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URJER 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Trzeba uzdrowić samorząd 
Jesteśmy w przededniu nowych 

wyborów do samorządu gminnego i 

powiatowego. Najwyższy więc cza» 
zacząć uświadamianie jak najszer- 

szych mas ludności o zasadach nowej 

ustawy samorządowej. Okres wybor- 
czy musi. zastać nas całkowicie przy - 
gotowanych do przyjęcia na swe bar 

ki tych wielkich obowiązków, ja 
nakiadą ta ustawa. 

Ukazanie sie nowej ustawy jesi- 

momentem przełomowym. Ta jasna 

i przejrzyście sformułowana nowa te- 

orja życia samorządowego otwiera 

szerokie horyzonty pracy dla znacz- 

nie szerszych mas ludności. Dziś ży- 

we, a bierne zawsze dotąd gromady, 

liczniejsze Rady gminne wchłonią 

dziesiątki tysięcy obywatełi w krąg 

zainteresowania sprawami społeczne - 

mi i mogą stanowić ala nich świetną 

szkołę życia obywatelskiego. 

Aby jednak te gromady nie spa- 

czyły nowej formy życia samorzą- 

dów brakiem poczucia odpowiedzial- 
ności, aby nie wyrodziły się znowu 

w wiecznie niezadowolone zespoły, 

przeciwstawiające się każdemu  po- 

stępowi i każdej nowej myśli — ich 

pracę musi poprzedzać gruntowne 

przygotowanie i uświadamianie mas- 

Wszak każdy obywatel jest 'związany 
silną więzią interesów z jednostkami 

samorządu terytorjalnego. Należy jed 

nak z całą objektywnością stwierdzić. 

że im bardziej zacieśnia się ta więź 

i zależność, tem bardziej wzrasta, 

zwłaszcza na naszym terenie niezada- 

wolenie przeciętnego obywatela z u- 

rządzeń i działania samorządu. 

Jakie zatem przyczyny mieć może 

te miezadowolenie z władzy najbar- 

dziej demokratycznej, znającej lokal. 

ne warunki bytu i zależnej całkowi- 

cie od swych wyborców ? 

Przyczyn możnaby tu wymienić 

szereg i wcale nie drugorzędnego zna- 

czenia. Jednak obok niewątpliwie wa- 

żnej przyczymy, jaką były w pierw- 

szych latach niepodległości, zbyt wiel 

kie zapędy inwestycyjne ster samo- 
rządowych i wšlad za niemi kroczące 
ogromne obciążenia podatkowe lud- 
ności — inna stokroć ważmiejsza 
przyczyna odgrywa 'w tej atmosferze 

wzrastającego niezadowolenia rolę 

zasadniczą. 

Jest nią brak praktycznych dzia- 
łaczów samorządowych na naszycn 
ziemiach, brak uświadomienia naj- 

szerszych warstw ludności, o siłach, 
środkach i zakresie kompetencji sa- 
morządu. Wymagano od samorządu, 

aby wypełnił odrazu i jak najbardziej 

skutecznie wszelkie luki życia, zmisz- 

czonego przez lata niewoli — przy 

minimalnym wysiłku finansowym ze 

strony społeczeństwa. Dlatego fala 
miezadowolenia z tsamorządu wzra- 
stała z roku ma rok. Byliśmy już bar- 
dzo bliscy tego stanu, w którym moż- 
na było obserwować obraz chwilami 
niezmiernie ponury, kiedy u góry, na 

czele oficjalnych reprezemtacyj samo- 

rządowych stała grupka „fachowych* 

działaczów samorządowych, ekspery- 

mentujących pieniądzem społecznym 

i dających coraz gorsze praktyczne 

wyniki pracy, a pod ich rządami ma- 

sa społeczeństwa niezadowolonego, 

zdezorjentowanego, przeciążonego da- 

ninami, i eo najgorsza, niezdolna do 

wyłonienia ze siebie czynników na- 

  

   

prawy. 

Dlatego też masy nadal pozostały 

—poza okresami 'wyborczemi — ma- 

sami mało zorjentowanemi w swych 

prawach i obowiązkach, masami biex- 
nemi i w najlepszym razie — obojęt- 

nemi dla spraw samorządu, 

Zadaniem miewątpliwie najważ- 

miejszem w chwili bieżącej jest dla 
działacza samorządowego, 

dla każdego zespołu władz samorzą- 
du gminnego: wciągnięcie jak naj- 
szerszych mas w orbitę interesów Sa- 

morządówych, w sferę praktycznego 
Zycia samorządowego, ma pole dzia- 

łalności gromady, gminy, powiatu. 
Czyż jednak ten obywatel prze- 

ciętny, tak usilnie wciągany w orbiię 
życia samorządowego, ma być takim, 
jak ten który w niej biernie tkwił do- 
tychczas? Czy samorządy dźwigną wy 

żej poziom swej pracy, mając do czy- 
nienia z materjałem tak mało wyro 
bionym jak ci liczni radni gminni i 

powiatowi, którzy potrafili zawsze 
tylko ,„żądać* odmawiać, krytyko- 
wać i... dyskontować swe mamdaty? 

Nigdy! Jeśli mamy w najbliższej 

    

  

  

przyszłości uczynić z samorządów in- 
stytucję nauki życia społecznego, jeś.: 
mają one służyć Państwu i społeczeń- 

stwu za najlepsze narzędzie w regu- 

lowaniu i urządzaniu życia gospodar 

czego i kulturalnego — przyszli dzia- 

łacze samorządowi muszą także i prze 

dewszystkiem wiiedzieć o swych 6hkeo- 

wiązkach, zanim korzystać zaczną ze 

swych praw. 

Zniknąć musi z pola pracy samo- 

rządu typ działacza, który nie ma po 

jęcia nawet o zasadaniczych ustawach 
samorządowych, który nie orjentuje 
się ani w zakresie działania, ani w si- 
łach i środkach samorządu, a w któ 

rego ręku znajduje się stale prawo 

tak wažkie, jak wotowania kredytów 

z daniny publicznei. decydowania o 
najważniejszych sprawach gospodar- 
czych, (kontroli nad zużyciem po- 

datków i wiele praw innych. Kto ma 

podjąć tę pracę, kto poprowadzić ak- 

cję uświadomienia jak najszerszych 

mas społeczeństwa w zasadach nowej 
ustawy samorządowej, tworzącej no- 

wy okres życia amorządu? 

Skoro oficjałne sfery samorządo- 
we nie zdobywają się w piętnastym 

roku niepodłegłości na wydanie po- 
pularnego, dla tych najszerszych mas 

przeznaczonego pisma, skoro w bib- 

ljografji samorządowej nie znajduje- 
my dotąd popularnej broszury o sa- 
morządzie najniższych szczebli, któ- 
rąby można było dać w ręce każdego 
włościanina czy robotnika — zadanie 

to musi podjąć samorząd powiatowy 

t. j. Sejmiki i Wydziały powiatowe 
oraz nauczyciełstwo zrzeszone w-Z. 

NBL 
One to bowiem będą czerpały zy- 

ski bezpośrednie i największe z pod- 
niesienia się poziomu wiedzy samo- 
rządowej w gromadach i gminach. 
One — mające do czynienia z wyro- 
bionym elementem ludzkim — dźwi- 

gną na wyższy: poziom gospodarkę 
samorządów, usprawnią ją i doprowa 

dzą do jej potanienia. 

Jeśli bowiem skład przyszłych re- 

prezentacyj samorządowych zależy 
miemal całkowicie od wyniku przy- 
szłych wyborów, przeprowadzonych 
w gromadach, to na te gromady właś- 
nie należy rzucić najwyższy wysiłek 
pracy uświadamiającej, im poświęcić 
maksimum uwagi i dążyć do tego, 
aby ani jeden wyborca, udając się do 
urny — nie czynił tego bez kompe- 
tentnej adomości, jak ważnego do 

konywa aktu. 

Mirosław Karawan 
Opsa, pow. brasławski. 

      

  

    

Ameryka, Anglja i Francja 
sprzeciwiają się dozbrojeniu Niemiec. 

GENEWA (Pat). Dzisiaj przybył 
tu z Paryża minister John Simon. Mi 
nister odbył rozmowy z delegatami 
francuskim, angielskim i amerykańs- 
kim w sprawie Francji, Anglji i Ame 
ryki. Omawiano treść niemieckiej n6 
ty werbalnej, formułującej odpowiedź 
Niemiee na ustalone w Paryżu prope- 
zycje rozbrojeniowe, przyczem stwier 
dzono ygodneść poglądów w sprawie 
rozbrojenia Niemiec. 

Minister Simon zakomunikował 
swymi kolegom, że rząd brytyjski po- 
stanowił kategorveznie sprzeciwić się 
niemieckim żądaniom  dozbrojenio- 
wym, a delegat Stanów Zjednoczo- 
nych zaznaczył, że kmerykański sek 
retarz Stanu Hull] oświadczył to samo 
ambasadorowi Rzeszy Niemieckiej w: 
Waszyngtonie. Nie jest jednak całko- 
wicie jasne jak trzy mocarstwa powy 
ższe interpretują zakaz dozbrajania 
się Niemiec. Jak dotąd zasada pkresu 
czteroletniej próby została przez 3 me 
ET 

carstwa utrzymana, nle delegacji bry 

tyjskiej przypisuje się pewne tendenc 
je kompromisowe w sensie skrócenia 

tego okresu próbnego. ; 

Jak słychać w czasie wczorajszej 
rozmowy między delegatem amery- 
kańskim Davisem i Nadołnym Davis 
nalegał aby delegacja niemiecka w 
sposób definitywny sformułowała swe 
postulaty i wypowiedziała swoje bsta 
tnie słowo. Ogólnie można stwierdzić 
że sytuacja nie uległa zmianie i zupeł 

„nie jeszeze nie wiadomo, jakie decyz 
je będzie mogło powziąć prezydjum 
konferencji na sobotniem posiedze- 
niu w sprawie programu prae komisji 
głównej Monferencji xozbrojeniowej. 

rozpoczynającej się w poniedziałek. 

BERLIN (Pat), Wieczorne 'wyda- 

nie „Berliner Tageblatt* donosi z Ge 
newy, że rokowania między przedsta- 
wieiełami Anglji, Francji i Ameryki 
zakończyły się ponozumieniem. | 

Ślub Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

We wtorek o godzinie 11-ej rano w Xa- 
plicy Zamkowej odbył się ślub Pana Prezy: 
denta Rzeczypospolitej z p. Marją Dobrzań- 
ską. Obrzędu zaślubin dokonał J. E. ks. kar- 
dynał IKakowski w obecności prezesa Rady 
Ministrów, szefów kancelarji cywilnej i ga 
binetu wojskowego, adjutanta przyboczneśo 
oraz najbliższej rodziny. Akt ślubu podpisa- 
li jako świadkowie szef kancelarji cywilnej 

oraz szef gabinetu wojskowego. 

  

Proces o podpalenie Reichstagu. 

Dymitrow znowu wykluczony z rozprawy 
BERLIN, (PAT). — Na wstępie środowej 

rozprawy doszło do niezwykle ostrej seysji 
między przewodniczącym senatu a Dymitro- 
wem. 

Na oświadczenie przewodniczącego, że 
wizja lokalna przed rampą Reichstagu odbę 
dzie się dopiero we czwartek wieczorem, Dy 
mitrow chee ze swej strony złożyć oświad 
czenie, czemu przewodniczący przeszkadza, 
zaznaczając, że procedura nie przewiduje 
możliwości składania deklaraeyj przez pod- 
sądnych. Dymitrow nie może korzystać z te 
go przywileju, ponieważ wielokrotnie prawa 
gosu nadużywał. 

Gdy Dymitrow mimo to usiłuje mówić, 
przewodniczący krzyczy: ilezeć!*  Wów- 
czas Dymitrow zrywa się, głośno wołająe, że 
„występuje nietylko jako oskarżony, lecz ró 
wnież jako swój własny obrońca*. 

Przewodniczący, wzburzony, wstaje z 
miejsea i oddala się wraz z senatem. Przez 
ten €zas Dymitrow siedzi na miejseu, zasła- 
nawiająco potrząsająe głową. 

Po powrocie przewodniczący ogłasza uch- 
мак senatu, wydalającą Dymitrowa na czas 
nieograniczony. — Wówezas Dymitrow woła: 
„Zrabowališcie mnie obronę!“, poczem zwra 
ca się do adwokata Teicherta i pydaje mu 
kartkę, mówiąc: „Oto pytanie, które chcia- 
łem postawić, proszę, uczyć to pan za 
mnie“, Dr. Teichert z obrażoną miną odpo- 
wiada: „Dlaczego pan tego przedtem nie uczy 
nił?* i spoglądając na kartkę, odrzuca ją lek 
ceważąco na stół. 

Po wyprowadzeniu Dymitrowa zeznaje da 

lej por. policji Leiteilt, który krytycznege 

wieczoru pełnił służbę na posterunku w bra 
mie Brandenburskiej i jeden z pierwszych 
wszedł do wnętrza płonącego Reichstagu. — 
Świadek podaje szczegółowy opis płonącej 
sali posiedzeń i kuluarów. Po powrcie na pe 

sterunek — oświadcza Leitelt — zastałem 
tam już van der Luebbego, który przyznał 

się do podłożenią ognia. — Na pytanie, dla 

czego to uczynił, van der Luebbe uśmiech- 
nął się milcząco. Na świadka zrobił on wraże 
nie obłąkanego. 

(Po godzinnej przerwie wznowiono proces 

  

  

o pedpałenie Reichstagu. Nadprokurator Wer 

ner podkreślił wersje, że zaraz po wybuchu 
pożaru zjawiły się na miejscu oddziały torma 
cyj hitlerowskich. Nadprokurater stawia św. 

Leteitowi pytanie, czy istotnie wezwane były 
oddziały szturmowe. Leteit odpowiada, że w 
czasie pełnienia przez niego służby nie zau 
ważył weale oddziałów szturmowych. 

Przewodniezący zwraca się następnie do 
oskarżonego van der Luebhego, aby przygo 

tował się do odpowiedzi. Van der Luebhe 
wstaje, jak zwykle z opuszczoną głową. Jest 
zupełnie zniedołężniały. Obrońca musi miu 
własnoręcznie wycierać chustką mos. Prze 
wodniezący zapytuje van der Luebbego, czy 

słyszał zeznania Leteita i czy ma coś do 
oświadczenie. 

Oskarżony odpowiada „nie*. 
Przewodniczący zapytuje, czy zeznania te 

były prawdziwe. 
Oskarżony: „Nie mogę powiedzieć*. 

W tej chwili dr. Saek domaga się ustale 
nia, co oznaczają te ciągle powtarzające się 
niejasne odpowiedzi czy oskarżony nie 
może odpowiedzieć, czy też nie chee. 

Oskarżony milczy. * 

Wówczas przewodniczący zwraca się do 
niego z pytaniem, czy nie chee mówić ze 
względu na współwinnych. 

Oskarżony milczy w dalszym ciągu. 

Zebrani na sali oczekują z naprężeniem 
przez kilka minut, ale van der Luebbe trwa 
bez przerwy w apatycznem milczeniu. Wów 
czas przewodniczący stwierdza, że _ dalsze 
indagowanie uważa za zupełnie bezeełowe. 

Następnie przewodniczący w związku z 
zapewiedzianą na czwartek wieczorem wizja 
lokalną w gmachu Reichstagu wymienia 
świadków, który mają być na tej wizji obce 
ni. Wniesek e dopuszczenie oskarżonego Dy 
mitrowa został przz senat po krótkiej nara 
dzie odrzucony. 

Zkołei sąd przystępuje do rozpatrywania 
kwestji, jakiego rodzaju alarm  zarządzony 
był przez straż ogniową. Komendant straż 
Wagner zeznaje, że został zarządzony naj- 
pierw alarm 10, a potem 15 stopnia. Obrońca 

  

     

P. MARJA DOBRZAŃSKA urodziła się w 
roku 189%6 w Warszawie. Jest jedyną córką 
nieżyjących juž <. p. Zofji z Kinnelów i Zyg- 
munta Dobrzańskich, a wnuczką Ś. p. d-ra A. 
leksandra Dobrzańskiego wybitnego okulisty, 
b właciciela Buska. P. Marja Dobrzańska wy 
chowywała się w domu dziadków. Po raz 

pierwszy zamężna była za majorem Nagór- 
nym. które to małżeństwo zostało przed pię- 
ciu laty unieważnione przez kościół katolicki. 

   

  

dr. Sąck wskazuje na ważność tej kwestji 
z uwagi na to, że hyły minister Grzesinsky 
oświadezył przed komisją śledczą w Londy- 
nie, že „jeśli wielki alarm nie był zarządze 
ny, to musiał on być zakazany*. Dalszych 
wyjaśnień w tej sprawie ma udzielić później 
komendant straży ogniowej Gempp. 

Następnie przesłuchiwany był dr. Lepsius, 
który jako ezłonek szeregu organizacyj obro 

ny przeciwietnieczej i grupy chemików Związ 
ku Obrony Przeciwlotniczej, wezwany został 
przez sąd do udziału w dochodzeniach, gdyž 
z uwagi na, działanie bomb ogniowych pożar 
Reiehstagu odegrywał wielką rolę «Па ochro 
ny przeciwłotniczej. Rzeczoznawea miał okaz 

ję rozmawiać krytycznego wieczoru z oskar- 
žonym van der Luebem. Wowezas van der 
Luebbe udzielił Lepsiusowi dokładnych wyja 
śnień, jak dokonywał podpalenia Reichstagu 
I wywarł na świadku wrażenie pewnego sie 
bie j rozsądnego człowieka. Oskarżony 0Ś- 
wiadczył wtedy, że dokonywa podpalenia, 
aby „zniszezyć eały ten ustrój społeczny. — 
W czasie prawie godzinnej rozmowy z oskar 
żenym rzeczenawea starał się mu wyjaśnić 
że tego rodzaju podpalenia nie mają celu, 
na €o van der Luebbe miał odpowiedzieć, że 
musi stosować tego rodzaju środki, aby wzbu 
dzić ruch, zmierzający do zniszczenia miesz 
cańskiege ustroju społecznego. 

Na tem Śśrodową rozprawę zamknięto. 

    

ENSKI 

  

Zakończenie obrad 
GENEWA (Pat). W dniu 11 b. m. 

zakończyły się obrady XIV Zgroma- 
dzenia Ligi Narodów. Przy niemal pu 
stej sali i nikłem zainteresowaniu 
Zgromadzenie przyjęło szereg rapor- 
tów komisyjnych. 

Międzv in. Zgromadzenie rozpatry 

wało 
raport VI komisji w sprawie mniej- 

szośŚci. 
Niemcy ponownie głosowali przeciw- 
ko rezolucji, w myśl której zasady 0- 
chromy mniejszości winny stosować 
się do wszystkiech kategoryj obywate 
li, różniących się od większości rasą, 

językiem lub religją, wobec czego, na 
podstawie obowiązującej reguły jed- 
momyślności, rezolucja mimo aproba 
ty ze strony wszystkich innych 
państw, została uznana za 

nieprzyjętą. 
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Zgromadzenia L. N. 
Dalej Zgromadzenie 

zatwierdziłę budżet Ligi na rok 1934 

w wysokości 30.640.000 fr. szw. 
W stosunku do budżetu poprzedniego 
jest to redukcja o 8,3 proc. 

Raport II komisji w sprawie mię- 
dzynarodowej + 
organizacji pomocy @а : uchodźców 
żydowskich i innych z Niemiee został 

przyjęty 
przy powstrzymaniu się od głosowa- 
nią delegata niemieckiego. Raport V 
komisji, dotyczący ochrony dzieci, zo 
stał przedstawiony Zgromadzeniu 
przez delegatkę polską senatorkę Hu- 
bicką. 

Zamykając sesję przewodniczący 
Water wygłosił przemówienie, w któ 
rem zobrazował .tegoroczne prace 
Zgromadzenia. ° 

14 państw 
podpisało konwencję w Sprawie handlu kobietami. 

GENEWA, (PAT). — Dziś nastąpiło pod 
pisanie międzynarodowej konwencji w spra- 
wie handlu dorosłemi kobietami. Konwencję 

podpisało 14 państw, między innemi i Pol- 
ska. 

Brytyjskie tezy w sprawie długów wojennych. 
LONDYN (Pat). Wiadomości z & 

mervki stwierdzają, że pełnomocnik 
brytyjski, przedstawiając wczoraj 
przy rozpoczęciu rokowań w sprawie 
długów wojennych brytyjski punkt 
widzenia, wysunął następujące tezy: 

1) obecne radykalne zmiany wsze 
chświatowych warunków gospodar- 
czych nie były przewidywane przy za 
wieraniu układów: 

2) Długi wojenne, jakie zaciągnę- 
ła Wielka Brytanja nie posiadały cha 
rakteru handlowego, lecz były konie 
€znošcią i pozwóliły W. Brytanji ode” 
grać rolę, jaka je“ wypadła podczas 
wojny światowej; 

3) pożyczki wojenne użyte był 
na zakup materjału wojennego, nie 

   

Rokowania handlowe 
BERLIN Pat). W dniu 11 bm. 

przybyła do Berlina delegacja polska 
biorąca udział w rokowaniach z rzą- 
dem niemieckim w spiawie porozu- 
mienia dotyczącego eksportu żyta Z 

miały przeto trwałej, ciągłej wartoś- 
ci jako kapitał; 

4) Taryfy celne wprowadzone w 
Ameryce, uniemożliwiły spłaty w to 
warach, ograniczaiae przeto technicz 

ne możliwości transferu. 

Twierdzo że Wielka Brytanja za- 
mierza zaproponować Ameryce spła- 

ceriie ryczałtowej sumv która równa 
łabv się części kapitału, pozostałej do 
spłacenia. Wynosiłoby to 200 miljo- 
nów funtów w  łocie. Tę sumę Wiel- 
ka Brylanja gotowa byłaby zapłacić. 

„Daily Telegraph“ słusznie jednak 
wywodzi, że tego rodzaju propozycja 
wymaga uprzedniej stabilizacji funia 
i dolara. šu 

polsko - niemieckie. 
Polski i Niemiec. Dzisiejsze rokowa 
nia rozpoczęły się po południu pod 
przewdnictwem dyrektra ministerjal 
nego dr. Moritza. 

Sprawcy napadu na pocztę w Truskawcu przed 
sąd 

SAMBOR, (PAT). — Wi dalszym ciąga 
rozprawy © napad na pecztę w Truskawcu 
zeznawali świadkowie — urzędnicy i funkcje 
narjusze pocztowi w Truskaweu. M. in. św. 
Beck, sprzedawczyni w kiosku gazetowym 
w bndynku poczty, opowiada, jak w chwili 
mapadu publiczność została sterroryzowana 
przez zamachowców i jak stała z podniesio 
nemi rękami. Nikogo z oskarżonych nie poz 

naje. 
Św. Rakoczy, urzędnik pocztowy, opisn 

je również przebieg napadu. Na odgłos strza 
łu wyszedł z pokóju i ujrzał napastników z 
rewołwerami. W tym momencie jeden z nich 
strzelił do świadka i ranił go w rękę. — 
Świadek przeleżał w szpitalu 8 tygodni. — 

Rekordowy skok 
MOSKWA, (PAT). — Lotnik sowiecki Jew 

siejew, instruktor spadochronowy, dokonał 
we środę rekoerdowego skoku ze spadochro- 
nem. 

Wzniósłszy się na wysokości 7200 metrów 
na samolocie specjalnej kenstrukeji, przezna 
czonym do lotu na znaczną wysokość, lotnik 
wyskoczył, nie rozwijając spadochronu na 

Min. Raczyński u delegata 
Portugalji. 

GENEWA (Pat). Minister Raczyń 
ski odwiedził dziś delegata Portugalji 
Vasconcellosa, któremu złożył gratu 
lacje z okazji wyboru Portugalji do 
Rady Ligi. 

Przeniesienie lotniska 
z Mokotowa. 

WARSZAWA (Pat). Z dniem 1 listopada 
rb. lotnisko komunikacyjne z Mokotowa 
przenosi się na nowe, najnowocześniej urzą 

dzne lotnisko cywilne na Okęciu. 

Katastrofa samolotu pasażerskiego. 
NOWY YORK, (PAT). — Samolot należą 

cy do T-wa Lotniczego, utrzymującego koma 
nikację powietrzną między Nowym Yorkiem 

a Chicago z niewyja: 
ezyn spadł i spło 

ionych dotychezas przy 
xł wpobliżu miejscowości 

Chesterton. Pilot: i 7 pasażerów zginęło. 

    

19 osób żywcem pogrzebanych. 
TEGUCIGALPA (Honduras), (PAT). -— 

We wsi Apolopi zostalo žywcem pogrzeba- 
nych 19 osób pod wzgórzem, kióre się obsu 
nęło po huraganie i ulewnych deszczach. — 

Burze, które w ostatnich czasach nawiedziły 
Honduras w szeregu miejscowości spowoda 
wały powodzie. 

Strzał spowodował strzaskanie kości. 
Następny świadek Hryniewicz, urzędnik 

pocztowy, stwierdza, że rozpoznaje oskarżone 
go Petriwa jako tego, który stał przy 
drzwiach z rewołwerem. 

Świadek Ryźnik, pomocnik handlowy 
wchodząe do urzędu pocztowego, ujrzał grupę 
młodych ludzi, wśród których poznał swego 
dawnego kolegę szkolnego oskarżonego Ła- 
bówkę. Ten dawał mu znaki gestami, aby nie 
witał się z nim i udawał, że go nie poznaje. 
Skonfrontewany ze Świadkiem osk. Łabówka 
przyznaje, że to co mówił świadek jest praw 
dą. Zeznania innych świadków nie wnos:4 
do rozprawy momentów ważniejszych. — Na 
tem rozprawę przerwano do jutra. 

ze spadochronem. 
długości 7050 metrów. Spadochron rozwinął 
się dopiero na wysokości 150 metrów nad zie 
mią. Skok miał na celu naukowe zbadanie 

ciśnienia atmosiery na znacznych wysokoś- 
ciach. Lotnik miał przy sobie barograf, któ 

ry odnotował ciśnienie powietrza oraz wyso 
kość skoku. 

Zmiana na stanowisku 
wojewody tarnopelskiego. 

WARSZAWA (Pat). Z dniem 10 
października roku bież. ustąpił woje- 
woda tarnopolski p. Kazimierz Ma- 
szyński. Stanowisko wojewody tarno 
polskieg powierzone zostało płk. 
dypl. Arturowi Maruszewskiemu. 

Gość z Łotwy. 
WARSZAWA (Pat). W dnin 11 bm. przy 

był samolotem polskich linij lotniczych „Lot 

z Rygi naczelnik wydziału łotewskiego łotni 
ctwa inż. Janis Jerins Gość łotewski przyby 
wa do Polski dla zaznajomienia się z organi 

zacją radjotelegrafji lotniczej w Polsce, w 
szczególności mając na cełu zbadanie stacyj 
goniometrycznych, przeznaczonych dla żeglu 
gi powietrznej. 

Rozwiązanie zarządu miasta 
w Grodnie. 

GRODNO, (PAT). — Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych rozwiązało zarząd miejski m. 

Grodna ze względu na bezczynność tego za 
rządu.  Nowomianowanego — przełożonego 
tymczasowego gminy m. Grodna p. Kazimie- 
rza Sulistowskiego wprowadził, w dniu dzi- 
siejszym w urzędowanie naczelnik wydziału: 
samorządowego województwa p. Kaczyński. 
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Otwarcie roku akademickiego na U. S. B. 
Od czasu wskrzeszenia naszej 

Wszechnicy przez Marszałka Piisud- 
skiego postanowiono, przez pamięć 
dla dawnej tradycji urządzać uroczy - 
sty akt rozpoczynania roku akademic 
kiego. Całe Wilno, stare i młode, Śpie- 
szy co roku do kolumnowej sali, og- 
lądać ciało profesorskie i przyszły na 
rybek naukowy: studentki i studen- 
tów. 

Tradycyjny ceremonjał, przeczuty 
i przepowiedziany ongiś przez prof. 
Ruszczyca w żywym obrazie za cza- 
sów rosyjskich, po nabożeństwie u 
Św. Jana piękny pochód Magnificen- 
cji na czele Senatu i Dziekanów wy- 
działów w togach i insygnjach, liczne 
korporacje, hojnie upstrzone sztanda- 
rami i zdobne szarfami korporantów, 

czapeczki słuchaczy, wszystko to daje 
całej uroczystości charakter nade: 
malowniczy. 

Przemówienia rektorskie dają słu- 
chającym materjał do rozważania o 
stanie ducha i finansów uczącej się 
młodzieży, o jej nastrojach, chęciach 
i potrzebach. 

I tegoroczny akt, mimo że się co- 
kolwiek różnił w przebiegu od daw- 
niejszych, z powodu zmianu prawne- 
go stanu rzeczy w stosunku Uniwer- 
Sytetu do władz państwowych, miał 
jednak ten swój tradycyjny charak- 
ter. Zapelnila się aula; w pierwszym 
rzędzie zasiada JE. Biskup. Michal- 
kiewicz, p. premjer Prystor, p wojew. 
Świderski, p. wojew. Jaszczołt. p. 

prezyd. Maleszewski, przedstawiciele 
duchowieństwa innych wyznań, wyż- 
si urzędnicy państwówi i administra- 
cyjni, w głębi profesorowie, docenci, 
lektorzy i delegacje korporacyj ze 
sztandarami, grupujące się pod portre 
tami Batorego i Piłsudskiego. 

Ustępujący rektor, prof. K. Opo- 
czyński, po śpiewie chóru akademie- 
kiego odczytał sprawozdanie z ubieg- 
łego roku akademickiego, 1932/33, 

Podajemy trochę cyfr, by się czy- 
telnicy mogli zorjentować jak wielką 
machiną administracyjną i naukową 
jest Uniwersytet, tak nasz, jak i każ- 
dy inny. Profesorów liczy nasz U.S.R. 
102, w tej liczbie 3 honorowych, 32 
zwyczajnych, 44 nadzwyczajnych, 
zast. 12, tytularnych 1, docentów 10 
i lektorów 10. Z grona tego ubyli w 
zeszłych roku zm. b. rektor prof. Wik 

tor Staniewicz, prof. Kłos i ne- 
stor profesury b. rektor A, Parczew- 
ski, pozostawiając po sobie głęboki 
żal wśród kolegów i społeczeństwa. 
Przybyło 6 nowych profesorów. Ilość 
katedr dzieli się na 47 zwyczajnych 
i 54 nadzwyczajnych, liczba sił po- 
mocniczych wynosiła 202 osoby: 19 
adjunktów, 72 starszych asystentów, 
29 pełniących takież obowiązki, 54 
asys. młodszych, 28 zastępców. Z tego 
grona w ub. roku zmarła tragicznie 
H. z Szantyrów  Dowgialewiczowa, 
asyst. zakładu chemji fizjologicznej. 

Urzędników bibljotecznych było 
w ub. roku 16, dwóch inspektorów 
agrodów i folwarków, 27 urzędników 
administracyjnych, 250 niższych fun. 
kcjonarjuszów. 

Ogólna liczba młodzieży studjują - 
<cej wynosiła 3923, z czego rosyjskich 
emigrantów 19, ob. łotewskich 47, li- 
tewskich 16, amerykańskich 4, cze- 
cho-słowackich 2, jeden Szwajcar. 
Najliczniej obsadzony był Wydz. pra- 
wa (1449), potem idzie medycyna i 
humanistyka, najmniej ma słuchaczy 
Wydz. Szt. Pięknych. Mężczyzn u- 
częszczało 2582, kobiet 1341. Nadano 
w roku ubiegłym 17 wyższych stopni 
naukowych, a 417 niższych, zaś prof. 
Marjanowi Zdziechowskiemu i prot. 
uniw. brazylijskiego Cardoso Font2- 

sowi, doktoraty honorwe. Nagrdy о- 
trzymali: docent dr. H. Łowmiański 
(nagrodę im. Barszczewskiego, Aka- 
demji Umiejętności), prof. L. Śleń- 
dziński (nagrodę honorową Instytutu 
Propagandy Sztuki), zaś z funduszu 
im. Marszałka Piłsudskiego otrzymali 
nagrody docenci: J. Hurynowiczów- 
na i S. Bagiński, adjunkt J. Hoppen 
i A. Szturman oraz starszy asystent 
B. Jamonit. 

Na Wydziale Lekarskim przyzna- 
no nagrody d-rom: J. Kruszyńskiemu, 
A. Lapinskiemu, J. Zienkiewiczowi, 

R. Łuczyńskiemu. 

Praca ;profesorów wyraziła się w 
licznych publikacjach w kraju i za- 
granicą, w odczytach i referatach, 
braniu udziału w kongresach zagra- 
nicznych i t. p. 

Mlodziež grupowala się w 72 sto- 
warzyszeniach: kół naukowych było 
25, samorządowych 2, prowincjonal- 
nych 9, narodowoścowych 4, religij- 
nych 2, ideowych 15, sportowych 2, 
korporacyjnych 11, luźnych 3, ostat- 
nio przybyło jeszcze sześć (2 ideowe, 
3 naukowe, I prowincjonalne). 

Stan Bibljoteki był następujący: 
dzieł 367759 tomów, inkunabułów 
143, rękopisów 12625, autografów 393, 
dyplomów 194, atlasów 606, rycia 
5000, nut 988, dubletów druków 
107737, mowych książek wpłynęło 
7565, czasopism 1011 i t. d. Liczba 
osób korzystających z bibljoteki wy- 
nosiła 3140, w tem studentów 2549. 
Z czytelni publicznej korzystały 1694 
osoby, czasopisma czytało 1216 osób. 
Wszystkie te działy wzrosły w liczbę 
zapotrzebowań, rozporządzały zaś do- 
tacjami w sumie 94342 zł. 

Prócz bibljoteki instytucjami ma- 
jącemi bliski kontakt z ludnością by- 
ły kliniki, i tu daje się zauważyć 
wzmożona frekwencja dzięki troskli- 
wej opiecie wzbudzającej ogólne za- 
ufanie: 4875 chorych leżało w szpiła - 
lach, dokonano 5966 operacyj, w 
przychodniach dokonano 23396 ba- 
dań i zabiegów. Kliniki U. S. B. wy- 
magają rozbudowania. W dziale bu- 
downictwa wykańcza się gmach ana- 
tomji opisowej oraz bursę żeńską w 

domu przy ul. Augustjańskiej na gó- 
rze Bouffałowej, obecnie ma on zu- 
pełnie czystą hipotekę, kosztował 
182.744 zł. 

Mimo kryzysu, rok ubiegły był 
dla U. S. B. pomyślny, dzięki pod- 
wyższeniu opłat studenckich, z tych 
opłat Ministerstwo utworzyło specjal- 
ny „fundusz opłat studenekich*, który 
w roku ubiegłym wyniósł 709.313 zł. 
rozdzielony na pracownie, seminarja, 
bibljoteki, wydatki egzaminacyjne, 
domy akademickie i profesorskie, po- 
moc młodzieży, administrację i kon- 
trolę fumduszu. Wydatki budżetowe 
Skarbu Państwa, poza temi kwotami 
wyniosły 2.681.125 zł, 

Kapitały stanowiące własność U. 
S. B. ulokowane w Bankų Gospodar- 
stwa Krajowego wynoszą 92.204 zł. 
i 2.375 dolary, na tę kwotę składają 
się dotacje: marszałką Piłsudskiego, 
(46.395) i dolary, potem R. Sumoroka, 
Rozentala, Wł. Zaleskiego, L. Boch- 
wica, Poniatowskiego, Chicagowska i 
pomniejsze. Stypendja, pożyczki mło- 
dzieży i odroczone opłaty kosztwały 
USB sumę pokaźną 1.109.544 zł. Z 
bezpośredniej pomocy finansowej ko- 
rzystało 1124 studentów, wydatną po- 
moc świadczyli obaj wojewodowie Z. 
Beczkowicz i Wł. Jaszczołt oraz zaw- 
sze ofiarny premjer Prystor. Z przy- 
jemmością usłyszeli zebrani, że daw- 
no zagmatwana sprawa wydajności 
majątków USB z fundacji margra: 

  

J. M. Rektor U. S$. В. dr. Witokd Staniewiw:. 

biny Umiastowskiej, jest już dopro- 
wadzona do normalnego stanu i sy- 

tuacja została opanowana, jak rów- 
nież folwarków Kuprjaniszki i Zakre 
tu. Również na dobrej drodze jest 

  

  

sprawa rewindykacji domów skonfi- 
skowamych dawniej Uniwersytetowi. 

Dziękując wszystkim kolegom za 
współpracę, kończy profesor-rektor 
Opoczyński swoje sprawozdanie, po- 
czem w serdecznych słowach wita no- 
wego rektora, p. Witolda Staniew1- 
cza jako tego, który i z prac i z uro- 
dzenia bliską ma z Wilnem styczność 

i oddaje mu insygnja rektorskie: bec- 
ło i łańcuch. 

Pięknie i serdecznie przemawia no- 
wy rekitor. W mowie jego dźwięczy 
żołnierska nuta obowiązku względem 
Państwa i miłości do nauki, dwėc i 
motywów jego własnego postępowa- 
nia, wszak był żołnierzem niepodleg- 
tości i człowiekiem nauki; jest zie- 
mianinem i urzędnikiem Państwa, 

zna zadania państwowe i czuć było 
ze słów jego, że tej znajomości i speł- 
nienia obowiązków wymagać będzie 
od innych, tak, jak wymagał tego za- 
wsze od samego siebie. 

Po przemówieniu rektorskiem od- 
czytał profesor-rektor wykład: Struk- 
tura gospodarcza Polski. Poczem z*- 
branie zakończono nową formułą: 
zaprzysiężenia, przez usta przedsta- 
wicieli z każdego wydziału studenta 
i studentki. Hel. Romer. 
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Przemówienie J.M. Rektora dr. Witolda Staniewicza 
MAGNIFICENCJO! 

Przyjmując z Twych doświadczonych 
rąk oznaki najwyższej godności akademie 
kiej którą obdarzyć mię chciało zaufanie 
Kelegów, pragnę przedewszysłkiem podkre- 
šliė Twe wiełkie dla Wszechnicy naszej za- 
sługi. 

Dzierżyteś berło Rektorskie w czasach 
niezmiernie dla Uniwersytełu ciężkich. W 
czasach zamętu i niepokoju — i tylko Two- 
jej wielkiej wiedzy, doświadczeniu i spoko- 
jowi, a nadewszysiko gorącemu umiłowaniu 
młodzieży, które zjednało Ci jej serca, zaw- 
dzięczać należy że niejedno zło minęło mury 
nszej Uczelni, niejedno niebezpieczeństko zaże 
gnane zostalo. Niechże powszechny szacu- 
nek i uznanie kolegów oraz wdzięczna miłość 
młodzieży, które Ci towarzyszą, będą za Twój 
trud i pracę najwyższą nagrodą. — Od sie- 
bie zaś dołączyć pragnę gorącą prośbę, byś 
w pełnieniu tych ciężkich obowiązków, któ: 
re przejęłem po Tobie Magnificenejo wspie 
rać mię raczył Swą wiedzą i doświadczeniem 
i darzył nadal Twą serdeczną życzliwością, 
którą zawsze znaleść potrafisz dla ludzi. 

A Wam prześwietne Grono Profesorskie, 
pragnę wyrazić gorącą wdzięczność za to 
zaiste tak nie zasłużone zaufanie, którem 

zechcieliście mnie obdarzyć — oraz złożyć 
tu uroczyste Ślubowanie, że wszystkie swe 
siły poświęcić pragnę dla dobra ukochanej 
wszechnicy Batorowej. — Obyž w drogich 
tych murach — tu w umiłowanem Wilnie, 
rozpalał stę Waszym twórczym wysiłkiem c6 

raz jaśniejszym płomieniem Znicz czystej 
nauki i wiedzy. Obyż swem ciepłem ożyw- 
czem cgarnął Kraj cały oraz ziemie sąsied- 
nie, ed których dzielą nas dzisiaj głazy gra- 
niezne z któremi jednak łączyła nas ongiś 
wielka pełną chwały przeszłość, i kiedyś po- 
łączy, cheę w to wierzyć gęboko jeszcze 
większa i wspanialsza przyszłość. 

A teraz słów parę skierować pragnę da 
was młodzieży ukochana. Przywiodło 
Was w te mury dążenie do zdobycia wiedzy 
i umiejętności, tak potrzebnych w przyszłem 
waszem życiu, coraz cięższem coraz więcej 
wymagającem wysiłków by wypłynąć na je 
go powierzchnię. 

Przedewszysikiem zwracam się do was 
którzy w odwiecznem poszukiwaniu prawdy 
i idealu przyszlišcie tu jedynie do źródła 
wiedzy, pragnąc poświęcić się badawczej pra 
cy naukowej lub służyć sztuce. — Tych Uni- 
wersytet wita najgoręcej — Jesteście naj- 
szezęśliwsi — Danem wam będzie to co jest 
największem szezęściem każdego badacza -- 
radość twórczej pracy. Dla niej poświęci- 
tie chętnie godności i zaszczyty oraz korzys- 
ci materjalne na które liczyć nie możecie. 
Za ten wasz wzniosły idealizm wszechnica 
nasza otoczyć was pragnie najtroskliwszą «- 
pieką i przyjść z pomocą w waszych studjach 
w was bowiem widzi najlepszą przyszłość na 
rodu, Poświęcając się twórczej pracy badaw- 

czej może najlepiej pracować będziecie dla 
Państwa i jego przyszłości, gdyż tylko te 
państwa i narody są siłne i potężne których 

  

nauka, sztuka i kultura na wysokim stoi po: 
ziomie. 

Z kołei słów parę przemówić pragnę 43 
was, którzyście tu przyszli odnalazłszy już 
w sobie swe powołanie życiowe i tylko Szu- 
kać pragniecie wiedzy i umiejętności które 
pozwołą Wam w dalszym życiu realizować 
zakreślone sobie cele. I tych gorąco witam 
gdyż jesteście elitą, której zwycięstwo hbe- 
dzie w życiu udziałem. Stosunek wasz do ży- 
cia jest bowiem czynny i czynnym pozosta- 
nie, będziecie więc budowniczymi, naszej 

przyszłości. 

I jeżeli pragnę wam złożyć w tej chwili 
gorące z głębi serca płynące życzenia, poto 
by Wzorem i Drogowskazem w waszem przy 
szłem życiu były dwie potężne, spiżowe po- 
stacie z któremi historja związała nasz Uni- 

wersytet, Stefan Batory, založyciel naszej 
Uczełni który potężną swą wolą łamał nie- 
moc zewnątrz i wewnątrz Państwa — i Jó- 
zef Piłsudski jej Wskrzesiciel, który naród 
wasz wywiódł z domu niewoli i ku wiełkim 
prowadzi przeznaczeniom. 

I jeżeli kiedy przyjdzie na was zła godzi- 
na zwątpienia, gdy piętrzyć się przed wami 
będą niby nieprzebyte turnie tatrzańskie 

przeszkody, gdy staniecie wobec zda się nie 
do przebycia ściany, pomyślcie zawsze, że tu 
w tych murach przed 50 laty mały Ziuk Pił 
sudski stanął w warunkach tak beznadziej 

nych, że tyłko słowa Dantego „Lasciate ogni 
speranza“, tę kheznadziejność odtworzyć то- 
ga. A jednak jej nie uległ — i skup 
swem twórczem sercu litewskiem śŚpiżową 

wolę, skruszył wszystkie przeszkody z gru- 
z6w ich wzniósł ten przybytek wiedzy i 
klęskę swych lat młodych na wasze przekuł 
zwycięstwo. 

Pomyślcie © zwycięskim Wodzu PHsud 
skim który na błoniacąh Krakowskich, skad 
przed laty wysłał na polską wojnę pierwszy 
mały pod wodzą Byliny patrol, przed paru 
dniami przeżywał przecudny rapsod ułański. 
z bchaterstwa wszystkich walk i pobojowisk 
polskiej kawalerji wysnuty. Rapsod w hol- 
dzie pamięci Wielkiego Króla i Wodza, eo 
sławę jazdy polskiej w zwycięstwie pod 

Wiedniem uwiecznił. Nie będzie wówczas 

dla Was przeszkód nie do pokonania, A 
wreszcie zwraczm. się do Was, nierozbudzo- 
nych jeszcze, którzy prawem bezwładu za- 
pełniliście aule nasze po ukończeniu szkoły 
Średniej, Życzę Wam gorąco, by Uczelnia 
nasza dopomogła Wam odnaleźć umiłowanie 
t powołanie życiowe, odpowiadające waszym 
zdolnościom i możliwościom. By rozbudziła 
w was ten czynny i twórczy stosunek da 
życia, bez którego nie masz w nim zwyeię: 
stwa. A czynnym i twórczym można i nale 
ży być na każdem nawet najskromniejszemm 
stanowisku — pamiętając iż obowiązkiem na 
szym jest zawsze więcej dawać niż brać w 
życiu, a gdy jest inaczej to życie ten wielki 
sprawdzian ludzkich czynów i wartości od- 
dziela plewy od ziarna. Moment w którym 
wejdziecie w życie wymagać od was będzie 

  

     

    

dużego wysiłku — jeżeli go nie potraficie 
wydobyć z siebie życie przejdzie nad wani 
do porządku dziennego, i proces selekcji któ 
ry mniej boleśnie, z mniejszą stratą wysił 
ków winien był być dokonany w szkołe śred 
niej, cdbędzie się tu w naszych murach, al: 
bo co jeszcze gorsze po ich opuszezeinu w 
życiu. Przystępujemy dzisiaj do wspólnej 
wytężonej pracy. Pamiętajcie że praca tylko 
w zgodnym wykonana wysiłku — przynieść 
może płon obfity, To też uczcie się rozumieć 
przeciwników waszych. Szukajcie w nich nie 
tylko tego co was od nich dzieli ale umiejcie 
znaleźć w nich to, co wszystkich nas w tych 
murach zjednoczyć winno: gorące umiłowa- 
nie i szukanie prawdy. Wiedźeie że Polska, 
by mogła istnieć musi być silną i potężną — 
i różnych musi mieć synów, przyczem «а 
wszystkich pragnie być matką a nie mace 
chą. Nie dopuszczajcie więc do młodych 
sere waszych głosów nienawiści, jeno w wyš- 
cigu czynnej miłości ku Ojczyźnie — odnaj 
dzcie przysługujące wam w niej miejsce. 
Pamiętajcie że Uniwersytet to nie tylko pro- 
fesorowie, to przedewszystkiem młodzież 
która gdy jest pełna zapału i twórcza, wy- 
dobyć z profesorów potrafi więcej, niż gdy 
jest bierna i gnuśna, Zwłaszcza tu w Wit 
nie — gdzie dzierżymy spuściznę po daw- 
nym Uniwersytecie Wileńskim od młodzieży 
nuszej więcej się spodziewać możemy i mu- 
simy. Jesteście bowiem spadkobiercami tych 
eG wzlatać umieli 

W rajską dziedzinę ułudy 
Kędy zapał tworzy cudy 
Nowości potrząsa kwiatem 
i obleka w nadziei złote malowidło. 

Za chwilę złożycie symboliczną przysię- 
gę. Niechże nie będzie ona tylko ezezą for- 

malnością jeno urcczystem śŚlubowaniem 
wcbec tych wielkich Duchów które się uno- 
szą w tej chwili pomiędzy nami gdyż tu « 
tych murach przeszła w młodość górna i 
chmurna, tu gdy złamane odrzucone miecze 
rozległ się głos ich złotostunnej hariy poezji 
zapalającej przed narodem jutrzenkę Swob" 
Gy za którą przyszło bawienia Słońce. 

    

jest jedną z najpoważniejszych 

kowych w Polsce, 

płaci od wkładów najwyższe oprocentowanie, 

zapewnia zwrot wkładów w każdym terminie 

i na żądanie w walucie złotej. 

  

instytucyj ban- 

  

Byrd wyruszył do bieguna 
Południowego. 

  

    
BOSTON (Pat). Adm. Byrd w to- 

warzystwie 70 ftowanzyszy wyruszył 
dziś na pokładzie okrętu „Jacob Rup 
pert“ do Bieguna Południowego, do 

którego zamierza dotrzeć w dn. 1 sty 

cznia 1934 roku. 

—:4%): — 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PAT). — Dewizy: Londyn 

27,61 — 27,62 — 27,75 — 27,48. Nowy York 
5,92 — 5,96 — 5,88. Kabel 5,93 — 597 — 
5,89. Paryż 34,91 i pół — 35,00 — 34,83. —- 

Szwajcarja 172,82 — 17325 — 172,39. Wło- 
chy 46,84 — 47,07 — 46,61. Berlin w obe. 
pryw. 212,45. 

PAPIERY PROC.: 
DOLAR: 

  

Pożyczka bud. 38,65. 

5,85 — 5,86. — RUBEL zł. 4,39. 

    

Drzewka owocowe 
pierwszorzędnej jakości sprzedaje 

Zakład Sadowniczy „GLINKA* 

(własność Krakowskiego Tow. Ogrod: 
niczego) Prądnik Czerwony p. w miej- 

scu. Ceny b. przystępne. 
— 

FĘEPESZE 
Od p. ministra Zawadzkiego, 

adresem rektora i Senatu. 

„Serdeczne życzenia na nowy rok 
A: przesyła” 

(—) WŁ Zawadzki. 

Od ks. arcybiskupa Jałbrzykowskie 
go z Rzymu pod adresem Magnificen- 
cji rektora Staniewicza: 

„Przyjechać nie zdążę. Magnijicen- 
cji, Dostojnym Profesorom, ukochanej 
młodzieży — życzenia błogosławieńst- 
wa Bożego” 

(—) Arcybiskup Jałbrzykowski. 

pod Od marsz. Raczkiewicza pod adre- 
sem Magnificencji Rektora Staniewi- 

cza: 
„Przy Nowym Roku składam na 

ręce Magnificencji życzenia Uniwersy- 
tetowi pomnożenia chwały nauki pol- 
skiej, młodzieży — wzbogacenia umy* 
słu i serca ku pożytkowi Państwa ! 
Narodu'. 

(—) Władysław Raczkiewicz 
Marszałek Senatu. 

Ks. prof. Meysztowicz nadesłał Z 
ambasady przy Watykanie najserdecz 
niejsze powinszowania, 

  

Żywot i Śmierć 
Gazety .przyniosły wiadomość o 

zgonie gen. Judenicza. 
Nazwisko to było przed 14 laty 

głośne w całej Europie, zwłaszcza 
Wschodniej. Judenicz — Kołczak -— 
Wrange iki 
rosyjskich „białych * wodzów zwra- 
cały się w latach 1918—20 oczy miljo- 
mów ludzi. Z nazwiskami temi łączyły 
się ostatnie nadzieje ginącej w krwa- 
wych łunach bolszewickiego pożaru 
carskiej, kontrrewolucyjnej Rosji. 

Carski generał. Mikołaj syn Miko- 
łaja Judenicz należał do starego, od- 
danego caratowi duszą i ciałem po- 
kolenia. Urodzony jeszcze za pano- 
wania Aleksandra Il-go, przeżył 3-ch 

carów, służąc im „wieroj i prawdoj“ 
do ostatka. Po ukończeniu akademji 
wojennej, bawił czas jakiś w War: 
szawie, Losy 'pchały go jednak ku 
Azji. Po pobycie w Turkiestanie, bie- 
rze udział w wyprawie do sąsiedni- 
go Pamiru, bije się na wojnie rosyj- 
sko-japońskiej, wreszcie otrzymuje 
stanowisko na Kaukazie. Szereg lat, 
spędzonych w środkowo-azjaytekich 
posiadłościach imperjum rosyjskiego 
predystynowało go na znawcę tain- 
tejszych stosunków i terenu. Na Kau- 
kazie posuwał się Judenicz stopniowo 
po szczeblach hierarchji wojskowej, 
osiągając w chwili wybuchu wojny 
światowej stanowisko naczelnika 
sztabu kaukaskiego okręgu wojenne: 
go. Wojna, a zwłaszcza operacje wo- 
jenne przeciwko Turkom pozwoliły 
zabłysnąć w całej pełni tałentom 
wojskowym  50-letniego podówczas 
sztabowca. Walcząc zwycięsko z Tur- 
kami w bitwach pod Sarykamysz, 
Mamachatun, Erzindżan i in., zdoby- 

                      

gen. Judenicza, 
wa Judenicz — już jako naczelny 
wódz frontu kaukaskiego — silnie u- 
fortyfikowaną stolicę Armenji Erze- 
rum. Suksec ten rozsławił nazwisko 
Judenicza wśród aljantów, nie mó- 
wiąc o samej Rosji. Odtąd (1917 r.) 
cieszy się Judenicz opinją jednego z 
najlepszych i najszczęśliwszych gene- 
rałów. 

Rewołucja. Niestety nie było są- 
dzonem Judeniczowi zakończyć swej 
karjery pogromem wojsk tureckich. 
Przyszła rewolucja rosyjska. Przyszła 
abdykacja cara i gwałtowne zmiany 
na najwyższych stanowiskach. Odwo- 
łang też z Kaukazu gen. Judenicza. 
Przez całą szeroką „Matkę-Rosję” 
jedzie na rozkaz rządu tymczasowe- 
go odwołany generał do Petersburga 
i ogląda na własne oczy szybko po- 
stępujący rozkład cesarstwa. Tam, na 
skalistych wyżvnach „Zakawkazja”, 
w ciągłych, zwycięskich bojach z mu- 
zułmanami panował jeszcze w armji 
rosyjskiej, prowadzonej przez Jude- 
nieza dawny duch, dawna wierność 
„cariu i otieczestwu*. Tu, na północ 
od Kaukazu, na całej przestrzeni Ro- 
sji europejskiej szedł już głuchy po- 
mruk rewolucji, wypełzały na widow- 
mię ukryte dotychczas siły wywroto- 
we. Można sobie wyobrazić, jak dzia- 
łało to wszystko na starego wojow- 
nika! Jakże obcym i wstrętnym wy- 
dawać mu się musiał defetyzm tych 
nowych, rewolucyjnych władców Ro- 
sji! Co musiał przeżywać patrjotycz- 
nie i monarchistycznie mastrojony 
służbista na widok rozprzężonego, o- 
puszczającego front zachodni całemi 
masami żołnierstwa, na widok roz- 
wydrzonego demagogicznemi hasłami 

  

chłopstwa, na widók (panoszących się 
po petersburskich ministerstwach lu 
dzi, których jedyną zaletą był może 
tylko rewolucyjny entuzjazm? Rych- 
ło przyszły na starego generała ter- 
miny jeszcze gorsze. On, pogromca 
Turków i zdobywca Erzerumu, ukry- 
wać się musiał, niby ścigany zwierz 
przed okiem władz bolszewiekich, wy 
łapujących gorliwie wszystkich rze- 
czywistych i urojonych kontrrewolu- 
cjonistów. W trwodze i niepewności 
zeszło tak Judeniczowi kilka ponu- 

rych miesięcy w czerwonym Lenia- 
gradzie. Udało mu się w końcu zbiec 
do gościnnej Finlandji, wraz z falą 
innych emigrantów. Nie chciał ugiąć 
głowy przed nowym rządem rosyj į- 
skim — nie było więc dlań miejsca 
w nowej, rewołucyjnej Rosji. 

Marsz na Petersburg. Judenicz 
znalazł się w Fimlandji. Był przygnę- 
biony, lecz nie złamany. Chciał walki 
z bołszewikami. Nie wierzył, by mo- 
gła runąć tak szybko i bezpowrotnie 
„jedinaja i niedielimaja*. Sądził, że 
czerwona Rosja to tylko koszmar, któ 
ry zczeźnie za pierwszym błyskiem 
miecza pod Erzerumu. Zaczął orga- 
nizować „biały* front przeciw bol- 
szewikom. Skupił przy sobie zbiegów 
rosyjskich. Rozwinął akcję w Finlan- 
dji, Estonji i Łotwie. Nawiązał kon- 
takt z Franuzami i Anglikami, pro- 
sząc ich o poparcie. Skomunikował 

i żywionym analogicznemi pla- 
nami admirałem Kołczakiem 
w Omsku, Kołczak zkolei zwrócił się 
do generała fińskiego Mannerheizna 

z prośbą o poparcie Judenicza. Man- 
nerheim postawił swoje warunki w 
postaci uznania niepodległości Fin- 
landji i pewnych ustępstw terytorjal- 
nych. Judenicz warunki te przyjął i 
niezwłocznie opracował plan natarcia 

   

fińsko-rosyjskiego ma Petersburg. 
Chodziło jedynie o sankcję admirała 
Kołczaka, który sprawował naczelne 
dowództwo nad wszystkiemi walczą- 
cemi przeciw bolszewikom oddziała- 
mi, kierując z Syberji całą kontrre- 
wolucyjną akcją wojenną. Kołczak 
sanikcji swej nie udzielił, uważając 
widocznie, że niepodległościowe asp)- 
racje Finlandji uwłacza ją imperjaliz- 
mowi rosyjskiemu i hasłom „wieli- 

K jedinoj, niedielimoj . Polityczna 
krótkowzroczność Kołczaka srodze się 
zemściłą na Judeniczu, a pośrednio 
i na samym admirale. Gen. Manner- 
heim i cała Finlandja odrazu ostygły 
w swych sympatjach dla „białege' 
ruchu rosyjskiego, pozostawiając go 
własnym siłom. A siły te były zbyt 
słabe, by stłumić rewolucję. 

   

  

Judenicz — wobec fiaska sojuszu 
z Finlandją — przenosi swą działał. 
ność do Estonji. Tu zaczęła się ta sa-. 
ma gra polityczna. By uzyskać czyn- 
ną pomoc Estonji w walce z bolsze- 
wikami, należało uznać estońską nie- 
podległość, rezygnując tem samem z 
maksymalistycznego programu .Koł- 
czaka. Judenicz i w tym wypadku 
wykazuje rozum polityczny, godząc 
się na estońskie warunki. Judeniczo 
wi chodziło o jak najrychlejsze zor- 
ganizowanie ofenzywy na Petersburg. 
26 sierpnia 1919 r. odbyła się w Ry- 
dze naradą wojenna z udziałem: gen. 
Laidonera (Estonja), gen. Desinow, 

płk. Bermont-Awałow (Rosja), płk 
Kalninsz (Łotwa), płk. Beniaszewi 
(Litwa) i kpt. Mysłowski (Polska). 
Uchwalono stworzyć wspólny front 
przeciwbolszewieki od Bałtyku aż po 
Karpaty. Pierwszym etapem tej akcji 
miał być marsz gen. Judenicza na 
Petersburg. 

Bermontjada. Zdawało się, że tyia 

  

    

razem impreza zwycięzcy z pod Erze- 
rum się uda. Armja jego złożona, z 
ochotników posuwała się zwycięsko 
na północo-wschód, iprąc z południa 
na Petersburg. Miejscowości jedna po 
drugiej wpadały 'w ręce „białych*. 

Czynne poparcie aljantów (misja fran- 
cuska i eskadra marynarki angiel- 
skiej), jak również Estonji, Łotwy | 
Finlandji było zapewnione. Dni re- 
wolucji, (przynajmniej na północno- 
wschodnim obszarze Rosji zdawały 
się policzone. 

A jednak — nie udało się. Pomię- 
dzy Judewiczem a sojusznikami wy- 
nikły rozdźwięki. Szczególnie silny 
cios dla imprezy generała stanowiła 

t. zw. bermontjada. Mianowicie, sta- 
cjonowany ze swym świetnie wyekwi- 
powanym oddziałem w Mitawie płk. 
Bermont-Alwałow zaczął prowadzić 
względem Judenicza podwójną grę. 

Niby mu pomagał, a jednocześnie 
snuł plany działania na własną rękę 
i to ze szkodą dla krajów bałtyckich. 
Litwa, Łotwa i Estonja zaczęły trak- 
tować Bermonta jako wroga. Wkrót- 
ce doszło pomiędzy Bermontem a ©- 
chotniczemi oddziałami litewskimi i 
łotewskiemi do otwartej walki. Ber- 

mont posunął się z Mitawy na Rygę. 
Dla rządu łotewskiego nastały dni tra - 
giczne. Musiał on nawet szukać schsv 
nienia na pokładach wojennych okrę- 
tów angielskich. Jednocześnie Litwi- 
ni w ciężkich walkach pod Radziwi- 
liszkami i Poniewierzem usiłowali wy 
rzucić benmontowych rabusiów Z 
kraju. 

Na całej tej bermontjadzie ucier- 
piał jprzedewszystkiem Judenicz. Al- 
jamci bałtyccy odwrócili się od niego, 
podejrzewając, że i on ma złe zamia- 
ry względem młodziutkich, z trudem 
tworzących swój byt niepodległy kra- 

  

jów: Estonji, Łotwy i Litwy. Próżno 
Judenicz odżegnał się od Bermonta, 
nazywając go zdrajcą ojczyzny. Próż- 
no posunął się pod sam Petersburg. 
zajmując Gatezyno i Kraśne Sioło. U 
samych bram północnej stolicy carów 
został (przez bolszewików  ode- 
pchnięty. 

Katastrofa. Ofenzywa Judenicza 
załamała się gwałtownie. Zapewne, 

były tu z jego strony błędy taktyczne. 

Brak łączności, niesubordynacja tego 
czy owego podwładnego, nieuzgod- 
niona współpraca broni, biorących 
udział w natarciu ma Petersburg. 
Głównie jednak i przedewszystkiem 
klęskę Judenicza przypisać bodaj na- 
leży błędom politycznym, mieumiejęt- 
ności wykorzystania sojuszników, 

wreszcie niezdecydowaniu. 

5 grudnia 1919 r. Judenicz uznał, 
że sytuacja jest beznadziejna. W parę 
dni potem generał został aresztowany 

przez osławionego Bułak-Bałachowi- 

cza, który podobno miał zamiar sprze 

dać Judeniczą bolszewikom. W ostat- 
niej chwili uratowali go Estończycy. 
Omal więc nie powtórzyła się historja 
admirała Kołczaka, sprzedanego w Ir- 

kucku bolszewikom przez niemniej 
od Bałachowicza osławionego gen- 

Gajdę. 

Epiłog. W styczniu 1920 r. zaża- 
dano od Judenicza natychmiastowe89 
opuszczenia Tallina. Widocznie bol- 
szewikom nie było na rękę, by niedo- 

szły zdobywca Petersburga, siedzia 
tak blisko sowieckiej granicy. Jude 
niez wyemigrowuje przeto do *Francj;, 

gdzie s spędza ostatnich ikiłkanaście la 
žycia. įpotudniu Franeji, pod 5107 
neczną Niceą, która mu zapewne przy Т 
pomniala stoneczny Kaukaz zamkn4 
stary carski general przed kilku dnia” 
mi powieki do snu'wiecznego. New 
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Przymus, krzywdzący właścicieli przeludnionych Po spelnionym obowigzku—ofiarnošė. 
drobnych nieruchomości. 

Przymus dołączenia się do istnie- 
jącej sieci kanalizacyjnej i wodocią- 
gowej, zawarty w ,„„Przepisach w p 
dmiocie korzystania z miejskiej wody 
i urządzeń kanalizacyjnych m. Wii- 
na“, a stosowany przez magistrat wi- 
leński do posesyj mieskanalizowa 
nych, uważamy zasadniczo za rzecz 
b. pożyteczną zarówno dla poszcze- 
gólnych mieszkańców, jak i całych 
dzielnie, gdzie się domy te znajdują. 

Higjeniczne warunki naszych 
przedmieść pozostawiają wiele do ży 
czenia. Niejedno podwórze posesji, 
nieskanalizowanej i nie posiadającej 
nawet ścieków, a takich jest niemało, 

podobne jest do wielkiej gnojówki, 
gdzie hodują się niezliczone kultury 
bakteryj chorobotwórczych. Lokato- 
rzy domów, nie posiadających ani 
wodociągu ani ścieków, wiedzą do- 
brze w jak przykry sposób fakt ten 
odbija się na życiu codziennem. Z 
tych też względów możnaby uważać 
sankcje „przymusu* za łagodne, za 
niezbyt prędko prowadzące do celu. 

Dlaczego więc ten przymus nazwa- 
liśmy — krzywdzącym? 

Radni miasta Wilma, uchwałając 
S 8, którego treść  przytoczyliśmy 
wczoraj, opierali się na odpowiedniej 
ustawie, która mówi o przymusie do- 
łączania się do kamału i wodociągu 
miejskiego. Ustawa ta przewiduje op- 
łaty „przymusowe od sztuk bydła, 

od metra ogrodu, w postaci procen- 
tów od komornego, — nie mówi jed- 
nakże nic o liczbie Jokatorów. 

Radni miasta Wilna uchwalili na- 
tomiast — ustalanie wysokośc 
kanalizacyjnych oprzeć o ilc 
torów. W tym właśnie sposobie obli- 
czania tkwi krzywda i niesprawiedli- 
wość, o których piszemy, 

Obecna Sytuacja ekonomicznu 
przełudniła małe niedrogie lokale dro 

bnych posesyj, położonych na ulicach 
przedmieść, Zamieszkuje je przewaž- 
nie skrajna biedota, ledwie wegetu- 
jąca i w dobrym dla właściciela po- 

  

   

   

   

sesji wypadku płacąca grosze za lo- 
kale zajmowane. 

Sposób obliczania opłat „przymu 
su' od ilości lokatorów obciąża te 
przeludnione (posesje miewspółmies 
nie w stosunku do ich dochodowości, 

a często nawet w stosunku do tych 
opłat, któreby posesja uiszczała za 
wodę i kanalizację razem, gdyby po- 

siadała wodociąg i Ścieki. Łatwo to 
obliczyć. Dom, mający 15 lokatorów 
a stojący przy ulicy skanalizowanej 
i zaopatrzonej w wodociąg, a mie 
przyłączony do tych sieci, płaci mic- 
sięcznie-tytałem przymusu około 10. 
złotych. Gdyby bvł przyłączony do 
tych sieci płaciłby mniej t.j. ok. 5—0 
złotych. Wiemy bowiem, że rodziny 

zamieszkałe w lokalach, gdzie niema 
wygód, używają stosunkowo mało 
wody — znacznie mniej (w 3 lub 4 
razy) niż 37 litrów na osobę dziennie, 
jak to liczy magisirat. 

Właściciele przeludnionych drob- 
nych posesyj, krzywdzeni przez „przy 
mus“, mają jedno wvjście: — jak naj- 
prędzej przyłączyć się do sieci. 

W dzisiejszych warunkach ekono- 
micznych jest to dla wielu nieosią- 
galne, — dla wielu zaś wogóle pozo- 
stanie niewykonalnem. Koszta inwe- 
stycyj są tak duże @а wielu posesyj 
drobnych, że nigdy się nie opłacą. 

Rozumiał to już magistrat w okre- 
sie względnie dobrej konjunkiury t. j. 
w roku 1927, skoro „Przepisy* uch- 
walone przez Radę Miejską w 927 r., 
zaopatrzył w taką uwagę: 

„W wypadkach, gdy posesja, pod- 
legająca skanalizowaniu, jest małej 
wartości w stosunku do kosziu kana- 

| KAŻDY, 
kto opłaci 1 ogłoszenie 

na I, II lub III stronie 
„Kurjera Wileńskiego" 

będzie miał je umieszczone 

jednocześnie w 4-ch pismach 

najpoczytniejszych w  Wileń- 
szczyźnie i Nowogródczyżnie: 

1) w Kurjerze Wileńskim 

2) w Kurjerze Baranowickim 

3) w Kurjerze Lidzkim 

4) w Kurjerze Wileńsko- 
Nowogródzkim 

OGŁOSZENIE 
w „Kurjerze Wileńskim, 
to najtańsza i najskuteczniejsza 

REKLAMA 

Wilno, ul. Biskupia 4, tel. 99 

BEZSENNOŚĆ 
wyniszcza organizm 

i powstaje głównie wskutek zaburzeń układu 
nerwowego. Sztuczne środki nasenne nie dzia 
łają na dłużej, a wywołują stępienie i zanik 

wrażliwości nerwów. 

Tylko zioła Magistra Wolskiego „Pasiverosa” 
zawierają Kwiat Męki Pańskiej (Passiflora) 
i idealnie łagodzą zaburzenia systemu nerwo 
wego (nerwicę serca, bóle głowy, histerje) 
oraz sprowadzają krzepiący sen, identyczny 
ze snem naturalnym. Już po krótkim czasie 

"stosowania cały system nerwowy powrąca de 
stanu normalnego. 

Zioła ze znak ochr. „Pasiverosa“ 

Do nabycia w aptekach, drogerjach (składach 
aptecznych) lub w wytwórni: Magister Wiolski 
"Warszawa, Złota 14. Objaśniające broszury 

wysyłamy bezpłatnie. 

  

   
  

lizacji, a właściciel żest niezamožny, 
przysługuje prawo Radzie Miejskiej 
na każdorazowy wniosek Magistratu 
©d kosztów urządzenia kanalizacji 
właściciela zwolnić i dokonać roboty 
na koszt gminy w całości lub części*. 

Stanowisko takie jest słuszne. 
Tem bardziej należy stosować podob- 
ne ulgi w obecnych warunkach. 

Magistrat jednak w praktyce jest 
bardziej bezwzględny. 

Należałoby umożliwić właścicie- 
lom drobnych posesyj mniej kosztow - 
ne przyłączanie się do sieci. Magistrat 
móglby doprowadzić 'w czasie robót 
inwestycyjnych, kanał czy wodociąg 
w obręb posesyj drobnych. Mógłby 
udzielać pożyczek, Mógłby sam wy- 
Ъча СНЕНТЕТОЕОЯЕЫ 

  

konywač ma terenie posesyj roboty 
inwestycyjne, a potem należność 
kładać na raty. Wyjść z sytuacji jest 
wiele. Magistrat jednak obrał jedno—- 
bezwzględne. 

Rozumował, że właściciele po 
syj, przyciśnięci opłatą „za nie* 
czem jprędzej przyłączą się do kana- 
łu, aby płacić już za realne korzyści, 
— nie wziął pod uwagę jednak obec- 
nej sytuacji ekonomicznej. 
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Dlatego też „Przepisy...', zawie- 

rające przymus, muszą w czasie jak 
najbliższym ulec zmianom, któreby 
obciążenie za niekorzystanie z wodo- 

ciągów i kanalizacji sprawiedliwie 
rozłożyło między rentowne i mniej 
dochodowe posesje. (h) 
  

Alarm lotniczy. 
Plakaty w mieście. 

Wczoraj na ulicach miasta rozlepione zo. 
stało obwieszczenie treści następującej: 

W dniach 18 i 19 października 1933 roku 
odbędą się ćwiczenia obronyy przeciwłotu: 
czej i przeciwgazowej, mające na celu szko 
nie ludności cywilnej na wypadek wojny. 
Poniższe zarządzenia mają moc obowiązują- 

cą w stosunku do wszystkich obywateli, stale 
i czasowo zamieszkujących lub przebywają. 
cych na terenie miasta Wilna, analogicznie 
jak w czasie wojny. 

1) Z chwilą zbliżenia się płatowców bę- 

dzie zarządzony „Ćwiczebny ałarm lotniczy 
O ćwiczebnym alarmie lotniczym ludność po 
wiadomiona będzie zapomocą: w dzień syg. 
nału przez nieprzerwane długie gwizdy sy- 
ren w ciągu 1—2 minut, w nocy — zaś nie. 
zależnie od sygnału syren nastąpi jednoczes- 
ne zupełne zgaszenie świateł elektrycznego i 
gazowego. 

2) Z chwilą ćwiczebnego alarmu gazowego 
należy: stosować się do zarządzeń starosty, 
policji państwowej oraz organów OPL. i stra- 
ży obywatelskiej, posiadających i kolo 

rowe na prawem ramieniu; Opuś natych- 
miast ulice i place publiczne, chroniące się do 
pomieszczeń uszczelnionych publicznych, oz- 
naczonych żółtym trójkątem, lub pokoju usz- 
czelnionego we własnem mieszkaniu; Pojazdy 
konne i mechaniczne winny się schronić w 
podwórzach najbliższych domów lub w miej 
scach wskazanych "rzez organy policyjnej 
lub straż obywatelską; W nocy ograniczyć 
światło w mieszkaniach do minimum, okna 
zaś szczelnie zasłonić, by światło nie było wi 
doczne nazewnątrz. Nie wolno: przebywać na 
ulicach, placach, na dachach domów i balko 
nach; prowadzić prywatnych rozmów tele- 
fonicznych z wyjątkiem wzywania pomocy 
straży pożarnych, sanitarnych i policji; pod. 
chodzić do mieisc wybuchu petard. 

3) Z chwilą zakończenia alarmu będzie po 
dany sygnał „Zakończenie ćwiczebnego alar- 
mu lotniczego* Sygnał ten będzie podany za 
pomocą: w dzień — 1—2 minutowego przery 

    

    

  

   

      

   

  

    

wanego gwizdu syren. w nocy zaś, niezależnie 
od sygnału syren, przez jednoczesne zapale 
nie światła elektrycznego i gazowego. 

4) Na sygnał „zakończenie czebnego a 
larmu lolmiczego* życie w mieście powraca 
do normalnego trybu. 

Winni niestosowania się do powyższych 
zarządzeń będą pociągani do odpowiedzialno- 
ści. : 

Jednocześnie ostrzegam, że niewykonanie 
powyższych poleceń może spowodować po- 
niesienie osobistych strat materjalmych oraz 
wypadki zranień, 

Ćwiczenia te mają na celu: 1) wzmóc 

wśród ludności m. Wiilna zrozumienie powsze 
jak doniosłem i koniecznem jest w do- 

bie dzisiejszej należyte zorganizowanie obro 
ny własnego życia i mienia, życia swych ro- 
dzin i całości domów i ognisk rodzinnych 
przed najazdem powietrznym; 2) stwierdzić 
w jakim stopniu ludność m. Wilna przygoto 
wana jest do obronv przeciwgazowej i prze- 
ciwlotniczej, wykazać braki i usterki tej obro 
ny; 3) wykazać, że naloty samolotów nieprzy 
jacielskich osiągaja znikome skutki i wyrzą 
dzają niewielkie tylko szkody, jeżeli ludność 
cywilna spełnia ściśle zarządzenia władz i jest 
ze sposobami obrony własnej należycie i 
szezegółowo zaznajomiona i poinformowana. 

Jest obowiązkiem obywatelskim wszystkiech 
i każdego z osobna mieszkańca i mieszk. m. 
Wilna przy sposobności tych ćwiczeń współ. 
działać usilnie w podniesieniu zainteresowa 

ia wśród społeczeństwa sprawami obrony 
eiwlotniczo-gazowej. Do obrony tej jak 

siadomo wszystkich, w czasie pozoju przygo 
towuje ludność cywilną LOPP (Liga Obrony 
Powietrznej Państwa| Działalność przeto i 
prace LOPP zasługują na powszechne maso- 
we poparcie wszystkich bez wyjątku obywate 
li we własnym ich dobrze zrozumianym inte 

resie. 2 

  

   

   

    

  

   

    

(—) Wacław Kowalski 
starosta grodzki. 

Maski. 
Podczas napadu lotniczo — gazowego jed 

nym z podstawowych środków obrony jest 
maska przeciwgazowa, lecz pewien procent 
ludzi zawsze będzie tych masek pozbawiony. 
Nie mogą np. maską się posługiwać starzy, 
niemowlęta, chorzy na astmę i t. p. 

Krótko mówiąc, maska jest doskonałym 
sprzętem, lecz nie zawsze będzie się ją po 

siadało. Dlatego też ludność cywilna musi 
poważnie pomyśleć o dostosowaniu swoich 
mieszkań do napadów gazowych. Trzeba 
umieć uszczelnić okna, drzwi, piec i inne o!- 
wory, prowadzące nazewnąjrz. Należy też po 
myśleć o tem, aby szyby nie powylatywały od 
wybuchów bomb (w czasie ćwiczeń używane 

będą petardy). Dobre okienice, maty wojło- 
kowe, a nawet zwykły siennik mogą w takim 
wypadku oddać nieocenione usługi. 

Trzeba też przygotować się do tego, aby 
m mieszkania nie wychodzić przez 3 — 5 go 
dzin, a więc zgromadzić żywność, przedew- 
szystkiem zaś dużo wody. 

Siedząc w mieszkaniu, musi każdy pamię 
ltać, aby niezużywać dużo tlenu, a więc nie 
pracować fizycznie, nie palić świec, lamp 
naftowych (tylko w razie ostatecznej koniecz 
ności) oraz papierosów. W mieszkaniu zacho 
wywać spokój i pilnie madsłuchiwać wszel- 
kich sygnałów, powstających w związku « 
alarnem. 

Obligacje P. N. na Skarb i cele publiczne. 
Zebrani w dniu 10 bm. rb. wicepre 

zesi i sędziowie Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie, w ogólnej liczbie 16 osób, pod 
przewodnictwem prezesa Sądu Apela- 
cyjnego, na wniosek swego prezesa 
jednogłośnie uchwalili: 

„Witająe z radością fakt, iż pożyczka na 
rodowa została subskrybowana w wysokości 
2 i pół razy większej, niż pierwotnie emito- 
wane i w poczuciu obewiązku obywatelskie- 
go, zrzekamy się na rzecz Skarbu Państwa 
wpłaconych przęz nas w październiku r. b. 
rat na Pożyczkę Narodową i rezygnujemy 
z otrzymanych na tę kwotę obligacyj Pożycz 
ki, ufni, iż skromny przykład nasz znajdzie 
chętnych naśladowców wśród członków na- 
szej rodziny sądowniczej i choć w nieznacz 
nej mierze przyczyni się do ułatwienia Rządo 
wi dalszych jego posunięć w dziedzinie finan 
sowej. Panu Prezesowi Wacławowi Wyszyń 

skiemu za jego inicjatywę wyrażamy słowa 
podziękowania. $ 

Urzędnicy Starostwa i Wydziału 
Powiatowego w Słonimie podpisali w 
dniu dzisiejszym następujący list: 

Do Wojewódzkiego Komitetu Pożyczki Nav. 
w Nowogródku. 

W, związku z podpisaniem przez nas dek 
laraeji subskrypcyjnej Pożyczki Narodowej, 
my, niżej podpisani, oświadczamy, że zasub 
skrybowane obligacje przepisujemy na rzecz 
rozbudowy wojennej iloty powietrznej i pro- 
simy Komitet Pracowniczy © wezwanie ogółu 
pracowników do przyłączenia się do tej 
akcji. 

Następują podpisy urzędników Sta 
rostwa i Wydziału Powiatowego w Sło 
nimie. 

Wojewódzki Pracowniczy Komitet Pożyczki Narodowej 
komunikuje, że 

SUBSKRYBOWALI 6-PROC. POŹ. NAR.: 
Więzienie w Wilnie przy ul Ponarskiej, 

pracownicy — 5.450 zł. 
* 

Kino-teatr dźwiękowy „Heljos*, pracowni 
cy — 450 zł 

* 
„SKOROPO“ w Wilnie pracownik — 50 zł 

* 

Leon Sumorok, pisarz hipoteczny w Wil 
nie wraz z pracownikami — 4,350 zł. 

+ 

Hieronim Piotrowski pisarz hipoteczny w 
Wilnie wraz z pracownikami — 3.050 zł 

ъ Ч 

Pracownicy okręgowego urzędu ziemskie 
go w Wilnie oraz Miernicy przysiegli — 
51.850 zł 

* 

"Teatry miejskie w Wilnie, artyści — 
5250 zł. 

* 

Wiezienie „Lukiszki“ pracownicy — 5250 

* 

Biuro rachunkowe S. Gąsiorowskiej pra. 
cownicy — 450 zł. 

* 

Lecznica akuszeryjno-ginekologiczna, pra. 
cownica Lewin—Karampans — 50 zł 

= 

Wil. Towarzystwo Dobroczynności, pra. 
cowniey — 1300 21 

  

Pianistę i skrzypka 
| Restauracja „Zaciszeć w Nowogródkn 

POSZUKUJE 

į duetu muzycznego majchętniej. skła- 
| dającego się z dam. Oferty z podaniem 
| warunków wraz z fotografjami kiero- 
4 wać pod wyżej wskazanym adresem 
į najpóźniej do dnia 20 b. m. 

mai ор ое R 

W Wlinie zł. 1.50 
z przesył. zł. 2,— 

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

Informator Społeczno-Gospodarczy 

Ziemie Północno-Wschodnie 

Rzeczpospolitej 
zawiera dane, dotyczące 
województw: Wileńskie- 
go, Nowogródzkiego, Po- 

leskiego i Białostockiego 
oraz skorowidz około 1 000 
Ra niej az i ejacowości. 
Do nabycia w ksiągarniach i kioskach, 

Kosipondeneakiczówać bodadzzAcaa 
Józef Święcicki — Wilno, Sierakow- 
skiego 14,m 2 — Konto P.K.O. 141323 

—щитеталистленов Ва 

  

pain Neza dMojga dobrowolnych skazańców. 
Wezoraj około północy w jednym z gabi 

netów restauracji „Pod Niedźwiedziem* mie 
szezącej się przy ulicy Antokolskiej 78, roze 
grał się wstrząsający dramat. 

ZAKOCHANA PARA. 

Około godz. 10 wiecz. przed wspomnianą 
restaurację zajechała taksówka, z której wy 
siadł przyzwoicie ubrany mężczyzna w towa 

rzystwie młodej kobiety. 
Oboje przytuleni do siebie szybkim kro- 

kiem weszli do restauracji i zajęli gabinet, 
gdzie kazali podać napoje i zakąski. 

TRZY STRZAŁY. 

Qokoło godz. wpół do dwunastej właści 
ciel restauracji, Jerzy Taraszkiewicz, posty 
szał nagle z gabinetu odgłos trzech kolejnych 
strzałów rewolwerowych. Wbiegł natychmiast 
do gabynetu, gdzie oczom jego przedstawił 
się wstrząsający widok. 

Na kanapie leżała młoda kobieta ze słabe 
mi oznakami życia. Z piersi jej spłfwał wąski 
strumyk krwi. Oparty © krzesło leżał jej par 
tner bez oznak życia. W! prawej ręce ściskał 
rewolwer. 

W chwili gdy p. Taraszkiewicz wpadł do 
gabinetu kobieta jeszeze żyła. Na machinal 
ne pytanie właściciela restauracji co się sta 

łe, ranna wyjękała „nie tu nie było, nie!* — 
Były to jej ostatnie słowa. Za chwilę nie 
żyła. 

   

DWA TRUPY. 

W międzyczasie na miejsce wypadku przy 
była policja oraz karetka pogotowia ratunko 

wego. Lekarz orzekł, iż oboje nie żyją. 
Kobieta otrzymała dwa strzały w okolicy 
pierst z których jeden był śmiertelny. Meż- 
czyzna zaś strzelił sobie w okolicę serca, po 

mosząc momentalną śmierć. 
Zwłoki ofiar krwawej tragedji zabezpie 

czono na miejscu. 
Już pierwsze oględziny zwłok wyjaśniły, 

iż zaszedł tu wypadek zabójstwa i samokój 
stwa. Ze znalezionych przy zwłokach męż- 

czyzny dokumentów stwierdzono, iż jest to 
32-letni woźny państwowej fabryki tytoenio 
wej Stanisław Peciak, zam. przy ulicy Żub 
rowej 6. 

Nazwisko kobiety wobee nieodnalezienia 
przy niej żadnych dokumentów, ustalone za 
stalo dopiero po upływie kilku godzin. — 
Okazała się nią mieszkanka Grodna Nadzie 
ja Bieńko, przybyła do Wilna przed kilku 
miesiącami i zamieszkała przy ulicy Cmen- 
tarnej 14. 7 

    

DRAMAT MILOSNY. 

Jak świadczą okoliczności wypadku, tło 
dramatu było romantyczne. Peciak, który jest 
ojcem czworga dzieci, z których najmłodsze 
liczy zaledwie 7 miesięcy poznał przed kilku 
miesiącami Bieńkównę, z którą nawiązał ra 

Ponury dramat miłosny. 
mans. Oboje pokochali się nawzajem, lecz na 
przeszkodzie stanęła żona Peciaka i czworo 
dzieci. 

Tem niemniej młodzi spotykali się ezę- 
sto, aż dowiedziała się o tem żona Peciaka, 
która pewnego dnia odwiedziła Bieńkównę i 
zaczęła ją błagać, by nie uwodziła męża, któ 
ry musi dbać w pierwszym rzędzie o dzieci. 
Bieńkówna hardzo przejęła się prośbami ża- 
ny swego kochanka i uroczyście przyrzekla 
zerwać z jej mężem stosunki. 

Bieńkówna przez pewien okres czasu dot 
rzymywała słowa. Unikała Peciaka. Nie diu 
go trwał jednak opór. Pewnego dnia ohoje 
się znowu spotkali. 

BIEŃKÓWNA PROSIŁA, BY KOCHANEK JĄ 
ZASTRZELIŁ. 

Mimowoli powstaje pytanie, czy Bieńków 
wna udając się wraz z kochankiem do restau 
racji wiedziała, że idzie na Śmierć, czy też 
Peciak popełnił samobójstwo bez jej wiedzy. 

Okoliczności ustalono przez pierwiastka 
we dochodzenie przemawiają całkowicie za 
pierwszem przypuszczeniem. 

Na stole znaleziono skrawek papieru aa 
którym kochankowie chcieli widocznie napi 
sać pożegnalny list. W ostatniej jednak chw! 
li zrzekli się dla nieznanych powodów iej 
myśli i list został tak mocno pokreślony, iż 
ROWRZZOWKZRONANO 

nie w nim nie można było przeczytać za wy 
jątkiem podpisu Peciaka. Pozatem w ciągu 
niespełna dwóch godzin oboje wypalili aż 
dwie paczki papierosów, eo świadczy 0 tem, 
że byli mocno podenerwowani, widocznie po 
wziętą decyzją. 

Pozatem ostatnie słowa zastrzelonej rów 
nież zdają się świadczyć za tem, iż w danym 
wpadku miało miejsce zabójstwo i samobój 
stwo za obopólną zgodą. 

PECIAK KOGOŚ UPRZEDZAŁ O SWYM 
ZAMIARZE. 

Na pół godziny przed krwawym drama- 
tem odezwał się nagle telefon pogotowia ra 
tunkowego. Jakiś męski głos zapytał dyżur 
nego sanitarjusza czy pogotowie nie okazywa 
ło pomocy niejakiemu Peciakowi, który miał 
rzekomo popełnić samobójstwo. Otrzymaw- 
szy megztywną odpowiedź pytający odłożył 
"słuchawkę nie dają odpowiedzi sanitarjuszo 
wi na pytanie kto dzwoni. 

Zwłoki tragicznie zmarłych kochanków 
przewieziono wczoraj do kostnicy przy szpi 
talu Św. Jakóba celem dokonania sekcji 
zwłok. 

Żona Peciaką, dowiedziała się o śmierci 
męża, dopiero z ust posterunkowego, który 
zgłosił się do jej mieszkania celem zbadania 

jej. (c). 

  

KURJER SPORTOWY 
WIL.Z.O.P.N. JESZCZE URZĘDUJE 

Dowiadujemy się, iż wbrew krążą- 
cym pogłoskom Zarząd Wileńskiego 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej w 
związku z głośnem unieważnieniem 
przez Warszawę meczu Śmigły — Na- 
przód zebrania w tej sprawie narazie 
nie odbywał i.do dymisji się nie poda- 
wał. 

Rozwiązał się demonstracyjnie je- 
dynie Wydz. Gier i Dysc. WOZPN. 

W NIEDZIELĘ GRAMY 
Z CZECHAMI. 

WI nadchodzącą niedzielę nasza reprezen- 
tacja wybiegnie na boisko Legji, by spotkać 
się z reprezentacją piłkarską Czechosłowacji. 

iKapitan Związkowy P. Z. P, N. ustali 
już skład drużyny, który wygląda następu- 
jąco: Albański (bramkarz), Martyna, Buła- 
now (obrona), Kotlarczyk II i I, Mysiak (pc 
moc), Król, Matjas, Nawrot, Pazurek, Niech- 
«cioł (atak). 

Zainteresowanie meczem jest 

  

  

ogromiie, 

tak ze strony Czech, jak i w Polsce. 
Zaznaczyć należy, że najbliższe spotkanie 

będzie ósme, idotychczas przegraliśmy aż 
sześć razy, jedynie ltylko raz udało nam 
zremisować, ustalając stosunek bramek „a 
naszą niekorzyść 7:16. 

Sądzimy, że granicze nasi dołożą wszelkich 

starań by ze spotkania wyjść honorowo. 

KOMUNIKAT. 
Okręgowy Ośrodek WF. podaje do wiado- 

mości interesowanych, że Zarząd Sekcji 
Bokserskiej WJKS. Śmigły — Sekretarjat tej 
Sekcji mieści się w budynku Komendy Mia 
sta, Wilno ulica Kościuszki Nr. 3, pokój 7. 

Godziny urzędowe od 8—15, prócz nie 
dziel i świąt. 

A INT OR ATA A IO 

Pod pociąg. 
Na 403 klm. szlaku Wiłno — Landwarów 

Mierzejewski Stanisław m-e wsi Danieliszk), 
gminy trockiej, lat 30 w celu samobójczym 
rzucił się pod pociąg pośpieszno — towarowy 
Nr. 9762 t peniósł Śmierć na miejscu. Przy- 
czyna samobójstwa — nieporozumienie ro- 
dzinne. 

   

Olkienicka Tekturownia i Tartak w Wil- 
nie pracownicy 1.450 zł., firma zaś 4.000 zł. 

* 

Lecznica Litewskiego Towarzystwa Pomo 
cy Sanitarnej, lekarze oraz pracownicy — 
850 zł 

* 

Notarjusz Władysław Strzałko — 2250 zł., 
zaś pracownicy — 1.300 zł. 

* 

Centralny Bank Ludowy Spółdz. Żyd. w 
Wilnie, pracownicy — 4.050 zł 

® 

Radca prawny Banku Gospodarstwa Kra. 
jowego subskrybował dodatkowo 150 zł. co 
w sumie ogólnej wynosi 650 zł. : 

* 

Prywalna Koedukacyjna Szkola Powszech 
na „Promien“ w Wilnie 50 zt. oraz Towarzy- 
stwo Pedagogiczne zł. 50. 

= 

Na terenie gminy mejszagolskiej subskry- 
bowało Pożyczkę 79 osób na ogólną sumę 
zł. 9.400. 

Godziny urzędowania 
w zarządach dzielnicowych 

B B. W. R. 
Rada Grodzka BBWR. komunikuje nam, 

iż ustalone zostały godziny urzędowania w 
niektórych zarządach kół dzielnicowych. 

Zarząd koła dzielnicy śródmieście urzędu 
je codziennie z wyjątkiem świąt niedziel i 
sobót od godz. 19—21 w lokalu Sekretarjatu 
Grodzkiego przy ul. św. Anny 2—4; Zarząd: 
koła dzielnicy Antokol — we wtorki i piątki 
od godz. 18—20 w lokalu własnym przy al. 
Antokolskiej 6 m. 2. Godziny urzędowania 
w pozostałych dzielnicach zostaną opubliko 
wane w najbliższej przyszłości. 

G>spodarka publiczna na tle 
ustaw samorządowych. 

Pod tym tytułem poseł dr. Brokowski wy 
głosił ciekawy odczyt na zebraniu dzielni- 
cowem BBWR. na Zwierzyńcu w niedzie!łę 
8 bm. Naf'zebranie to przybyło około 100 
osób. Przewodniczył prezes Kola dyrekto: 
Marjan Hoppen. Po odczycie dr. Brokowskie 
go odbyła się dyskusja, wskazująca na wiel- 
kie zainteresowanie obywateli miasta spra- 
wami samorządowemi, A 

Schrony przeciwgazowe 
w magistracie. 

W związku ze zbliżającym się atakiem 3a 

zowym w. magistracie wybudowano dwa 
schrony podziemne, dokąd schronią się pra. 

©ownicy miejscy w chwili rozpoczynającego 
się ataku. г 

Vi! pomorska wystawa drobiu, 
gołębi, królików, psów i zwie- 
rząt futerkowych w Toruniu. 

Pomorska Izba Rolnicza przypomina pp. 
Hodowcom drobiu, gołębi, królików, psów 
i zwierząt futerkowych, że termin zgłoszen'a 
eksponatów na wyżej wspomnianą. Wystawę 
upływa z dniem 15 października 1933 r. 

Informacje o Wystawie udziela oraz de- 
klaracje na udział w Wystawie wysyła Po- 
morska Izba Rolnicza — Komitet Wystawy 
— Toruń, ul. Sienkiewicza 10. 

D-r Adolf Hirschberg. 

Polski Grakchus 
CYKL ARTYKUŁÓW 

O TADEUSZU HOŁÓWCE 

Ukazała się odbitka książko- 

wai jest do nabycia we wszyst- 

  

kich księgarniach. 

S aa 8 JA. 

Prof. Herbaczewski przybywa 
do Wilna. 

Do Wilna nadeszła wiadomość, że 

znany profesor uniwersytetu kowieńs 
kiego Herbaczewski przybywa do Wii 
ma jeszcze w bieżącym miesiącu. Prof 
Herbaczewski jest obecnie zajęty lik 
widowaniem swojej bibljoteki w Kow 
nie, 

Władze litewskie zabroniły 
urządzania na pograniczu 

antyno!skich demonstracyj. 

W czasie 13 rocznicy zajęcia Wil- 
na przez wojska gen. Żeligowskiego 
w pogranicznem miasteczku Oranach 
lit. urządzono antypolski żałobny ob- 
chód, na którym wygłoszone szereg 
przemówień, poczem uczestnicy po- 
chodu ze sztandarami żałobnemi ru- 
szyli na drogę wiodącą ku mostowi 
na Mereczance. Gdy pochód z pieś- 
niami przeciwko Polsce zbliżał się ku 
granicy, z jednej ze strażnice litew- 
skich wyszło kilkunastu strażników, 
którzy z polecenia swoich władz po- 
chód zatrzymali i oświadczyli, iż bę- 
dą zmuszeni rozpędzić tłum, gdy nie 
zachowa ciszy. 

Jak się okazało, władze graniczne 
otrzymały z Kowna polecenie nieurzą- 
dzania w b. r. żadnych antypolskich 
demonstracyj na pograniczu. 

HALLO! HALLO! Ed 

  

| JUŻ CZAS 
NABYĆ LOS 

I-ej KLASY 
    & 

W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

„LICHTLOS" 
WILK © 

wielka 44 Mickiewicza 10 
tel. 4-25 — P. K. O. 81051 —tel. 13-58 

Ciągnienie juž 19 b.m. 
       

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny 

Panie Redaktorze! 

W związku z umieszczoną w dźi- 
siejszym z środy 'dnia 11 października 
b. r. w 278 numerze notatką, zawie- 

rającą moje oświadczenie, złożone @е - 
legacji młodzieży akademickiej w 
sprawie pogłosek o nadużyciach w 
Bratniej Pomocy, stwierdzam, iż upu- 
ważniłem wspomnianą delegację do 
podania w pismach li tylko mego 
oświadczenia. Natomiast mie upoważ- 
niałem nikogo do ogłaszania komen- 
tarzy i uwag, tem bardziej nie odpo- 
wiiadających istotnej treści prowadzo- 
nej rozmowy. 

Z wysokiem poważaniem 

Witold Staniewicz 

'Rektor. 

Wilno, dnia 11.X 1933. 
оАВЕ СЕЧа аба оО ROA AA KSGCCZWRODGIRIAA 

Uwadze aboneniėw | 
telefonicznych. 

Telefon międzymiastowy pozwala załat_ 
wiać interesy handlowe i osobiste szybko i da 
godnie bez uciążliwych podróży i straty cza- 
su, a w wielu wypadkach oddaje wprost nie 
„ocenione usługi. 

Nie wszyscy jednak pp. abonenci zdają 50 
bie sprawę z doniosłości wszechstronnego wy 
zyškania telefonu, gdyż pewna ich ilość nie 
zgłosiła dotychczas w miejscowych urzędach 
pocztowych życzenia umieszczenia swych naz 
wisk na liście abonentów uprawnionych d> 
prowadzenia rozmów międzymiastowych. 

Wobec tego dyrekcja poczt i telegrafów w 
Wilnie rozsyła stosowne deklaracje do tych 
wszystkich pp. abonentów, którzy li tylk» 
przez własne przeoczenie lub nieświadomość 

nie uzyskali dotąd uprawnień do prowadze. 
nia rozmów międzymiastowych, aby we wła 
snym dobrze zrozumianym interesie podpisali 
niezwłocznie nadesłaną deklarację, która ich 
uprawnia do: 

1) prowadzenia ze swego telefonu rozmów 
międzymiastowych z abonentami na terenie 
Polski a także i z zagranicą. 

2) nadawania telegramów przez telefon, 
bez potrzeby udawania się do urzędu poczio 
wego i odbierania wprost przez telefon nade- 
szłych telegramów — co przyczyni się znacz. 
nie do wcześniejszego przesłania, względnie 
otrzymania wiadomości telegraficznych. 

Za złożenie przedmiotowej deklaracji nie 
pobiera się żadnej opłaty. 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie. 

z dn. 11. 10. 1933 r. za 100 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranzakcyjne: Żyto I standart 693 

g—1 16,95, II standart 663 g—1 15,00. Owies 
Stand. niezadeszczony 469 g—1 14,96. Mąka 
żytnia do 55 proc. 25,50 — 26. Mąka żytnia 
razowa 17,25 — 17,50. 

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbier. 22,50 
Jęczmień na kaszę zbierany 15 — 15,50. Mą 
ka pszenna 4/0 A Luks. 35 — 39,37 i pėl, 
razowa szatrowana 18,50. 

RADJO 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 12 października 1933. 

7.00: Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 
poranny, muzyka i chwilka gospodarstwa do 
mowego; 11.30: przegląd prasy: 11,40: wiad. 
eksportowe; 11,45: komunikaty; 11,57: czas; 
12.05: orkiestra; 12,30: dziennik południowy, 
komunikat meteorologiczny; 12,35: I poranek 
szkolny z Filharmonji warszawskiej; 15,25: 
program dzienny; 15,30 giełda rolnicza; 16,40: 
muzyka lekka; 16,40: „Nasze prawo do pra- 
cy'* — odczyt; 16.55: koncert solistów; 17,50: 
„Co nas boli?* — przechadzki Mika po mieś 
cie; 18,00: „Zwycięstwo Sobieskiego pod Par 
kanami* — odczyt; 18,20: słuchowisko; 19,05: 
„Skrzynka pocztowa nr. 265*; 19,25: Odczyt 

aktualny; 19,40: program na piątek; 19,45: 
dziennik wieczorny; 20,00: koncert; 21,00: 
skrzynka techniczna; 21,15: d. c, koncertu; 
22,00: sport; 22,10: muzyka taneczna; 23.00: 
kom. met. 

| TRIOTRON 
inajfańsze 
lampy radjowe 
mna świeciem 

NOWINKI RADIOWE. 
KONCERT Z WILNA NA CAŁĄ POLSKĘ. 

Dzisiaj w czwartek o godz. 16,55 w stud- 
jo wileńskiem rozpocznie się koncert kame- 
ralny, w którym wezmą udział jako soliści 
p. Albert Katz. (wiolonczela) oraz  Sergjusz 
Benoni (bas). Obfity program zawiera m. in. 
utwory Rachmaninowa, Czajkowskiego, Ver- 
diego, Glucka, de Falla i  Mussorgskiego. 
Audycja ta będzie transmitowana przez 
wszystkie rozgłośnie polskie. 

    

Z PRZESZŁOŚCI NASZEGO KRAJU. 

Jutro w piątek o godz. 18 transmitowany 
będzie z Wiilna na wszystkie stacje treściwy 
i pouczający odozyt dr. Marji Łowmiańskiej 
która odpowie na pytanie „Co Batory uczy- 
mił dla W. Kstęstwa Litewskiego“. 
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KRON 
io a 

Czwartak | 

12 
| Pazdziern. 

Dziś: Maksymiljana B. W. 

Jutro: Edwarda Kr. W 

Wschód słońca — g.5 m. 54 

Zachód + = 4-4 m.52 

Saidi Zskładu Mataoroiogii 1.5.B. 

w Wiinia z dnia II/VII — 1333 roku 

  

  

Ciśnienie 761 

"Temp. średnia -- 12 

Temp. najw. + 18 

Temp. najn. + 8 

Opad — 
Wiatr płdn. 

Tend. bar. spadek 

Uwagi: pochmurno. 

DYŻURY APTEK. 

ь, Dziś w nocy dyżurują następujące apte: 
1: 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau- 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjono- 
wa, Zaslawskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Wiloldowa. 

Oraz:- Rostkowskiego — Kalwaryjska 31, 
Wysockiego — Wielka 3, Frumkina — Nie. 
miecka 23, Augustowskiego — róg Kijow- 
skiej i W, Stefańskiej. 

MIEJSKA 
— Zmiany w rozkładzie jazdy czwórki. 

T—wo Miejskich i Międzymiastowych Koma 
nikacyj Autobubowych komuphikuje, że z 
dniem 15 b. m. rozkład jazdy autobusów na 
linji Nr. 4 zmienia się jak następuje: 

Wi dni świąteczne odjazd z ul, Orzeszk»- 
wej o godz. 10, 16 i 20, z Jerozolimki — 
o 10.30, 16.30, 20,30; w dni powszednie od- 

jazd z placu Orzeszkowej o godz. 6,50, 7.50, 
15,45, 19,45, z Jerozolimki — o 7.20, 8.9, 

16.15, i 20,15. 

— GROŹBA EPIDEMJI SZKARLATYNY. 
Od kilku tygodni w Wilnie daje się zauważyć 
zwiększemie wypadków zasłabnięć na płonicę 
(szkarlatynę). Obecnie choroba ta przybrała 
na terenie miasta rozmiary niemal epidemicz 
ne. Tak naprzykład w ciągu ubiegłego tygod 
nia podług urzędowych danych zasłabło na 
szkarlatynę 35 dzieci. Ilość chorych jest jed. 
nak większa i jak obliczają na terenie mia- 
sta dosięga 300 dzieci. 

: Władze sanitarne wszczęły energiczną akc 
ję zapobiegawczą, 

Z UNIWERSYTETU 

—ROZPOCZĘCIE WYKŁADÓW W ZWIĄ 
ZKU Z ZAINAUGUROWANIEM ROKU akade 
mickiego odbyły się już pierwsze wykłady, 
cieszące się ogromną frekwencją. Młodzież na 
wykłady stawiła się gremjalnie, na niekto- 
rych nawet dla słuchaczy zabrakło miejsca. 

Prawie wszystkie organizacje akademickie 
* wydały ulotki, nawołujące do wstenowania w 

ich szeregi Dużem nowodzeniem cieszyła się 
ulotka propagandowa Legjonu Młodych 

r SPRAWY AKADEMICKIE 

— Zarząd Zw. Polskiej Młodzieży Demo. 
kratycznej w Wilnie zawiadamia swych 
członków, iż od dnia 12 bm. włącznie w loka 
lu Związku przy ul. Zygmuntowskiej 16 so 
dziennie z wyjątkiem niedziel i świąt oi 
godz. 17 do 18 odbywać się będą dyżury. 

— Dziś (czwartek) o godz. 18,30 w Sali 
Śniadeckich odbędzie się Inauguracja Akad 
Roku Prawniczego. 

Wstęp wolny dla wszystkich. 
iWobec nieukończenia remontu Ogniska 

Akad. Herbatka Zapoznawceza i Dancing --- 
Prawniczy odbędą się w sali Techników — 
(Wileńska 33) po Inauguracji o godz. 21. 
Goście mile widziani. Wstęp na Herbatkę 
oraz Dancing 1 zł, 

i Z POCZTY 
'  — ROZBUDOWA SIECI TELEFONICZ. 
NEJ. Stałe zwiększanie się ilości abonentów 

telefonicznych zmusza władze pocztowe da 
rozszerzenia sieci. Prowadzone będą roboty 
w tym kierunku. Zwiększenie się abonentów 

pozostaje w związku z udzielanemi ulgami. 

"ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Z Akad. Oddz. Zw. Strzeleckiego. Ko- 

mendant Akademickiego Oddziału Zw. Strze 
leckiego stud. U. $. B. zarządza  tbiórkę 
wszystkich członków i kandydatów na dziś 

t. j. dnia 12 i na godz. 20 m. 15 
w świetlicy A. O. Z. S. 

Obecność WszyskkR bezwzględnie obo- 
wiązkowa. 

— Akademicka Herbaciarnia Strzelecka. 
W świetlicy Akademickiego Oddziału Zw. 
Strzeleckiego stud. USB. została uruchomio- 

E, KOBYLIŃSKA. 

ZŁOTE SCHODY. 
—— (o tobie się stało? — burknął Franek, który 

nigdy nie odznaczał się zbytnią grzecznością —Pilnuj 

swego lalusia bo mi jeszcze kark skręci, jak będziesz 

ze mną łaziła. 

— Ster tu jest — szepnęła cichutko. 

Franek stanął jak wryty. 

— Gdzie? 

— Tu — powiedziała bezradnie, zakreślając ręką 

szerokie koło. — Szukajmy. 

Zaszyli się więc w gęstwinę, niby dwoje spiskow- 

ców, łomocąc przerażonemi sercami w słonecznej 

pustce ogrodu. Ludka zabiegła naprzód i trafiła na 

Stera, przyczajonego za gęstemi krzakami czerwonego 

agrestu. 

— Psst! jest tu i Wydra. Zaraz go iprzyprowadzę. 

— Dobrze. Ale przynieście mi jeść, bo zdycham 

z głodu. Wyjadłem tu cały krzak agrestu i 

truskawek; więc czuję się pod psem. 

— Zaraz! Idzie Franek... Franku! ty! tu! 

— Osioł jesteś! — warknął na powitanie Wydra. 

— Czego się włóczysz po słońcu? Należy się schować. 

Chodź! Święty Boże! jak ty wyglądasz?! Pełznij po tej 

dalej między ma- trawie — potem jprzez konopie... 

kami i tam czekaj. 

Sami pobiegli naprzełaj i zdyszana Ludka sta- 

nęła równocześnie z Frankiem koło głębokiego dołu 

ałbo jakiejś dziwacznej wyrwy, zarośniętej malinami. 

  

na dla członków Oddziału i wprowadzonyci 
gości. 

Ceny dostosowane do akademickiej kia- 
szeni.. Obsługa honorowa Koleżanek, 

Herbaciarnia czynna codziennie od godz 
18 do 20 w świetlicy (Wielka 68 m. 2). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 13 b. 

m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 

się 130 zebranie Klubu Wi itóczęgów. Począte< 

o godz. 19 m. 30. Na porządku dziennym 

referat p. Jerzego Pas kiego, Prezesa 

Kola A nad Młodzieżą Polską zagraai- 

са p. t. „Problem Młodzieży Polskiej zagra- 

nicą“ 

la p. St. Hermanowicz codziennie w godz. 
18—20 tel. 99. Wstęp dla członków Ki, 

kandydatów oraz członków Klubu Senjorów 

bezpłatny, dla gości 50 gr., dla gości studen 
tów 20 gr. 

— Rola Czerwonego Krzyża podczas ata- 
ku gazowego. Pod tym tytułem wygłosi 91- 

czyt p. profesor Dr. Sergjusz Siengalewicz— 
Wiiceprezes i Szef Sanitarny Zarządu Wileń: 
skiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Odczyt ten wiąży się z projektowanemi 
w Wilnie ćwiczeniami gazowemi i odbędzie 
się w madchodzącą niedzielę w Sali Towa- 

rzystwa Lekarskiego, przy wl. Zamkowej 24 
o godzinie 12. 

Wstęp wolny. 
— Związek Państw Bałtyckich. — Ewentu 

alność powstania Związku Państw Bałtyc- 
kich dla Polski, a szczególnie dla Wileń- 
szczyzny ma specjalne znaczenie. Czy jednak 
ewentualność „powstania takiego Związku 
jest możliwa i od czego to zależy? — Odpv 
wiedź na to pytanie wypłynie niewątpliwie 
po wysłuchaniu odczytu Dyr. Instytutu Ba: 
dawczego Europy Wschodniej P. Władysława 
Wielherskiego p. t. „Kontrasty i podobieńst- 
wa w rozwoju Ludów Bałtyckich. 

Odczyt ten organizuje Zw. Polaków Ziemi 
Kowieńskiej w Wilnie 12 śbm. p 
sali Instytutu B. E. W. (AfSenalska 8) o 
20,15. — Wktęp 50 gr. — Akademicki 30 gr 

— Dziś o godz. 6,30 wiecz. w lokalu -- 
ZPOK. (Jagiellońska Nr. 3—5 m. 3) odbędz 
się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członk 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, w ce 
lu wybrania Delegatek na Walny Zjazd Z. P. 
O. K. w Warszawie. Na zebraniu tem wygłosi 
odczyt p. dr. Janina Rostkowska p. t. „Zagad 
nienia bieżące polityki zagranicznej”. 

Wszystkie członkinie Związku proszone Są 

o wzięcie udziału w zebraniu. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Odbyło się w Żydowskim Klubie My. 
śli Państwowej w Wilnie Zebranie poświęco- 
ne Lidze Obipny Powietrznej i Przeciwg: 
"wej. Na zebraniu tem liczącem kilkaset os: 

przemawiali: Dr. Juljusz Genzeł i A. Kasz- 
tański, wskazując na miebezpieczeństwo, na 
jakie narażona będzie ludność w przyszł i 
wojnie gazowo-lotniczej, oraz nh wie 
zadanie, jakie do spełnienia LOPP. Zebran 
przewodniczył dr. Adolf Hischberg. Po wy- 
słuchaniu pow. feratu zebrani uchwalili 

konieczność założenia Koła LOPP. przy, Ży- 
dowskim Klubie Myśli Państwowej w Wilnie 
Oraz urządzenią kursów dla instruktorów. 

Zgłoszenia na kursa instruktorskie LOPP. 
przyjmowane są codziennie w Żyd. Klubie 
Myśli Państwowej w Wilnie, ul. Niemiecka 
21 m. 21 w godz. 6—8 wiecz, 

  

    

    

. Informacji w sprawie zaproszeń udzie 

  

     

   

  

   

    

   

RÓŻNE. 
— Jak gotować dobrze i tanio, zastana- 

wia się każda oszczędna gospodyni, której 

decyzja nastąpić musi szybko i trafnie. 

Również poświęcić musi baczną uwagę od- 

powiedniemu odżywieniu dla zachowania 
zdrowia i sił swych najbliższych. W związku 
z tem zupełnie słusznie polecić można aro- 
matyczny budyń Oetkera, jako nadzwyczaj 
pożywny iłatwo trawny, a temsamem nada- 
jący się znakomicie do uzupełnienia każdego 
choćby majskromniejszego obiadu. 

— Wycieczka artystów do Moskwy. Z 
okazji otwarcia wystawy dzieł współczesnej 
polskiej sztuki w Moskwie urządza Instytnt 
Propagandy Sztuki wycieczkę do Z, S. R. R. 
AE wycieczki zwiedzą Łeningrad (3 
dni), Moskwę (5 dni) i Kijów (2 dni). "Odjazd 
dnia 29 listopada, powrót 10 grudnia. Całko 
wite kozty uczestnictwa wynoszą około 600 
zł. Zapisy przyjmuje i udzieła informacji kie 
rownictwo wycieczki, codziennie w godz. 
5-7, sekretarjat I. P. S. Warszawa, Królsw- 
ska 13, 

— Ze Spółdzielni Artystycznej. Na terenie 

Spółdzielni Artystycznej został zorganizowa 

ny zespół składający się z artystów scen, ii 

teratów i akademików, który będzie awrządzał 

występy artystyczne w kawiarni Spółdzielni 

co czwartki. 
Otwarcie sezonu nastąpi w dn. 12 bm. o 

godz. '20. — Wstęp tylko dla zaproszonyca 
gości i członków. 

Zaproszenia oraz stałe karty wstępu moż 

na otrzymać w biurze zarządu. 

BU 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczay „Lutnia“. Otwarsie 

sezonu zimowego w „Lutni“. Zespol na 
artystów operetkowych, których nazwiska 
przed paru laty zdobiły najlepsze teatry sto 
łeczne, — został powiększony przez Świetną 
parę baletową, a mianowicie: Ciesielskiego i 
Martównę. Artyści ci już od paru tygodni 
ćwiczą młody zespół baletowy, to też występ 
Ciesielskiego i Martówny na czele baletu w 
sobotniej premjerze „Piękna Helena** będzie 
prawdziwą rewelacją. Rola tytułowa powie- 
rzoną została tej miary artystce co Maryla 
Karwowska, a więc całość wykonania ,,P 
nej Heleny* będzie na poziomie wysoce ar- 
tystycznym. Zainteresowanie sobotnią prem- 

jerą wielkie. 
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, czwar- 

tek 12 października o godz. 8 w. w dalszym 
ciągu świetna komedja J. Romains'a „Try- 

лш Medycyny z J. Woskowskim w roli ty. 
tułowej (Dr. Knock), 

W! przygotowaniu „Friulein doktor" — 
reportaż sceniczny z wojny światowej w re- 
żyserji W. Czengerego, W. roli tytułowej wy- 
stąpi po raz pierwszy artystka scen Lwow- 
skiej i Łódzkiej — H. Skrzydłowska. Premie 
ra w sobotę dnia 14 października br. 

— Żnmiżki do Teatru Miejskiego na Pohu- 
lance — wydaje kancelarja Teatru od 11—2 
popołudniu. 

— Teatr Objazdowy — gra dziś 12 paź- 
dziernika doskonałą komedję W. Fodora 
„Sekretarka pana prezesa* w Lidzie, jutro 
13 października w Horodzieju. 

— Uwaga! Celem ułatwienia publiczności 
taniego dostępu do lóż — Dyrekcja wpro- 
wadza abonamenty miesięczne (na całą loże) 
po 150 zł. , . 

— Teatr Kino Rozmaitości — Sala Miej- 
ska — Ostrobramska 5. Dziś, czwartek 12 
października (pocz, seansu o godz. 4) zmia- 
na filmu. Maurycy Chevalier — oto elektry- 
zujące hasło. Maurycy Chevalier nowy, nie- 
widziany w ©zarującej sytuacji rozmiłowa+ 
nego w swym młodocianym potomku ojca, 
Ci, którzy widzieli w kinie urywki tego arcy 
dzieła humoru pojętego jako „Kłopoty ojcow- 
stwa, a więc „Rozkoszne kłopoty. Na sce 
nie wyborna komedjo-opera „Pakt czterech*. 

Od piątku 15 października komedja Al. «r. 
Fredry „Dwóch głuchych”. 

Najlepiej prosperującym 
interesem |est lombard 

miejski. 
Na kryzys nie może się uskarżać — Miej 

ski Lombard. Niskie oprocentowanie i długo 
terminowe pożyczki ściągają liczne rzesze. 
Do lombardu przyjmowane są przeważnie 
przedmioty w rodzaju drogich kamieni, złota 
srebra, zegarków dobrych marek, wartościo- 
wych futer, maszyn do nisania, szycia aut itp. 

Przed kasą lombardu codziennie daje się 

zauważyć długie ogonki, jak za czasjw oku 
pacji niemieckiej, gdy wygłodzona ludność 
stawała o świcie przed zakładem zaopatrze- 
nia w żywmość, by otrzymać trochę chleba. 

Lombard miejski robi świetne interesy. Lu 
dność miasta wyzbywa się najcenniejszych 
przedmiotów, nierzadko pamiątek rodzinnych 

Według uzyskanych przez nas danych ob 
roty roczne lombardu wyrażają się cyfrą 150 
tys. złotych. Z pozastawianych w lombardzie 
przedmiotów przeciętnie połowa bywa wyku 
pywana, reszta idzie na licytacje, na której 
obławiają się przeważnie t. zw. hjeny licyta 
cyjne, b. paskarze dolarowi i t. p typy 

W powiatach brak lekarzy 
specjalistów. 

W związku z tragicznemi zgonami mło- 
dych matek wskutek komplikacyj porodowych 
w powiecie słonimskim, wołkowyskim i bara 
nowickim władze lekarskie przeprowadziły 
dochodzenie, które wykazało, iż w Słonimie, 

gdzie są dwa szpitale i znajduje się 10 lekarzy 
niema ani jednego specjalisty ginekologa, jak 
również w Wołkowysku. gdzie istnieją dwa 
szpitale powiatowe z 11 lekarzami. Groźnie 
chore są przewożone na niebezpieczniejsze )- 
peracje do Wilna, względnie do Białegosto- 
ku lub nawet do Warszawy. 

Jak się dowiadujemy, w najbliższym 'cza- 
sie do szpitali tych zostaną przydzieleni gi- 
nekolodzy. 

Wkłady oszczędnościowe 
w P. K. 0. w m-cu wrześniu 

1933 r. 
We wrześniu wkłady oszczędnościowe, 

jak i liczba oszczędzających w P. K. O. wy 

kazują dalszy wzrost. 
Wikłady oszczędnościowe wzrosły z 448,7 

milj. zł, do kwoty 449,8 milj. zł., łącznie zaś 

z wkładami pochodzącemi z waloryzacji daw 

nych wkładów markowych do kwoty 476.7 

milj. żł. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów 0Sz- 

ezędnościówych wzrosła w tym czasie i 

ba osźczędzających. W ciągu miesiąca wrześ 

nia P. K. O. wydała 25.446 nowych książe: 

czek oszczędnościowych, osiągając na dzień 

30 września 1933 r. ogólną liezbę 1.072.362 

książeczek, łącznie zaś z książeczkami pocho 

dzącemi s waloryzacji — 1.106.239 książe- 
czek. 

RSTOROR 
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Pieniądze, pieniądze... 
Włodzimierza Bobrowskiego mieszkańca 

jednego z powiatów pogranicznych, skusiiy 
mamowy emisarjusza sowieckiego, który, ja. 
ko najbardziej wa go argumentu, używał 
zniewalającego dźwięku srebrnego bilonu. 
Zaczął szpiegować na rzecz Rosji sowieckiej. 
Wpadł oczywiście wkrótce (taki już jest los 
prawie każdego szpiega) i osiadł w więzie- 
niu na pięć lat. 

Po odbyciu kary Bobrowski znowu dał 
się usidłać kreciej propagandzie komunisty. 
cznej partji i nawiązał z nią kontakt. 

Nawiązał kontakt, bo musiał żyć. Nie 

miał ziemi, pracy nie chciał się imač. Parlja 
lecz można 

  

   

znaleziono w mieszkaniu jego kompromitu. 

jącą bibułę, 
Bobrowski osiadł w areszcie prewentvj 

nym. Zachowywał się butnie. Śpiewał pieśni 
komunistyczne, nosił kokardę czerwoną, a 
za to otrzymywa. od „krewnych* paczki ży 
wnościowe. 

Wystarczyło tego, by wczoraj sąd okre 
gowy w Wilnie skazał Bobrowskiego na % 
lat więzienia i pozbawienie praw na 10 lat. 
Gorąca obrona apl. Heleny Krajewskiej nie 
pomogła. WŁOD 

Z życia żydowskiego. 

  

Wielka światowa konferencja organiza- 

Nr. 274 (2815) 

mitet Delegacyj Żydowskich, jest organizacja 
akcji pomocy dla Żydów niemieckidhi 

* 
Palestyńskie dzienniki notują pogłoski o 

rezygnacji dr. B. Hausnera ze stanowiska 
Konsula Polskiego w Tel-Awiw z motywów 
prywatnych. Urząd ten miałby objąć po ustę 

m b. członek egzekutywy Agencji: ;. 
Ch. Farbstein. 
   

    

Egzekutywa Ameryl skiej Federacji Pra- 
cy, liczącej 4 miljony członków, postanowi- 
ła przystąpić do gospodarczego bojkotu     

   

  

zaś płaciła, wprawdzie grosze, 
było jakoś wyżyć. 

browskiego. Znowu wpadł. Podczas rewi 
   iPolicja šledzila za każdym krokiem B 

  

lite", 

cyj żyd. odbędzie się 29 bm. w 

Oficjalnym celem konfere; 
ja „Joint Foreign Comittee*, „Alliance Israe 

Kongres Żydowsko-Amerykański i Ko 

  

cji, którą zwolu- 
   

nastąpiło otwa: 

moc Pracy* w Wilnie przygoto 
szereg uroczystości jubileuszow 

  

miec, dopóki rząd hitlerowski nie zaniecha 
swej polityki teroru i prześladowań antyży- 
dowskich. 

Londyni:. W związku 7 30-leciem Towarzystwa „P> 
   uje Zarząd 

Ъ. Опевалу 
awy jubileuszowej. 

  

  

  

CASINO 

PAN| 

Duże Dami zaoszczędzi | 
jeżeli używać będzie najlepsze90 proszku 

do pieczenia. Dlatego polecają Panie domu 

stale Dra Oetkera proszek do pieczen a Jacin 
jako bezwzględnie niezawodny. Jeżeli Pani piecze na proszku Dra 

Oetkera „Backin“ podług znanych Oetkera receptów, pieczywo 

udać się musi. — Przy zakupie zważać należy na nazwę 

„Dr. Oetker" oraz znak ochronny „Jasna Głowa". 
ROL Żądajcie w składach kolonjalnych bezpłatnie znanych książeczek z prze” 

pisami Dra Qetkera. W razie wyczerpania wysyla bezpośrednio 

A. ©etlicer, Oliwva. 
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PRZYJMUJE 
na najbardziej 

8 dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 

į UŁ. BISKUPIA 4 
ad 
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ZAPOWI 

Tylko dziš I jutro! 

Wielki 

prod. 

ANONS: 

dźwiękowiec 

amóryksbakiej 

ADA 

„MIŁOŚĆ W AUCIE" 
Annabela i Jean Murat. 

DWA wl 

Reżyserja Joe May. 

EL K 

Wspaniały film! 

PR Z E B 0 JCEx 
Szatański BELA LUGOSI w niesamowitym filmie 

„BIAŁY UPIÓR" 

ONKEL MOSES 
Wkrótce „TAJEMNICA ZOO'* Szczegóły jutro. 

Szoloma Asza. 
W roli głównej 
Manrycy Schwartz 

  

CASINO | Niema słów zachwytu ! 

Fiodora SZALAPINA 
Cyfry zamiast słów! W ciągu 5-ciu dni 19.500 osób podziwiało w Wilnie 

w jego jedynej i najlepszej kreacji 

„DOM KISZOT" 
  

Dziś całe Wilno mówi W dziejach kine- 

  

  

tylko o swym į matografji tego 
cudzie świata jeszcze nie byłoł 

2 lata pracy — 3 miljony kosztów realizacji. Początek seansów o © zddź: 4—6—8—10.15, w święta od g. 2-ej 

Akuszerka 

WILGOĆ I WODA 

NISZCZĄ BUDYNKI 
„TRICOSAL* światowej sławy produkt 

osusza i zabezpiecza niezawodnie 

we wszystkich wypadkach (od najlżejszych do 
najcięższych) piwnice, ściany, tarasy, dachy. 

Tani w użyciu. — Bezpłatnych porad udziela 

Biuro Techniczno - Budowlane 
Inż. JÓZEF SZMIGIELSKI I S-ka 

Warszawa, ulica Solec Nr. 45, telefon 9-57-92 

  

  

  
Łodzianin 

Tapicer-Dekorator Władysław 
Szczepański, otworzył wytwór- 

nię mebli miękkich w Wilnie ul. Niemiecka 2 
sklep frontowy, gzie poleca własnego wyrobu. naj- 
moderniejsze otomany, tapczan-łóżko, fotele klu- 
bowe i koszetki oraz przyjmuje zamówienia w za- 
kresie tapicerstwa a także przerabiam wszelkie 
miękkie meble i wykonywam gustowne dekoracje. 
Wykonanie solidne i punktualne, obsługa fachowa.   
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Drzewka Owocowe 
dostarczają 

Szkółki Drzew Owocowych Karola Peclo 
f. Starojelnia, p. Szczuczyn k/Lidy 

nagrodzone 
Wielkim Medalem Srebrnym 

na II i III Targach Północnych w Wilnie. 

Na żądanie cenniki wysyłamy bezpłatnie. 

AAAAAAAAAAASAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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Kit i wojło 
i Artykułów Elektro- Technicznych 

Herman SZUR i $-ka 
ul. Niemiecka 3, tel. 11-11, 

(EDIT ORAI TE ETTONE 

68 — Biegniesz dobrze — pochwalił Franek. — 

  

w makach? 

grządkę 

  
Wydawnictwo „Kurier Wileński S-ka z «gr. odp. 

Patrz, tu go schowamy. 

Ależ to „Wężowa jama* — przestraszyła się 

dziewczyna. -+- Tu są i żmije. 

— Furda! żadnych żmij tu niema. Ja sam to wy- 

myśliłem, bo miałem w tej jamie swój wigwam za do- 

brych szkolnych czasów. No, buchaj 'tu śmiało, na 

moją odpowiedzialność. Możemy tu ukryć się wszys- 

cy.. Ale czekaj... Gdzież 'ten bałwan? Czy już jest 

Z soczystej zieleni makowych badyłi wynurzyła 

się blada, ospowata twarz przecięta krwawą pręgą 

przez brudny policzek. 

— Tu pełznij — szepnął Franek. 

Ster w okamgnieniu znalazł się przy jamie. 

— Rypaj w jamę — komenderował Franek, oglą- 

dając się miespokojnie. Sam zeskoczył również wślad 

za towarzyszem. Po pewnem 'wahaniu skoczyła i Lud- 

ka, a zarośla były tak gęste, że z zewnątrz nie było 

znać najmniejszego śladu ludzkiej w tem miejscu obe- 

«ności. W jamie przyjęły nowych gości niechętne po- 

krzywy, wywołując sykanie i przekleństwa. 

— No, trudno — rzekł Wydra. Zaraz będzie le- 

piej. Uwaga! Tu jest nowe zagłębienie, czyli właściwie 

mój dawny wigwam. Oto i głęboka mora, wykopana 

z trudem ukradzioną łopatą. Nikt tu nie przyjdzie, 

bo nastraszyłem wszystkich źmijami. A właścwie to 

nawet przyniosłem tu kiedyś zdechłą żmije dla po- 

strachu, aby wiedzieli, 

możesz tu naprawdę odpocząć. 

—- Dziękuję ci — rzekł tamten, przymykając 

oczy ze znużenia. — Ogromnie jestem osłabiony. 

że to nie żarty. Teraz, Ster, 

do uszczelniania drzwi 
i okien poleca Skład Farb 

    

Wyłlątkowo tanio! Wyprzedaż! 
mebli. bielizny, robót trykotarskich, robót ręcznych: 

na wystawie T-wa „POMOC PRACY" 
ulica Subocz Nr. 19 

codziennie do soboty 14-go października włącznie 
od godz. 12 w poł. do 10 wiecz. 

Wejście bezpłatne. 
  

  

KARTOFLE 
dostarcza do piwnic 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

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

Potrzebny 
mierniczy 

z gotówką 1500—2000 zł. 
Adres: „Kurjer Wileński" 

dla „Przysięgłego* 

Do wynajęcia 
2 mieszkania: 4 pok. 

z kuch. przedpok. i drugie 
z 2 pok. i kuchni z wy- 
śadami ul. Szopena Nr. 4 
dowiedzieć się u dozorcy 

domu. 

Mieszkanie 
3 pokoje i kuchnia 

do wynajęcia Zwierzyniec 
Witoldowa Nr. 9. 

Potrzebne 
3 — 4 pokoje z dużą salą 

w centrum, 

Hotel Szlachecki, pok. 9, 
godz. 10—12. 

  

      

  

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

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zełdowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. GINSBERG 
ohoroby skórne, wene 
ryczne | moezopłojowe 

Wilenska 3 tel. 567 
od godz. 8—1 i 4—y, 

  

  

Lekarz-Dentysta 

L. $zerzon-Gutman 
Mickiewicza 22, m. 21, 

tel. 19-16. Korony porcel. 
(Jacet-kron.) Zęby sztucz. 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmatycz 
my, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323   

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

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec. Tom. Zana 
ua łewo Gedeminowskę 

ul. Grodzka 27. 

BAR poi Wilkiem 
2 33, 

Wydaje: šniadania, obia. 

dy, kolacje. Zdrowe smą. 

czne i obfite. Ceny nie- 

kie. Abonament obiado: 

wy 25 zł. — GABINETY: 

Do wynajęcia 
2 mieszkania 
po 4 pokoje z kuchnią. 
słoneczne, suche (można 
1 ogrodem owocowym), 
Informacje: Zamkowa ż4 

(sklep obuwia) 

Instytut piękności 
Oddział Paryski > f-my 

„KEVA“ 
ul. Mickiewicza Nr. 32 

telefon Gi A 

przyj. od godz. ll-ej do 

|-ej po południu. 

Odmładzanie twarzy: Le- 

czenie wszelkich wad cery 

Masaż i Elektryzacja. 
w.Z.P. 58, 

    

  

    

  

  Ach, prawda! — zawołałą Ludka. — Franek, 

idź przynieś mu jeść i wszystkiego, co trzeba. Ja się 

zajmę umyciem tego straszydła. 

Ludka pobiegła do jeziora, obejrzała 

wszystkie strony, ściągnęła z siebie lekką halkę. na- 

moczyła ją w wodzie i pędem wróciła do jamy... Gdy 

doprowadziła poramioną twarz Stera do porządku, 

właśnie nadbiegł zaczerwieniony Franek, wskakując 

równemi nogami w jamę. 

— (icho, przyczajcie się bo idzie tu Helka z La- 

lusiem. Szukają ciebie, Ludka. 

Przyczaili się więc, pozwalając Sterowi gryźć 

kiełbasę w czasie przymusowego milezenia. Potem za- 

szeptali znowu. 

—— Musicie mię ratować — mówił rozgorączko- 

wany zbieg. — W miasteczku jest Janusz. Ma jakieś 

dowody osobiste dła mnie i ubranie, Czeka od wczo- 

raj. Ale nie mogłem tam się dostać. Omal mię nie 

przyłapano. Muszę uciec do Galicji. AW R 

ram się nie używać. Lepiej przez „zieloną 'granieę*. 

Porobiłem tam znajomości. 

Ale dlaczego wipadłeś do ula? 

— No... wiozłem stamtąd pisma strzeleckie i ma- 

sę bibuły. Stało się. Wpadłem. A miałem zaraz wra- 

cać, bo... tam €oś dziać się zaczyna... 

Krakowa, legalnie zresztą, Stefan, pojechała i kole- 

żamka Meta. Ja tam muszę być również. Cudem uciek- 

łem z więzienia. Coprawda był to przypadek, niema 

w tem mojej zasługi... Janusz jest w przebraniu — 

mówił — przeskakując z przedmiotu na przedmiot.— 

Stoi w zajeździe Nuchima. Pytać o Szymona Jatkińca. 

Zrobicie to? 

się na 

  

    

     

Pojechał do :   

Naturalnie! — zapewnił Franek. — Ludka 
niech się nie wtrąca, bo jest pod nadzorem policji. 

Ja zaraz pojadę. Poczekać jednak musimy, zamim tą 

para nie wyjdzie z ogrodu. A ty, mała, syp do swega 

Łalusia, bo gotów mas tu wytropić, tak ostro bierze się 

do ciebie. +3 

Ludka spłomieniała, a Ster zapytał niewyraźnie 

4 powodu wydętych żywnością policzków: 

— Go znowu za „Laluś'? 

— Narzeczony naszej „Maleńkiej*! Zakochany, 

jak kot w marcu, a zaprasowany, jak sam angielski * 

król — drwił Wydra. 

— 0, tam do djabła — burknął Ster. — Jeżeli 

mie „masz“, a zwykły lojalny kretyn, to gotów tu po- 

licję sprowadzić, gdy coś wywącha. Dość miałem tej 

nocnej obławy... 

— Jak kolega śmie tak mówić? — obraziła się 

Ludka. 

—- Może będę się bawił w ceregiele? Zduszę go, 

jak tu przylezie i po krzyku. Bo co mu zresztą do na- 

szej „Maleńkiej*? 

— Niech kolega się opamięta? To przecież Na. 

ten ze stołówki — mitygowała wzburzona 

  

tocki... 

Ludka. 

A, ten cacuš? — parsknąl zjadliwie Ster. Ach, 

więc to on był z koleżanką w alei? To znaczy dopiął 

swego? Zdaje się, że nie jest tak głupi „jak na to wy- 

gląda. No, niech „Małeńka” się nie dąsa! Przyznam się, 

jakiś czas śliczną że to zazdrość jątrzy się we mnie. Za j 

kurka będzie chodziła z wymuskanemi kurczątkami 

i nie ukłoni się takiemu bandycie jak ja na ulicy. 

(Di dm) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 

   


