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Polityka realna a publicystyka 
W ostatnim swoim artykule 

się p. Cat stanowczo z „myślowym prymity- 

wizmem'* i myślowemi małogami'* naszej 
publicystyki politycznej. Całkowicie się z te- 
mi wywodami solidaryzuję. 

rozprawia 

W chwjli, kiedy nasza polityka oficjalna 

nareszcie zdaje się dobijać celu, którym od 
początku była normalizacja stosunków z na- 

szymi sąsiadami, część naszej prasy robi wra- 

żenie, dla zagranicznego zwłaszcza czytelnika, 

niezmiernie przykre, jak gdyby pogodzić się 
nie chciała z ewentualną koniecznością za- 

niechania częstowania czytelników dotychcza- 
sową niewyczerpaną zaiste strawą duchową, 

polegającą na eodziennem wymyślaniu naro- 
dom sąsiednim i wmawianiu społeczeństwu 
nieuniknionej jakoby konieczności orężnej z 

nimi rozprawy. Nienawiść — czy do Moskali- 

bolszewików, czy do Niemeów, czy do jednych 

i drugim, stała się u nas pewnego rodzaju 
religją, z której dogmatami — pod groźbą 

wykluczenia z grona dobrych Polaków — 
nie wolno było polemizować. Szczególnie w 
stosunku do Niemców kampanja prasowa 

zdradzała często poprostu defetyzm i prawie 

kult dla potęgi pruskiej, polegający na wyol- 
brzymianiu i niemal gloryfikowaniu walo- 
rów niemieckich, jakgdyby eudotwórczych i 
zdolnych do wszystkiego. Ani nędza mas 
niemieckich, ani miljony bezrobotnych, ani 

pauperyzacja zupełna stanu średniego, ani 

groźba katastrofy walutowej nie zdołały wiel- 
bicieli potęgi germańskiej, pozujących na ul- 

tranacjonalistów polskich, powstrzymać od 
ustawicznego siania alarmów, nie nie mają- 
cych wspólnego z rozumną, życiową, będącą 

nakazem odpowiedzialnej za jutro narodu po- 

lityki polskiej. 

Rozumna polityka pokojowa wymaga na 
równi utrzymania pogotowia na wszelki wy- 

padek, jak i chłodnego, wolnego od roman- 
tyzmu i sentymentalizmu traktowania sto- 
sunków międzynarodowych. Interes naroda i 

państwa, uzgodniony z chrześcijańskim na- 

kazem miłości bliźniego, a więc zrozumienie 
interesów ludzkości, oto * właściwa _przewod- 
nia polityczna. Miłość ezy nienawiść, to 
zgoła zbyteczne akompanjamenty dla  uto- 
rowania takich, czy inn. stosunków między 

państwowych. Doświadczenie przeszłości na 
tych stosunkach ciążyć musi, nie może być 
jednak przeszkodą na drodze do zmiany tych 
stosunków na lepsze. 

Byłem przekonany, że dziejowe misje 
Polski, jako bastjonu Kuropy (we właściwem 

jej pojęciu geograficznem) na jej wschodzie, 
nakłada -na nas specjalne obowiązki, niczem 

nie zmienione, sytuacją międzynarodową po 

wskrzeszeniu państwa polskiego. Zgubił nas 

swego czasu sojusz prusko-rosyjski, zerwanie 
więc obecnie tego, wskrzeszonego po wojme 

związku, i to zerwanie „na dobie'', najlep- 

szym jest dl nas horoskopem lepszej przy- 

szłości. Walka z komunizmem, będącym pew- 
nego rodzaju spadkobiercą panslawizmu jako 

instrument zaborczości Rosji powojennej i 
rewolucyjnej, pozostać musi dla nas  pierw- 

szorzędnem zadaniem państwa, w niezem nie 

zamglonem poprawą stosunków z Sowietami 

   

To tez nawet i dalsza jeszcze zmiana na 
lepsze tych stosunków, poniekąd bardzo po- 
żądana, nie może nam zasłonić naszych obo- 
wiązkowej, jako awangardy chrześcijaństwa 
atolickiego na wschodzie, dbałej przedewszy 

stkiem o solidarność ze światem  chrzešei- 

jańskim, w pierwszym rzędzie z Europą. Te- 
stamenty Batorego i Sobieskiego obowiązu- 
Ją nas bezwzględnie, a daliśmy na szczęście 

temu solidarny wyraz publicznie w dniach o- 
statnich. ` 

Od chwili wskrzeszenia państwa polskie- 

go, zmartwychwstałego wbrew  ilazjom i 
kombinacjom ugodowców, jedynie dzięki rzu- 
ceniu na szale wypadków oręża polskiego, 
nie miałem najmniejszej wątpliwości, że od- 
tąd ewolucja mięazynarodowa pójdzie po li- 
nji tych samych konieczności dziejowych, któ- 
re w sposób decydujący zaważyły na losach 
wojny światowej. Konieczności dziejowe nie 
znają ewolucji wstecz. Idea wolności i 

  

sa- 
mostanowienia narodów | paistwowo-twėr- 

czych, oraz wyższości praw historycznych 
nad przejściową przemocą zatryamtowaw- 

szy w chwili zawieszenia broni, musi się o0- 
kazać silniejszą nad niedociągnięciami trakta- 

ów pokojowych. Trudno więc np. nam od- 
mówić Niemcom tych samych praw, na ja- 
kich oparte jest nasze własne państwo. 

Ruch hitlerowski, barbarzyński i wstręt 
ny w swoich metodach i zasadach wewnętrz- 
nych, jest z punktu widzenia polityki między 
narodowej, przedewszystkiem ruchem wszech- 
niemieckim, a więc spadkobiercą ruchu wie!- 

koniemieckiego z 1848 r.. Hitler w „Mein 

Kampf wyraźnie odrzuca rewizję granie w 
kierunku odzyskania przedwojennych granie 
cesarstwa Hohenzollernów, jako hasło  nie- 
godne ambieji całego, zjednoczonego narodu 
niemieckiego, który przedewszystkiem powiu- 

_MA objąć łącznie Rzesza, zanim będzie mogła 
dążyć ao uzyskania „kolonji'* w Europie. Na- 
Jazd propagandowy na Pomorze, nie miałem 
«o do tego nigdy wątpliwości, był i jest je- 

dynie wynikiem sztucznej, typowo prusko-jun 

kierskiej propagandy, oddającej się iluzjom 

możliwości przelansowania  międzynarodowe- 

go nacisku na Polskę, uważanej za przedmiot 

najsłabszego oporu, skazanej jakoby prędzej, 

czy później do kapitulacji 

  

Tymezasem iluzje te przeszły chyba bez- 
powrotnie. Hitler zaś nietylko zerwał Ra- 
palski sojusz, lecz całą swoją polityką, «ak 

„wewnętrzną, jak i międzynarodową, ogrom- 

nie się przyczynił do wzmocnienia stanowiska 
Polski w Europie i na świecie wogóle. Choć 
uczynił on to mimowoli, musi on obecnie na- 
turalnie z takiej sytuacji wyciągnąć konsze- 

kwencje. Wymarzonym zaś przedmiotem dla 
zaspokojenia ambicyj odwetowych mas nie- 
mieckich jest oczywiście Austrja. Znająe ten 

kraj doskonale nie miałem — wbrew oficjal- 

nej naszej polityce — ani chwili złudzenia 
możliwości utryymania niezawisłości Austrji. 

Nie mam tego złudzenia i dzisiaj, mimo u- 
roczystości wiedeńskich, mimo wskrzeszenia 
sympatyczny c.i.k. mundurów, mimo opar- 

cia nowego rządu o tradycje legitymistyez- 

ne, mimo manifestacyjnego poparcia państwa 

naddunajskiego przez Watykan i Mussoli- 
niego, mimo casus belli, jakiem szafuje dla 

zastraszenia Niemców dyplomacja włoska, 

tak opacznie rozumiana w Polsce a taktycz- 
nie najsilniejsza dziś przeciwwaga ekspansji 
niemieckiej w Europie Środkowej.... 

  

Pojedynek naddunajski Hitlera z Mus- 

solinim może ,„Anschluss'* odroczyć, ale nie 

powstrzymać''. Prędzej ezy później stanie- 

my wobec faktu dokonanego, chociażby tyrn- 

czasem tylko w formie rządów hitlerowskich 

Austrji bez aneksji formalnej. Skończy się 

wtedy wielki ilirt niemiecko-wloski, nawet 
na terenie genewskim, w obliczu irredenty 

niemieckiej w Tyrolu. Niemey, zaszachowane 
nieuniknionem wówczas zbliżeniem  włosko- 
franeuskiem, tembardziej będą musiały pro- 

wadzić politykę pokojową i szukać nadal 

lansow po linji mniejszego oporu. Będą 
ich więc szukać w stosunku do węgierskiego 

Burgenlańdu i do niemieckich dzielnie Cze- 
chosłowacji, której niesłychanie trudna stru- 
ktura narodowościowa, przypominająca en 
miniature b. Austrję przedwojenną, uniemo- 

żliwia jej niemal rządzenie wbrew woli mie- 

szkańców wspomnianych dzielnie. Europa 

zaś stanie wówczas wobee konieczności wzmo- 
enienia przedewszystkiem nie 
zechce dopuścić po anschlussie na domiar zie- 
go realizację Mitteleuropy pod egidą 

miecką. O ileby zaś Niemcy potem 

kiem jeszcze miały się kusić o zabory przez 
irredenty, to jak pokazało już  doświadcze- 

nie, daleko łatwiej o podburzanie Alzacji i 

Lotaryngji, aniżeli znikomej mniejszości nie- 

mieckiej na ziemiach b. zakonu pruskiego, 
zrośniętych organicznie od tylu wieków z 
ciałem Rzeczypospolitej i oddzielający: 

Rzeszy jedynie późniejszą kolonję prusko- 

krzyżacką (Prusy Wschodnie), jeszcze za cza- 
sów parlamentu hniemieckiego w Frank- 
furcie w 1848 r. wyłączoną z ziem, mającycn 

wejsć w skład Rzeszy Niemieckiej. 
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Czas pracuje zdecydowanie na naszą ko- 
ść. Każdy rok zmniejsza odległość pomię- 

dzy Polską  przedrozbiorową a zmartwych- 
wstałą. Wkrótce opinja świata uważać bę- 

dzie okres rozbiorów jedynie za przejściową 
okupację ziem polskich. Niemcy z Hitlerem 

na czele pogodzą się z faktem, że nie jesteś- 
my „rasą niższej wartości'* i że nie na na- 
szym obszarze szukać można kolonij dla nad- 
miaru ludności niemieckiej. Sam zresztą wska 
zuje on na wschód — dalszy. Niech więc 

próbuje szezęścia. Skoro zaś pragnie z nami 
pokoju — to nie zmniejszając ani czujno- 
ści, ani pogotowia — nie wolno nam się ob- 
ciążyć w opinji świata choćby cieniem zarzu- 
tu, że z powodu zbytniej podejrzliwości po- 
koju tego nie chcemy. Dyplomacja nasza 
w Genewie znalazła się na wysokości — niech 
na tej wysokości znajdzie się i nasza publi- 

cystyka. Adam Romer 
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DRUJA — Kowkin. . "ch 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃS$K — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. > 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 

SŁONIM — 

WOŁOŻYN — 

Zgromadzenie Ligi Narodów 
Debata ogólna. — Pesymistyczne nastroje. 

GENEWA. PAT. — W debacie ogól- 
nej na Zgromadzeniu Ligi Narodów prze 
mawiali dziś delegaci Haiti, Urugwaju; 
Grecji, Łotwy i Irlandji. 

Delegat łotewski, omówiwszy proto- 
kuł londyński w sprawie definicji napast- 
nika, stwierdził, że na północy i wscho- 
dzie Europy. stworzone -zostały doniosłe 
gwarancje bezpieczeńswa, i że расуй- 
fikacja w tej części Europy poczyniła więk 
sze postępy, niż gdziekolwiek indziej. 
Protokół ten stanowi poważny przyczy- 
nek do doktryny bezpieczeństwa. Dele- 
gat Łotwy stwierdza dalej z ubolewa- 
niem, że w dziedzinie gospodarczej nie 
osiągnięto żadnego postępu i wyraża 
żal, że wschodnio-europejski problem 
rolniczy nie jest przedmiotem debaty. 

Bardzo pesymistyczne przemówienie 
wygłosił delegat Irlandji, wskazując na 

niżtnu. Odpowiedzialność za to ponoszą 
przedewszystkiem wielkie mocarstwa. 

KONFERENCJE MIN .BECKA © 

GENEWA PAT. — W ciągu dzisiej 
szego popołudnia minister Beck odbył 
konterencje z delegatem amerykańskim 
Normanem Davisem, rumuńskim  mini- 
strem spraw zagranicznych  Titulescu, 
oraz szwedzkim ministrem spraw zagra- 
nicznych Sandlerem. 

GŁNEWA. PAT. — Minister Beck 

przyjął dzisiaj węgierskiego ministra 

spraw zagranicznych Kanyę. 

DYSKUSJA NAD KWESTJĄ ROZBRO- 
JENIA MORALNEGO 

GENEWA. PAT — W dyskusji nad 
raportem komisji współpracy. umysłowej 

ciągłe zwiększanie zbrojeń, na przygoto- w VI komisji Zgromadzenia zabrał głos 
wania wszystkich państw do wojny ga- 
zowej, fiasco współpracy międzynarodo- 
wej w dziedzinie gospodarczej, niepowo- 
dzenie Ligi Narodów. w załatwieniu spo- 
ru japońsko-chińskiego i t.d. Przyczy- 
na tych wszystkich niepowodzeń tkwi — 
„zdaniem mówcy — nie w wadliwości me 
chanizmu Ligi Narodów, ale w tem, że 
'nie chciano zrobić użytku z tego mecha- 

delegat polski Komarnicki, który prze- 
mawiał również w charakterze sprawo- 
zdawcy komisji rozbrojenia moralnego. 
Komarnicki, podkreślając doniosłe zna- 
czenie prac komisji współpracy umysło- 
wej zaznaczył, że nie może jednak po- 
dzielać optymizmu, któremu daje wyraz 
raport, gdyż należy stwierdzić, że w cia- 
gu ostatniego roku w dziedzinie zbliże- 

  

Ruch strejkowy w Stanach Zjednoczonych 
NOWY JORK. PAT. Ruch strejkowy w. 

Stanach Zjednoczonych rozszerza się W wielu 
miejscowościach doszło do aktów gwałtu. W 
Claiborn w Pensylwanji około 5.000 strajkują- 
cych górników wtargnęło do fabryki metalur- 
gicznej, usiłując skłonić tamtejszych robot. 
ników do rozpoczęcia strejku. Gubernator Pen- 
sylwanji udał się samolotem do Hydeparku, by 
prosić prezydenta Roosevelta o interwencję 

Pożyczka „wewnętrzn 
WARSZAWA. (tel. własny). Onegdaj 

odbyłó się posiedzenie Klubu Narodowego, 
na którem pos. Rybarski wygłosił referat o 
sytuacji politycznej i ekonomicznej kraja. 

W zakończeniu obrad ogłoszono uchwałę, mo- 
cą której Klub Narodowy postanowił złożyć 
do dyspozycji zarządu stronnictwa Narodo- 
wego na cele „narodowe'*, ofiarę w wysoko- 

  

Zwycięski marsz Pož 
SUBSKRYPCJA POŻYCZKI W. WILNIE 

W sobotę 30 września, na terenie wojewó- 

dztwa wileńskiego wzięło udział w subskryp- 
cji 636 osób, zakupując obligacje na sumę 
83,850 złotych. Podczas gdy dotychczas 
prym wiodło Wilno, tym razem wyróżniły się 

frekwencją powiaty województwa naszego, 

wykazując stosunkowo  znaczniejszy - wzrost 

liczby subskrybentów. (Wilno 293 osób — 

44,500 zł. — powiaty 343 osób — 39,350 zł.) 

Zsdnia sobotniego zanotować wypada m. 

in. fakt zakupienia 100-złotowej obligacji przez 
dozorcę domu w Wilnie, Jana Tuzika. 

Z Brasławia zaś donoszą, że dwoje nielet. 
nich dzieci woźnego Antoni i Felicja Kuchar- 

scy zakupili obligację za 50 zł, 

Dzisiaj w niedzielę placówki subskrypcyjne 
w m, Wilnie czynne będą do godziny 13-tej. 

* * * 

LWÓW, PAT. - Wojewoda Iwowski Belina-- 
Prażmowski subskrybował w imieniu fundacyj 

małopolskich, pozostających pod bezpośrednim 

zarządem tymczasowego wydziału samorządo- 
wego we Lwowie, pożyczkę na łączną sumę 
100.000 zł. Sumę tę wojewoda wpłacił go- 
tówką do kasy Urzędu Skarbowego. 

m lui a 3 EROSCZĘBAAC KA 

Marszałek Senatu Raczkiewicz podpisuje deki. pożyczkową 

Marszałek Senatu Raczkiewicz podpisuje deklarację 
mu przez Komisarza Generalnego Pożyczki Narodowej p. min. St. Starzyńskiego. 

  
Pożyczki Narodowej, wręczoną 

celem przywrócenia spokoju w przemyśle. 
HYDE PARK. (Stany Zjednoczone) PAT. 

Prezydent Roosevelt podpisał rozporządzenie 
według którego klauzule ustawy węgłowej 
stosować się będą do kopalń eksploatowanych 
przez producentów żelaza i stali, 

Prezydent spodziewa się, że dzięki temu 
strejk 100.000 górników i robotników w przemy- 
śle stalowym zostanie zlikwidowany. 

a” Klubu Narodowego 
ści I-miesięcznych djet posłów i senatorów 
tego stronnictwa. Uchwała ta w kuluarach 

Sejmu wywołała duże ździwienie i potwier- 
dza pogłoski, że klub Narodowy nie zamierza 
brać udziału w subskrypcji Pożyczki, demon- 
stracyjnie poświęcając swoje djety na bliżej 
nieokreślone cele. 

DZA REJ 4 

243.305.650 zł. w 
WARSZAWA. PAT. — WEDŁUG 

MELDUNKÓW, JAKIE OTRZYMAŁ DO 
GUDZINY 18-tej KOMISARZ GENERAL 
NY POŻYCZKI NARODOWEJ, OGÓLNA 
SUMA SUBSKRYPCJI POŻYCZKI NA- 
RODOWEJ NA TERENIE CAŁEGO PAŃ 
STWA WYNOSI 239.333.700 ZŁOTYCH 

MELDUNKI W DALSZYM CIĄGU 

nia intelektualnego między narodami na- 
stąpiło znaczne pogorszenie sytuacji. 

Delegat Polski podkreślił znaczenie 
prac nad rewizją podręczników  szkol- 
nych i wyraził przekonanie, że równole- 
gle do prac komisji współpracy umysło- 
wej powinny mieć miejsce prace w dzie- 
dzinie rozbrojenia moralnego, przyczem 
konieczne jest ścisłe zakazanie działałno 
ści szkodliwej dla zbliżenia międzyraro- 
dowego i przyjęcie w tym względzie zo- 
bowiązań prawnych, a nietylko moral- 
nych. 

REZOLUCJA W SPRAWIE GENERALI- 
ZACJI OCHRONY MNIEJSZOŚCI 

GENEWA. PAT. — Na dzisieįszem 
posiedzeniu pienarnem , Zgromadzenia 
Ligi Narodów, Frangulis, delegat Haiti 
złożył rezoiucję w sprawie generalizacji 
ochrony mniejszości. 

W rezolucji tej zgromadzenie stwier- 
dza, że pożądana jest generalizacja ochro 
ny praw człowieka i obywatela, przewi- 
dzianej w traktatach mniejszościowych 
i że sprawa ta winną być siormułowa-- 
na tak, ażeby każdemu mieszkańcowi za- 
pewnić pełną ochronę jego życia i wła 
snošci, oraz zagwarantować równość wo- 
bec prawa dła wszystkich obywateli bez 
różnicy narodowości, języka i  religji. 
Jednocześnie wyrażone jest życzenie, aby 
zawarto odpowiednią międzynarodową 
konwencję pod auspicjami Ligi Narodów. 

Frangulis przypomniał, że projekt re- 
zolucji uchwaliła w roku 1928 międzyna- 
rodowa akademja dyplomatyczna, gru- 
pującąa dypłomatów 73 krajów. 

Rezolucja została odesłana do 6-tej 
komisji zgromadzenia, gdzie wywiąże 
się nad nią niewątpliwie doniosła debata 
politycna. 

7 PREMJERÓW — 16 MINISTRÓW 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 

GENEWA. PAT. Wśród zgłoszonych na 
XIV-te doroczne Zgromadzenie Ogólne Ligi 
Narodów delegatów znajduje się 7-miu przem- 
jerów i 16-tu ministrów spraw zagranicznych. 
Turecki fhinister spraw zagranicznych dlatego 
nie zgodził się kandydować w dalszym ciągu 
przewodniczącego Zgromadzenia, _ ponieważ 
pragnie zachować swobodę ruchów w staraniach 
o uzyskanie dla Turcji miejsca w Radzie Ligi. 

  

yczki Narodowej 
ciągu trzech dni 
NAPLYWAJĄ. ё ъ 
WARSZAWA. PAT W/G MELDUNKOW 
NaVESZLYCH DO GODZINY 21 NA 
RĘCE KOMISARZA GENERALNEGO 
MIN. STARZYŃSKIEGO SUBSKRYBO-- 
WANO POŻYCZKI NARODOWEJ: NA 
+£RENIE CAŁEGO PAŃSTWA NA SU- 
MĘ 243.305.650 ZŁOTYCH. 

P. min. St. Starzyński © przebiegu subskrypcji 
WARSZAWA, PAT. Komisarz general- 

ny pożyczki narodowej min. Stefan Starzyń- 
ski udzielił przedstawicielom prasy następu- 
jącego wywiadu: 

— jaki jest podział dotychczas subskry- 
bowanej sumy? - 

— Z sumy 236.000.000 zł. . jaką subskry- 
bowano wczoraj, na funkcjonarjuszów — рай- 
stwowych, zarówno cywilnych, jak wojsko- 
wych, wypada około 72 miłjonów złotych, 
to jest ponad 30 proc. Nie mam dotychczas 
podsumowanych  deklaracyj od samorządu i 

życia gospodarczego, a One łącznie z funkcjo. 
narjuszami państwowemi wykazałyby udział 
świata pracy najemnej. Pod tem mianem ro- 
zumiem wszystkich, którzy subskrypcji doko- 
nałi w drodze upoważnienia do strącania rat 
_pożyczkowych z ich uposażeń. Gdy uzyskamy 
te liczby, będę mógł przeprowadzić  zgrubsza 
ten Ь 

— Czy na podstawie iniormacyj częšcio- 

wych nie może Pan Minister określić udziału 
przemysłu? # 

Centralny Związek Przemysłu Pol- 
skiego pierwszy zwrócił się do mnie z propo- 
zycją ustalenia minimalnych norm dla siebie, 
Dopiero wślad za nim poszły inne dziedziny 
życia. Centralny Związek zrzesza 76 organi. 
zacyj. Z biurem tego Związku jesteśmy w sta- 
łym kontakcie. Centralny Związek ogłosił - 

dziś 12-tą listę subskrypcji przemysłu, wykazu- 
jącą już ponad 33 miljony zł. od firm i około 16 

miljonów od władz i pracowników. Sumy te 
o ile wszyscy zdążyli już złożyć deklaracje, 
znajdują się w kwocie 236 miljonów, zebra. 
nych do wczoraj. Reszta niewątpliwie w ciągu 
paru dni powiększy tę kwotę. Przemysł wę- 
glowy bierze udział w subskrypcji w sumie 
7.200.000, hutniczy — 2.350.000, naitowy — 
1.600.000, razem przemysł wydobywczy — 
12.150.000 złotych. Muszę podkreślić, że te 
gałęzie przemysłu subskrybowały według norm 
ustalonych przez Centralny Związek już w 

dniu 28 b. m., wczoraj jednak, mimo prawie 

podwójnego pokrycia pożyczki, pragnąc pod- 
nieść swój udział w pożyczce, podniosły  do- 
tychczasowe normy: przemysł węgłowy — O 

60 proc., hutniczy o 25 proc. naftowy o 40 proc. 

— Czy wobec tych wyników subskrypcji 
akcja pożyczkowa może osłabniąć? 

‚— Mojem zdaniem, nie może i nie osłabnie, 
Społeczeństwo przez wolne wnioski i organi. 
zacje zadeklarowało udział w pożyczce w ca- 
łości t. į. każdego obywatela według jego mo- 
żności. To też obecnie komitety obywatelskie 
przeprowadzają kontrolę społeczną. Pan Mar- 
szałek Senatu Raczkiewicz w wygłoszonem 
dziś wezwaniu wyjaśnił tę sprawę, a wszy- 
stkie komitety obywatelskie prace te już od 
piątku prowadzą ; niewątpliwie do końca wy. 
konają. Na źjeździe prezesów wojewódzkich 
komitetów. dowiedziałem się dzisiaj o inicjaty- 
wie przyśpieszenia tej pracy i ukończenia jej 
do 4 października, aby rząd ewentualnie mógł 
wcześniej zamknąć subskrypcję. Uważam to 
za bardzo pożądane i zakończenie kontroli spo- 
łecznej do 4 października wszyscy musieliby 
traktować jako nowy wielki sukces polskie- 
go życia społeczengo, które pierwszy ciężki i 

trudny egzamin zdało 29 września. 

— Jak Pan Minister zapatruje się na od- 
wrotną stronę pożyczki, t. j. skutki deflacyjne, 
związane z tak dużem powodzeniem pożyczki? 

— Jest to zagadnienie, którem interesuje 
się każdy ekonomista, a więc i ja. W tej chwili 
jednak uważam, że zawcześnie 0 niem 
mówić.» Dopiero w kilka dni po zamknięcia sub. 
skrypcji, po ustaleniu spłat jednorazowych z 
bonifikatą — a takich .jest sporo — można 
będzie ustalić pogląd na tę sprawę. Mogę też 
zapewnić panów, że zagadnienie to nie będzie 
zapomniane i znajdzie wyraz w decyzjach 
rządu. Tymczasowo można było tylko je 

załatwić i tak się też stało. Na resztę musimy 
zaczekać do końca subskrypcji. 

Księgarnia 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte ny. z 

J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

ul. 3 Maja A. 

Kiosk z gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

  

TELEGRAMY 
TERRORYSTA UKRAIŃSKI STANIE 

PRZED SĄDEM DARAŽNYM. 
LWÓW. PAT Sprawca usiłowanego za- 

bójstwa na osobie wywiadowcy policyjnego 

Michała Tendaja, nazywa się Seweryn Mede. 
liczy lat 22 z zawodu jest monterem, pochodzi 
z Kałusza w Małopolsce; przedtem pracował 
w kooperatywach ukraińskich. Jest dhugolei- 
nim członkiem U.0.N Po aresztowaniu Mede 

przyznał się do usiłowanego zabójstwa. Šta- 

nie on przed sądem doraźnym w najbliższym 
czasie. 

POŻYCZKA WEWNĘTRZNA W AUSTRJI. 

WIEDEŃ PAT. — Dnia 2 października 
wyłożona będzie do subskrypcji wewnętrzna 

rezka fustrjacka 330 miljonów szylingów. 
yczka pomyślana jest jako losowa. Ciąg- 

nienia odbywać się będą dwa razy do roku 
w- ciągu 50 lat. Sumy osiągnięte z pożyczki 
przeznaczone będą na inwestycje i na zwal- 
czanie bezrobocia. 

REKORD LEMOINE - 

PARYŻ. PAT. Według ostatnich obliczeń 
lotnik Lemoine osiągnął wysokość 13,661 me- 
trów (o 257 m. więcej od poprzedniego 
kordu światowego). # 

DZIENNIKARZE NIEMIECCY OPUSZCZA- 
JA MOSKWĘ. 

MOSKWA. PAT. — Korespondent agencji 
Wolffa redaktor Baum pozostanie w Moskwie 
jako attache prasowy ambasady niemiecki 
Natomiast pozostali dziennikarze niemieccy, 

wysiedleni z ZSRR, w dniu dzisiejszym wie- 
ezorem opuszczają Moskwę. 

BERLIN. PAT. W sobotę pociągiem wie- 
czornym wyjechali przez Warszawę do Ber- 
lina wydaleni z ZSRR dziennikarze niemieccy: 
korespondent „Koelnische Ztg.* Hughes, „Lo- 
cal Anzeiger“ Goerbing į „Berliner Tageblati“ 
Hernstadt, odprowadzani: na dworcu przez 
przedstawicieli ambasady niemieckiej i grono 
kolegów korespondentów zagranicznych. : 

Jednocześnie donoszą, że berliński kores- 
pondent TASS red. Bezpalow, korespondentka 
„Izwiestij“ red. Keith i korespondent „Prawdy“ 
red. Czerniak opuścili Berlin, 

GEN HARTMANIS O SWYM POBYCIE 
W POLSCE 

` RYGA. PAT. Gen. Hartmanis po powro 
cie z Polski, udzielił wywiadu  dziennikowi 
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„Latvijas Kareiwis““, dając wyraz szezeremu 
podziwowi dla armji polskiej, oraz głębokiej . 
wdzięczności za przyjęcie, jakiego doznał. O 

audjencji, udzielonej mu przez Marszałka Pił 
sudskiego, generał wyraził się w sposób na- 
stępujący. 

   

    

   

' jeszcze Marszałka 
že były głównodowodzący i armja 

‹ žywią „dla jego osoby nadal uczucia 
najgłębszej ezei' i wdzięczności. Audjeneja 
ta — dodał generał — pozostanie nazawsze 
w mojej pamięci. 

HERRIOT CZUJE SIĘ LEPIEJ 

PARYŻ. PAT. — W zdrowiu Herriota 
hastąpiło dzisiaj znaczne polepszenie. Dokto- 
rzy uważają, że najgorszy okres choroby mi- 
nął i że chory zacznie wkrótce prędko powra 
cać do zdrowia. Okres rekonwalescencji po- 
trwa jednakże jakiś czas i będzie wymagał 
absolutnego odpoczynku. 

DZIEŃ SPORTU POLSKIĘGO 
W KURYTYBIE 

KURYTYBA. PAT. — Z okazji założe- 
nia towarzystwa sportowego „Junak w Ku- 

rytybie odbył się t. zw. „dzień sportu  pol- 
skiego**, którego program obejmował łbieg uli 
czny na przestrzeni 3500 metrów, mecz piłkar 

ski, zawody lekkoatletyczne i t.d. W biegu 
ulicznym, w którym wzięli udział zawodnicy 
1-tu klubów, zwyciężyła drażyna Junaka, 
zdobywając po raz drugi puhar posła Rzeczy- 
pospolitej w Rio de Janeiro dr. Grabowskie- 
go. Indywidnalnie zwyci: Wiśnik, przeby- 
wając trasę 3,5 klm. w 11 min. 03 s, 
zdobywając nagrodę Państwowego Urzędu W. 
F.i P.W. W meczu piłkarskim drużyna „Ju- 
nak'* odniosła zwycięstwo nad klubem  wto- 
skim „Sawoia'* w stosunku 3:2. 

WYMIANA DOKUMENTÓW RATYFIKA- 
CYJNYCH < 

WARSZAWA. PAT. — 30 wrzešnia 1933 
r. nastąpiła wymiana dokumentów ratyfika- 
cyjnych porozumienia między Polską a Niem 
cami w formie wymiany not z dnia 15 grud- 
nia 1931 roku o stosowaniu tytułu I-go kon- 
wencji polsko-niemieckiej z dnia 22 czerwca 
1922 roku, dotyczącej kopalń górnośląskich, 
do terenów, będących przedmiotem umowy 
między skarbem Państwa Polskiego a Preus- 
sische Bergwerk und Tuetten  Aktiengesell- 
schaft z dnia 18 lipca 1931 roku. Powyższej 
wymiany dokonali: ze strony polskei p. Jan 
Szembek, podsekretarz stanu w MSZ, ze stro 
ny Niemiec — p. von Moltke, poseł nadzwy- 
czajny 1 minister pełnomocny Rzeszy Nie- 
mieckiej w Warszawie. : - 

NIEPRAWDZIWE WIADOMOŚCI O USTA 
LENIU MODUS VIVENDI POMIĘDŻY 

WATYKANEM A SOWIETAMI 

WARSZAWA. PAT. (tel. własny). Z 

Watykanu donoszą, że wiadomości, które u- 

zały się w prasie międzynarodowej o rzeko- 

mem zawarciu modus vivendi pomiędzy Wa- 

tykanem i Sowietami nie odpowiadają praw 

dzie. 
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SILVA RERUM Zbrodnia truskawiecka przed Sądem 
KOBIETY... ZAWSZE KOBIETY... 

'Wiele jest kobiet w Polsce, a przedew- 
szystkiem, jaki jest stosunek procentowy ko- 
biet do ogółu mężczyzn?... Zagadnieniem Tem 
zainteresowała się Polska Zbrojna (270), 
dziennik bardzo męski ze względu na swoją 

ć i eałkiem niewieści ze względu na tytnż 

rodzaju żeńskiego: 
'W Polsce na 100 mężczyzn przypada 107 

kobiet. Gdyby stosunek ten był zachowany i 
w dziedzinie zarobkowania, wówczas można- 
by powiedzieć, że kobiety stwarzają dla męż 
czyzn współzawodnictwo niebezpieczne i za- 

miast walki o równouprawnienie kobiet naie- 
żałoby rozpocząć propagandę emencypacji mę- 
żczyzny, przynajmniej w zakresie zarobkowa 

nia. 

  

    

Narazie wszakże jeszcze bardzo daleko 

do tego. Kobiety pracujące zarobkowo, znaj- 
dują się jeszcze u nas w znaczej mniejszości 

i dopiero W przyszłości może będzie można mó 
wić o niebezpieczeństwie, które z tej strony 

mogłoby mężczyźnie zagrażać. Pomijając juz, 
że należyte wypełnienie obowiązków względem 

rodziny uniemożliwia całkowicie bardzo wie- 
lu kobietom pracę zarobkową, należy zwić- 
cić też „uwagę i na to, że układ naszych sto- 

sunków. społecznych sprawia, iż kobieta jest 
mniej przygotowaną do walki o byt i w wie- 
lu wypadkach zmuszona jest ustąpić pierwszeń 
stwa mężczyźnie. 

Walka o byt... Konkurencja kobiet... Głów 
ni prenumeratorzy „Polski Zbrojnej, nasi 
dzielni synowie Marsa, mogą nie obawiać się 
konkureneji kobiet, których stosunek do woj 
skowych jest pozakonkurencyjny! Co innego 

cywile, oni nieufnie spoglądają przedewszyst 
kiem na tłumy przedstawicielek plei pięknej, 
przepełniające szkoły wszystkich kategoryj: 

Według ostatnich danych Gł. Urzędu Sta- 
tystycznego w szkołach średnich ogėlnoksziai- 

cących kobiety stanowią wśród uczniów 39,0 
proc., w szkołach nauczycielskich — 59.9 proe., 
w-szkolach zawodowych — 43.0 proc i w szko 
łach wyższych — 28.4 proc. Na szczególną 

uwagę wszakże zasługuje ta okoliczność, że z 
wyjątkiem «szkół nauczycielskich wśród ab- 

solwentów kobiety stanowią jeszcze mniejszy 

odsetek, aniżeli wśród uczniów, mianowicie w 
szkołach średnich 35.1 proc. w szkołach na- 
uczycielskich 64.6 proc, w zawodowych 35.2 
proc. i w wyższych 14.1 proc. 

Statystyka ta wymownie świadczy o tem, 
że pokaźna ilość kobiet opuszcza uczelnie 
przed ich ukończeniem. 

Szezególnie jaskrawo to Się zaznacza na 
wyższych tezelniach : 

Wśród stedjujących prawo i ekonomię ko 
biety stanowią 14.6 proc., a wśród absolwen- 

tów tylko 5.5 proc, medycynę odpowiednio 
17.9 i 16.6 proc., farmaceutykę 60.0 i 52.1 pro 

cent, dentystykę 80.0 i 79.5*proc., filozofję 
58.8 i 89.7 proc., rolnictwo i leśnictwo — 17.4 
i1L2 proc. technikę — 4.1 i 4.3 proc., szta- 
ki piękne — 42.9 i36.9 proc itd. 

„Jak widać, prawo i ekonomja nie bardzo 
przypadają do gustu niewiastom. Wyraźnie 

się zmniejszający procent kobiet, kończących 
wyższe uczelnie, budzi niepokój szczerych 
przyjaciół niewiast: 

Jeżeli nawet przypuścimy, że niekończące 
szkoły kobiety wszystkie założyły  rodziay, 
nie zmieni to faktu, iż część kobiet wchodzi 
w życie bez należytego przygotowania facho- 
wego. Wrazie jakiegoś niepowodzenia lub nie- 
szczęścia, gdy na kobietę spada ciężar utrzy 

mania rodziny, ta właśnie kategorja pracow- 
ników umysłowych znajduje się zwykle w naj 

' gorszem i najcięższem położeniu, gdyż zmau- 
szona jest brać się do pracy zarobkowej za 
wszelką cenę. 

Kobiety, nie kończące uniwersytetu, mogą 
jednak bardzo łatwo pocieszyć się pewnością, 
że i posiadanie najpiękniejszych dyplomów 
w obecnych czasach nie na wiele się zda!.. 

Lector. 
  

Cenny dla každego 
kto poznał bcgac= 
twa naszych ziem 

i zwiedził Targi У 

Informator społeezno-gospcdarczy 

LIENIE PÓŁNOCNĄ - WSCHODNIE 
RZECZYPOSPOLITEJ 
Zawiera dane, dotyczące 
województw: Wileńskiego, 
Nowogródzkiego, Peleskie- 
go i Białostockiego oraz 

1000 __ skorowidz około 

ważniejszych miejstowaści 
Cena w Wilnie 1 zł. 50 gr. Z przesyłką po- 
cztową 2 zł, Do nabycia w Ksiegsrniach i 
Kioskach. Korespondencję Kierować pod 
adresem: Józeł cy | Wilno, Sierskow-   

Zeznania świadka 

SAMBOR. PAT. Sobotnia rozprawa roz- 

poczęła się o godz. 11-tej. Pierwszy zeznawał 

radca Iwachow. Świadek od roku 1926 do 1 

maja 1932 r. pełnił funkcje zastępcy naczel- 

mika wydziału bezpieczeństwa i referenta do 

spraw ukraińskich w liwowskim urzędzie woje. 

wodzkim. 

W sierpniu 1931 roku šwiadek byt na 

urlopie w Rabce. 31 sierpnia otrzymał teleg- 

ram, wzywający go do natychmiastowego po- 
wrotu do Lwowa, Tu dowiedział się o za- 

bójstwie Hołówki. Świadek, otrzymawszy te- 

go rodzaju wiadomość, doszedł do przekonania, 

że sprawca wyszedł z kół UON. 

Przewodniczący: „Jakie motywy skłania. 

ły pana do takiego przypuszczenia?” 

Świadek: „Hołówko zajmował się gorąco 

zagadnieniami ukraińskiemi i był t. zw. specem 

od tych spraw. Pozatem był uczestnikiem kon- 

ferencji między ukraińską reprezentacją parla- 

mentarną, a BBWR w roku 1930. W prasie и- 
kraińskiej ukazał się szereg informacyj, z któ- 

rych można było przypuszczać, ‹ 7е wśród nie- 
których przedstawicieli politycznego świata u- 

kraińskiego nurtuje myśl ugody. 
U. O. N. miała więc rozpocząć akcję ce- 

łem pogłębienia przepaści między Polakami 

i Ukraińcami. Śmierć Hołówki mogła tę prze- 

МВЕЛЕШ ЕЛО 154 EZEZOZCZEK: WPZRZBBCZECA 

GŁOWA HENRYKA IV 
W jednym z zaułków Montmartre'u znaj 

duje się „atelier'* fotograficzne p. Bourdei, 

Do pracowni przechodzi się przez wąski kory- 
tarz, zawalony książkami. W kącie stoi po- 
stument a na nim ludzka czaszka. 

Współpracownika magazynu „Vu'* 

teresowała czaszka. 
ja to. 

— | Krla Henryka IV — usłyszał w od- 
powiedzi. 

W jaki sposób mogła znaleźć się tutaj 3% 

wa króla, pochowanego w Saint-Denis? Jak 
wiadomo, w czasie wielkiej rewolucji grobow- 

ь Tzaia- 
Zapytał fotografa, czy- 

ce królewskie zostały przez motłoch zniszczo- 

ne. Szczątki królów wyrzucono. Uczestnicy 
spustoszenia mogli byli zabrać ze sobą naj- 

rozmaitsze „Souveniry““. Głowa króla Henry- 
ka IV zginęła. 

W roku 1919 p. Bourdet kupił gdzieś u 

antykwarjusza czaszkę ludzką — za 3 fran- 
ki. Przyniósłszy ją do domu zauważył, że re- 
sztki zabalsamowanej skóry na szyi zabaz- 

wiońe są na kolor niebieski. I przypomniał 
sobie, że Henryk IV był ne piersiach i na 

szyi tatuowany na niebiesko. Wspomina o 

tem szczególe również akt, sporządzony przez 
lekarzy po zabalsamowaniu ciała. Bliższe 

zbadanie głowy i jej kształtu, zestawienie 

jego z licznemi podobiznami króla i opisami 

jego powierzchowności, zdaje się potwierdzać 
fakt, że istotnie w starym korytarzu pary- 
skiego fotografa szczątek królewski znalazł 

ostateczny przytułek. El. 

radcy Iwachowa 

paść pogłębić. W śmierci tej zainteresowana 

była U. O. N. 

Następnie świadek mówi o szczegółach 

dotyczących stosunków z Baranowskim, — 

Świadek wiedział, że Baranowski pracuje dla 

komisarza Czechowskiego. Świadek polecił Ba- 

ranowskiemu, aby ten przygotował referat in. 

formacyjny o działałności U. О. М. 

Po otrzymaniu tego referatu świadek po- 

lecił uzupełnić tę pracę bardziej szczegółowe- 

wemi informacjami. Mówiąc o spotkaniu - z 

Baranowskim przed Śmiercią Czechowskiego w 

marcu 1932 r., świadek zeznaje, że Baranow- 

ski był bardzo zdenerwowany i oświadczył, 

że więcej z komisarzem Czechowskim  praco- 

wać nie będzie. Skarżył się dalej, że kom. 
Czechowski nie płaci na czas honorarjum, a 

następnie że go dekonspiruje, umawiając się 

z nim 'w widocźnych miejscach. 

  

Konferencja Małej Ententy 

  

Trzej mężowie stanu, uczęstnicy 
pierwszym rzędzie: 

'w konferencji Małej Ententy w Sinaia. 
rumuński minister Spraw Zagranicznych Titulesco, 

.Spr. Zagr. Benesz i jugosłowiański ministe Spraw Zagr. Jewticz. 

  

Od lewej w 
czeskosłowacki min 

- Sowiecki lot do stratosfery 
19 kiiometrów i 300 metrów nad ziemią 

MOSKWA. PAT. — Dziś o godzinie 8 
min. 40 według czasu moskiewskiego wystar- 

tował do stratosfery wojskowy balon „ZSRR““ 
Załogę balonu stanowią dowódca Prokofjew, 
nawigator Birnbaum i mechanik Godunow. 

Start odbył się wśród pomyślnych warun 
ków atmosferycznych. Lądowanie ma nastą- 
pić dziś wieczorem. Lotnicy zamierzają osiąg- 

nąć wysokość 20 klm. i tym sposobem pobić 
rekord prof. Piccarda. Balon zaopatrzono w 

radjowy aparat nadawczy, zapomocą którego 

lotnicy będą mogli informować o przebiegu 
lotu.. 

MOSKWA. PAT. — O godz. 9.25 balon 
„ZSRR' osiągnął wysokość '17.200 metrów 
bijąc już tem samem rekord prof.ł Piccarda 

wynoszący 15 klm. 781 metrów. O godzinie 
10 zanotowano wysokość 17 klm. 900 mtr. 

MOSKWA. PAT. Stratostat „ZSRR' o 
godzinie 12.30 osiągnął maksymalną wysokość 
18.400 metrów i o godzinie 12.50 rozpoczął 

lądowanie, Mi=ośńi się z szybkością 2 i 
pół metra na sekundę. 

Stratostat, który znajdował się w ostat- 
niej chwili w odległości 50 klm. od miejsca 
startu, przez cały czas był dobrze widziany” z 
ziemi. 

Lądowanie oczekiwane jest po godzinie 

15-tej. 
MOSKWA. PAT. — Według wiadomo- 

ści nieoficjalnych, stratostat opuścił się o 

godzinie 17 w pobliżu zakładów  przemysło- 
wych w Kołomnie w odległości 115 km. od 
Moskwy. Balon wylądował na lotnisku na 
brzegu rzeki Moskwy. Lądowanie odbyło się 
normalnie. Załoga balonu czuje się doskonale. 

MOSKWA. PAT. — Agencja Tass komu- 

nikuje, że stratostat, zanim rozpoczął się opu- 

szczać, osiągnął wysokość 19.000 metrów. 
 EWARRACOCUPOWY ZANE. OE AR AE ARA PIN OO НЕОа 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej w Chemicznym Instytucie 
Badawczym 

  skiego 14 m. 2. Konto P. K. O. Ne 141323 
  

Nię używajmy zagranicznych wód mine- 
ralnych, mając równie dobre w Polsce 

WODA: GORZKA MORSZYŃSKA 

jest niezastąpionym lekiem w schorzeniach żo 
łądka, jelit i wątroby. Sprzedaż w aptekach i 
dregerjach. 

  

  

W dniu 28 b. m. dis się doroczne posiedze nie Kuratorjum oraz Walne Zgromadzenie Che- 
micznego Instytutu Badawczego. W posiedze niu Kuratorjum, które odbyło się pod przewod- 
nictwem b.. ministra Eugenjusza K'wiatkowskie go, wziął udział Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
prof. lgnacy Mościcki, 

Na zdjęciu Pan Prezydent R. P. w otoczeniu członków Kuratorjum oraz z dyrekcji Chemi- 
cznego Instytutu Badawczego. 

Feljeton sarkastyczny 
Nie mamy w Polsce pisma humorystycz- 

nego i satyrycznego w wielkim stylu. Bezcelo- 

we byłoby powoływanie się na przedwojenne 

rosyjskie „Satirikony** czy obecne „Krokodi- 
dy“; na niemieckie „Simplieissimusy'*, albo 
„Goetze von Berlichingen'*; franeuskie „Ca- 
nard Enchaine'', czy „Marianne'*... 

Jedynym pismem tego rodzaju jest podob 

no w Polsce „Cyrulik Warszawski““, zatožo- 
ny przed ósmiu laty przez Jana Lechonia, 

niegdyś znakomitego poetę, obeenie  wy- 

łącznie radcę ambasady naszej w Paryżu. 
Teraz redaguje „Cyrulika'* Jerzy Paczkow- 
ski. Z każdym numerem pismo to staje co- 
raz bardziej jałowe, banalne i ordynarne. Na 
ostatniej stronie zawsze tą samą manierą wy 

konany rysunek M. Berezowskiej: ten sam 
typ kurnosej kurtyzany i  stuprocentowezo 
Pochronia. We środku wciąż Żółtko i Kier- 

weiss i nieustające szmoncesy. Moniek i Be- 
niek, Rozenzweig i Blumenduft. „Rozenzweig 

pyta swego przyjaciela Blumendufta, ogląda- 
jąc jego namiot campingowy, w którym Ro- 
zenzweig spędził rozkoszne dwa miesiące z ko- 
leżanką biurową: — I ty powiadasz, że tuta; 
mogą wygodnie leżeć dwie osoby, jedna obok 

drugiej? — A kto mówi, że jedna obok diu- 
giej? Czy ja ci to powiedziałem?* — W tej 
tonacji utrzymana jest większość dowcipów 

„Cyrulika'*. Zapewne, śmiejmy się: „kto wie, 

i przepisał z czterech: 

czy świat potrwa jeszcze trzy tygodnie'*. 
Ta sentencja z Beaumarchais'go;, umiesz: 

czona jako godło na „Cyruliku'*, jest znamien 

na: było nie było! Tylko, że grymas fruncus- 

kiego komedjopisarza, sarkastyczny, sceptycz- 

ny i mądry, wolterjański można powiedzieć, 
przeistóczył się u „Cyrulika'* w ten układ 
warg, który wyrzuca słowo „naplewat'**. Вбт 
niea duża. I dlatego, lektura „Cyrulika'* co- 
raz mniej sprawia przyjemności. Jedyne jego 

dowcipy i rysunki, które mogłyby działać о- 
rzeźwiająco, gdyby były oryginalne, to dow- 
cipy zapożyczone: w ostatnim numerze znaj- 
dujemy dziesięć rysunków i dowcipów, prze- 
drukowanych z cudzoziemskich pism  saty- 
rycznych. Dziesięć. Czy nie świadczy to o de- 
kadencji popularnego tygodnika?  Ratując 
swój dowcip, „Cyrulik'* przepisuje od innych. 
A właśnie w ostatnim numerze podaje nastę- 
pujący aforyzm Roda-Roóda: „Przepisać z 

jednej książki — plagjat. Przepisać z «dwóch 
książek — studjum literackie. Z trzech ksią- 
żek — rozprawa doktorska. Z ezterech ksią- 
żek — piąta naukowa książka**. „Cyrulik** 

cóż może być nudniej- 

szego nad piątą książką naukową ? 
| w * * 

Reportaż z życia — „faktografja. — 
przeżywa również swój zmierzch. _ Dowodem 

tego najnowszy reportaż Ewy Szelburg-Zarem 

  

biny z procesu kobryńskiego. Podają go „Wia 
domości Literackie'* p.t. „Myjcie owoce**. 

Cała kolumna petitowa z frapującemi podiy- 
tukimi: Szabasowe świece. Crucifix, Cień ma- 

szynki. Jest kat czy go niema... i tym podob- 
ne. Oko czytelnika biega rzecz prosta prze- 
dewszystkiem po podtytułach. Tworzą „one 

dziwaczny melanż, nieco perwersyjny 
dreszczykiem. Takie zapewne były zamiary &- 
utorki: od szabasowych świec poprzez kruey- 
fiks do kata — wszystko pomieszać, dokonać 

niewidzianej jeszcze i niesłyszanej Umwe*- 
tung aller Werthe, aby rozdrażnić czytelni- 
ka, aby zatargać nim. A w gruncie rzeczy 
niczem się te tytuły nie różnią od sensacyi- 
nego artykułu w IKQ, drukowanego naprze- 
mian petitem i tłustemi czcionkami, które po- 
wodują, że mózg czytelnika skacze w podnie 
ceniu. W gruncie rzeczy, tytuliki p. Ewy 
Szelburg-Zarembiny nie mają innego celu, jak 
epater le bourgeois. Należałoby wstydzić się 
tak przestarzałych metod. Należałoby wsty- 

dzić się tej sztuczności i efekciarstwa, któ- 

rych zadaniem wywołanie nastroju: 
„Wąskiemi uliczkami, szerokim rynkieni, 

„pod okapami domostw, na gankach, w sie- 

„niach, za przysłoniętemi oknami przemyka 
„Się, pełznie, roi się — plotka. I mnoży się 

„i rośnie, i urasta do bijących się w piersi 
„zapewnień, do zachłystujących się, gorączko- 

„wych twierdzeń: ..ktoś widział na własne 

„oczy, jak jechał przez miasto samochód wo- 
„jewody i skierował się w stronę sądu... ktoś 

SE przywieźli Brauna już dziś w nocy.. 

— й 

"manierą, nie szablonem, 

MOSKWA. PAT. — Stratostat „ZSRR“' 

wylądował po 8 godzinach 20 minutach lotu 
o godzinie 17-tej według czasu moskiewskie- 
go w pobliżu miasta Kołomna (120 klm. na 
południowy wschód od Moskwy). Po wylądo- 

waniu lotnicy oświadczyli, że lot odbył się 
w świetnych warunkach atmosferycznych i 

że poczyniono wiele cennych spostrzeżeń i 

badań naukowych. 
Stratostat wbrew poprzednim  doniesie- 

niom osiągnął maksymalną wysokość aż 19 
kilometrów i 300 metrów. 

Dokładne obliczenie wysokości zostanie 

dokonane po zbadaniu przez specjalną komi- 
sję zapieczętowanego barografu, co oczeki- 

wane jest w Kołomnie późnym wieczorem. 
Stratostatem kierował dowódca ekspedy- 

cji Prokofjew. Birnbaum obsługiwał aparat 

radjowy, zaś inż. Godunow sprawował nad- 

zór techniczny. 

Lotnicy uskarżali się jedynie na gorą- 
co wewnątrz gondoli przy atmosferze zew- 

nętrznej 67 stopni C. poniżej zera i cišnie- 

niu 55 mm. wobec 760 mm. na powierzchni 

ziemi. Najtrudniejszym momentem lotu by- 

ło lądowanie — przyczem stratostat omal nie 
spadł do rzeki Moskwy. W ostatniej chwili 

wyrzucono resztę balastu i wylądowano na 
nadbrzeżnej łące. 

Miejscowa ludność powitała lotników z 

nięzwykłym entuzjazmem. Dowódca ekspedy- 

cji Prokofjew z okna gondoli wygłosił pło- 
mienne przemówienie. Lotnicy czują się świet 
nie. 

W niedzielę o świcie zamierza startować 
do stratosfery drugi balon, ufundowany sta- 
raniem organizacji OSSOAWIACHIMU z za- 

łogą: inżynierowie Fiedosiejenko oraz profe- 

sor leningradzkiego instytutu fizykotechnicz- 

nego Usyskin. 

  

Kiedy powstał Język francuski 
P. Pugeol w niedawno opublikowanej 

rozprawie powstaje przeciwko powszechnemu 

mniemaniu jakoby język francuski pochodził 
od łaciny. Uważając, że język jest niezaprze- 

czonym wytworem ducha każdego narodu, i 

że Francuzi pochodzą nie od zlatynizowanych 

Gallów, tylko od starożytnych Ligurów, żyją- 

cych na dwa tysiące lat przed Chrystusem — 

p. Pugeol dowodzi, że źródłem języka jest nie 

łacina, lecz mowa Ligurów — sanskryt. 

Analiza niektórych słów i nazw geogra- 
ficznych, dokonywana przez niego, jest nie- 

wątpliwie ciekawa. W niektórych okolicach 

południowej Francji nazywają naprzykład 

po dziś dzień tęczę nie „arc-en-ciel'* ale 
„aricancano'', co ma swój źródłosłów w san- 
skryckiem „ari'* — niebo i ,gagana'* — ko- 

ło. Nietoperz nazywa się tam nie „chauve-s0u- 

ris'', lecz „pissorato'', co znowu wywodzi 

się z sanskrytu „pitsat'' — ptak i „rato'* — 
mysz. Cały szereg nazw rzek i miast odsła- 

nia swe znaczenie, jeśli je zestawić z sanskry- 
tem. Również wyraz „pain'* — chleb, które- 

go wspólnota z łacińskim „panis'* —wydawała 
by się oczywistą, należy — zdaniem języko- 

znawcy — identyfikować z sauskryckiem 

„phay:* — wzdymać, pęcznieć — i „payna'* 

— mąka. „Soleil'* nie pochodzi od „solicu- 

'lum'', tylko od sanskryckiego „sour'', co zna 
czy — jaśnieć. Salamandra, tajemniczy wy- 

raz o nieznanem pochodzeniu, tłumaczy się 

całkiem prosto: „sarat'* w sanskrycie ozna- 

cza jaszczurkę a „mandare'* leniwego; „sa- 
ratmandare'' — Salamandra — to leniwa 

jaszczurka. 

Analiza słów francuskich, dokonywana w 

ten sposób przez p. Pugeol, świadczyłaby o 

starożytności języka francuskiego, gubiącej 

się istotnie w pomroce czasów. Łacina, do- 

wodzi p. Pugeol, to tylko późniejsza nalecia- 

łość. 

Rozprawa wywołała żywy oddźwięk, EL. 

Miejsce zesłania Piinjusza 
Młodszego 

Na Krymie, w pobliżu Kamysz-Buruskn, 
podczas przypadkowo prowadzonych robót 
ziemnych, natrafiono na fundamenty  staro- 
żytnego miasta. Według zdania m 

są to ruiny miasta starożytnych Scytów, któ. 

re wchodziło w skład królestwa Pontu na 

długo przed Chrystusem, i prawdopodobnie 
było jego stolicą. 

Możliwe, że odsłonięto ruiny tego wła- 
śnie miasta, dokąd — według istniejących 

wskazówek historycznych — został zesłany w 

I w. po Chrystusie Plinjusz Młodszy. El. 
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Oszczędności najkorzystniej lokować 

w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych 
UL. MICKIEWICZA 28, tel. 13-65 

LAI 
jott jedną z najpoważniejszych instytucy] ban- 
kowych w Polsce 

płaci od wkładów najwyższe oprocentowąnie 
zwrot wkładów w każdym terminie 

i na żądanie w walucie złotej. 

„ktoś jest dokładnie poinformowany, że Braun 

„jest i tylko czeka na wyrok... Z ulicy w uli- 

„tę, ode drzwi do drzwi, z ust do ust prze: 

„skakuje pytanie — plotka: —Jest kat? Możo 

„go niema'* ? 
' Jak nazwać ten sposób pisania, z owym 

polisyndetonem: „i mnoży się, i rośnie, i ura- 
sta... *, z owemi wielokropkami i niedomówie 

niami — jak go nazwać, jeśli nie obrzydliwą 
pełnym bezkrytycz- 

nej kokieterji, nie „literaturą'* w najgorszym 

gatunku. Ktoś kiedyś zrobił był dobry opis 

jakiegoś faktu i nazwał ten opis reportażem, 

faktografją. I poszło. I zwyrodniało pod pió- 

piórem Melecer Sztekkerowych, Krzywiekich, 

Szelburg-Zarembin, i rozlało się, i rozmazało. 

Ciekawe jest, jak się te piszące „bidule'* 
rzucają chciwie 'na każdy temat, zalatujący 

prostytucją, (Gorgonową i karą Śmierci. 

„Jest tak — pisze Szelburg-Zarembina -- 

„że mogę pojechać na proces do Kobrynia. 

„Jeśli się zaraz zdecyduję““. 

Dlaczegoby nie? „Mała walizka'*, Sto 

złotych na drogę, a potem tysiąc wierszy po 

50 gr. od wiersza, i ewentualna sława autor- 
ki, która śmiało a humanitarnie wystąpiła 
przeciw hańbie ludzkości — procesom poli- 

tycznym i karze śmierci. O, gdybym mógł a- 
wierzyć w czystość intencyj p. Szelburg-Za- 
rembiny! Ale nie mogę. Gdyby czyste intencje 
ożywiały tę bojowniezkę postępu, nie posługi- 

wałaby się polisyndetonami i „wiązanką** 
EE tytułów. Cóż jednak począć ? 

Może trzeba poprostu żyć'i w cichości ducha 

dziękować Panu Bogu, że nawinie się jeden 

czy drugi procesik, na którym można zrobić 

interes. 
э * * 

Reportaż stał się więc literaturą. Repor- 
taż p. Ewy Szelburg-Zarembiny to czysta fik- 
cja, nie wspólnego z faktami życia nie mając", 

Fikcja, stworzona przez histeryczną nieco li- 
teratkę, która się na wszystko „Zaraz zdecy- 

duje''. Literatura, jak wiadomo, wpływa w 
silnym stopniu na życie. Stanowi ona rodzaj 

sugestji, która nieprzerwanie działa na sposób 
myślenia i postępowania czytelnika. Działa 

tem mocniej, im czytelnik jest mniej odpor- 

ny: młodzież, kobiety, osobniki niedorozwinię- 
te i nerwowe poddają się tej sugestji najłat- 
wiej. 

Nie mówię w tej chwili nie nowego. 

Przypominają mi się poprostu „Paradoksy: 
Maxa Nordan, wypisywane pięćdziesiąt lat 

temu. 

Sugestja literacka nie byłaby groźna, $dy- 
by podawała czytelnikowi „prawdziwe'', rze- 

czywiste wzory i zdrowe przejawy życia. Ale 
literatura goni za anomaljami, za wszystkiem 
tem co odbiega od normy. „Fakty““ opisywa- 

ne-sugestywnie przez literatów należą do wy- 

jątkowych albo przypadkowych zjawisk, które 
zdarzają się stosunkowo rzadko. Normalne, co- 
dzienne zjawiska nie przykuwają uwagi pisa- 

rzy. Życie powszednie, według ogólnego 
mniemania, nie zawiera w. sobie nie, co nale- 
żałoby zarejestrować. Co to kogo obchodzi, że 
pan Iks smacznie wyspał się, zjadł Śniadanie, 

W WIRZE STOLICY 
MOTOCYKL SIĘ WYGADAŁ. 

— Nie, nigdy się nie zgodzę na kupno mo 

tocyklu, lepiej kup sobie odrazu działkę na 
ementarzu i zamów trumnę — krzyczała pani 

Florcia, ustawowa żona pana Kleosia. 
Daremnie tłómaczył pan Kleoś, że jako 

urzędnik t-wa ubezpieczeń, zmuszony jest 
do ciągłych wyjazdów na prowincję w celu о- 

glądania spalonych chlewików motocykl 

doskonale mu się opłaci, zamortyzuje w ciągu 
roku, potem będzie oszezędnością 

— Nie potrzebuję żadnych argumentów... 

— Tak, tak masz eóruchno rację, che» 

nam na złość kark sobie skręcić, 
mu na to, zap: ła teściowa. 

— Przebrzydłe kluchy! 
Cichaczem kupił jednak pan Kleoś uży- 

wanego FN za 1000 zł. Trzy i pół litry ben- 
zyny na 100 klm., litr oliwy na 500 klm., jūbilo 

wał zcicha, bo na każdej wyprawie w teren 
zarabiał kilkana: złotych, koleje są prze- 
cież u nas wściekle drogie. 

Ostatnio spłonęła stodoła we wsi pod Wy 

szogrodem. Pojechał pan Kleoś sprawdzić. 
doła istotnie w popiele, był tež na chrzeinach 

trojaczków tej pechowej Gomułowej. Trzeba 
było jednak wracać do Warszawy. Łup! Gazu! 

Dwa kilometry przed Czerwińskiem na wy 

bojach wysunął się jakoś kierownik z rąk pa 

na Kleosia, trrach i motocykl leży na szosie, 
pocharatanego Kleosia odwiezli kmiotkowie 
do Wyszogrodu (w Czerwińsku niema leka- 
Tza!!), policja rozejrzała się w jego dokumen- 
tach, dała znać do Warszawy — żonie przez 
telefon: 

— Hallo, tu szpital w Wyszogrodzie, mąż 
pani ma rozcięte czoło, skręconą 

kostce, wywichnięte ramię i wybite trz 
trzonowe... Niech pani przyjeżdża go zabr 

O, Boże, jakże to się stało? 

Zwyczajnie, wypadek motocyklowy! 
Co? Wpadł pod motocykl? 
Eh. Wywalił się na swoim własnym. 

Ta kanalja ma motocykl! mamo sły- 
szysz, Kleoś ma jednak motocykl i zabił się 
nawpół. 

— A, świnopas bezecny ! 

nie pozwól 
  

      

nogę w 
kł 

    

Karetka pogotowia prywatnego za 120 zł. 

ruszyła do Wyszogrodu. Policja musiała uśmie 
rzać panią Florcię, bo chciała dobić męża. 
Nieprzytomnego odwiozła do Warszawy. 

Leżał w szpitalu miesiące. Już jest zdrów. 

Motocykl tymczasem teściowa sprzedała za 
150 zł. synowi stróża. Pan Kleoś nie śmie nie 
mówić — zresztą i tak niktby nie zrozumiał 

— pluje, sycze, brak zębów zamknął mu kar- 
jerę Demost wesa. 

NIEBEZPIECZNY PECHOWIEC 

— Czemuż pani nie wychodzi za maž za 

swego narzeczonego, tego uroczego pana Cho- 
rzaka? — spytano pannę Mirę. 

— Boję się, rzekła, naprawde się boję. 

Czego? 

— To jest pechowice, kiól pechowców. 

   I panna Mira opowiedz. 
miesiące życia narzeczonego 

iła ostatnie trzy 

Kupiwszy sobie nowe kamasze, pan Cho- 
2zak przywdziat je w domu i pośpiesznie wy- 
ruszył na umówioną randkę. Na drewnianych, 
dobrze wyfroterowanyci schodach, w sztyw= 

nych, Ślizkich bucikach poślizęnął się, okno 

w klatce schodowej 1-g0 piętra było otwarte 
— Chorzak Zz impetem wypadł pzzez 

podwórze. Szczęście w nieszczęściu: 

nął sobie tylko rękę, 
cho. 

  

zie na 

wywich- 
4 

rozbił nos, rozdarł u- 

    

Wkrótce potem. 

skarżył się matce: 
siedząc na kanapie po- 

-— coś mnie kłuje w udo... 

— Rozetrzej sobie gamoniu. 

Rozcierał, rozcierał, bolało daiej. Wresz- 

cie zdjął spodnie, patrzy — a tu wyłazi nii- 
ka zza skóry. Wielki Mahomecie --- najwi- 
doczniej wtarł sobie igłę nawleczoną. Do Po 
gotowia. Akurat dyżurowała kobieta (pech w 

pecha) doktór, cymbalica nie znalazła nie lep 
szego dó roboty, jak — uciąć nitkę!! Kraja- 

li potem nieszczęsne udo, ani śladu igły 
gdzieś wlazła głęboko. A być komplika- 
cje, uprzedzili doktorzy, stalowa igła w e 

le — hm, hm, na dobre to panu nie wyjdzie... 

Zgryziony pan Chorzak nie zaniedbywał 
jednak toaletowych zabiegów. Właśnie szoro- 
wał sobie rano w łazience zęby, gdy służąca, 
otwierając gwałtownie drzwi, palnęła go ше 

mi w łokieć — popehnęło to szezoteczkę, tak 

silnie, że przedziurawiła mu policzek! 
— No czy ten człowiek nie jest urodzo- 

nym pechowcem, jęczała panna Mira, ja się 

naprawdę boję. 

„ Wszyscy przyznają rację pannie > ta 
ki pechowiec... Kar 

   

pozałatwiał pomyślnie swoje sprawy, spożył 

z apetytem obiad, uciął drzemkę, poszedt do 

kina i o północy znów się położył do łóżka, 

aby hazajutrz spędzić dzień równie bez- 
troskliwie i przyjemnie. Z takiego dnia nie 

da się  wykrajać żadnego reportażu. 
Innna kwestja, jeśli pan Iks, wracając zado- 

wolony z kina do domu, zastaje swoją żonę, 
w dziesiątym roku szczęśliwego pożycia, na 
kanapie z kochankiem. Pan Tks_ strzela. 
Szczęście rodzinne zburzone. Tragedja. Kry- 

minał. Reportaż gotów. Jak również kilkana- 
Ście artykułów na cemrat rozerwalneści czy 
świętości małżeństwa. 

Kosztem pana !ks można odrazu zdobyć 

sławę rzecznika sprawiedliwości i postępu. A 
gdyby pan Iks wrócić do domu o pół godzi- 
ny później? 

* * * 

Modne reportaże Sztekkerowej, Krzywie- 
kiej ezy ostatni Szełburg-Zarembiny 51 Zzia- 

janą gonitwą za wyjątkowemi, chorob : se ni 
wsdarzeniami. Prócz tego, Klimat duckowy 
„eli jest przesiąknięty bisterycznym sud sky: 

mem autorek. Tym sposobem powstaje ca- 
łość daleka od rzeczywistości. Al 

ne zachłannie — csobliwie po К 
cukierniach pospołu z „Cyrulikie: 

Jeśli literatura kształtuje umysłowość 
czytelnika, wartoby się zastanowić nad tem, 

jaki typ umysłowości tworzy się pod wpły- 
wem tych dwóch czynników: reportażu ze 
szmoncesem. Zresztą, śmiejmy się: kto wie, 

czy świat potrwa trzy tygodnie. Wysz. 
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Akcja na rzecz Pożyczki Narodowe 
WOJEWÓDZKI PRACOWNICZY KOMITET 

POŻYCZKI NARODOWEJ 

1) Zarz. Zrzeszenia Grodzko-Powiatowego 
Zw. Pr. Ob. Kobiet w Wilnie — pracownicy 
subskrybowali ogólną kwotę 200 zł. 

2) Zarz. Zrzeszenia Wojew. Zw. Pracy 
Obyw. Kobiet w Wilnie — jedna pracownica 

zadeklarowała sumę 150 zł. 

  

   

    

     
   

    

3) Kuratorjum Okr. Szkolnego Wileń- 
skiego — ws. y pracownicy z terenu ОК-е 

gu zadekłarowali na Poż. Nar. ogólną sumę 
1.047.050 zł. ? 

4) D-B. M. Ryndziuński i K. Kaufman 
w. Wilnie — pracownicy D-B. oraz Dom Ban 
kowy zadeklarowali na Poż. Nar. 5.500 zł. 

5) 38-klasowa Męska Szkoła Handlowa 
im. Staszyca (prywatna) w Wilnie — praco 
wnicy zadeklarowali ogólną sumę 950 zł. 

   

6) Centr. Kasa Spółek Rolniczych w 
Wilnie -— pracownicy zadeklarowali i jedno 

razowo wpłacili 3.000. zł. = 
7) W. y Paiūstw. Szkoly Technieznej 

  

w Wilnie — dwóch pracowników zadeklaro 
wało 100 zł. 

8) Prywatna Męska Techniczna Szkoia 
Żyd. T-wa Szerzenia Pracy Zawod. i Rolnej 
wśród żydów w Wilnie — pacownicy zad>- 
kłarowali 550 zł. 

9) D-B. T. Bunimowicz w Wilnie — pra 
eowniey zadeklarowali — 10.000 zł., Dyre- 
tor Banku oddzielnie — 2.000 zł, zaś Dom 

Bankowy 20.000 zł. razem 32.000 zł. 
10) P. K. O. «w Wilnie — pracowni 

zadeklarowali ogólną kwotę w wysokości 
dnomiesięcznych poborów 3.550. 

11) l-a Wil. Żyd. Kasa Pożyczkowo-Osz 
czędnościowa dla rzemieślników i handlow- 

ców w Wilnie — pracownicy zadeklarowaji 
2.600 zł. Kasa zaś 5.000 zł., razem 7,600 zł. 

12) Zakład Sprzedaży Wyrobów Tytu 
niowych P. M. T. w Wilnie — pracownicy 

, zadeklarowali ogólną kwotę 3.700 zł. 
13) Bank Spółdz. Zw, Kupeów i Przemy 

słoweów w Wilnie — pracownicy zadeklaro- 
wali 1.600 zł., Bank zaś 2.000 zł.; razem 3ty- 
siące 600 zł. 

14) Stowarz. Urz. Państw. Monopołu Spi 
rytusowego w Wilnie — pracowniey umysło 
wi P. M. 5. zadeklarowali ogólną sumę 9 tys. 
500 zł. 

15. Państw. Wytwórnia Wódek Nr. 5 
w Wilnie — robotnicy zadeklarowali dobro- 
wolnie' ogólną sumę 3.200 zł. 

16) Zw. Spółdz. Spożywców R. P. Od- 
dział w Wilnie — pracownicy subskrybowali 
Poż. Nar. za pośrednictwem ich Centrali w 
Warszawie. 

17) Wileński Bank Ziemski — pracowni 
cy Bankn zadeklarowali w dniu 28 bm. przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego w Wilnie su 
mę 151.000 zł. 

18) -Instytut Naukowo-Badawczy Europy 
Wschodniej w Wilnie — pracownicy w ogól- 
nej ilości 13 osób zadeklarowali 3. 650 zło- 

tych. Pierwsza rata została wpłacona. 
19) Urząd Celny w Wilnie — pracownicy 

zadeklarowali 2.800 zł. 
20) T-wo Ubezp. „Port** $. A. w Wilnie 

— pmacowniey zadeklarowali 1.200 zł. 

21) Liga Obrony Powietrznej i Przeciw- 
gazowej Komitet Wojewódzki .w Wilnie 
pracownicy Komitetu zadeklarowali ogólną 
sumę 1.200 zł. 

22) Szkoła Muzyczna J. Wojewódzkiej w 
Wilnie — właścicielka zadeklarowała sumę 
100 zł. 

23) Kollegjum Kościelne Ewang.-Auys- 

burskie w: Wiłnie — Duchowieństwo oraz pra 
eowniey zadeklarowali łączną sumę 850 zł., 
Kolłegjum zaś wyznaczyło sumę 600 zł.; ra- 
zem. 1.450 zł. 

24) T-wo Przem.-Handl. „Block i Brun'* 
Oddz. w Wilnie — pracownicy zadeklarowa 
li ogólną sumę 1.600 zł. 

25) Konsyst. Wileński Ewangelicko Re- 
formowany w Wilnie — pracownicy i Kon- 
systorz zadeklarowali łączną sumę 6.000 zł., 

która została-całkowicie gotówkowo bez rat 
wpłacona. % 

26) Konsyst. Prawosławny w Wilnie — 
Duchowieństwo na czele z Jego Eksceleneją 
Areybiskupem Teodozjuszem oraz pracowni- 
ey Konsystorza zadeklarowali sumę ogólną 
3.400 zł. 

27) „M. Łempieki 5. А w Sosnoweu — 

Przedstawicielstwo w Wilnie — Roboty re- 
montowe przy Bazylice Wileńskiej — praco- 
wniey zadeklarowali 1.200 zł. 

28) Wil. Zw. Kupeów Żydowskich, Cen- 
trala w Wilnie — personel biura zadeklavo- 
wał ogólną sumę 350 zł. 

+ 29) Miasto Wilejka i pow. wiłejski za- 
deklarował ogólną sumę 103.300 zł. 

„ 30) T-wo „Puropa'* Centr. w Warsza- 

wie, Oddz. w Wilnie — Zarząd i pracownicy 
zadeklarowali ogólną sumę 29,900 zł. 

|| 82) Archiwum Państw. w Wilnie — pra 
<ownicy zadeklarowali ogólną sumę 2.450 zł. 

" +82) Inspektorat Powsz. Ubezp. Wzajeu- 
nych w Wilnie — pracownicy zadeklarowali 
ogólną sumę 18.350 zł. 

33) Bank»Handlowy w Warszawie Oddz. 

   

  

  

w Wilnie pracownicy zadeklarowali ogólną 
sumę 3.450 zł. 

34) Kollektura „Lichtlos* w Wilnie -— 
PODAC zadeklarowali ogólną sumę 400 

36) Szkoła Odzieżowa im. „Promienis- 
sa: w Wilnie — zocwnicy: zadeklarowali 

36) Oddz. Banku Gospodarstwa Ksrajo- 
wego w Wilnie — pracowniey 
ogólną kwotę 10.850 zł., 
urzędn. zadeklarował 100 zł.; razem 10, 

złotych. УА 
“+ 37) Zw. Zaw. Leśników, Oddział w Wil- 
wie — Zarząd Związku zadeklarował 300 zł. 

Pożyczkowo-Oszczędnościowa przy Zwiąż 
Ка — 500 zł., pracownicy Związku 150 zł. — 
Kało Trockie — 100 zł. ; razem 750 zł. 
„ 38) Inspektorat Straży Pożarnych na Wo 
Jewėdztwo Wileńskie — pracownicy zadekla- 
rowali sumę 600 zł. 

39) Komunikat Związku Oficerów w sta 

Zarząd Zrzeszenia 

  

M nie spoczynku — Okręg Wileński, z ogólnego 

  

- Baranowskiego, 

  

zadeklarowali - 

mie 

  

    

  

AE odbytego w dniu 28 bm. w Ka 

ofiterów w st. sp. przy ul. Miekiewicza © 

Do ogólnego óbowiązku ratowania 
bu Państwa stanęli oficerowie w stanie 
czynku odruchowo, bez jakiegokolwiek naci- 

  

  

     
   
   

  

    

  

  

sku. Tak, jak był przymus wewnętrzny w 

1918 -19-20 roku do dania ofi: krwi dla 

Państwa, tak dziś, pomimo ciężkich warun 
ków, w jakich się znajdują oficerowie eme 

ci, każdy z osobna zadokumentował na ze 
niu w dn. 28 bm., że los Państwa jest j 
losem. Niema , którejby oficer nie m 

ponieść dla sw Państwa. Jakże wzrusza 
   
    

  

   

    

  

cem było popatrzeć na tych obłożnie chorych, 

których żony przywoziły do lokalu Związku 
dla spełnienia tego aktu obywatelskiego u- 

  

e radosne by 
drowicza i 

iżowany), którzy 
ybyli*na zew Ko- 

dzielenia pomocy, Państwu. Ji    
   
    
   
   

  

   
   

rtm. 

złożeni © 
mitetu Pożj 

Zebrani сотае 

niczącego wy 
Po przemów r. 

kpt. Topor Wąsowskiego i płk. Tuhan Mirz 
przyjęte jednogłośnie rezo!u- 

cję o 1 ąpieniu Korpusu ofieerów emery 

tów i of ów państw zaborczych do sub- 

skrypeji Poż Nar. 
Po powzięciu uchwały normującej wyso- 

kość sumy, przystąpiono do podpisyw de- 

k które wyniosły w globalnej sumie 

  

      
  

     
   

     

   

--w 

—. Komitet Rodzicielski przy szkole pow- 
szechnej Nr. 22 m. Wilną „Świt'*, stając na 

wezwanie Komitetu Obywatelskiego Pożyczki 
Narodowej w szeregi subskrybentów, nabywa 

jedną akcję 100 złotową i zapoczątkowując 

łańcuch wzywa Komitet Rodzicie Szkoły 
Powszechnej Nr. 1 do szeregu subskrybentów 

     
  

  

i do wezwania do akcji dalszych Komitetów 
Rodzicielskich. 

  

   
. .. $ 

— Kooperatywa uczniowska przy szkole 

powszechnej Nr. 19 Wilno, ul. Królewska, 
róg Św. Anny — zakupiła obligacje 6 proc 

Pożyczki Narodowej na sumę 50 zł. 

KIRA 

— (ech Stołarzy na walnem zebraniu dn. 

30 września zadeklarował subskrypcję Pożycz- 

ki Narodowej do 3.000 zł. 

siate 

— Udział spółdzielczości 'w Pożyczce Na- 
rodowej.. Apel Komitetu Obywatedskiego Po- 

  

życzki Narodowej wzywający wszystkich 

obywateli do spełnienia obowiązku względem 
Państwa, znalazł w spółdzielczości polskiej 

sinly oddźwięk. 

Spółdzielnie wszystkich rodzai, a także 

zarządy, rady nadzorcze i pracownicy — sub- 

skrybowały pożyczkę bądź za 'pośrednictwem 

swych centrali gospodarczych bądź co nale- 

żało raczej do wyjątków w miejscoywch u- 

rzędach skarbowych. 

Wielce sympatycznym objawem był udział 

w subskrybownaiu Pożyczki Narodowej  spół- 

dzielczości młodzieży szkolnej. Na terenie 

Wilna — zadeklarowały Pożyczkę: Spółdziel- 

nia uczniowska przy szkole powszechnej Nr. 5 

i Spółdzilenia uczniowska przy szkole pow- 

szechnej Nr. 17. 
Związek Spółdzielni Spożywców „Społem 

subskrybował pożyczkę. w sumie 50.000 — 
czyli dwukrotnie więcej od norm wyznaczo- 
nych. Bank „Społemś* zadeklarował zł. 
20.000. . 

O wynikach 

spółdzielczego napiszemy 

nych cyfrowych. 

subskrypcji całego ruchu 

po otrzymaniu da- 

  

Fabrykę fałszywych pieniędzy 
UJAWNIONO DZIĘKI UJĘCIU KOLPORTERKI 

WILNO. Notowaliśmy wczoraj aresztowa- 
nie kolporterki fałszywych monet 1-złotowych 
i 50-groszowych. EZ 

W związku z tem policja zdołała ujawnić 
wytwórnię tych monet, która jak się okaza- 
ło mieściła się przy ulicy Karlsbadzkiej 44. w 
mieszkaniu Antoniego Taukieluna. 

W chwili wkroczenia policji, fabryka by- 

ła czynną. Podczas rewizji znaleziono znacz- 

ne zapasy metalu, tygle i różne chemikalja, 
potrzebne do zabarwiania monet. Zakwestjo- 

walewski uderzył Kratkowskiego nożem w 
Prócz Taukieluna aresztowano jego żonę i 

jeszcze jedną kolporterkę, 

Za niepłacenie komornego 
NOŻEM W BRZUCH SUBLOKATOROWI. 

WILNO. Robothik Józef Kratkowski, 
mieszkający jako sublokator u Stanisława 
Kowalewskiego (Jelenia 7) zalegał od paru 
miesięcy w opłacie należności za pokój. 

Na tem tle doszło wczoraj między w;- 

  

KRONIK 
«П Ака 
|ORERW"LI" 

NIEDZIELA | 
Dziś 7] Wschód steńca g. 5,21 

ana z Dokli 
Jutro Zachód słońca z. 4,57 

Aniołów Str, 2 
RZEPY PZ 

PROGNOZA POGODY P.1.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
z dnia 30 września 1933 r. 

Ciśnienie średnie 770 
Temperatura średnia +11 ż 

Temperatura najwyższa + 15 . 
* Temperatura najniższa +7 

Opad: — 
Wiatr: południowo-zachodni 

* Tendencja: lekki wzrost 
Uwagi: chmurno, wieczorem rozpogodze- 

nie się. 

    

  

URZĘDOWA 
— Nie wolno łapać raków. Starostwo 

Grodzkie podaje do wiadomości, że wzbronio- 

ny jest połów raków samic w czasie od 15 

października do 21 lipca, zaś samców 8 ой 

15 października do 15 marca. Raki złowione 

przypadkiem w tym czasie ochronnym, nale- 

ży, © йе за żywe wpuścić do tej samej 

wody, w której je złowiono. Począwszy „od 

dnia 20 października r. b. wzbronione jest 

przewożenie, przesyłanie, przenoszenie, kupo- 

wanie, sprzedawanie i wystawianie na sprze- 

daż raków. (Nie dotyczy to zapasów posiada- 

nych, a złowionych przed czasem ochronnym). 

Winni przekroczenia powyższego zakazu 

ukarani zostaną karą grzywny do 500 zł., lub 

aresztem do sześciu tygodni. 

— Praca kobiet w restauracjach. Władze 

administracyjne wydadzą w najbliższym cza- 

sie zakaz pracy kobiet i młodocianych w re- 

stauracjach z wyszynkiem alkoholu, Względy 

morałności spowodowały ten zakaz. 

MIEJSKA. 
" — Reorganizacja Wydziału podatkowego. 

si) Wydział podatkowy magistratu zostanie wkrót- 
ce zreorganizowany. Dotychczasowe referaty 
odpowiadające  komisarjatom zostaną znie- 
sione. Na ich miejsce powstaną jedynie dwa 
i widowiskowe i ogólny (podatki od psów, 

rowerów, szyłdów i t. d). | 
— Roboty elektryczne. W przyszyłym ty- 

godniu magistrat przystępuje do robót. nad 

zmianą sieci elektrycznej prądu stałego na 

zmienny. 
Roboty rozpoczną się na ul. Mickiewicza 

przy zbiegu 3 Maja i pobiegną w kierunku mo- 

HURT CEE. EAJM ri: 
ММ 11 

NIEMIECKA 26, te!. Nr. 251. 
Poleca w największym wyborze 

sze modele gotowych płaszczów dam 
Sprzedaż na najwygodniejszych 
Przyjmułą się futra do reperacji 

rozmaite Skórki futrzane i uajnow- 

skich. 

warunkach spłat, 

  

mienionymi do zajścia, w trakcie którego Ko- 
walewski uderzył Kratkowskiego nożem w 
brzuch. Rannego w stanie bardzo ciężkim 
przewieziono do szpitala św. Jakóba. Kowa- 
lewskiego aresztowano. 

EEEE TTT 

stu Žwierzynieckiego. Po przeprowadzeniu na 
prąd zmienny ul. Mickiewicza, „takież same 

roboty będą kontynuowane na ul. Subocz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 

rodnieniem rasy). Miesiąc październik poświę 
eony będzie zagadnieniom Życia Lekarskiego. 
5 października w lokalu Poradni Eugenicznej 

(ul. Żeligowskiego 4) Dr. W. Mórawski wy- 
głosi odczyt na temat „Życie seksualne wśród 
mężczyzn**. Początek o 5 i pół wiecz. Wstęp 
wolny wyłącznie dla mężczyzn. 

— Polskie Towarzystwo Teozoficzne. za- 
wiadamia, że po przerwie «wakacyjnej bibljo- 
teka Towarzystwa jest czynna-w niedizelę O 
godz. 16 oraz że wznawia się pogadanki teo- 
zoficzne, które odbywać się będą co niedzielę 
o gódz. 17 w lokalu Towarzystwa — Arsenalska 
4 m 10. 4 

Pierwsza pogadanka w dniu /1. X-go rb. 
poświęcona będzie pamięci Dr. Annie Besant. 

— Walne zebrane członków Cechu Szew- 
ców odbędzie się w dniu 3 paźdizernika 1933 
r. o godz. 19-tej wiecz. w lokalu ul. Bakszta 

  

Nr. 2 (Resursa Rzemieślnicza). Porządek 

dzienny: 1) Sprawozdanie ze zjazdu  Rze- 

mieślniczego w Wilnie, 2) Sprawa eksportu 

  

obuwia zagranicę. 3) Sprawa umorzenia za- 
ległych składek członkowskich. 4) Sprawa lo- 
kalu cechowego. 5) Wołne wnioski. Obecność 

wszystkich członków niezbędna. 

UNIWERSYTECKA 
— Ważne dla ubiegających się o przyjęcie 

do uniwersytetu. Obowiązkowe badanie ie- 
karskie, Każdy ubiegający się o przyjęcie i 
już nowoprzyjęty w roku akademickim 1933-34 
na Uniwersytet Stefana Batorego obowiązany 
jest poddać się badaniu  lekarskiemu, — ртте- 
prowadzonemu przez Komisję Lekarską powo- 

łaną przez Senat Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego. 4 

W tym celu należy się zgłosić do Dzieka- 
natu właściwego Wydziału po Kartę badania 

lekarskiego, a po jej wypełnieniu, zgodnie ze 

BEM 

„4 

Tydzień 
\ dniu dzisiejszym rozpoczyna się 

X-ty Tydzień L.-O. P. P. Impreza 
ta wypada w roku Jubileuszowym Ligi, w 
roku, w którym ukończonych zostało pierw- 
szych dziesięć lat pracy nad rozwojem  pol- 

skiego lotnictwa i organizacją obrony przeciw- 
lotniczo - gazowej. Wszystko co dotychczas 
stworzonem zostało, stało się dzięki wielkiej 
ofiarności społeczeństwa, które chętnie grosz 
ofiarny na rzecz Ligi składało. 

Dziś apelujemy znowu do ofiarności te- 
goż społeczeństwa wierząc mocno, że szczyt- 
ne zadania LOPP'u zawsze znajdą żywy od- 
dźwięk W.idomym znakiem  sympatji, którą 
się LOPP cieszy w najszerszych sferach spo- 
łeczeństwa Wileńskiego, będą wywieszone cho- 
rągwie żółto - białe LOPP, któremi w dniu 

  

dzisiejszym i w:ciągu X Tygodnia do 8 paž- 
dziernika udekorowane zostanie miasto 

Wilno. 
O godz. 9 odbędzi sie nabożeństwo w 

kościele św. Jana z udziałem pocztów  sztan- 

darowych szkół  Wileńskich i organizacyj 
LOPP poczem nastąpi pochód propagandowy 

LOPP. Na ulicach i w lokalach zamkniętych 
odbędzie się zbiórka na rzecz LOPP. 

Po nabożeństwie ulicami miasta przejdzie 

pochód propagandowy Ligi Obrony Powietrznej 
i Gazowej. 

W południe w sali końferencyjnej woje- 
wództwa prezes kom. wojewódzkiego LOPP 

"w '' 

„ARCYBISKUP JAŁBRZYKOWSKI 
przejazdem przez Landwarów 
Dnia 30 września o godz. 8.40 rano przejež- 

dżał przez Landwarów ]. E. Arcybiskup Metro- 

polita Wileński Romuald Jałbrzykowski, udając 

się do Rzymu ad limina Apostolorum. Celem u- 

roczystego spotkania, przywitania i pożeg- 

nania Arcypasterza oraz złożenia na jego ręce 

hołdu Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu 
Piusowi Xl-mu licznie stawili się na dworcu 

— wprost żywiołowo — mieszkańcy miasta 

Landwarowa ze swym proboszczem Ks. Dz. 

Kazimierzem Kułakiem na czele. W. ordynku 
przybyły organjzacje Akcji Katolickiej ze 

sztandarem, wojskowe przysposobienie  kole- 

jowe, dzieci ze szkoły powszechnej i in. 

Byli przedstawiciele - władz miejscowych 
oraz obywatelstwa. Witała i żegnała Arcypa- 

sterza orkiestra kołejowa odegraniem  mar- 

sza. 

I E. Arcypasterz był łaskaw wyjść z 

wagonu na peron, gdzie serdecznie był prze- 

witany przemówieniem, wygłoszonem- przez p. 

Rejenta Jurewicza, prezesa / Stowarzyszenia 

Mężów Katolickich w Landwarowie. Dzieci za- 
rzuciły Arcypasterza kwiatami. Wznosiły się 

okrzyki na cześć Ojca Św. i Arcypasterza. 
J. E. Arcypasterz serdecznie witał i żeg- 

nał zebranych, obiecał przywieźć błogosławień 

stwo od Ojca Św. i życzył, by parafjanie 
landwarowscy dopomogli swemu -proboszczo- 

wi jaknajprędzej — jeżeli możliwie — jeszcze 

do zimy tegorocznej — ukończyć wieżę swego 
wspaniałego . Kościoła. -Zamienił następnie Ar- 
cypasterz kilka słów z miejscowym ks. Probo- 

szczem — zapytując go o stanie niedawno u- 

ruchomionych po 2-ch letniej przerwie robót 
przy budowie wieży, oraz z p.  Władysłą- 
wem hr. Tyszkiewiczem z Landwarowa, który 
prosił j. Е. Arcybiskupa pozdrowić Ojca 
Św. Piusa XI — jako swego dobrego -zna- 
jomego i przyjaciela, 

Należy zaznaczyć, że parafja Landwarów 

ma szczególną rację do wdzięczności względem 

osoby Ojca Św., gdyż otrzymała od Niego 
za pośrednictwem fundatora nowego  Koś- 
cioła hr. Tyszkiewicza Władysława wspaniały 

krzyż znacznych rozmiarów, który obecnie 
zdobi główny łuk kościelny, oddzielający 
prezbiterium Kościoła od głównej jego nawy. 

żegnany muzyką, okrzykami „niech żyje” i 
gradem kwiecia — odjechał Arcypasterz, bło- 

gosławiąc swoje dzieci i obiecując modlić się 
za nich tam, w Rzymie — u grobu Apostołów, 
na ołtarzach Świętych męczenników, w cie- 
niu katakumb i wspaniałych  bazylik rzym- 

skich. Obecny. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spac. łołądka 

I Jalit przyjmuje od 12 — 214—6 
Wilno. Kwiatowa 7, tol. 14-25. 

wskazówkami na niej wydrukowanemi, tegoż 
dnia lub nazajutrz, w każdym zaś razie naj- 

później w czasie od 1-go do 10-g0 pażdzier- 

nika b. r. w godzinach od 9.30 do 12-tej należy 
zgłesić się do Biura Badań Lekarskich w Kli- 
nice Wewnętrznej na Antokolu. 

Orzeczenie Komisji Lekarskiej jest ważne 
na bieżący rok akademicki. 

Komisja Lekarska po zbadaniu kandydata 

wręczy mu odcinek I karty badań, który należy 
złożyć w Dziekanacie swego Wydziału. 
74 /W wypadku konieczności * przeprowadze- 

nia badań dodatkowych Komisja Lekarska wy- 

da kandydatowi (ce) na osobnym blankiecie 

tymczasowe potwierdzenie: . badania lekarskie- 

go. * 
SZKOLNA 

— Nowe budynki szkołne. W bież. roku 
szkolnym oddano do użytku na terenie Kura- 
torjum 17 nowych budynków szkolnych. 

— O nowe szkoły litewskie. Litwini pono- 
wnie zwrócili się do centralnych władz szkol- 

nych o zezwolenie uruchomienia kilku szkół 
litewskich na: powiatach. 

   

WOJSKOWA 
— Do Kolegów Oficerów i Podchorążych 

Rezerwy! W czasie od 1 paźdz. r.b. do 8 od- 
będzie się 10-ty Tydzień  Lotniczo-Gazowy, 
połączony z jubileuszem dziesięciolecia LOPP 
Zebrane w okresie tego tygodnia pieniądze, 

będą przeznaczone na organizację obrony Prze 

ciwlotniczo-Gazowej m. Wilna. 
Wobec zwrócenia się Wileńskiego Komi- 

tetu Wojewódzkiego LOPP. do Zarządu Związ 
ku Oficerów Rezerwy w Wilnie z prośbą o 
współpracę i poparcie imprezy wymienionego 
Tygodnia, Zarząd ZOR, zwraca się ze swej 
strony do Kołegów Oficerów i Podchorążych 
rezerwy z gorącym apelem przyjęcia czynne- 
go udziału w akeji 10-g0 Tygodnia LOPP,, 
przez nabycie nalepek, mareczek LOPP., po 
pieranie list ofiar itd, w szczególności zaś 
przez propagowanie w środowiskach, w któ- 
rych są zatrudnieni oficerowie i podchorążo- 
wie rezerwy, haseł, celów i zadań Ligi O. P. 
L. Gaz. Zarząd Koła Wileńskiego ZOR. 

KREM „ULTRASOL''* jest odzwiercia- 
dleniem postępu techniki. kosmetycznej. Wy- 

tworny, a mimo to bajecznie tani, nietylko 

chroni cerę przed zmianami atmosferycznemi, 
lecz dzięki zawartej w nim energji słonecznej 
— działa nader skutecznie zachowawczo. 

Lotniczy 
p. wicewojewoda Jank dokona dekoracji 
odznakami LOPP'u działaczy pracujących na 
terenie krzewienia lotnictwa. 

Wcelu odpowiedniego wyróżnienia <cha- 
rakteru ,„Tygodnia* wskazana jest dekoracja 
domów chorągiewkami LOPP. C= 

e. + 

— WYSTAWA LOPP w OKNACH „SŁOWA* 

W związku z rozpoczynającym się Tygodniem 
LOPP zostały wczoraj wieczorem odpowied- 

nio urządzone okna wystawowe naszego wy- 
dawnictwa. 

Szereg eksponatów,  iłustrując  znakomi. 
cie nieustanną działalność LOPP, daje jedno- 
cześnie widoki poglądowe, lekcję obrony 
przeciwgazowej. : 

Na „SzCzegėlną uwagę  zasluguje model 
uszczelnienia okiennego w domu mieszkalnym 
na wypadek ataku gazowego, jak również ii- 
czny zbiór masek, używanych w różnych ar- 
mjach, aż do psiej maski włącznie, 

Przed oknami naszego wydawnictwa pub- 
liczność, ogladajaca wystawę, żywo nad nią 

dyskutuje, . 

  

E Para 

— Instrukeje gazowet na bramach. Wco- 
raj w związku z rozpoczynającym się tygod- 

niem lotniczym, na bramach domów wywieszo- 
no instrukcje na wypadek ataku gazowego ja- 
ko przewidzianego w programie „tygodnia”. 

Qd Udręczeń do zdrowia 
BETA AS UT AP TBT RTN SS SSE TS 

poprzez 

Tegal działa szybko przy: 

ólach renmatycznych | Potagae | Biyrenie, Henragj 
Bólah I radni w Stasi |Grypie | 1 przeziębieniu 
Toga! uśmierza bóle i przynosi ulgę, nie wywierając żadnego 

ubocznego, ujemnego wpływu na serce i żołądek. 

Już od przeszło lat 15-tu 
z powodzeniem stosuje 

<=) się przy tych schorze- 

  

magania, 

/ niach tabletki Togal. Ty- 
siące udręczonych odzys- 
kało swe zdrowie przy 
pomocy Togalu. 

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

Spróbujcie i przekonajcie się sami dziś jeszcze i zakupcie natychmiast w najbliższej aptece Togal. Należy jednak zwracać baczną uwagę 
na nieuszkodzone oryginalne opakowanie. Cena zł. 2.—, Nr. Reg. 1864, 

Z SĄDÓW - Koło B. B. W. R. 
W LANDWAROWIE 

W sobotę 30 września miało  miejsee 
„pierwsze posiedzenie w Landwarowie miejsco 
wego koła BBWR. zorganizowanego staraniem 
hr. Eug. Tyszkiewicza z Landwarowa. 

Posiedzenie odbyło się w gościnnie uży- 
czonym lokalu przysposobienia kolejowego. 
Na zebranie przybyli kolejowcey, leśniey, mie- 
szezanie łandwarowscy i okoliczni 
katolicy i Tatarzy. Był obecny poseł wi- 

leński hr. Jan Tyszkiewicz i poseł red. Mae- 

kiewiez. Przybył także kierownik wil.-troc- 
kiego powiatowego sekretarjatu BBWR. inż. 
Bolesław Polkowski. - Proboszcz 

pracy w duchu chrześcijańskim. 

Na przewodniczącego przez 
mi 

wygłosił zagajenie o celach i 
wopowstającego koła. 

Następnie poseł Jan Tyszkiewicz 

re oddzielają roboty partyjne od pracy w 
Bloku o zasadzie współpracy z rządem i 
współodpowiedzialności za losy państwa i 
narodu. 

W końcu sekretarz powiatowy inż. Pol- 
kowski wyjaśnił technikę pracy w kołach B. 

za- 

rządowi Koła. Oświadczył także, że Rada Po- 
B.W.R. i dał wskazówki postępowania 

wiatowa na przewodniczącego koła powoła hr. 
Eugenjusza Tyszkiewicza. 

Odbyły się wybory pozostałych trzech 
członków zarządu. Wybrani zostali większo- 
ścią głosów p.p. ” Michalezońók,  nadleśniczy 
Wołczacki i Marcin Wołodźko. 
  

ELIKSIR 
MYDELKO 

  

  
  

KOLEJOWA 
— Naczelnik finansowy P. K. P. Na miej- 

sce przeniesionego do Lwowa p. Kryszczukajtisa 
naczelnikiem wydzoału finansowego Dyrekcji 
Kolejowej mianowany został p. Łopiński. 

— Kolejarze usunięci ze służby, Decyzją 
kolejowego sądu dyscyplinarnego o posiedzeniu 
którego pisaliśmy wczoraj, zostali wydaleni ze 
służby z pozbawieniem praw emerytalnych ase- 
sorzy aWcław Pal i Władysław Juszczyński oraz 
adjunkt Tuz. Starszy asesor Józef Zabłocki, 
został zdegradowany o jeden stopień służbowy. 

Jak wiadomo wymienieni urzędnicy 
byli zamieszani do afery w wyrabianiu emery- 
tur. 

RÓŻNE 
— Konferencje gospodarcze. Bawil w Will 

nie przedstawicieł centrali Związku Kupców z 
Warszawy, który odbył szereg  konferencyj 
z przedstawicielami Izb Przemysłowo - Hand- 
olwej i Rzemieślniczej oraz reprezentantami 

  
rolnicy 

landwarow- 
ski ks. Kułak przysłał piękny list z życzenia- 

aklamację 
powołano hr. Eugenjusza Tyszkiewicza, którv 

zadaniach no- 

  

ZAKOŃCZENIE PROCESU O ZNIESŁA- 
WiENIE P. MAKOWSKIEGO 

Wyrok we wtorek : 

Dalszy ciąg procesu p. Krywki zakończył 
się wczoraj przemówieniem stron. 

Dłuższe przemówienie wygłosił rzecznik 
oskarżyciela prywatnego adw. Petrusewiez | 
poczem zabrali z kolei głos obrońcy oskarżo- 
nego adwokaci Szpakowski i Czernichow. 

W przemówienia swem adw. Petrusewicz 
główny nacisk położył na sprawę wykształce- 

nia swego mocodawcy. Jak wiadomo bowiem 
P. Krywko w zarzutach, stawianych b. dy- 
rektorowi Makowskiemu, zarzucał _ między 

innemi to, że nie posiadał on wyższego wy- 
kształeenia. 

Celem stwierdzenia tego, skomunikował 

się aż z Wiedniem, gdzie p. Makowski stu- 
ю T pan oo Wy” djował, a następnie mając już wiadomość, że 

głosił dłuższe przemówienie o różnicach, któ- 1 ostatni końcowych egzaminów nie składał, od- 
powiednią wiądomość skierował do zwierzch- 
nich władz wojskowych tegoż p. Makowskie- 
go. Władze owe żadnego jednak użytku z te- 
go doniesienia nie uczyniły. 

Wczoraj zaś adw. Petrusewicz wyjaśnił, 
że p. Makowski, aczkolwiek studjowął agro- 
nomję i był pełnowartościowym w tym za- 
kresie pracownikiem, to jednak nigdy nie ro- 
ścił pretensji do tytułu  inżyniera-agronoma. 
Był tylko niedyplomowanym agronomem. 

Po przemówieniu p. Czernichowa, nastą- 
piła replika. Podczas przemówień obrońców 
p. „Makowski opuścił salę. 

Ostatecznie o godz. 4,30 po południu roz 
prawę zakończono, poczem przewodniczący 
Brzozowski oznajmił, iż ogłoszenie wyroka 
nastąpi w najbliższy wtorek o godzinie 12-tej 
w południe. w) 

Gronostaje na lampie 
Gwiazdy filmowe są wyrocznią w dzie- 

dzinie mody. Znana i ogólnie lubiana Lilja- 
na Harvey słynie z elegancji i przepychu, ja- 

kim się otacza, Otóż liczne toalety tej gwiaz- 

dy są ozdabiane futrem. Wybór  płaszezów 
Liljany Harvey starezyłby na zaopatrzenie 
sporego składu. Futra na tyle są modne, że 
w buduarze Liljany Harvey kiosz na lampie 
ozdobiony gronostajami. 

Jak widać z tego wszystkiego, futra w 
sezonie bieżącym są wybitnie modne i noszo- 
ne. Każda więc elegancka pani powinna za- 
wczasu zaopatrzyć się w futro i w tym eelu 
udać się do najstarszej i najlepiej zaopatrzo- 
nej firmy wileńskiej M. Złatkowicz (Niemiee- 
ka 33), pamiętając o tem, by unikać pośred- 
ników ulicznych, którzy domagają się później 
prowizji od ceny kupna. 

UWADZE PAN 
do nabycia we wszystkich księgsrutach fo- 

pslsrne brosz:ra 
nOdmłodzenie radykalne twarzy” 

Dok 6 Hauryłkiewiczewej 

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, 
zgadze, uderzeniach do głowy, bólach głowy i 
ogólnem niedomaganiu, zażywa się rano na- 
czczo szklankę naturalnej wedy gorzkiej, Fran 
ciszka-Józefa''. Zalecana przez lekarzy. 

  

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczriy „Lutnia* — Występy 

Opery Warszawskiej. Dziś zespół operowy 
czynny jest dwukrotnie: 

wienie o godz. 4-tej popoł. to reprezentacja 

przepięknej 

pierwsze przedsta- 

opery Moniuszki „Halka”*. Ceny 
miejscowego kupiectwa informując się szczegó-* miejsc na to przedstawienie zostały specjal- 
łowo o możliwościach etksportu zagranicę wileń nie zniżone. Wieczorem o godz. 8-ej pod ba- 
skich wyrobów. 

1 października zawknięty zostaje ruch gra- 
niczny z Litwą na podstawie przepustek rol. wnych męskich, 

— Zamknięcie ruchu granicznego. Z dn. Bierdiajewa 
Mossakowskim i Gołębiowskim w rolach głó- 

kapelmistrza _Walerjana znakomitego 
wystawioną . będzie „Carmen" z 

zaś partję tytułową wykona 
nych. W bież. sezonie zanotowano ogółem 50 znakomita artystka opery warszawskiej -Hof- 
tys. przekroceń z obu stron. W porównaniu z fmanowa. 
latami ubiegłemi jest to bardzo wysoko. poranek dla dzieci i młodzieży. Dzisiejszy 

— T-wo Pań Miłosierdzią Św. Wineente- Dziś, o godz. 12.30 odegrane zostanie widowi- 
go a Paulo w Święcianach komunikuje, iż z sko pióra W. Stanisławskiej „Z pałacu do cyrku” 
kwesty ulicznej w dniu 3 września rb. uzyska które niezmiernie przypadło do gustu młodocia- 
no zł. 34,45 — która to gotówka będzie uży- nym widzom, bowiem ostatnie przedstawie- 
tą dla wsparcia biednych, znajdujących się nie odbyło się przy wypełnionej widowni. — 
pod opieką T-wa. Ceny miejsc od 20 gr. Wycieczki szkolne ko- 

— Zarząd Koła Pań Komitetu Ratowa- rzystają z ulg biletowych. 
nia Bazyliki Wil. podaje dowiadomości, że — Teatr Wielki Pohulanka. Dziś w nie- 
dnia 2 pażdziernika, jako w pierwszy ponie- dzielę 1. X. o godz. 8-ej wiecz. Teatr iWelki 
działek po pierwszym, skarbniezka i sekretar na Pohulance gra pa raz drugi najnowszą 
ka Koła będą dyżurowały między godz. 5-6 sztukę laureata nagrody. państwowej Jerzego 
pp: w lokalu Sekcji Finansowej K. R. B. W. Szaniawskiego — „Most* w obsadzie pp. T. 
przy ul. Metropolitalnej 1 

    
   

%) NAJLEPSZE PE FUMY 
) 1WODY KOLONSKIE 

"4 

Sucheckiej, 
Wałłejki, S. Martyki, St. Skolimowskiego i M. 
Szpakiewicza — zarazem 
ki. 

cel Towarzystwa 

dzieckiem. 

M. Sietskiej, |.- Woskowskiego, L. 

reżysera tej sztu- 

Dzisiejsze przedstawieni odbędzie się na 
Opieki nad  Bezdomnem 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

     



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

—Zniżki do Teatru Miejskiego na Po- 
hułance. Administracja Teatru Miejskiego na ° 
„Pohulance wydaje codziennie od godz. 10 
m, 30 rano do 2-ej popoł. legitymacje zniż- 
kowe dla instytucyj państwowych, prywatnych 

i komunalnych, stowarzyszeń, organizacyj i 

związków zawodowych na listy zbiorowe z 

wyszczególnieniem nazwisk. Zniżki _ wobec 
zasadniczego zniżenia cen biletów, stosowane 

będą w skali 25 proc. Cena legitymacji na okres 

półroczny 1 zł. 
— Teatr amatorski. Dziś w niedzielę 1-go 

października Bractwo Sceny Katolickiej odeg- 
ra w Małej sali Miejskiej (Końska 3) tragedję 
w 5 aktach p. t. „Ligia* (Quo Vadis) H. Sien- 
kiewicza. W roli tytułowej, perła naszego zes- 
połu W. Stefanowiczówna. Dochód przeznaczo- 
ny na dzwony Kość, św. Jana. Reżyser K.Woj- 
cikowski. Pocz. o godz. 6 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Noc w Kairze. 
PAN — Dzieje grzechu. 
LUX — Mumja 
CASINO — Jej Król. Mość. 
ROXY — „Pod Twoją obrone““. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— NOŻEM W PIERŚ. Z powodu zatar- 

gu z matką targnęła się na życie 20 letnia Mar- 
ja Iwanowska (Chocimska 5). Z raną ciętą 
piersi przewieziono ją do szpitała św. Jakóba. 

— Pożar w taksówce. Wczoraj w połud- 
nie w pobliżu sądów wskutek defektu w mo- 

torze, powstał pożar w taksówce. . Ogień 
szybko ugaszono. 

— Okradzeni z pieniędzy, W łaźni przy 
lu. Żydowskiej 6 skradziono 112 złotych z 
kieszeni ubrania Krzywickiego Józefa. (Nie- 
miecka 5). 

Wołejszowej  Teofili (zaść.  Przytułiszki 
gm rzeszańskiej) skradziono z kieszeni ubrania 

na rynku Katwaryjskim 16 złotych.  Sprawców 
kradzieży — zawodowych złodziei Kantora 
Arona i Gierszanowa vel Gerszanowicza  Pej- 
sacha zatrzymano. Pieniędzy nie odnaleziono. 

— POŻAR PRZY UL. WILEŃSKIEJ. Wczoraj 
wieczorem na ulicy Wileńskiej 8 powstał po- 
żar. Ogień wybuchł w składzikach drewnianych 
w końcu podwórka, i z itwagi na łatwopalny 
miaterjał ogarnął po chwili całą budowlę. 

. Z uwagi na bliskość garaży samochodo- 
wych obawiano się rozszerzenia pożaru, lecz 

straż ogniowa która przybyła na miejsce wy- 
padku w komplecie ogień zlokalizowała. 

Składy spłonęły. 
Pożar powstał wskutek nieostrożnego 0b- 

chodzenia się z ogniem. 
— Złodzieje ryńikowi. Na rynku drzewnym 

zatrzymano 3 złodziei usiłujących okraść ku- 

pujących. 

ЗА FILKOWEJ TAŚMIE 
„MADAME BUTTERFLY" — „ROZMAITOŚCI* 

Melodyjna opera Pucciniego znalazła się 

na filmie prawie bez przeróbek. Aczkolwiek te 

mat nie jest wcale filmowy, to jednak w wyko- 

naniu doskonałej Sylwji Sydney tragedja wio- 
śnianej Cho - Cho - San nabrała szczególnego 

uroku. Wierna i kóchająca Butterfly Sylwji Sy- 

dney jest posłacią żywą, bez cienia sztuczności, 
Od pierwszej do ostatniej sceny widz pózosta- 
je pod wrażeniem gry świetnej aktorki. 

W roli bubkowatego porucznika Pinkertona 
występuje Gary Grant, robiący się gwałtownie 

na Gary Coopera. : 

Przydałoby się więcej ilustracji muzycznej 

która została zbyt wiele przycieniowana. ' 

Film zrobiony bardzo dobrze i doskonałe za- 

grany liczyć może na powodzenie. > 

W tzęści scenicznej oglądamy mało skom- 

plikowaną farsę p. t. „Rozbite źwierciadło*. Jest 

to raczej żart sceniczny, gdyż akcja nie zary- 

sowuje się tu wyraźniej. 

W wykonaniu nie zawadzi nieco żywsze 

tempo, choćby ze względu na parę baletową, 

która prawie przez pół godziny: musi stać bez 

"ruchu, imitując porcelanowe figurki. Wstawka 

baletowa p. T. Lisieckiej i p. Januszkowskiego 

odznaczała się wdziękiem i subtelnością. Szkoda 

tylko, że muzyka (fortepjanowa) była nieco ni- 

SPORT 
POZNAŃSKI OZLA ZAWIESZONY. 

Polski Związek Lekkoatletyczny uchwalił 

zawiesić zarząd Poznańskiego Okr. Zw. Lekko- 

atletycznego. Do prowadzenia tymczasowego а- 

gend związku poznańskiego wyznaczony został 

p. Ruszczyński. 
Zawieszenie nastąpiło naskutek niewywiąza 

nia się przez Poznań z zobowiązań w stosunku 

do PZLA z okazji meczu Bruksela—Poznań. 

DZIŚ WKS GRA Z NAPRZODEM. 
Dziś odbędzie się w Warszawie decydujące 

spotkanie WKS (Wilno) — Naprzód (Lipiny)., 
mające wyłonić drugiego, obok warszawskiej 
Połonii, finalistę walk o wejście db Ligi, 

PAT podaje o tem następujący komunikat: 
Dziś odbędzie się w stolicy o godz. 14,30 

na stadjonie Legji, mecz półfinałowy o wejście 
do ligi, decydujący o wyłonieniu drugiego — 

obok Połonii warszawskiej — finalisty, pomię- 
dzy Naprzodem z Lipin ą WKS Śmigły zWilna, 

Obie drużyny grać będą w stolicy poraz 
pierwszy. Widzowie sportowi będą mieli okaz- 

ję nietylko zobaczyć poziom gry dwuch czoło- 

wych zespołów A - klasowych w Polsce, lecz 
ponadto będą w stanie zdać sobie sprawę z 
szans Połonii warszawskiej w finałowym meczu 

0 wejście do Ligi, który to mecz stoczony bę- 

dzie ze zwycięzcą niedzielnego spotkania. 

W barwach Naprzodu na środku ataku gra 
znany piłkarz, Nastuła, W drużynie tej na wyróż 

nienie zasługuje linja obrony, podczas gdy w dru 

żynie wileńskiej na wyróżnienie zasługuje bram- 
karz Rogow, i napastnik Zbroja, były gracz Cra 
covii. 

Wieczorna transmisja radjowa _ przyniesie 
nam wynik meczu. Ze słuchawkami na uszach 
będą dziś siedzieć wszyscy piłkarze, za wyjąt- 
kiem szczęściarzy, którzy mogli wyjechać do 
Warszawy. 

W KILKU WIERSZACH 

Najszybsza kobieta świata i najwszechst- 
ronniejsza lekkoatletka, Stanisława  Walasiewii- 
czówna, opuszcza kraj w dniu 19 października 

rb. Wałasiewiczówna wyjeżdza do Ameryki 
na jęden rok, poczem obiecuje ponownie wrócić 

do kraju. 

ed wyjazdem Walasiewiczówna odbędzie 

jeszcze kilka startów w Polsce, co ze względów 

na obecną jej formę zapowiada szereg świetnych 

wyników. 

W dniu 8 października zmierzy się Wala- 

  

"Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

siewiczówna w Warszawie z Czeszką Koubko- 
wą na 800mtr. Możliwym jest ponadto jej 

start w Krakowie. 

Dziennik wiedeński „Neues Wiener Journal“ 
publikuje projekty „najszybszej kobiety świata 
cytując słowa z wywiadu z nią przeprowadzo- 

nego: „obecnie po dystansach krótkich, chcę 

przejść do dystansów długich dla kobiet. Zaa- 

takuję rekord na 800 mtr. i spodziewam się 

na tym dystansie uzyskać czas w granicach 

2:15 a nawet 2:12 sek. Mojem zdaniem dystans 

ten trzeba biec w tempie sprinterowskiem i dla- 

tego obniżenia wyniku w tej konkurencji jest 

możliwe. 

„Wyjeżdzam do Ameryki . na rok. Opusz- 
czam Polskę niechętnie i z przyjemnością myś- 

lę o powrocie do niej. Już w roku przyszłym 

reprezentować będę Polskę na igrzyskach kobie- 

cych w kondynie i mam zamiar startować w 

biegach na: 60, 100 i 200 mtr., a pozatem — 

w skoku wdal i w pięcioboju”. 
Ž se rk 

Polski Związek Narciarski już mobilizuje 

siły sportowe przed zbliżającym się sezonem 
zimowym. 

W dniu 8 października z inicjatywy Związ- 

ku tego odbędzie się w Krakowie konferencja 
z udziałem zainteresowanych związków sporto- 

wych, oraz czynników zainteresowanych w 

tej sprawie ze strony Państwa 

Na konferencji omówiona będzie między 

innemi sprawa postulatów turytsyčznych i ko- 
munikacyjnych, wysuwanych przez potrzeby 

sportów zimowych. : 

W Wilnie też rozpoczynają się przygoto- 

wania do sezonu. Niektórzy zawodnicy już „spa. 

cerują* w terenie, a kierownik sekcji narciar- 

skiej "Ogniska" red. J. Nieciecki myśli o spro- 
wadzeniu trenera - zakopiańczyka dla swej 
stajni wyścigowej. 

. . . 

W dniu 15 października odbędzie się w War 
szawie oddawna zapowiadane spotkanie bokser- 

skie Polska — Czechosłowacja, 

Kpt. Kościelski wyznaczył narazie do reprezen- 
tacji naszej trzech zawodników: Polusa, Chmie- 

lewskiego i Piłata. Ustalenie reszty składu 
nastąpi wkrótce. 
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nowogfódzka 
— Urzędowa. Miast w sobotę dnia 30 

września, p. wojewoda Świderski powraca z 
Warszawy w dniu dzisiejszym t. į. 1 paždzier- 

nika. 
— Wyniki subskrypcji Pożyczki Narodowej 

na obszarze wojew. nowogródzkiego w pierw- 
szym dniu subskrypcji. Z zebranych przez woj. 
komitet Pożyczki Narodowej danych wynika, 

że urzędnicy resortu Min. Spr. Wewnętrznych 
na terenie województwa Nowogródzkiego sub- 
skrybowali kwotę 61,766 zł., urzędnicy skar- 

bowi kwotę 57,850 zł., sądowi — 32,400 zł., 
policja 158,400 zł, oraz więziennictwo kwotę 

3.400: zł.  Pozatem w pięrwszym dniu sub- 
skrypcji społeczeństwo wojew. nowogródzkie- 
go subskrybowało Pożyczkę Narodową na sumę 

592,920 zł. Sume te są niższe od rzeczywisto- 

ści. Brak bowiem danych od rzeszonych w 

Wileńsko - Nówogródzkiej  lzbie. Lekarskiej 

takiejże lzby Adwokackiej, -od Izby Przemysło- 
wo - Handlowej, oraz innych. instytucyj, któ- 
rych członkowie zamieszkujący w Nowogród- 

czyźnie i subskrybowali pożyczkę za pošred- 
nictwem tychże instytucyj. Brak również da- 

nych, ile subskrybowały miejscowe  garnizo- 

ny wojskowe. Sądzić zatem należy, że w rze- 
czywistości, na terenie Nowogródczyzny, sub- 

skrybowano już pożyczkę w wysokości około 

2.000.000 zł. 

— Kronika towarzyska. W dniu 28 b. m 
w kościele św. Michała w Nowogródku, od- 
był się ślub p. Heleny Kruszyńskiej z p. inż. 
Wacławem Wierniewiczem, zast. nacz. wydzia.. 

łu samorządowego, Nowogródzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego, 
— Z życia Nowogródzkiego Obwodu Legjo 

nu Młodych. W dniu 28 bm. w lokalu komen- 
dy obwodu Nowogródzkiego Legjonu Mło- 
dych, przy ul. Kościelnej Nr. 43 odbyła się od- 
prawa komendy obwodu, przy udziale dele- 
gata Komendy Okr. Nowogródzko - Poleskiego. 

Tegoż dnia, o godz. 18-ej w: lokalu wojew. 
sekretarjatu BBWR. odbyło się zebranie ogólne 
członków Obwodu. Omawiano sprawy wew- 
nętrzno organizacyjne., oraz plan pracy na naj- 
bliższy okres. 

— Posiedzenie zarządu Podokręgu Zw. 
Strzeleckiego. W dniu 28 bm, w lokalu Podok- 
ręgu Z.Strzeleckiego  Nowegrodek, przy ul. 
Słonimskiej, odbyło się zwyczajne posiedzenie 
Zarządu Podokręgu, poświęcone bieżącym spra- 
wom strzeleckim. © 

NA FRONCIE POŻYCZKI NARODOWEJ. 
— Rzemieślnicy powiatu Baranowickiego. 
W dniu wczorajszym sekretarjat p. Wojewo 

dy Swiderskiego, otrzymał następującą depeszę: 
„Pan Wojewoda Swiderski Nowogródek. 

Obecni na wspólnem zebraniu rzemieślnicy 
chrześcijanie i żydzi deklarują jednomyślnie 
przystąpienie do subskrypcji Pożyczki Narodo- 
wej i ślą na ręce p. Wojewody wyrazy przy- 
wiązania i oddania dla rządu Pana' Marszałka 
Piłsudskiego. Za prezydjum (-) Jarocki, Welt- 
man.“ е 

— eszcze przykład ofiarnych mieszkań- 
ców m. Zdzięcioła. W numerze wczorajszym po- 
śialiśmy notatkę o ofiarności młodzieży szkol- 
hej m. Zdzięcioła i tamt. społeczeństwa, W dal-. 
szym ciągu zakupiły obligacje pożyczkowe po 
100 zł. organizacje: oddział miejski Źw. Strzelec 
kiego, koło zw. rizerwistów i b. wojskowych, 
koło gminne BBWR, oraz zarząd och. straży 
pożarnej. 

— lnwalidzi wojenni subskrybują pożyczkę. 
Na zebraniu inwalidów wojennych zam. w 

m. Nowogródku, w/dniu 27 bm. zebrani uchwali 
li jednogłośnie przystąpić do subskrypcji po- 
życzki Narodowej, przyczem ustalono, że każdy | 
inwalida powinien subskrybować kwotę conaj- 
mniej 50 zł. zaś inwalidzi, lepiej sytuowani kwoty 
stosownie wyższe. Na miejscu subskrybowano 

„cyj. 

  

  

zgórą 3000 zł. Następnie zebranie powzięło uch- za = wis a GEO Eko O wi 2 8 z 3 i; JUTRO PREMJERA! Piękny Hiszpan, nlabieniec publiczności 

ełnienia obowiązku obywatelskiego i subskrybo = — 08 AS € A 
Šrania: Kiandėja. do 25 proc. sma liokiośą: ca 5 >= = B B E oraz czarójąca MONA MARIS * 
20 proc. renty, zaś ponad 35 proc. niezdolnościi mie 4 Gz - u * kochać się będą w fi mie P . н \ 

do subskrybowania przynajmniej 50 zł. W uch- <zuzmumum | | е шр © 2 ść 
wale zaznaczono, że kto uchyli się od obowią- анн | = += += 
zku subskrypcji pożyczki Narodowej, tego po- — © е 
tępia się „jako dezertera z pola walki o lepszą € 2 „ — e == + DY Me BIS 
przyszłość kraju. = 3 racz £ = Przewyžsrsjący o CALE NIEBO vszystkie dotychczasowe kreacje! rozsądek 

— Nowogródzki Związek Podoficerów. e j r Szczegóły jatrol milkną... 
  Zadeklarowaną przez siebie kwotę 100 zł. 
  nowogródzkie koło Zw. podoficerów rezerwy w 

Nowogródku w dniu 29 bm. wpłaciło na rzecz 
Pożyczki Narodowej. 

rtoljjócka 
— Odnzaka P. O. S. w. K. P. W. Stotpce, 

Dziś! Coś nowego p. 

„lll Arcydzieło, które upajs wschodniemi 
miłości. W pozostałych rolach MYRNA LOY 

odśpiewa cudowną „Pieśń 
Nad program: Najnowsze atrakcje, 

melodjami 

od słońcem! 

i REGINALD DENRY! 
miłosną nad Nilem* 

Seanse: 4, 6, 81 10.20 

Coś niewidzianego pod księżycem! 

«+ RAMON NOVARRO 
„NOC W KAIRZE” 

I gorą:em tchnieniem egzotycznej 
Ramon Nowarro 

  

  W tych diach odbyło się w obecności starosty 

p. Kulwiecia, komendanta P. W. por. Sowy i 
prezesa Zw. Strzeleckiego  Moszczyńskiego u- 

roczyste wręczenie odznak spórtowych zdo- 

bywcom z K. P. W. 
Do zebranych w Ognisku kolejowem 

przemówił p. starosta Kulwieć, który wska- 

zał, jak wziosłym jest cel tego ubiegania się 

o zaświadczenie swej sprawności fiżycznej, 
wskazał, że w dzisiejszem  ustosunkowaniu 
się państw do siebie idea POS'u ma stać się 

W rol 
g'6wn, 

Dziś! Najnowsze potężne arcydzieło — najlepszy z dotychczas 
wyprodukowanych film polski w-g Stefana ŻEROMSKIEGO 

Pan .„Dzieje Grzechu" 
Same ASY: (. Lubleńska, В. Sambūrski, X. Jagosza-Stępowaki, ) Węgrzyn, MI. Zelworowicz | in 

MUZYKA I CHÓR DANA. Nad program: Wspaniałe dodatki Uprasza się o przybyciefna pocz searsów: 4, 6. 8 ! 10,15 
  

  a: T czynników najbardziej państwowó - Dziś! Wielki film współczesnego Egipta peien niesamowitości 
órczych. | > "R EG (GRZESZNA MiŁOŚĆ EGIPSKIEGO KAPŁANA) 
Zdobycie takiej odznaki jest spełnieniem W roli mumji wskrzesz. do życia nieżrówn. następca 

jednego z obywatelskich obowiązków. 

Po przemówieniu odbyło się wręczenie od- 
znak 90 członkom. 

„LUX 
  

leckiego, Straży” Pożarnej, i innych organiza- Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczna 

„MURIAĄ” 
Któż to się oprze pokusie uirzenia „Mamii,? „Mamja“ podniecała umysły 

LON CHANEY'A — BORIS KARLOFF 
(aiezapomniany „Frankensteiu“) 
całego świata i zsintereszje całe Wilno. 

— Zawody o odznakę sportową w Mirze. p. 
Niedawno zakończyły się ostatecznie w Mirze E я @ zawody 0 uzyskanie odznaki P.O.$. zwody. łamana № p h d 48 wjRowiadstjj aż bokkat Śdokków Šis: Sio S | J J V UM) a į £ r Z a Z a Z a r 

    

  

Z zapałem uwijałi się na boisku strzel- 

czynie, strzelcy,  strzelczyki, strażacy, by 
wykazać swą sprowność fizyczną. 

Zawodami kierowali pp. Czernobaj, instruk- 
tor Piotuch, sierżant P. W. „Oliwko, którzy po 

ukończeniu wręczyli odznaki zdobywcom. 

DrA. WANDER Sp. Akc., Krakówi 
przeprowadza w ciągn miesiąca października i listupada b. r. 3 

akcję propagandową 

Wyniki zwłaszcza marszowe były nadzwy- 
czaje dobre. * я 

— Kradzieże. Nieostrożnym okazał się mie- : 
celem, zapoznania ogėlu z tą jedyną odżywką vitsminową. 

W tym okresie będzie można we wszystkich aptekach 

i drogerjach nabyć 

Reklamową paszkę OVOMALTINE za 1.20 zł. 
Ovomaltinawzmacniaorganižminerwy! 

szkaniec wsi Sup. Sloboda gm. derewieńskiej 
Prudziemiec Wincenty i nie zamknął nao noc 
stajni. 

To też złodzieje, których niemało sprzątnęli * 
mu chomonty 

Także Pilipowiczowi Juljanowi z Konstantowa 
gm. derewieńskiej w nocy ze stajni skradziono OWCE. TRATWA 

Radje wileńskie 
NIEDZIELA. DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 
9.04: Czas. 9.05: Uroczyste objęcie Rozgio 

śni Poznańskiej przez Polskie Radjo. 9.25: Gi 
mnastyka. 9.40: Muzyka. 9.45: Dziennik po- 
ranny. Chwilka gosp. dom. 10.30: Na- 
bożeństwo z W. Piekar. 11.45: Muzyka z płyt 

  

Ostainie nowosci sezonu jesienno-zimowego fabryk 
MATUSZE WSKIEGO, BECHERA, „PAWA' i innych 

jtaniej tylko w 

„ŹRÓDŁO 
naj 

NOWOŚCI" 
WILNO, WIELKA 15 

Specjalność: bielizna, trykotaże, pończochy, krawaty 
oraz wszelka galanterja, 

Uwaga! Za okazzniem nfniejszego ogłoszenia ndziela się 
Spacjalnego rabatu, 

właścicieika 
Zofja Jankowska 
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11.57: Czas. 12.10: Komun. meteor. 12.15 
'Transm. z W. Piekar odsłonięcie tablicy. 12.15 KRZNMKUNNNEKSNNNNENUNNNNNE WEW — — — — — — — 
„Organizacja  rzemiosła'* — odczyt. * 13.0): DO WYNAJĘCIA 8 LICYTACJA 

Dyrekcja Zakładu Zastawniczego Ko- 
munalnej Kasy Oszczędności m Wilna 

Wilno, ulica Trocka 14 
(mury po Franciszkańskie) tel. 7-27, 

podaje do ogólnej wiaeomości że dnia 17-go 
i 18 go października 1933 r., o godzinie 5-ej 
po południu odbędzie się w lokalu Zakładu, 
Wilno, nl. Trocka 14, sprzedaż przez licyta- 

MIESZKANIE 
Bele-etage 8 pokojowe 
przy ul. Mickiewicza 
NR 28, Można oglądać 
codziennie od 12 do 2 
godz. — Iałormacje a 
rządcy domn mieszk. 13 

1 

Poranek muzyczny. 14.00: „Jak sadzić drzew 
ka owocowe'* — odczyt. 15.15: Giełda roln. 
14.2: Audycja dla wszystkich. 15.00: „Przy- 
gotowanie kiszonek'* — odczyt. 15.20: Audy 
cja dla wszystkich II. 16.00: Audycja @а’ 
dzieci. 16.30: Kwadrans skrzypiec 
dzieci. 16.30: Kwadrans skrzypiec 

        

    
droga do fortuny 
lecz przez los I-ej klasy 28 
Loterji Państwowej, kapiony 
w najszczęśliwsze) kolskturze 

Lahftka 
w Wraszawie, 

ceutrala Nowy Š xiat 19, 

„Uwaga: W naszej Kolskturze 
«między wielu dużemi wygra: 
nemi—padło w ostatnim dain 
ciągnienia 4 klasy nb. Loterjt 

Zł. 250.000 oraz w ostatniem ciągnieniu dolarówki 40.0C0 doł. 
Zamiejscowe znmówienia załatwiamy odwrotną poczię. 

PRECZ Z TROSKAMIII! 

Wszyst 
Po szczę 
Wszakże każdy wie doskonale, że największą, najszczęśliwszą 

i najpopniernieiszą w Wilnie jest kolektura 

H. MINKOWSKI 
ul. Niemiecka 25, tel. 13-17 ' 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40, Oddz. Freta 5 

Gdzie stale padają największe wygrane. 
W ostatóiej 27 ej loterji padły u nas następujace wygrane: 

150.000 — 100.000 — 50.060 — 20.000 — 10.000 

1 6 wygranych pocieszenia po 5.C00 zł, i wiele wiele innych. 

Ciągnienie 

Konto P.K.O. Nr 7192. 

  

    
   

        

y do nas, do nas 
śliwe losy I klasy zrełormowanej 

28-ej klasowej loterji 

1 klasy już dnia 19 października. 
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy 

    

i mama wszkole'* — pogad. 1715: Polska 

pieśń ludowa. 18.00: Słuchowisko o Batorym. 

19.00 Wesołe piosenki (płyty) 19.05: Lite    

  

cję nie wykupionych 
zastawów, przyjętych 

(terminy sprzedaży z 

i nie prolongowanych 
w Zakładzie za dowo- 

dami do Nr.14,805, których nigowe terminy 
licytacji) upłynęły do 

Cena 1/4 losu zł 10. — 
odwrotuą pocztą po wpł: 

иа 
MIESZKANIE 
4i 5 - pokojowe ze 

wszelkiemi wygodami - 

jacenia na nasze konto PKO, 80 928,     
   

  

ska audycja literacka. 19.20: Rozmailości j duia l-go października 1933 rokn. Komin =ć  DokrGa T 
19.30: Radjotygodnik dla młodz. 19.45: Pro- : Dyrekcja. ny 2-a u dozórcy? 28 LOTERJA PAŃSTWOWA gram na poniedziałek. 19.50: Muzyka lekka. 007575 a —— =. ——————— -- 
20.50 Dziennik wiecz. 21.00: Odezyt aktnal- SKLEP z, 
ny. 21.15: Wesoła fala lwowska. 22.15: Wiad. 
sport. z Rozgłośni. 22.25: Muzyka tan. 23.00: 
IKomun. meteor. 23,00: Muzyka tan. 

Zł.1. Cena tolima! Zt. 1. 
Już ukazał się w sprzedaży Nr. 31 

najlepszego ilustrowanego społeczno- 
literackiego tygodnika: 

Kobieta współczesna 
Do nabycia we wszystkich 

kioskach! 

  

  

  

  

Łodzianin TAPICER-DEKORATOR 
WŁADYSŁĄ * SZCZEPAŃSKI otworzył wy- 

przyjmuje zamówienia w zakresie tapicer- 
stwa, a także przerabiam wszeikie miękie 
meble i wykonywam gustowne dekoracje. — 
Wykonanie solidne i punktaalne. Obsługa 

fachowa.       

BÓLE GŁOWY 

TONA dY 

VK 

XĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych zaane 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

м 

  

                

  

zorganizować dom 
go urządzić i upiększyć 

JAK: co w nim gotować 

» M © I 

  
  

„poledyń. 80 gr 

: 4 

Pismo do nabycia w každym kiosku! Egz. pojedyf. 80 gr. 

Przy małej pensji mogę prowadzić kulturalnie MÓJ DOMI 

prowadzić gospodarstwo w ramach skromnego bndżetn, 

| wakaże C miesięcznik 
ю © Ж “ 

sobie samej nszyć 
się ubrać w domu 
na spacer i na wizytę 
pielęguować swą urodę 

  

    Zakład Krawiecki Damski 

$. Wiśniewskiego 
został przenieniony     
  

     

na ulicę KRULEWSKĄ 1. 

OOWANATATKAATMMAMAMNNNM IANA 

a” WMA DONIn + рн 

WRSRRIEZEWKH | 

Lekarze Kamo i SPRZEDAŻ 
DZZNEEJEKRICIRTZCZYOKE WTOTYETYFYPTYPU W 

*DOKTOR 

„Zeidowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów  mo- 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 
wieczorem. UI. Mickie- 

twórnię mebli mięsich w Wilnie ul. Nie wicza 24. 
miecka 2 sklep Irontowy gdzie poleca wła: | 9 ст 
snego wyrobu najmodniejsze otomany, tap- DOKTOR 

czany łółka, fotele klubowe i kozetki oraz ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
od.12 — 2i od 46 
ui. Mickiewicza 24 

tel. 277. 

_DOKTÓR MED. 

M. Hauryłkiewiczowa 
Operacje. _ kosmetycz- 
ne, choroby skóry i 
leczenie włosów. Ordy- 
nuje: Warszawa Szo- 
vena 18. 
  

Dr. Wolfson 
Choroby skėrne, wene- 
ryczne i moczoplciowe. 
Wileńska 7, tel. 10-67. 
Gd godz. 9 —1 i 4-8 

  

Lek. Dex L.8Z8Y200-Gutmiah 
Mickiewicza 22 m, 21, 
tel. 19 16. Kerony por: 
celane  (+scet kronen) 
Zęby sztuczne + 0 

Dr. Janina Е 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 
WILEŃSKA 34. 

Od 5 — 7 wieez. 

- POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

  

Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2. 

  o > OG 

"Chart 
rasowy (b. ładny okaz) 
3 lat jasno - orzechowy 
SPRZEDAJE SIĘ 

Archan elsza 5 m. 6 

"DO SPRZEDANIA 
koty angory 

„bardzo tanio ul, Wielka 
Ne 11 — przy Kursach 
«roju t 
„LD LS 

Lskale 
FYWEYTYWWTTTYWWYYEYY 

MIESZKANIE 
do wynajęcie — ulica 
Antokolska 50 — 4021 
miesięcznie taniej od 
komornego dekretowe= 
go 5 pikojowe bardzo 
łsdne, suche, ciepłe i 
słoneczne. Elektrycz- 
ność, wodociągy a 

MIESZKANIE 
6 pokojowe 

ze wszystkiemi wygo- 
dami, werande, ogródek 
W.-Pohzlsnka 39 m. : 

  

6-cio poxojowa 

MIESZKANIE 
świeżo edremontowane. 
słoneczne, ciepłe, 2 
sszelkiemni wygodami 

DO WYNAJĘCIA 
Mickiewicza 43, do 
wiedzieć się u dororcr 

  

  

MIESZKANIE 
3 pokoje i kuchnia 

„ do wynajęcia 
Zwierzyniec, Witoldo- 

wa 9. 
DO WYNAJĘCIA 

MIESZKANIE 
5 pokoi z wygod»imi na 
piętrze— ul. Góra Bou- 
talowa 19 m. 3 1 

  

z trzema pokojami. 
DO WYNAJĘCIA 

Wileńska 25 — 9. 
Duży pokól 

DO WYNAJĘCIA 
z całkowitem utrzyma= - 
niem W. Pohulanka 43 
m. 1 0 
  

POK6] 
DO WYNAJĘCIA 

dla solidnej osoby — 
jasny, duży z balkonem 
ze wszelkiemi wygoda- 
mi K'ólewska 9 m. 4 

>. *POKOJE 
do wynajęcia ze 

wszelkiemi wygodami, 
ul. 3-g0 Maja „dom Nr 

1 m. 1. 

J 
DO WYNAJĘCIA 

jasny, duży, umeblo- 
wany ze wszystkiemi 
wygodami: ielefon — 
wanna. Portowa 26 m. 4 

DO WYNAJĘCIA 
odremontowane $ 12 
pok. ze wszelkiemi wy- 
godami dla solidnych 
lokatorów. Intormacje: 
Św. Igaacego 8—11 tel. 
11 80 0 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

3 - POKOJOWE 
z przedpokojem, kuch- 
nią i piwnicą, Słonecz* 
ne, suche, w drewnia- 
nym domu. Z ażywal- 
nością wanny, — Ulica 
Cedrewa Nr. 13 m. 1 

0 
  

2 POKOJE 
J._ słoneczne 
DO WYNAJĘCIA 

Arsenalska 6 m. 5 

1 lub 2 duże 
ciepłe pokoje z łezien- 
ką do wynsjęcia, Nie 
mieck4 35 m 9 0 
ŠAAAAAAMADAAABAS I 

Posady 
pów w 

  

Poszukujemy 
" panienki 

do ' dzieci, ze skrom- 
nymi wymegsniami — 
władającą francuskim 
Inb-niemieckim. Oferty 
do redakcji pod „przy- 
chodząca” 0 

  

I płatą. Nauka 
-- Królewska 5 —11. 

główna wygrana w najszczęśliwszym wypadku 2.000,008 
Losy do nabycia u kolektora 

K. Gorzuchowskiego 

  

  

English | 
Groups aud single 

N. GAWROŃSKA 
Uaiversity College 

London 

Zawalna 22 m. 8 

2—4 i od 6—8 

tel, 838 

Przyjmę dzieci 
do kompletn prywai 
uego.— Wiek 7—B iet, 
program drugiego eć- 

działu. 
Mickiewicza 48 m, 6. 

Zgłoszenia do 12 rane 
i od 3—5 po poł. 
„LŽ 

LEKCJE 
angielskiego, niemiec- 
kiego, francuskiego i 
włoskiego oraz od i 
października. Komplety 

po 6 zł Zapisy ul. Mic- 
kiewicza 1 m 19 od g. 
4ej. Saczkowska Riz-a 
Porta. o 

, Na Kursy Kroju 
i szycia przyjmję u- 

czenice za dostępną о- 
solidna. 

RAA BBA AM 0) 

Росгукузл 
PRACY 

TTEWYYVEWYTY 

OSOBA 
inteligentna śred- 
nich lat, "posiadająca 
języki obce, poszuku- 
je posady do samot- 
nej, lub chorej, poma 

  

  

      gać w gospodarce lub 
do dzieci; zgadza się 
na w; d. Wilmo, ul. 
Piłsudskiego 4 m. I 

  

Zwiększona ilość wygranych. ь 
Cały los 40 zł. — Pół losu 20 zł, — Ćwiartka 10 zł. 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 

stud. były naaczyciel 
udziela korepetycyj w 
zakresie szkoły paw. 
szechnej i Średniej — 
Gimnazjaina 6 m. 5 0 

MŁODA 
iatelg. nauczycielka. 
wychowawczyni wyje- 
dzie do dzieci od lat 7 
do 10 z. przygotowa- 
niem do I kl. gima. — 
Świadectwa i referencje 
poważne — ul. Wielka 
27—3 oś 12—2. 

STUDENT 
znajdujący się w cięż- 
kich warnakach posza- 
kuje pracy w warszta- 
tach mechanicznych lab 

ińnej Leglonowa 41—5 

OSOBA 
dobrze oznajomiona z 
pielęgnacią chorych, 
znajdująca się w bardzo 
ciężkich warunkach ma. 
terjataych prosi o ja- 
kąkolwiek pracę, Legjo- 
nowa 41 т 5 Włady- 
sława Witko 

panienka — łagodnego 
usposobienia poszukuje 
posady w charakterze 
pielęgniarki przy dzie- 
cisch lub starszych, — 

"Chętnie na prowincji, 
Oterty pszysylač Wilno 
Bakszt: 2 pod „Pielęg- 
niarka“ 

Za utrzymanie 
i skromne wynsgrodze- 
nie wyjadę do majątku 
na cały rok do nauki 
dzieci. Zgłoszenie do 
Redakcji pod „Stndent 
Politechniki Lwowik.“ 
m EA 
POSZUK = JĘ 

racy rybaka stawo 

pa mam dobre rele. 
rencje — Zwierzyniec 
Niedzwiedzia 4 m. 4. 

  

    

   
     
  

POLECAM 
pracowitą, miłą pa- 
nienkę, była dłuższy 
czas. pi dzieciach,    

    moż się gospo- 
darstwem, lub pielęg- 
nowaniem ehorych. 
Adres w redakcji 

„Slowa“*. 

SŁUŻĄCA 
do wszystkiego 

posiadająca świadectwa 
poszukaje pracy, Ur- 
Szula Grochowska sl. 
Sapieżyńska 3 m. 14 

Różne 

75 zł. b. dobre 
utrzymanie 

we .dworze wiejskim 
eały rok. Radjo for- 
tepian, Iutormacje Wi- 
wulikiego 6-c m. 14 
godz. 2—4 

Ogrodnik 
z ukończoną szkołą @- 
grodniczą i kilkoletnię 
praktyką, zakłada ogro- 
dy owocowe— ozdobne, 
oraz nudzieła porad а- 
chowych. Wilno, ulica 
Żwirowa Góra 18—1 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkawie 
z całodziennem atray- 
mainiem 75 zł mies — 
Opieka dobra — Piece 
Metropolitalny 3 m. B. 

  

  

  

Opuszczona 
przez mężs — ciężko 
chora na Bssedową p. 
I zasjduję się w opłe- 
kanym stanie z córecz- 
ką 13 letnią zdoiną dzie- 
weczką już w 6:ym sd- 
dz sle szkojy będącej— 
Mieszkanie nię opłaco- 
ne, dłog na chieb za- 
ciągnięty, woła przete 
o pomoc w. ; nadzieś 
otrzymania tskowej w 
„Słowie* pod literą I. 

aim T di 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyūski.:


