b. przystępna. 

GOSPODARCZA 
— Podatek lokalowy dla wojskowych. -- 

Wobec często zachodzących nieporozumień 

   

  

  

   

   

    

"dów Batyckich* Jest to tytuł odczytu jaki 

  

w sprawie opłaty podatku lokalowego przez 
wojskowych, Ministerstwo Spraw  Wojska- 
wych wyjaśnia, iż oficerowie oraz podofice 
rowie zawodowi, zajmujący mieszkanie, do. 
starczone im przez gminy, mają opłacać po 
datek od lokali. wymierzony od pewnej kwo 
ty umownego komornego, a nie tylko do tej 
części, którą opłaca oficer, ewentualnie pod 
oficer. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Uwaga — Peowiacy. Sekretarjat Wileń 
skiego Koła P. O. W. zawiadamia, że są do 
odebrania legitymacje członkowskie, nades- 
łame przez Główny Zarząd Peowiaków w 
Warszawie. 

Przypomina się, że członkowie — К 
zmienlii miejsce zamieszkania, winni zgłos 
się w sekretarjacie Koła zmianę adresu, uła- 
twiając tem samem komunikowanie się sek 

retarjatu z członkami. Przeciwiko niestosu 
jącym się do powyższego zarządzenia, poczy 
nione zostaną odpowiednie kroki. 

Przypomina się również o herbatce peo. 
wiackiej, która się odbędzie dzisiaj t. j. w 
niedzielę dnia 8 bm. o godz. 18, w loka'u 
Koła przy ulicy Ostrobramskiej 16 w pod- 
worzu. 

— Koło Polsko-Estońskie zawiadamia, iż 
w poniedziałek dn. 9 b. m. o godz. 18 (6 po 

poł.) odbędzie się ma: kwaterze Konwentu 
Polonia (Królewska 7) zebranie Koła. 

— Zmiana na stanowisku Komendanta 
Wileńskiego Podokręgu Związku Strzeleckie- 
go. Dotychczasowy Komendant Wileńskiego 
Podokręgu Związku Strzeleckiego, kpl. Wac- 
ław Ptaszyński, odchodzi celem odbycia sta- * 
ge do 81 p. p. w Grodnie. 

Na stanowisko Komendanta Wileńskiego 
Podokręgu Zw. Strzeleckiego został wyz 
czony kpt. Henryk Kónig, dotychczaso 
Komendant Obwodu PW 5 p. p. Leg. w Wii- 
nie. 

— Odprawa Prezesów i Kómendantów 
Powiatowych Wileńskiego Podokręgu Zw. 
Strzeleckiego. W dniu 8 października b. r. 
o godz. 10 w lokalu Komendy Wileńskiego 
Podokręgu Zw. Strzeleckiego, przy ul. Wiei- 
kiej 68 m. 2 odbędzie się zebranie Zarządu 

Podokręgu z udziałem: wszystkich Prezesów 
i Komendantów Powiatowy Z 8. 

Na zebraniu zostaną omówione wytyczne 
гас na nowy rok wyszkoleniowo-organiza- 

y 1933/34. 
— Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej 

w Wilnie podaje, że od dn. 9.X r. b. Sekre- 
tarjat Związku będzie czynny we wtorki w 
godz. 8—10 rano i we czwartki w godz. 18- - 
20., Sekretarjat przyjmuje listy do przesyłani 
na Litwę oraz udziela wszelkich informacyj. 

* * * 

„Kontrasty i podobieństwa w rozwoju iu 

   

   

   

      

     

  

   

      

    

     

    wygłosi p. Dyrektor Instytutu Naukowo- 
dawczego Europy Wschodniej, Wł. Wielhor- 
ski w dniu 12-go b. m. w. lokalu Instytutu 
Odezyt organizuje Związek Polaków Ziemi 
Kowieńskiej. 

Szczegóły będą podane wkrótce. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Legjonu Młodych. Podajemy do wia- 

domości członków, kandydatów i sympa:v- 
ków L. M. że dnia 11 b. m. (we środę) w 
lokalm L. M. (ul. Królewska 5 m. 22) odbę 
dzie się referat leg. Jerzego Bielewskiego p. t. 
„Przebudowa ustroju a potęga państwa » 
godz. 19. 

— Komitet Maturzystów Państw. Gimnaz 
jum Ad. Miekiewicza w Wilnie zawiadamia 
kolegów maturzystów tegoż gimnazjum, iż w 
dmiu 14 bm. o godz. 22 odbędzie się w salo 
nach Georges'a raut pożegnalny ku ucze 
niu przechodzącego w stan spoczynku dy 
Bronisława Zapaśnika. Po zaproszenia koie 
dzy maturzyści powinmi zgłaszać się do sek 
retarjatu gimnazjum w godzinach 11—13 do 
dnia 12 bm. włącznie, 

— Posiedzenie Wil. T. L. Dnia 11 bm. 
o godz. 20 w sali przy ul. Zamkowej Nr. 24 
odbędzie się posiedzenie naukowe Wil. T wa 
Lekarskiego. 

— Ku czci K. Ostrogskiego. Dnia 9 bm. 
o godz. 5 po poł. w lokalu Archiwum Państ 
owego (Umiwersytecka 5) odbędzie się zebra 

  

     

  

E UR JE R 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. — Požeg- 

nalne występy opery warszawskiej. Dziś os- 
tatnie dwa występy, zespołu opery w: y 
skiej. Po południu o g. 4 po cenach specjal 
nie zniżonych „Halka'* Moniuszki z Plattów 
ną, Gołębiowskim, Brodnickim i Trembic 
kim w rolach naczelnych. Wieczorem о @. 
8 po cenach zniżonych ostatnie pożegnalne 
przedstawienie opery „TOSCA% z udziałem 
Plattówny, Mossakowskiego, Gołębiowskiego 
i Trembickiego w partjach czołowych. Ceny 
miejsc zniżone. Ostatnie przedstawienie ope 
ry warszawskiej wywołały wielkie zainiere 
sowanie. ° 

— Wieczór piosenek H. Ordonówny w 
„Lutni*, Hanka Ordonówna zgodnie z zapo 
wiedzią jutro przybywa do Wilna, aby dać 
jeden tylko wieczór piosenek w Teatrze Mu 
zycznym „Lutnia*. Świetny program, obejmu 
jący szereg najulubieńszych i nowych, w Wil 
mie nieznanych utworów, wzbudził wielkie 
zainieresowanie wśród szerokich rzesz wieł 
bicieli tej znakomitej artystki. Bilety sprze 
daje kasa „Lutni* od godz. 1l do 9 w. bez 
przerwy. Początek o godz. 8,30 w. 

— Zmiżki biletowe w Teatrze „Lutnia*. 
Organizacje i stowarzyszenia kulturalno 
społeczne mogą nabywać w administracji T: 
atru „LUTNIA* bloczki zniżkowe, uprawnia 
jące do otrzymania biletów ze zniżką 25 
proc. — Imienne listy nadsyłać należy do Dy 
rekcji Teatru „Lwtnia* Mickiewicza Nr. 6 iei. 
2—24. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, niedzie 
la dnia 8 października o godz. 8 w. po raz 
drugi komedja w 3 aktach J. Romains'a — 
„Triumf Medycyny, z J. Woskowskim w ro 
li tytułowej. Dalszą obsadę stanowią pp.: — 
J. Jasińska — Detkowska, M. Szpakiewiczo 
wa, S. Zielińska, Z. Molska, W. Neubelt, T. 
Wołłejko, M, Bielecki, A. Łodziński, St. Mar 

  

  

       

tyka. 
Reżyserja W. Czengerego, dekoracje — W. 

Makojnika. Ilustracja muzyczna — T. Szeli 
gowskiego. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś, nie- 
dziela dnia 8 października o godz. 4 po poł. 
dama będzie najnowsza sztuka J. Szaniaw- 
skiego p. t. „MOST“. Ceny znižone. 

— Zmiżki do Teatru Miejskiego na Polu. 
lance — wydaje kancelarja Teatru od 11 do 
do 2 po poł. 

— Stały Teatr Objazdowy — gra dziś 8 
bm. komedję W. Fodora „Sekretarka pana 
prezesa* w Królewszczyźnie, 9 bm. w Wi: 
lejce Powiatowej. z 

— Jedyny koneert p Wandy Wermiń- 
skiej w Sali Konserwatorjum (Wielka, 47, 
wejście od ul. Końskiej 1). Koncert odbędzie 
się dziś o godz. 8 wiecz. Pozostałe bilety 
sprzedaje Kasa IKonserwatorjum odl godz. 11 

bez przerwy. Ь 

— Testr — Kino Rozmaitości — Sala Miej 

ska — Ostrobramska 5. Dziś, niedziela dnia 

8 bm. (początek seansu o g. 2) — pełny naj- 

piękniejszych współczesnych komedji, film 
Jacka Payne pt. „Zapomniana melodja'., —- 
Na scenie arcywesoła komedja — opera pl. 
„Pakt czterech” albo „Czuła struma* z wy- 

stępem Hanki Wańskiej. 

Z Legienu Młodych. 
„Legjon Młodych* Komenda Obwodu m. 

Wilna podaje do wiadomości, iż w dniu 3 
bm. rozpoczął się III Kurs Kandydacki z ra 

stępującym programem: 
7 ibm. Deklaracja ideowa Legjonu Mło- 

dych. 
10 bm. 

dych. 
14 bm. 

dych. 
, 19 bm. Doktryny społeczne. 
23 bm. Faszyzm. 
26 Ibm. Rozwój kapitalizmu. 
30 bm. Wychowanie państwowe. 
6. 11. Dzieje walk o Niepodległość. 
13, 11. Życie polityczne Polski. 
Prelekcje odbywają się o godz. 17 przy 

ulicy Królewskiej 5 m. 22. ! 
16. 11. — Godz. 17 — egzamin. 
19. 11. Ślubowanie. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ALARM POŻAROWY. 

Wizoraj wieczorem w jednem z miesz- 

kań przy uł. Jagiellońskiej 5, zapaliła się 
ściana rwewnętrzan. 

Deklaracja ideowa Legjonu Mło- 

Historja i struktura Legjonu Mło 

  

  

mie Sekcji uczczenia pamięci «Konstantego Zawezwana ma miejsce straż ogniowa 0- 

Ostrogskiego. gień umiejscowiła. (2) 

PIERW SZORZĘDNA WYTWÓRNIA 

SUKIEN i PŁASZCZY DAMSKICH 
| I. GODLEWSKIEJ pod f. я 

„NOUVELLES DE LA MODE 
została przeniesiona na ul. Jagiellońską 6, m. 21 (Wileńska 34, m. 21) 
Maszyny do plisowania. Mereżki i gremplowznie materjału na miejscu. 

Robota wykwintna. 

CENY: Robota sukni. 
Plisowanie spodnicy . . . - 

Gremplowanie. . A k 
Mereżka jedwabiem . . , 
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zł 

„ 20 gr. 
* 15 gr, 
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20 miljonów ludzi 
nie może się mylić! 

HELIOS 

PAN 

LM 
DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 
Mickiewicza 22, tel. 16-28   

G-KONG 
Paryż, Londyn, New-York przez wiele miesięcy szalały z zachwytu nad tą rewel. XX w. 

DZIŚ! Światowy sukces! 2-gi Film 
„Złotej Serji* produkcji sowieckiej 

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

Nieodwołalnie 
ostatni dzień | 

wyświetla się naj- 
lepszy film polski 

DZIŚ! 

MARTWY DOM 
рна ее Ора NA 0 K 0 E 0 Ś wi ATA 

Filmy całkowicie mówione i śpiewane po rosyjsku. 

DZIEJE GRZECHU 
Jedyny i njedoścign. śpiewak królów i król śpiewaków 

Nr. 271 (2811) 

    

to ósmy cud Świata! 

HELIOS 
w/g nieśmiert. głośnej powieści 
Teodora DOSTOJEWSKIEGO. 

    

JUŻ WKRÓTCE 

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

Sukces 
niebywały 
pieszcie 

zobaczyć 

Fiooox SZALAPIN 
w nieśmiertel. 

arcydziele 

Cervantesa Bom KISZOT 
reżyserji genjalnego 6. W. Pąbsta 
NAD PROGRAN: Kajnowsze dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4—6—8—10.15, w dnie świąt. o 2-ej 

Bilety honorowe j bezpłatne bezwzględnie nieważne. 

DZIŚ nasza Pala Negri w dram. niezw. kobiety, którą potęga 
uczuć wyniosła z ulicy na wyżyny tronu Na rozkaz kobiety 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. UWAGA! Chcąc umożliw. Sz Publiczn. uczęszczanie do naszego kjna 
i przyjmując pod uwagę panujący kryzys, Dyrekcja obniżyła ceny biletów: Perter III m. 35 gr. II m. 50 gr. 
  

  

a BUDOWNICZEGO 
przygotowują korespondencyjnie lub słuchowo do Państwowego egzaminu 
Inżynierowie Dyplomowani. 
— Opłata 20 zł, mie 

Egzamin składa się w Ministerstwie Spr. W. 
sięcznie. — Warszawa, Częstochowska 40—27.  — 

Programy wysyłamy bezpłatnie. Na odpowiedź załączyć znaczek poc:towy 

— Tamże kurs kreśląrzy technicznych. — 
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BÓLE GŁOWY 
RK 

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz, 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Instytut Piękności 
Oddział Paryskiej f-my 

„KEVA“ 

  

ul. Mickiewicza Nr. 37 | 
telefon 6-57 

przyj. od godz. ||-ej do 
l-ej po południu. 

Odmładzanie twarzy. Le- 
czenie wszelkich wad cery 

Masaż i Elektryzacja. 
W.Z.P. 58   

) Z„KOGUTKIEM . 
(M IGREN O-NERVOSIN) 

USUWA NAJUPORCZYWSZY 

1 BÓL GŁOWY 
"MIGRENĘ NEWRALGJI 

BOLE ZĘBOW, 
GRYPE. PRZEZIĘBIENIA 

I Laida AS 
) STAWOWE, KOSTNE.. i 

PO ALCIA 
AZT L$Ę 

jv 
| Hdd ŁU 

  

  

Obszerny 

LOKAL frontowy 
z 2-ma frontow, wejściami 
nadający się na gimnaz., 

szkołę i in. do wyna- 
jęcia, ul. Biskupia Nr. 4 
Dowiedzieć się tel. 188 

Pokoj - salon 
do wynajęcia. Oglądać 
od godz. 12-ej ul. Mie. 

kiew 1—15. 

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

  Poszukuję posady 
maszynistki lub kance- 
listki w godzinach wie- 
czormych. Zgłoszenia do 
administracji „Kurjerać 

pod           

Do akt Nr. Km. 575/33, 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rew. XII_go, 

Jan Dąbrowski, zamieszkały w Wilnie przy ul. Tai 
taki INr. 34-a m. 10, na zasadzie art. 602 K. P. R, 
ogłasza, że w dniu 11.X 1933 r. o godz. 10:ej w maj, 
Wielkie Soleczniki, gm. 
publiczna licytacja ruchomoś 

    cznickiej odbędzie się 
i a mianowicie: dziesięć 

świń rasy angielskiej, oszacowanych na łączną sumę 
zł. 600, które można oglądać w dniu licytacji w miej- 
seu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym. 

Wilno, dnia 26.IX 1933 r. 

Komornik 
Jan Dąbrowski 

Sprawa masy upiadłościowej Tow. да 
1 r „ masy low. zajemnych Ubezpieczeń „Związek Ubezpieczeń Przem. Polskiehe 

w Warszawie p-ko Karolowi Wagnerowi. 

  

MEBLE 

tanło i 

  

KARTOFLE 
dostarcza do piwnic 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

Wilno, Zawalna Nr. 9 
Tel. 3-23.   
  

  

Doberman 
rasowy śprzedaje się. 
Adres w Administracji 
„Kurjera _ Wileńskiego". 

Sprzedaje się 
duża palma, ul. Wielka 

68—3. 

za 8200 zł. do sprzedania 
zara4 na Zwierzyńcu, ul. 

Krzywa 27 

  

  

  

Do wynajęcia 
2-pokojowe mieszkanie 
z kuchnią i wygodami 

ul. Św. Filipa Nr. 4 
Informacje na miejscu 
  

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

MEBLE 
NAJWIĘKSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE 

FIRMA MEBLI 

Hana, M. WILENKIN i S-ka sg о9 
WILNO, WIELKA 21 (poprzed. Tatarska 20) 

poleca wszelkiego rodzaju meble w dużym wyborze 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopleiowe, 

ulica Micklewlcza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—ł2 i 4—8. 

  

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69, 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—ł2 
(róg Mickiewicza) 

tamže gabinet kosmetyes> 
my, usuwa zmarszczki, bro» 
dawki, kurzaiki i wągry, 
W.Z.P 48 8323 

  

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 

Kucharka 
poszukuje posady (do 

wszystkiego) ul. Nieświe* 
ska 14/16 m. 4. p. No. 

wikowa. 2 

  

E. KOBYLIŃSKA. 64 

ZŁOTE SCHODY. 
Tak. Nie można było zaprzeczyć, że Ludka posia- 

dała wdzięk, który rozbrajał serca. Jej własna, krzep- 

ka, ciemnowłosa córa, piękna wybujałą młodością, 

kusząca ponsowemi ustami, miała ten rodzaj kobie- 

cego nadmiernego temperamentu, który matkę tro- 

chę raził. Hałaśliwość jej kokieterji wobec męskiej 

młodzieży, zmysłowa omdlałość, która rzucała cień 

rumieńca na śniade policzki narzeczonego — nie bra- 

fiły pani Waleckiej do przekonania. Wolała idealną 

kobiecość Ludki, ukrytą w podkówce jej dziecinnych 

ust, jak słodki fjołek w trawie. 

— (Chodźcie! Chodźcie, leniuchy! — skinęła pani 

Walecka na zbliżające się dziewczęta. Wikcia! postaw 

cukier na stole... Odliczyć szklankami truskawkil... 

Szumuj, szumuj Maryśka, nie ogladaj się na pa- 

nienki, bo do dna przypadnie. 

    

  

ROZDZIAŁ XXXIV. 

Przez otwarte okna i uchylone drzwi ganku spły- 

wał Słodki wieczorny zapach tytoniu, a słońce gasło 

czerwonemi plamami na ścianie jadałni, gdy Ludka 

podniosła oczy na spotkanie wysokiego pana, który 

wolno zbliżał się ku niej... Spojrzała i opuściła bez- 

silnie ręce... 

==.10 pan? 

—To ja. 

* == To pan pamiętał? 

Nigdy nie mogłem zapomnieć! 

  

SSL RI TIPAI PSA NST ANET SNKIIRARYEA 
|  Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

  

  

— Pan nie ma wobec mnie żadnych zobowiązań. 

— Ale pragnę je mieć — tu Natocki zwrócił się 

w stronę zdumionej pani Waleckiej i rzekł serdecznie, 

całując jej ręce. 

— W tej chwili zastępuje pani matkę pannie Lu- 

dmile, a więc mani zaszczyt oznajmić pani, że przy- 

jechałem tu w celu ubłagania panny Ludmiły, aby 

darowała mi moje dawne względem niej winy i zo- 

stała moją żoną. 

— Boże, co tu się dzieje? — zawołała zaniepoko- 

jona magłością wypadków i powagą pięknego pana 

Hela. 
Pani Walecka zgromadziła ją spojrzeniem i zwró- 

ciła się do przybladłej Ludki, 
— Ludeńko! dziecko moje, odezwij się. Ja niebar- 

dzo rozumiem: Nigdy nie mówiła: 

Ale Ludka zamiast mówić przytuliła się do zac- 

nej pani, powstrzymując łzy, które dławiły ją w gard- 

le... Pani Walecka otoczyła ją opiekuńczem ramie- 

niem i rzekła stanowezo. 

— Myślę, że Ludka zanadto jest wzruszona, aby 

jeżdża poto, 

  

mi odpowiedzieć. A gość na wieś nie prz 

żeby za kwadrams się pożegnać. : 

Więc, proszę, odlėžmy na później wszelkie wy- 

jaśmienia i decyzje, które — da Bóg — wypadną wed- 

ług myśli i pragnień osób zainteresowanych. Ludeńko, 

podaj panu rękę, bo, widzę, że nawet się nie przywi- 

tałaś po ludzku. 

Ludka z pewnem wahaniem wyciągnęła rękę i 

zadrżała do głębi, gdy te usta, z któremi się pożegna- 

ła potem na milczącego Wydrę, jakby wzywając jego 
ła potem milczącego Wydrę, jakby wzywając jego 

    

  
  

braterskiej pomocy, ale ten rzekł tylko w formie wy- 

jašnienia: 

— Spotkałem pana Natockiego w 

dowiedziałem się, o co mu chodzi, uważałem za sto- 

Wilnie. Gdy 

„Sowme zaprosić go do nas- 

— I doskonale zrobiłeś — powiedziała matka — 

Teraz zaopiekuj się panem. Zaprowadź go do gościn- 

nego pokoju. 

Kolację podano na ganku. W powietrzu stała ci- 

cha jasność nadchodzącej mocy, a za klonami nad je- 

ziorem przek'witały ostatnie smugi długiego dnia... Goś 

się srebrzyło na stopniach ganku — może tam opad- 

ły płatki światła księżycowego? czy dogorywały za- 

błąkane chochliki dziennej jasności? Tuż pod gan- 

kiem, na dużym klombie otwarły się radośnie jasne 

gwiazdy tytoniu, krzycząc na wszystkie strony pija- 

nym zapachem. Dalej był atłasowy błękit nocy. spi- 

'7e znużenia drzewa, podbity cz r- 

  

jany przez ciemn 
nem futrem wzdychających świerszczami traw i nie 

pokojony przekorą krętych ścieżek, płynących po sa- 

dzie wstążkami nikłej jasności. * 

Na ganku šwiecit bialy stot złotym kręgiem wy- 

sokiej lampy i widmową białością opadającego wdół 

obrusu. Obrus ten zatrzymywał się czasami na kola- 

nach biesiadników, lub umosił się fałdzistem półko- 

lem nad ciemną głową wietrzącego przyjazne zapa- 

chy Hultaja... Ktoś z obecnych gładził jego aksamitny 

łeb i ezęstował go życzliwie, a nieznacznie... Hultaj 

wtedy bił ogonem w twarde dno stołu i szedł szukać 

następnej pary ciepłych ludzkich kolan... Rozmowa 
przy stole załamywała się na niezn*wych rafach, to- 

nąc na chwile w niespokojnem milczeniu: albo wy- 

    

Drukarnia „ZNICZ*, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. в 7 

  

  

buchata naglą, nerwową wesološcią, * 

  

izgająe się mło- 

dym śmiechem po gladziulkiej powierzchni codzien- 

nych wiejskich spraw... Ale jędrne pl 

krapiane krążeczki cienko krajanej kiełbasy, dygota- 

  

ry szynki, na- 

nie zsiadłego mleka w białych miseczkach, razowy o- 

par chleba, parowanie pozielenionych koperkiem kar- 

tofli rozkruszaly ceremonjał wieczerzy, łącząc swoich 

i obeych uśmieszkiem nasyconego porozumienia... Za- 

pach poziomek płynął przez nozdrza, niby słodkie 

pozdrowienie wsi... Twarze w złotym kręgu lampy 

różowiły się krzepką wiejską dobrocią i wydawały się 

w.swojej zacności niezawodne... 

W sercu cicho szepłała wieczorna senna szczę- 

śliwość, marząca o słonecznym miocdie następnego 

dnia. W taką to chwilę, złotą od lampy. a błękitną od 

wieczornych marzeń Ludka weszła w serca obecnych, 

zyczka. Natocki znalazł 

  

jak mała skrzywdzona sio: 

szczere wyrazy, któremi się publicznie i mocno oskar- 

żył... Ona milcząc położyła ciepłą dłoń na jego szczup- 

łej, nerwowo zajętej nożem ręce nie bacząc, że wszys- 

cy na nich patrzą. A gdy na palcach jej spoczęły dłużej 

gorące usta, spłomieniała po jasne włosy. wielkiem. 

%zruszeniem przebaczenia.. 
Stalo się lekko i wesolo, rozšwiegotaly się donos- 

niej rozmowy. 

— Więc pan właściwie nie wychowywał się w 

kraju? przecięła pani Walecka roześmiane gadulstwo 

nowem, uderzającem w sedno rzeczy pytaniem: 

— Nie... i z powodu tego dla... tych spraw byłem. 

obojętniejszy. 

(D. e..n.) 

Redaktor o©dpowiedzialny Witold Kiszkis.


