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HITLER WYSTĄPIŁ Z LIGI NARODÓW I KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ 
Rozwiązanie Reichstagu. — Nowe wybory 12 listopada r.b. 

Przed decyzją Niemiec w Genewie 
Obrady prezydjum Konferencii rozbrojeniowej 

Hitler wystąpił z konierencji rozbro- 

jeniowej Ligi Narodów żądając równou- 

prawnienia dla Niemiec, rozwiązał par- 

lament i wyznaczył nowe wybory na 

12 listopada, jednocześnie rozwiązał par- 

lamenty poszczególnych krajów, nie wy- 

znaczając nowych wyborów. 

Nowe wybory mają się odbyć pod ha 

słem: — „Niemcy! czy uważacie, że 

mamy prawo żądania równouprawnie- 

nia z imnemi marodami, czy też nia. 

Jeśli tak, to głosujcie na Hitlera". To 

się dopiero nazywa dyskontować,, . Be- 

ireiungspolitik“ na całego. — Hasło wy- 

borcze jest więc niewątpliwie mocne. 

Zresztą partje nie-hitlerowskie przeważ- 

nie są rozwiązane, innemi słowy Hitler 

12 bstopada zbierze sobie integralnie 
hitlerowski parlament. 

Parlamenty krajowe nie 

bierane. Może będą zniesione? Hitler 

w dniu wczorajszym dokonał jednocześ- 

nie kilku czynów, idących w  kierun- 

ku jednoczenia narodu niemieckiego ko- 

ło swojej osoby. 

Stresseman układał się, prosił, 

kompromisował, próbował gdzie co то- 

żna, a jeśli atakował, to wybierał miej- 

sca najsłabsze, za które uważał przede- 

'wszystkiem Polskę. Hitler grozi. Hitler 

poszedł na największe efekty groźb. 

Tak jak zastraszył swoich wyborców, 

podpałeniem Reichstagu, tak chce stero- 

ryzować Europę... czem? 

W dawnych czasach, gdy ktoś w 

teatrze uderzył w jakiś wielki tam-tam, 

widzowie niemieli, widzowie teatralni 

biorąc ten 

tam-tam za coś naprawdę groźnego. 

Hitler trzasnął drzwiami i to bardzo 

mocno. Ale widz XX wieku przyzwv- 

czajony do wszelkich efektów. Wiemy, 

że pistolet, z którego strzela Hitler, 

«TOK > 

na- 

ładowany jest prochem — dymnym, 

lecz zato niema kuli. Trzasnął drzwia- 

mi w Genewie. Jaki to może mieć 

w końcu końców skutek. Oto, że roko- 

wania z Genewy przeniosą się do inne- 

go jakiegoś lokalu. Rokowania będą 

dopóty, dopóki mie będzie wojny. A 

wojny nie będzie, więc mogą być przer- 

wy w rokowaniąch, ale rokowania bę- 

dą zawsze. 

Wobec wszystkich odezw Hitlera, 

trzaskań drzwiami etc. etc., trzeba sobie 

powiedzieć tyłko jedno: spokejnie. Chwa- 

ła Bogu, że za ministra spraw 

mamy artylerzystę, który przywykł 

huku i wśród wystrzałów, 

różniać te, które są dane ślepemi 

bojami. Spokojnie... Wystąpienie Hitlera 

z Ligi Narodów i obrad  rozbrojeni:- 

wych, w żadnym wypadku do 

wojny nie doprowadzi. Europa nie ży- 

wi zamiarów samobójczych. 

Patrząc na „wyczyn* dnia wczoraj- 

szego ze strony niemieckiej, 

dwie jego strony: wewnętrzno-niemiec 

ką + zewinetrzno-niemiecką. 

Co do wewnętrznych stosunków nie- 

mieckich, to oczywiście 

rach, 12 listopada odniesie 

zgzłóyjne zwycięstwo. 

zagr. 

da 

umie od- 

  

žadacį 

widzimy 

  

Hitler w wybo- 

bezkonku- 

Bytdzwaai=" Co do zewnętrzaych, to narazie wia- 

my jedno: r'rzekreślona została polityka 

Paul Boncoura, skłaniająca się do znąj- 

dywania wyjścia z sytuacji w  częścio- 

wem osłabianiu francuskiej potęgi mili- 

tarnej. aj 

Z polskiego punktu 'widzenia, gest 

Hitlera przetwarza nam Sytuację na 

dwóch polach. Pole większe, to agól- 

na sytuacja polityczna, pole małe, dodai- 

kowe, to Liga Narodów 

"Co do sytuacji politycznej, te zary- 

sowują się dwa bloki: amerykańsko-an- 

glo-francuski i niemiecko-włoski. Sytu- 

acja Polski nie uległa skutkiem wyjścia 

Hitlera z Ligi Narodów jakiemuś pogor- 

szeniu. Raczej przeciwnie, 

Co do Ligi Naradów, to ta instytu- 

cja przestała by (może czasowo) . miej- 

scem porozumiewania się z Niemca- 

mi. Czy się zamieni w obóz krucjaty 

przeciwniemieckiej? — Wątpimy w to 

bardzo. W każdym razie chwila jest 

najodpowiedniejsza do tego, aby z na- 

szej strony zażądać zniesienia tycn 

wszystkich uprawnień, które Liga Naro- 

dów wobec Polski posiada w dziedzinie 

kontroli nad stosunkiem rządu polskiego 

do jego własnych obywateli. W czasie 

wielkiej wojny nawet Turcja oswobo- 

dziła się od kapitulacji, natomiast, 

po+wersalska Polska została niemi ob- 

ciążona. Z tem trzeba skończyć i chwi 

  

Niemty nie żądały broni 
lecz równouprawnienia 

WIELKA MOWA HITLERA | 
BERLIN. PAT — O godzinie 19 kanclerz 

Hitler wygłosił przez radjo wielką mowę po- 
tityczną. - 

Kanclerz scharakteryzował na wstępie 
nastroje i rozczarowania, które przeżył na- 

ród niemiecki od wojny po dziś dzień. Pod- 
kreślił on nędzę, którą przeżywa cały świat 
od chwili zawarcia pokoju, twierdząc, że naj: 
większe ciężary ponoszą Niemcy, które, za- 
równo wskutek narzuconego poniżającego tra- 
ktatu, jak i poprzednich nieodpowiedzial- 
nych rządów, znalazły się w sytuacji rozpacz- 
liwej, z blisko 20 miljonami ludzi, pozbawio- 
nych środków do życia. 

W tym stanie rzeczy rosła w Rzeszy Nie 
mieckiej armja wroga wszelkiemu ładowi spo 
łecznemu 6 miljonów komunistów, która za- 
grażała nietylko Rzeszy, ale i całemu cywi- 

lizowanemu światu. Dojście do władzy par- 
tji narodowo-socjalistycznej, zdaniem  kan- 
clerza, uratowało świat. Ten jednak, zamiast 
uznać działalność partji narodowo-socjalistycz 

nej, potępił ją w najostrzejszy sposób. Przy- 
kładem tego były chociażby obrady między- 
narodowej komisji śledczej w Londynie. Prze 
ciwko tolerowaniu tych obrad przez rząd an- 
gielski kanclerz wystąpił w bardzo ostrych i 
kategorycznych słowach. 

Przechodząc do stosunków niemiecko-fran 
cuskich, kanclerz zaznacza z zadowoleniem, 
że ostatnia mowa premjera Daladier zawie- 
rała słowa porozumienia, za które miljony 
Niemców są mu głęboko wdzięczne. Kanclerz 
w silnych i dobitnych słowach podkreśla bez 
względnie szczere dążenie do załagodzenia nie 
porozumień  francusko-niemieckich i mówi, 
że historja ostatniego 1 i pół wieku powin- 
na była nauczyć oba narody, że siągające w 
istotę rzeczy zmiany nie dadzą się przeprowa- 
dzić na stałe, nawet przy największym prze- 
lewie krwi. 

„Jako narodowy socjalista, odrzucam 
wraz z moimi zwolennikami zasadę podbija- 

ke 

la jest odpowiednia dla załatwienia tej 

kwestji. Cat. 

nia krwią obcych narodów, które nie będą 
nas kochač““. у 

Kanclerz polemizuje następnie z premje- 
rem Daladier w sprawie militaryzacji młodzie 
ży niemieckiej. Młodzież ta istnieje w Niem- 
czech jedynie po to, aby bronić Rzeszę prze- 
ciwko najgroźniejszemu wewnętrznemu wro- 
gowi — komunistom. Na zapytanie premje- 
ra Daladier, dlaczego Niemcy żądają broni, 
— kanclerz odpowiada, że zachodzi tu pomył- 
ka. Naród i rząd niemiecki nie żądały nigdy 

broni, lecz żądały równouprawnienia. 
Kanclerz deklaruje gotowość Niemiec do przy 
stąpienia i podpisania każdej rzeczowej kon- 

wencji rozbrojeniowej, któraby nie poniżała 
Rzeszy. Poprzednie rządy niemieckie, biorąc 
udział w Lidze Narodów i konferencji rozbro 
jeniowej, żywiły nadzieję, że dojdzie do spra- 
wiedliwej równości i zgody między dawny- 
mi przeciwnikami. Bieg wypadków stwier- 
dza jednak, że Niemcy znalazły się w Gene- 
wie w ciężkiej sytuacji. Niemcy były trakto- 
wane niesprawiedliwie. Rozbrojona Rzesza 
stała. wobec uzbrojonych sąsiadów. Niemcy 
w Genewie były deklasowane i poniżane. 
Sytuacja ta była nie do zniesienia. Zmusiło 
to obecnych mężów, kierujących losami Nie- 

miec do usunięcia się od współpracy między- 
narodowej. е 

Kanclerz zakończył swą mowę stwierdze- 
niem, że głosowanie narodu potwierdzi niewąt 
pliwie decyzje rządu Rzeszy i uprzytomni 
światu wspólne obowiązki, wynikające z rów 
nych praw. 

DELEGACJA NIEMIECKA OPUŚCIŁA 

GENEWĘ ; 

BERLIN PAT. — Sekretarz stanu von Rhein- 
baben, reprezentujący w nieobecności amb. Na- 

dolnego Rzeszę Niemiecką w Genewie, opuścił 

w sobotę Genewę ze wszystkimi członkami de- 
legacji niemieckiej, udając się do Berlina, 

Dekret prezydenta 
BERLIN. PAT. Dzisiaj w godzinach 

popołudniowych ogłoszony został dekret 
prezydenta Rzeszy o rozwiązaniu Reich- 
stagu i rozpisaniu mowych wyborów 
na dzień 12 listopada r.b. 

Jednocześnie ogłoszona została decy- 

zja rządu Rzeszy o wystąpieniu Nie- 
miec z Ligi Narodów i z konferencji roz 
brojeniowej. Zarządzenie nowych wybo- 
rów ma na celu dać ludności możność 
wypowiedzenia się co do powyższych 
spraw, 

wystąnienie z Ligi z powodu „poniżającei" 
sytuacji 

BERLIN. PAT. Biuro Woliia ogłasza: 
Rząd Rzeszy zgłosił wystąpienie z Ligi 
Narodów z powodu „poniżającej* sytua- 
cji na konierencji rozbrojeniowej. Jed- 
nocześnie delegacja niemiecka opuściła 
konferencję rozbrojeniową, ażeby dać na 
rodowi sposobność zajęcia stanowiska 
wobec żywotnych spraw narodu niemiec- 
kiego. Prezydent Rzeszy rozporządze-- 
niem z dnia 14 b.m. rozwiązał Reichstag 

i sejm; krajowe. Nowe wybory do 
Reichstagu rozpisane zostały na 12 listo- 
pada r.b. 

Równocześnie namiestnicy krajów o0- 
trzymali polecenie niezarządzania no- 
wych wyborów do parlamentów  krajo- 
wych. 

Kanclerz Hitler dzisiaj o godz. 19 wy 
głosi przemówienie, które transmitowane 
będzie przez wszystkie radjostacje. 

GENEWA PAT. — Prezydjum konieren- 

cji rozbrojeniowej zebrało się wczoraj rano na 
poufne posiedzenie, na którem na zaproszenie 
przewodniczącego Hendersona Sir John Simon 
w dłuższem expose przedstawił obecną sytua_ 
cję oraz wyniki rozmów ostatnich tygodni i sior 
mułował pogląd rządu Wielkiej Brytanji. 

EXPOSE SIR JOHN SIMUNA. 

Sir john Simon oświadczył na wstępie, że 
będzie mówił jasno ; szczerze, gdyż minął czas 

prześlizgiwania się przez trudności optymistycz 
nemi frazesami. 

Z rozmów, jakie delegat brytyjski odbył z 
innymi delegatami wynika, że projekt Mac Do. 

nalda musi w różnych częściach ulec zmianom. 
Przedewszystkiem zamiast pierwotnie prze 

widywanego 5-letniego czasu trwania konwen- 
cji, należałoby przyjąć konwencję 8-letnią. Ce- 

Deklaracja Kanclerza Rzeszy 
BERLIN. PAT. Biuro Wolifa komuni- 

kuje: Dr. Goebbels złożył dziś przed- 
„ stawiciełom prasy następujące oświad- 

czenie: 

W imieniu rządu Rzeszy mam złożyć 
Panom następującą deklarację: Kanclerz 
Rzeszy wydał następującą odezwę do 
narodu niemieckiego: 

„Przepojony szczerem życzeniem prze 
prowadzenia dzieła pokojowej odbudo- 
wy naszego narodu, oraz jego życia go- 
spodarczego i politycznego, rząd nie- 
miecki, ufny w przyznanie godnego rów= 
nouprawnienia, wyraził w swoim czasie 
gotowość wstąpienia do Ligi Naro- 
dów i wzięcia udziału w konierencji 
rozbrojeniowej. Niemcy doznały jednak 
gorzkiego rozczarowania pomimo całej 
gotowości kontynuowania dokonanego, 
przez siebie najpierw rozbrojenia, gdy 
zajdzie potrzeba. Inne narody nie mogly 
zdecydować się na wypełnienie zapew- 
nień, danych w podpisanym przez nie 
traktacie pokojowym. Przez świadomą 
odmowę prawdziwego rzeczowego rów- 
nouprawnienia Niemiec, naród niemiecki 
i jego rząd był ciągle najciężej upoka- 
rzańy. Wobec tego rząd Rzeszy po 
stwierdzeniu dnia 11 grudnia 1932 r. ró- 
wrouprawnienia Niemiec oświadczył 0- 
statnio gotowosć wzięcia ponownie u- 
działu w rokowaniach konierencji rozbro 
jeniowej. 

„Zakomunikowano obecnie przez oii- 
cjainych przedstawicieli innych państw 
w pubnucznych mowach i bezpośrednich 
oswiadczemach ministrowi spraw zagra- 
mcznych Rzeszy oraz naszym delegatoin, 
iż dzisiejszym Niemcom to równoupraw- 
mienie nie może być przyznane. Ponie- 
waż rząd Kzeszy widzi w tem postępo- 
waniu zarówno niesprawiedliwą, jak po- 
miżającą dyskryminację narodu  niemiec- 
kiego, nie może on wobec tych „okolicz- 
ności, jako pozbawiony praw naród H 
klasy dalej jeszcze brać udziału w roko- 
waniach, które mogłyby temsamem do- 
prowadzić tylko do nowych jeszcze dy- 
ktatów. : 

Rząd Rzeszy maniiestując więc pono- 
wnie swą niewzruszoną wolę pokojową, 
oświadczył wobec tych poniżających i 
upakarzających suggestyj najgłębsze u- 
bołewanie, że musi opuścić konferencje 
rozbrojeniową 

Z tego też powodu zgłasza on swe 

  

wystąpienie z Ligi Narodów. 
Tę swą decyzję, połączoną z nowem 

zadeklarowaniem się za polityką naj- 
szczerszej woli pokojowej i gotowości 
do porozumienia przedkłada on narodo- 
wi niemieckiemu, ażeby mógł zająć sia- 
 stowania takiej samej miłości i gotowo- 
ści do pokoju, oraz wykazania takiego 
samego poczucia honoru i zdecydowa- 
nia.“ 

Jako kanclerz Rzeszy niemieckiej za- 
proponowałem więc prezydentowi Rze- 
szy, ażeby dla dania wyrazu jednolitej 
woli rządu i narodu przedłożył tę poli- 
tykę rządu Rzeszy, narodowi do oświad- 
czenia się w głosowaniu ludowem i aże- 
by rozwiązał Reichstag, dając tem sa- 
mem narodowi niemieckiemu okazję do 

wybrania tych posłów, którzy jako za - 
przysiężeni reprezentanci mogliby  imie- 
niem narodu potwierdzić tę politykę po- 
koju i honoru. Jako kanclerz narodu 
niemieckiego i wódz ruchu narodowo- 
socjalistycznego, jestem przekonany, że 
cały naród, jak jeden mąż w zwartym sze 
regu opowie się za deklaracją i decyzją, 
które wynikły zarówno z miłości do na- 
szego narodu jak i z przekonania, że 
dla wszystkich tak bardzo konieczna pa- 
cyrkacja świata będzie mogła być osią- 
gnięta tylko wówczas, gdy pojęcia zwy- 
cięzcy i zwyciężonego zostaną zastąnio- 
ne przez zastosowanie równego dła wszy 
stkich prawa do życia”. 

ч ADOLF HITLER 

Odezwa rządu Rzeszy do narodu niemieckiego 
BERLIN PAT. —_ Rząd Rzeszy ogłosił na. 

stępującą odezwę do narodu niemieckiego: 
Rząd Rzeszy i naród niemiecki zgodne są 

w swej woli prowadzenia polityki pokoju, poje- 
dnania i porozumienia, jako podstawy wszeł- 
kich decyzyj i postępowania. 

Rząd Rzeszy i naród niemiecki odrzucają 
gwałt jako Środek, nie nadający się do usunię- 
cia sprzeczności, istniejących wewnątrz zrzesze- 
nia pastw europejskich. 2 

Rząd Rzeszy i naród niemiecki ponownie 0- 
świadczają, że z radością zgodzą się na każde 
faktyczne rozbrojenie świata, zapewniając przy- 
tem, że gotowe są niszczyć ostatni karabin ma- 
szynowy i zwolnić ostatniego żołnierza z armji, 
jeżeli tylko inne narody zdecydują się uczynić 
to samo. 

Rząd Rzeszy i naród niemiecki łączą się 

we wspólnem żądaniu zbadania i rozważenia 
bez namiętności, na drodze rokowań razem z 
innymi narodami, nie wyłączając wszystkich na- 
szych dawnych przeciwników, wszelkich aktu- 
alnych zagadnień w duchu przezwyciężenia psy 

chozy wojennej i przywrócenia szczerych sto- 
sunków. wzajemnych. 3 

Rząd Rzeszy i naród niemiecki oświadczają 

wobec tego, że-gotowe są zabezpieczyć na naj- 
dłuższy czas spokój w Europie, służyć jej do- 
brobytowi gospodarczemu oraz współdziałać w 

powszechnej odbudowie kulturalnej przez za- 
warcie kontynentalnego aktu o nieagresji. 

Rząd Rzeszy i naród niemiecki kierują się 
tem samem poczuciem honoru, w zrozumieniu, 
że przyznanie Niemcom równouprawnienia sta- 
nowi nieodzowne moralne i rzeczowe założenie 
jakiegokolwiek udziała narodu naszego i jego 
rządu w instytucjach międzynarodowych i u- 
kładach. Rząd Rzeszy i naród niemiecki są więc 

  

- OBWIESZCZENIE 
Podaję do publicznej wiadomości, 

Skarbu z dnia 2 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75 poz. 545) 
iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

subskry- 
bentom 6 proc. Pożyczki Narodowej, którzy wpłacili w okresie subskrypcji 1/6 
należności za subskrybowane obligacje tytułem pierwszej raty może być pozo- 
stała część należności rozłożona na 10 równych rat miesięcznych, płatnych 
co miesiąc najpóźniej 5 każdego miesiąca, począwszy od 1 listopada 1933 r. 

Subskrybentom, spłacającym należności w 10 ratach nie przysługuje pra- 
wo do bonifikaty przewidzianej w $ 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 
września 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67 poz. 507), zaś po uiszczeniu całej należ- 
ności obligacje będą im wydane bez pierwszego kuponu, płatnego 1 lipca 1934 
roku. 

SUBSKRYBENT, PRAGNĄCY 
część należności w 10 ratach, nie składa 

SPŁACIĆ POZOSTAŁĄ 

© tem osobnego pisemnego oświadcze- 
nia, lecz w terminie płatności drugiej raty, t. j. do 5 listopada 1933 r. wpłaca 
zamiast 1/6 całej należności, połowę t. j. 1/12 całej należności; tem samem uzy- 
skuje automatycznie rozłożenie pozostałych jeszcze do zapłacenia 5/6 należno- 
ści w 10 ratach miesięcznych. 

Raty subskrypcyjne Pożyczki należy wpłacać w tej Placówce, 

2% 

w której 
była wpłacona pierwsza rata przy podpisaniu deklaracji. 

Warszawa, dnia 12 października 1 933 r. 

STEFAN STARZYŃSKI 
Komisarz Generalny Pożyczki Narodowej 

zgodne w postanowieniu opuszczenia konieren- 

cji rozbrojeniowej oraz wystąpienia z Ligi Na- 
rodów do chwili, w której realizacja tego ró. 
wnouprawnienia nie będzie więcej odmawianą 
naszemu narodowi. Rząd Rzeszy i naród niemiec 

ki zdecydowane są raczej przyjąć na siebie 
wszelką niedolę, prześladowanie i udręczenie, 
niż podpisywać w przyszłości układy, które są 
nie do przyjęcia dła każdego człowieka honoru 
i szanującego swą godność narodu i które w 
swoich skutkach doprowadziłyby tylko do u- 
wiecznienia niedoli i nędzy, wynikających ze 
stanu, stworzonego przez traktat wersalski, a 
tem samem do katastroty caiego zespołu państw 

Rząd Rzeszy i naród niemiecki nie mają 
zamiaru brać udział w jakimkolwiek wyścigu 
zbrojeń z innemi narodami. Domagają się one 
jedynie tylko tej miary bezpieczeństwa, która 
zagwarantuje narodowi spokój i wolność w po- 

kojowej pracy. Rząd Rzeszy i naród niemiecki 
gotowe są zabezpieczyć na podstawie rozmów 
oraz przez układy uzasadnione żądania narodu 
niemieckiego. 

Rząd Rzeszy stawia narodowi niemieckiemu 
następujące pytania: 

Czy naród niemiecki aprobuje przedstawio- 

ną mu tu politykę swego rządu i czy jest go- 
tów uznać go jako wyraz swych pogladów i 
własnej woli oraz uroczyście do niej się przy. 
znać? : 

——0-0)-0— 

KRYTYCZNA SYTUACJA KONFEREN- 
CJI  ROZBROJENIOWEJ 

PARYŻ PAT. — Agencja Havasa donosi z 
Genewy, że wiadomości z Berlina, donoszące © 
postanowieniu rządu niemieckiego wycofania 
eis z konierencji rozbrojeniowej i ustąpienia z 
Ligi Narodów, otrzymane były przez delegacje 
w godzinę po posiedzeniu prezydjum konferencji 

Decyzja berlińska może zaszkodzić znacz- 
nie Lidze Narodów, której działalność w roz- 
maitych dziedzinach będzie sparaliżowana. Co 
się tyczy konferencji rozbrojeniowej, znajduje 
się ona w sytuacji niesłychanie krytycznej, lecz 
zato całkowicie jasnej. Ujawniło się teraz w spo 
sób niewątpliwy, że Niemcy brały udział w kon- 
ierencji genewskiej jedynie dla czysto egois- 
tycznych celów i we wszystkich wypadkach an- 

gażowały się tylko wtedy, gdy ich cele poli- 
tyczne mogły być urzeczwistnione, nie trosz- 
cząc się bynajmniej © współpracę międzynaro- 
dową. 

Z chwilą gdy Niemcy znałazły przed sobą 
jdnolity front mocarstw, zmierzających do za- 
pewnienia ładu i pokoju i kiedy dalsza gra nie 
była już możliwa, — wyłamały się ze wszyst- 
kiego. Dzisiejsze tak niezwykle doniosie wy- 
padki stanowią jednak zbawczą lekcję dia ca- 
łego świata i ustalają w sposób ostateczny od- 
powiedzialnošė. 

KONFERENCJA UCZESTNIKOW, 
PAKTU CZTERECH 

PROPOZYCJA WŁOCH. 

PARYŻ PAT. — „Petit Parisien“ donos; z 

Genewy, że wursują tam pogłoski, jakoby Wło- 
chy zamierzały zaproponować zwołanie konfe- 
rencji uczestników paktu 4-rech, w której wziął 
by udział przedstawiciel Stanów Zjednoczonych 

lem konwencji pozostawałoby osiągnięcie wy- 
datnej redukcji zbrojeń i urzeczywi: za 
sady równouprawninia. Jednak realizacja tych 
celów może nastąpić tyłko stopniowo. Niespo- 
kojny stan Europy jest faktem, z którym mężo- 
w iestanu muszą się ficzyć. Dlatego okres 8- 

letni musi być rozłożony na 2 etapy. Pierwszy 

etap poświęcony byłby przekształceniu armii 
kontynentalnych na armje oparte na systemie 

krótkiej obowiązkowej służby wojskowej, jako- 

też uruchomieniu odpowiedniego systemu kon- 
troli dla zapewnienia, że zobowiązania zawarte 
w konwencji będą łojalnie przestrzegane. 

W sprawie długości tego pierwszego etapu 

— jak go nazywa sir John Simon — unikając 

określenia „okres próbny* — mówca oświad- 

czył: 
„Nie wiążąc się w sposób definitywny — 

stwierdza, że szereg rządów wymienia okres 4- 
letni, inne zaś natomiast sądzą, że mógłby. być 
krótszy, Niezależnie od długości pierwszego 0- 
kresu, konwencja musi przewidywać istotne re- 
dukcje, jakie będą dokonane w drugim okresie. 
Redukcje te powinny odpowiadać mniej więcej 
redukcjom, które przewiduje plan Mac Donalda. 

Wynikiem zniesienia w drugim okresie różnych 
rodzajów broni będzie pozatem ustalenie listy 
broni dozwołonej. Wszystkie państwa, a więc 
i te, których zbrojenia są ograniczone przez 
traktaty, będą miały prawo posiadania tych ro- 
dzajów broni. Ilość tej broni oczywiście będzie 

musiała być przedmiotem układów. — Między | 
innemi Simon obiecuje Niemcom w drugim okre 
sie równouprawnienie i posiadanie broni, tzw. 
deienzywnej, Warunkem tego wszystkiego — 
oświadczył Simon — musi być jednak zgoda 
Niemiec na niepowiększanie swych zbrojeń. 

Rząd Wielkiej Brytanji uważa, że nie mo- 
žna osiągnąć porozumienia na podstawie kon. 
wencji, któraby dopuściła do natychmiastowego | 
dozbrojenia. — Mówca dodał, że mó- 
wiąc o „dozbrojeniu”, nie kwestjonuje słuszno- 
ści cyfrowego proporcjonalnego zwiększenia 0- 
becnego uzbrojenia Reichswehry w miarę prze- 
kształcania jej na bardziej liczebną armię pobo- | 
rowoą, Minister zaznaczył wreszcie, że należy 
przewidzieć, iż od samego początku konwencji 
żadne pastwo nie będzie nabywały, ani fabry- 
kowało tych rodzajów broni, które ewentualnie 

AMERYKA AKCEPTUJE STANOWISKO 

SIMONA. 

W dyskusji nad expose Simona pierwszy 
zabrał głos Norman Dawis, który oświadczył, 
że całkowicie przyłącza się do wywodów dele- 
gata Wielkiej Brytanji. 

WŁOCHY NA UBOCZU. 

Delegat włoski Soragne złożył didarację, 

z której wynika chęć niewiązania się tezą fran. 

cusko . angielsko . amerykańską. Oświadczył 

on, że będzie rad przyłączyć się do wysiłkow 

innej delegacji zgodnie z linją zakreśloną przez 

sir lohn Simona i wyraził nadzieję, że prograni 

ten będzie mógł nosłużyc za podstawę da osłą- 

gniecia celów, dla których wszyscy zmierzają 

'w tym samym duchu pojednania 1.pokoju. 

ROŻBROJENIE NIE MOŻE BYĆ ZAŁATWIO- 

NE W MAŁEM GRONIE. 

Paul Boncour na wstępie swej dłuższej de- 
klaracji oświadczył kategorycznie, że Francja 
jest w dalszym ciągu przekonana, że kwestja 
rozbrojenia nie może być rozstrzygnięta w roz- - 
nerwach w małem gronie państw. Inieresuje 0- 

na wszystkie państwa i może być załatwiona 
tyikc przez samą konierencję. Peui Boncour 
przyłączył się następnie do podstawowycii 7a- 
sad, stormułowanych przez sir Joa Simona, 

podkreślając konieczność wzięcia pod uwagę 
sytuacji politycznej Europy, oświadczając, że 
jeżeli przewidziano 4-letni okres próbny, 10 by- 
najmniej nie nastąpiło to w sposób arbitralny, 

Szereg argumentów przemawiał za tą cytrą i 

rząd francuski energicznie przy niej obstaje. — 
Paul Boncour zakośczył oświadczeniem, że je. 
żeli prace nie mają być bezużyteczne, to komi- 
sja główna powinna natychmiast wypowiedzieć 
się na temat wysuniętych tez. 

TEZA NIEMIECKA. 

Delegat niemiecki RRheinbaben  ošwiad- 
czył, że w nieobecności delegata ambasadora 
Nadoinego ogranicza się do przypomnienia 
dwóch zasadniczych roszczeń niemieckich. — 
Pierwsze, t0 istotna redukcja zbrojeń mocarstw 

silnie uzbrojonych. Drugie, to praktyczne i na- 
tychmiastowe zastosowanie zasady równoupraw 
nienia. 

Na wniosek przewodniczącego Hendersona 
prezydjum postanowiło zakomunikować komisji 
głównej tezy Sir John Simona i wstawić na po- 
rządek dzienny poniedziałkowego _ posiedzenia 
komisji głównej dyskusję nad expose ministra 
Simona. 

Sensacyjne decyzje dzisiejsze r ządu nie- 
mieckiego doszły do Genewy dopiero po za- 
kończeniu posiedzenia prezydjum. W świetle 
tych decyzyj deklaracje złożone na dzisiejszem 
posiedzeniu prezydjuin, w których zadokumen- 
towany został wspólny front francusko _ an. 
gielsko - amerykański, nabierają nowego zna- 
czenia.



      
właśnie swoboda, która może i 

SILVA RERUM 
HONOR I OJCZYZNA — HASŁEM NASZEM. 
SZYBKOŚĆ I BRAWURA — PODSTAWĄ 

DZIAŁAŃ. 

Oto hasło, które srebrną nitką przewija się 

przez dzieje artylerji konnej od zarania jej ist- 

nienia, aż po dzień dzisiejszy. Dziś mija 15 łat 

istnienia w Odrodzonej Polsce tej pięknej, jedy- 

nej w swoim rodzaju, broni; 15 lat znojnego 

wysiłku, samozaparcia się i poświęcenia «а 

chwały Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wszyst- 

ko, co wnieśli najpiękniejszego i najwznioślej- 

szego do tej broni nasi pradziadowie i dziado- 

we — odgrzebali z popiołów, wypieścili 4 przy- 

jęli za swoje dzisiejsi artylerzyści konni, 

W ten właśnie sposób rozpoczyna Polska 

Zbrojna (288) obszerny artykuł, poświęcony 

jubileuszowi naszej artylerji konnej, która jest 

względnie nową bronią, bo narodzoną dopiero 

w zeszłym wieku. 

Początki polskiej artylerji konnej sięgają 

jeszcze czasów przedrozbiorowych. Rozkwit jed 

nak tej broni i jej znaczenie datują się od 1808 

r., kiedy to Włodzimierz Potocki zaczął formo- 

wać. własnym sumptem baterje artylerji konnej 

w czasach Księstwa Warszawskiego. W jednej 

z jego bateryj służył w 1809 r., jako kanonier, 

późniejszy wódz artylerji konnej, jej sława i 

chłuba, Józef Bem, który, jako 15-letni młodzie- 

niec, porzucił nauki i stanął w szeregach arty- 

lerji konnej, by walczyć w obronie Ojczyzny. 

Mimo przedwczesnej śmierci, bo w 21-szym ro- 

ku życia, założyciela i pierwszego pułkownika 

polskiej artylerji konnej, Wł, Potockiego, roz. 

poczęte przezeń dzieło nie poszło na morne: 

artylerja konna rozrasta się, nabiera wagi i zna- 

czenia, zyskuje sobie sławę i uznanie w licznych 

bojach w latach 1809—1815. 

Wspaniały rozwój artylerji konnej przypada 

na okres wojny polsko - rosyjskiej r. 1831, kie- 

dy zajaśniał talent. wojskowy Józefa E Bema, 

przezwanego „krwawą gwiazdą artylerji”... — 

Pamietamy dobrze zuchwaly atak artylerji kon- 

nej pod Ostrołęka!... 

Odrodziła się konna artylerja podczas woj- 

ny światowej. 

Upadek powstania położył kres wojsku 

polskiemu, a tem samem i artylerji konnej. — 

80 zgórą łat drzemały w sercach pokoleń wspom 

nienia chlubnych jej czynów. I oto w r. 1915, 

siłą tęsknoty pokoleń, siłą gorącej miłości do 

tych, co kiedyś z taką brawurą i rozmachem nie 

Śli swe życie na „stos”, szarżując armatami 

wroga — powstaje znowu artylerja konna Le- 

gionów pod dowództwem dzisiejszego generała 

Knolla - Kownackiego i nawiązuje przerwaną 

nić tradycji starej artylerji konnej z pod zaraśkiu 

gen. Bema, Ale nie sądzonem było jej wejść 

w szyku zbrojnym do Ojczyzny, za którą z ta- 

kiem poświęcieniem krew przelewała, tak sa- 

mo, jak nie sądżonem było wejść do kraju ba- 

terjom artylerji konnej, formowanej przy Kor- 

pusach Wschodnich. ; : 

Dopiero w odrodzoneį Polsce powstaia i 

wspaniale się rozwija artylerja konna, której 

jednym z organizatorów był obecny minister 

- spraw zagranicznych, Józef Beck. 

Jednym z pierwszych jej organizatorów był 

dzisiejszy minister spraw zagranicznych, Józef 

Beck, organizator i dowódca lubeiskiej baterji 

artylerji konnej w 1918 roku. Niemal równocze- 

śnie z tem, z inicjatywy płk. Dunin-Wolskieg0 

rozpoczyna się tworzenie zawiązków artylerji 

konnej na szerszą skalę w postaci szwadronów 

przy dywizjonach technicznych powstających 

czterech pułków ułańskich. Szeregi organizują- 

cej się artylerji konnej zapełniają się z dnia na 

dzień i z wiosną 1919 roku już pięć komplet. 

nych bateryj konnych walczy na różnych tron- 

tach, a zawieszenie broni w 1920 roku zastaje 

już 9 dywizjonów artylerji konnej, ) 

Jak wielką rolę odgrywa we współczesnej 

wojnie artylerja konna, nie trzeba. tłumaczyć, — 

jakiego wysiłku dokonała w walkach o wolność 

i niepodległość Ojczyzny w r. 1918—21, — 

niech świadczą cyfry: 

88 oficerów, podoficerów i kanonierów po- 

ległych w bojach, nazwiska których są wypi- 

sane złotemi zgłoskami na marmurowej tablicy 

w kościele Garnizonowym w Warszawie. 

93 oficerów, podoficerów i kanonierów 

rannych. 

4 baterje, 4-ch różnych dywizjonów, (1-g0, 
3-go, 4-go i 5-go), odznaczone trąbką Virtuti 

„Militari, 
160 oficerów, podoficerów i kanonierów, 

odznaczonych krzyżem Virtuti Militari, 
654 oficerów, podoficerów i kanonierów, 

odznaczonych Krzyżem Wałecznych. 
Niech świadczy znamienny fakt, że Naczel- 

ny Wódz i Naczelnik Państwa, Pierwszy Mar- 
szałek Polski Józef Piłsudski w dniu 3 sierpnia 
1921 r. osobiście dekorował krzyżem Virtuti 
Militari wszystkich artylerzystów konnych na 
błoniach Góry Kalwarji pod Warszawą. 

Dzielnym artylerzystom konnym — стебс! 

"a" Lector. 

siłują przedewszystkiem ustalić, 

  

A jednak 

SŁOWU 

  

prawda!!! 
Już wczoraj donosiliśmy o inowacjach jakie zostaną wprowadzone z dniem 16 b. m. 

RESTAURACJI „ZIEŃIAŃSKA MICKIEWICZA 9. 
Ob cnie mamy możaość podač do wiadomości niektóre szczegóły, a mianowicie: Ńowy 
obniżony cennik konsumcj; zawierać będzie między innemi w bułecie barowym oblite 

w usszej 

gorące dania ой 50 gr, kciacje: wódsa, 
łącznie zł. 2.50 

zimua zakąska, 
gr. Ponadto amatorów dobrej mnzyki u.ieszy wiadomość, iż w rest»u- 

wybór a le carte, piwo, kawa 

racji przygrywać będzie orkiestra znanego mistrza tcnów, Skrzypka pana Carło Castellani, 

a 

DETAL 

  

Z poważaniem 

ZARZĄD 

FUTRA HURT 

| CH. FAJN 
WiL 

NIEMIECKA 26, tei. Nr. 251. 
Spieszne skorzystanie z nadarzsjącej się sposobności Iržy we vLisnym interesie Sz, 

Klijenieli, tembatdziej, że wk ótce nastąpi znaczna zwyżka ces, 

Przyjmnje się łutra do' reperacji, 

    

r Odstonieciepomnika ku czci Marsz.Pitsudskiego 
z okazji 15-lecia artylerji konnej 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 14 b.m. 
z okazji 15-lecia artylerji konnej odbyła się 
uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci Mar- 

szałka Józefa Piłsudskiego na terenie 1 dy- 

wizjonu artylerii konnej, przy ul. 29  Listo- 
pada. 

Na uroczystość przybyli: przedstawiciel 

Prezydenta Rzeczypospolitej inspektor armji 

gen. dyw. Osiński, przedstawiciel Marszałka 
Piłsudskiego il wiceminister spraw wojsk. 

gen, dyw. ł'abrycy, marszałek Senatu Racz- 

kiewicz, podsekretarz stanu w Prezydjum Ra- 
dy Ministrów Lechnicki, komisarz rządu na 
m. st. Warszawę Jaroszewicz, inspektor ar- 

mji gen. dyw. Rómmel, szef sztabu głównego 

gen. Gąsiorowski, dowódca OK Nr. 1 gen. 
Jarnuszkiewicz, gen. Wieniawa-Długoszewski, 

gen. Kruszewski, attaches wojskowi państw 

obcych, korpus oficerski,” oficerowie rezerwy 
artylerji konnej, oraz zaproszeni goście. — 

Pozatem w uroczystości wzięły udział delega- 
cje dyonów artylerji konnej z całej Polski, 

oraz delegacje wszystkich pułków garnizonu 

warszawskiego. 

Po mszy świętej na dziedzińcu 1 DAR 

A 

Proces 0 podpalenie Reichstagu 
Aresztowanie i wydalenie zagranicznych obrońców 

BERLIN PAT. — Sobotnie posiedzenie w 

procesie 6 podpałenie Reichstagu rozpoczęło się 
od incydentu. Przewodniczący dontósł o otrzy- 
maniu odpisu listu, skierowanego przez bawia- 
cych w Berlinie adwokatów zagranicznych do 
obrońcy Bułgarów. Autorzy listu oświadczają, 
ż wobec traktowania, jakiego doznawał Dymit- 
rów ze strony policji i władz śledczych od chwi. 
ti rozpoczęcia procesu, Oskarżony ten moze ia- 

ko człowiek żywić tylko pogardę i lekceważenie 
do wymienionych władz. 

Przestanie trybunałowi —. mówi przewod. 

niczący — odpisu tego fistu, zawierającego tak 
ciężką obrazę i zarzuty, charakteryzuje się sa- 
no przez się. Wobec tego przewodniczący о4- 
biera wszystkim 4 adwokatom zagraniczny 
wydane im przez trybunał karty wstępu na i07- 
frawę, 

Zeznania świadków dotyczą w dalszym cią- 

gu przebiegu akcji grszenia pożaru. Między in- 
nymi zeznaje naczelnik straży ogniowej Gempp. 

Frzewodniczęcy, prokurator i obrońca Sack u- 
czy złóżone 

przez jednego z dziennikarzy zagranicznych ze- 
znania są uzasadnione. Dziennikarz ten twier- 
dził, że krytycznego wieczoru około godz, 11 
widział, jak wynoszono z płonącej sali posie- 

dze Reichstagu większe iłości materjatów pal- 
nych, gromadząc je w kuluarach, W sprawie 
tej świadek oświadcza, że riemożliwe jest, aby 
jakiś dziennikarz zay”ar” ny mógł się ргтесо- 
stać wówczas do kuuziów. Na specjalie pyta- 

nie, zwrócone do druy'ego kierownika oddziału 

straży ogniowej, kiedy dopuszczeni zostali do 
wnętrza Reichstagu dziennikarze, swiadek od- 
powiada, że nic w tej spiawie nie może powie- 
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dzieć, gdyż konmpetentni są w takich wypad. 

kach zwykle przełożeni, W danym wypadku 

mógł decydować tylko nacz. Gen:pp. 

Następnie przewodniczący zarządził 5-mi. 
nutową przerwe, w czasie której czterej adwo- 

kaci zagraniczni zostali usunięci z sali rozpraw 

i odstawieni pod eskortą do prezydjum policji 
dia przesłuchania, 

W czasie dyskusji nad oświadczeniem 
wspomnianego dziennikarza, dr. Sack podkreśla, 
że zwrócił na to szczególną uwagę, gdyż był 
w związku z tą Sprawą zaatakowany ‘у prasie 

przez sen. Brantinga. Zabicrając głos w spra 
wie wyjaśnień świadków, dotyczących twierdze 
nia dziennikarza angieiskiego, nadpro| 
Werner ośwadcza, że jest ono zwykłem | 
stwem. i : 

Na zakończenie adw. letcher: sawia wmo- 
sek o rozpatrzenie i.westji daiszego udział” w 
rozprawie Dymitrowa, który — iak wiadomo—. 
po 'ncydencie z przewodniczącyn: : "stał wyda- 

łony z sali. Przewodniczący oświadcza: że Dy- 
n.iirow Od poniedziaikų ma być na rozprawę 
duntszczony, 

BERLIN PAT. — Wszyscy czterej zagra- 

niczni obrońcy, którymi wczorai udebran» pra. 
wo przysłuchiwania się rozprawie o podpalenie 
Reichstagu, z6stana wydalenpi z grac:: Rzeszy. 
Do ciiwili opuszczenia Niemiec pozostaną oni 

w areszcie, 

COFNIĘCIE ZARZĄDZENIA W STOSUNKU 
DO AMERYKANINA. 

BERLIN PAT. — Aresztowanie 4 adwoka- 
tów zagranicznych wywołało. silne poruszenie 
wśród obecnych na sali rozpraw koresponden. 

   

  

SKAZANIE TERRORYSTÓW U.O.N. 
SAMBOR PAT. — W ostatnim dniu roz- 

prawy o napad na pocztę w Truskawcu po mo- 
wie prokuratora ; obrońcy, o godzinie 15,30 ©- 
głoszony został werdykt sędziów przysięgłych. 
Na pierwsze pytanie przysięgli odpowidzieli 11 
głosami tak, 1 — nie, na drugie 10 głosami tak, 
2 nie, trzecie 10 gł. tak, 2 nie, czwarte 9 gł. 

tak, 3 nie, piąte 10 gł. tak, 2 nie, szóste 9 gł. 
tak, 3 nie, siódme 11 gł. tak, 1 nie, ósme 4 gł. 
tak, 8 nie. 

Po odczytaniu werdyktu prokurator żąda 
ukarania oskarżonych w myśl odnośnych arty- 

kułów KK. — Adw., Roguski w imieniu ławy 
obrończej prosi o uwzględnienie okoliczności 
łagodzących. 

Q godz. 15,35 trybunał udał się na naradę, 
O godzinie 17 przewodniczący ogłosił wyrok, 
mocą którego oskarżony Łocuniak skazany z0- 
stał na 8 lat więzienia, Łabówka na 9 lat wię 
zienia, Ilkiw na 8 lat więzienia ; Petriw na 4 
lata więzienia. Wszyscy Oskarżeni skazani z0- 
stalį nadto na pozbawienie praw publicznych i 
obywatelskich na lat 5. 

  

Czy „Piękna Sophie" jest szpiegiem 
W Strasburgu aresztowano szeregowca 

18 pułku strzelców francuskich wraz z jego 
kochanką Zofja Drost, Niemką, zwaną wśród 
żołnierzy „piękną Sophie''. Strzelca areszts- 
wano za sprzedaż karabinu maszynowego. 
Niektóre okoliczności tej sprawy, niewyja- 
śnionej jeszcze, przedstawiają się jak nastę- 
puje: 

Strzelec Renć Bleston skradł w pułka 
nocą 11 października karabin maszynowy i 
wręczył go przez ogrodzenie koszar czekają- 
cej Niemce, która obiecała mu wzamian więx 
szą sumę. Pieniądze miał otrzymać naza- 
jutrz w Sarrebruck; miasteczko to ma być 
centrum niemieckiego kontrwywiadu. 

Oznaczonego dnia obydwoje, wraz z ka- 

rabinem maszynowym, zapakowanym w ра- 

pier, udali się z mieszkania pięknej Zofji do 

tów prasy światowej. Grupy dziennikarzy zbie- 

rały się w kuluarach Reichstagu, omawiając ży- 
wo ten niespodziewany incydent, 

W godzinach wieczornych ogłoszono kosiiu- 
nikat, zawiadamiający o cofnięciu zarządzenia, 
wydałającego z Rzeszy, w stosunku do jednego 

aresztowanego, a mianowicie adwokata amery- 

kańskiego Galiashera. Nastąpiło to — jak pod- 

kreśla komunikat — z uwagi na tę okoliczność, 
że Gallasher wezwany został przez obrońcę 
Torglera dr. Sacka, do przystuchiwania się toz- 
prawie, 

gen. Osiński dokonał odsłonięcia pomnika ku 
czci Marszałka Piłsudskiego. U stóp pomnika 
wartę honorową pełnili artylerzyści w histo- 
rycznych mundurach. W tej uroczystej chwi 
Hi orkiestra odegrała hymn narodowy, wojsko 
sprezentowało broń, a baterja 1 DAK dała 
18 strzałów armatnich, składając w ten spo- 
sób w imieniu 13 dyonów art. konnej hołd 
swemu Wodzowi. 

Pomnik, projektu prof. Akademji Sztuk 
Pięknych w Warszawie Jastrzębowskiego, 
zbudowano w kształcie bramy z granitu wo- 
łyńskiego. We wnętrzu bramy ustawiono hi- 
storyczną armatę polową, która wchodziła w 
skład baterji, biorącej udział w zdobyciu Wil- 
na w kwietniu 1919 roku. W górną część bra- 
my wmurowano medaljon z bronzu z podobi- 
zną Marszałka Piłsudskiego; dłuta artysty- 
rzeźbiarza Strynkiewicza. Pod medaljonem 
wyryto napis: „Swemu Wodzowi — artylerja 
konna''. W bramę wmurowano tablicę bron- 
zową z wyrytemi nazwami miejscowości, w 
których artylerja konna pokryła się chwałą 
wojenną. 

Po odsłonięciu pomnika delegacje 13 dyo- 
nów art. konnej złożyły u jego stóp wieńce z 
szarfami o barwach artyleryjskich. Po zło- 
żeniu wieńców dowódca 1 DAK płk. Dunin- 
Wolski wygłosił przemówienie, w którem zło- 
žyl hold Marszałkowi Piłsudskiemu w imieniu 
18 dyonów ert. konnej. 

Na zakończenie uroczystości gen. Osiński 
przyjął przed pomuikiem defiladę oddziałów 
wojskowych. Defiladę otwierali oficerowie re 
zerwy artylerji konnej. W pierwszej czwór- 
ce defilowali: marszałek Senatu Raczkiewicz, 
podsekretarz stanu Liechnicki, gen. Rómmel 
i gen. Gąsiorowski. 

LL TI 
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Kto zrzeka sie obligacyj Pożyczki Narodowej 
podrywa zaufanie do Państwa 

WARSZAWA (tel. wł.) W związku z oko- 

licznością, że szereg osób i instytucyj, które 

podpisały Pożyczkę Narodową, zgłasza swoje 

zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa — Minis- 
terstwo Skarbu komunikuje, że postępowanie 

to zapoznaje samą istotę Pożyczki, co w rezul- 
tacie przynosis zkodę kredytowi publicznemu. › 
Państwo zwróciło się do społeczeństwa nie o 
jałmużnę, a o pożyczkę, co wymaga zauiania, 

że pieniądze wpłacone, zostaną przez Państwo 
w terminie zwrócone. Zrzekanie się obligacyj 
może wywołać wrażenie, że zobowiązania Pań- 
stwa co do zwrotu pożyczki nie przedstawiaj:) 

wartości, co ze swej strony wzbudza podejrze- 
nie, że władze pastwowe, rozpisując pożyczkę, 
w istocie zamierzały nałożyć zamaskowaną da- 
ninę. 

Wobec tego Ministerstwo Skarbu komuni- 
kuje, że z tych względów nie będzie przed u- 
kończeniem spłat i wydawaniem obligacyj przyj 
mowało do iwadomości deklaracyj o zrzeczeniu 

się z wynikających z Pożyczki uprawnień, 
* * * 

ODEZWA DO PRACOWNIKOW UMYSŁO- 
WYCH. 

Wobec zaszłych wypadków zrzekania się 
przez niektóre Zrzeszenia ogółu pracowników 
części lub całej sumy, subskrybowanej Pożyczki 
na rzecz Skarbu Państwa, Wileński Oddział 
Pracowniczy Komitetu Pożyczki Narodowej w 
Wilnie, działający w ścisłem porozumieniu z 

Organizacją Centralną, wzywa niniejszem Ko- 
mitety Powiatowe oraz poszczególne Zrzeszenia 

  

Pracowników do stanowczego przeciwdziałania 
akcji zrzekania się obligacyj Pożyczki Narodo- 
wej na jakiekolwiek cele. 

Prezes (Adam Piłsudski), Sekr. (E. Jutkiewicz) 

  

W WIRZE STOLICY 
FUNDACJA KÓRNICKA zmienia WŁAŚCICIELA 

  

Bardzo przyjemnie czytać, że nasze pańs 

wo wzbogaciło się o łódź podwodną czy tuzin 
armat, ale przykro gdy o — 8.000 ha. 

Ostatnio połowa lasów, otaczających Zako 
pane, przeszła z rąk Fundacji Kórnickiej w łapy 
administracji lasów państwowych. 

  

Te 8.000 ha cudownych sosen oceniono na 
3,650.000 zł. Dyrekcja lasów wpłaciła 300.600, 
resztę — później. Reszta nie będzie wielka, po- 
nieważ Fundacja zalega z 2,000.000 podatków! 
I tak część odrazu idzie na długi, druga część 
na a conto przyszłych podatków. — Lasy pań- 
stwowe nabywają 8.000 ha za znikomą go- 
tówkę. 

Etatyści zadowoleni. Czego się cieszyć? 
Lasy były, wszyscy z nich korzystali, rząd gro- 
Sza na nie nie wydawał, odwrotnie ściągał po- 
datki — teraz pieniądze innych podatriików. bę- 
dą szły na utrzymanie dóbr kórnickich. 

Pierwszą czynnością administrace (asów 
państwowych jest tworzenie zarządu lasów jod 
halańskich. Co to będzie kosztować! Otrzymano 
8.000 ha bezpłatnie, ale prędko pochłotia one 
znacznie więcej niż 3,000.000 zt. я 

Będzie utworzony Park Narodowy! Pieniny 
już oddawna są takim parkiem — nie widać 
żadnej różnicy pomiędzy niemi a sąsiedriemi 
pagórami. Państwowe czy prywatne hale i lasy, 
— nikt nie przeszkadza turystom się szwen iai 
karczować zato drzewa wolno tyłko na państ- 
wowych terenach. : 

Fundacja Kórnicka była pomyślana przez 
Zamoyskich jako instytucja filantropijna, by 
przeznaczona na mnóstwo pięknych celów, słu- 
żyła społeczeństwu. Potraktowana jako docho- 
dowa fabryka konserw, przejdzie w szybkiem 
tempie w ręce państwa. Będzie jedną więcej 
pozycją deficytową skarbu. Karol. 

  

      

   

Cenny dla każdego 
kto poznał bcgac 
twa naszych ziem 
i zwiedził Targi 

Informator społeazno-gospodarcz 

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

1000 Skorowidz około 

ważalejszych miejscowości 
Ceva w Wilnie 1 zł. 50 gr. Z przesyłką po- 
cztową 2 zł. Do nabycia w Księgarniach i 
Kioskach. Korespondencję Kierować pod 
adresem: Józeł Święcicki, Wilno, Sierakow- 
skiego 14 m.2. Konto P. K. O: Ne 141323     

Wybuch odbezpieczenego granatu 
w redakcji żydowskiego ..Naszego Przeglądu" 

We czwartek o godzini 6 po południu do 
lokalu rdakcji żydowskigo „Naszgo Przeglądu”, 
mieszczącego się przy ul. Nowolipki 7 w War- 
szawie, przybyło jakichś dwóch osobników, z 
których jeden prosił o pozwolenie zatelefono- 
wania. Rozmowa trwała kilka sekund, poczem 

obydwaj osobnicy szybkoo ddalili sę. 
Po ich wyjściu, jeden ze współpracowni- 

ków administracji zauważył walizkę, która znaj. 

dowała się pod jednem z okienek, w którem 
znajdował się telefon, gdzie dokonano przed 
chwiłą rozmowy. Zauważono przytem, że z wa- 
lizki zwisa tajemniczy szmur. Po jej otwarcia 
stwierdzono, że wewnątrz znajdują się jakieś 
butelki, owinięte w gazety i sześcienne pudełko 
od igiet gramofonowych, W pudełku znajdowa- 

ły się jakieś narzędzia i przeprowadzone były 
nazewnątrz walizki 2 sznurki, 

Ponieważ zawartość walizki wydawała się 
podejrzana, zawiadomiono o wypadku policję. 
Wraz z przybyciem policji przybył również eks- 
pert-pirotechnik z Głównj Składnicy Uzbrojeń 

  

  

Hygjeniczny 0 subtelnym zapachu 

Sarrebruck; przyczem  Bleston ubrany był niewidoczny 
po cywilnemu. Wynajęli auto. Ale szofero- 
wi wydała się podejrzaną para. Pod błalym 
powodem — zepsuło się coś w aucie — Gd- 
mówił wyjazdu i pośpieszył natychmiast do 
żandarmerji i policji dworcowej, która po- 
stanowiła aresztować szpiegów. 

‚ (01 tymczasem znaleźli inne auto i byli 
w drodze do Sarrebruck. Rozpoczęto pościg 
i przychwytano szpiegów w  miescowości 
Saint-Avold. 

Obydwoje zostali osadzeni w więzieniu. 
Śledztwo wyjaśni, dlaczego strzelec francuski 
chciał sprzedać Niemcom karabin maszynowy. 

EL. 

Najlepszy do twarzy, przygotowa- 

ny na miodzie i wyciągu z lilji białej 

Niezastąpione do mycia twarzy, 

szyi i biustu 

Idealny do rąk, wciera się do su- 

cha, nadaje rękom aksamitną delikatność 

i białość, 

Puder Abarid 
Krem Abarid 

Otrąbki Abarid 

Krem Prałatów 

  

  

  

w Cytadeli, por. Wajs. Ekspert, w asystencji 

policji, przystąpił do zbadania zawartości wa- 
lizki. W walizce znajdował się mechanizm ze- 
garowy małego typu, mieszczący się w pudełku 
od igieł gramofonowych. Pudełko zawierało po 
zatem granat zaczepny typu wojskowego. 

Urządzenie całego mechanizmu przedsta- 
wiało się w ten sposób, że wystarczało pociąg- 
nąć za zwisający sznurek, aby spowodować 
wybuch. Obok pudełka znajdowały się 3 bu- 
tiki z benzyną. Pozatm w walizce rozsypany 
był proch strzelniczy, bezdymny. Gdy przed- 

stawiciele policji spisywałi protokuł, a por. 
Wajs w dalszym ciągu badał na- 

stąpił ogłuszający wybuch. Wybuch nastąpił 
wskutek przedwczesnego odbezpieczenia sie 

granatu. Por, Wajs, ni tracąc przytomności u- 
mysłu, granat odrzucił, Dzięki jedynie temu u. 
niknięto ofiar w ludziach. Jeden tylko odłamek 
granatu uderzył komisarza policji, nie czyniac 

mu szkody. 
moi w ZE 

  

nie zawiera metali, nie psuje cery 

i nadaje jej matową białość. 

usuwa zmarszczki, zapobiega two- 

rzeniu się nowych i nadaje twarzy świe- 

ży młodzieńczy wygląd, 

oczyszczają pory skóry, pobudzają 

transpirację, „zapobiegają tworzeniu się 

pryszczy i plam 

zapobiega pękaniu, odmrożeniom, 

czerwoności rąk. 

Warszawa, „PERFECTION", sklep Marszałkowska 109. 

СЕЬЕ УОЕВ SK OJCA ROR KCAOOEZOKIZEBY OAZY TO BARA WALOR S TT TE TOOK PYTA AGRO ACERO AO ROAR EE ECOEECEA AO PASEO, NOR ЧИЕНОО ИОБ НСКОСОНАОКЕН ZRT EERYYOREOWAEŃ OOZZOŻCA WĄ CZORT AD EEE ATRI KTS ITT S 

0 Roczniku Literackim 
Instytut Literacki w Warszawie opubli- 

kował poważne i obszerne (382 str. większe 
go formatu) wydawnictwo p.t. „Rocznik li- 

teracki'* — przegląd piśmiennictwa polskie- 

go za rok 1932, pod redakcją Zygmunta 

Szweykowskiego W przedmowie redakcja za- 
powiada, że Rocznik jest zapoczątkowaniem 

stałego, corocznego wydawnictwa, i w nastę 

qasjących słowach ujmuje zadania, jakie sobie 

wytknęła : 
„„treść rocznika stanowi zarówno  noto- 

wanie faktów literackich jak i  oświetlanie 
ich charakterystycznych znamion — infor- 
macja i ocena. Rocznik więc ma spełnić dwa 
zadania, wzajemnie dopełniające, się. Jeżeli 

chodzi o pierwsze — o ustalanie faktów, to 

postulatem Rocznika jest najrozleglejsza skala 
zasięgu: Instytut dąży, by możliwie wszyst- 

, kie działy literatury pięknej lub działy z nią 

związane były w Roczniku uwzględnione... W 
drugiem swojem zadaniu — ocenie zjawisk 

literackich, Rocznik będzie dążył do jak naj- 
łalej posuniętego objektywizmu, nie pojmnu- 
jąc tego terminu jednak w znaczeniu nau- 

kowem, które nie byłoby  kryterjum 
wem w zastosowaniu do pulsującej życiem 

rzeczywistości dnia dzisiejszego. Objekt, - 

wiam Rocznika to postułac rzetelnej, ovartej 
na wiedzy i uczciwości piszących  posta- 

wy wobec zjawisk literackich. Rocznik nie 
jest wyrazem jakiejś koterji, nie nakłada pi- 

szącym żadnych hamuleów, któreby — Ктеро- 

wały ich swobodę w wypowiadaniu myśli. Ta 

powinna być 

możli- 

i literatach wileńskich 
wyrazem bezstronności, jest hasłem  Roezni- 
ka; wystarcza mu gwarancja znajomości 
przedmiotu jak i zdolność piszących do od- 
powiedniej moralnej postawy wobec  ocenia- 

nych zjawisk'*. 

Prawdę mówiąc, ustęp o ocenie, objekty- 
wizmie, moralnej postawie i „pulsującej 

życiem rzeczywistości dnia dzisiejszego'* jest 

nadto poetycki, ale widocznie 
swój objekty- 

wizm i moralność: jesteśmy przecie tak 
„Zdeprawowani““, že im ktoś głośniej mówi o 

swej rzetelności, tem głębsze rodzą się wo- 
vec niego podejrzenia! Redakcja Rocznika 
udawała sobie zapewne sprawę z drażliwych 

nieco zawiły i 
niełatwo zaznaczać publicznie 

  

trudności, jakie pociąga za sobą obwieszcza” 
nie każdego credo, i stąd zapewne owa po- 
ezja. A nuż oceny nie wypadną tak objek- 

tywnie i moralnie, jakby należało spodzie- 

wać się po naukowem bądź cobądź wydaw- 
nietwie? Więc pułsująca życiem  rzeczywi- 

stość wraz ze znajomością przedmiotu i nie- 

nakładaniem hamulców na piszących — zaw 

sze może pośpieszyć z pomocą i usprawie- 
dliwieniem. Skrupuły Redakcji są jednak prze 

sadne i niepotrzebne: Rocznik istotnie wy- 
pełnił obydwa zadania: objął maksymalny za- 

sięg przy ustalaniu faktów literackich 
zdobył się na maksymalny, w granicach uło- 
mności ludzkich, objektywizm. 

* * * 

Kilku autorów wileńskich zostało uwiecz 
nionych w Roczniku. Oprócz prof. Marjana 

    

Zdziechowskiego, którego 

wi i Napoleonowi*'* postawiono zarzut „na- 
ginania psychologicznej sylwety . Chatean- 

brianda do historjozoficznych przekonań au- 
tora* — w Roczniku Literackim znaleźli 
miejsce wszyscy literaci wileńscy, którzy w 

roku 1932 opublikowali jakiebądź prace: 

Piotr Bortkiewicz, Feliks Dangel, Wanda Do- 
baczewska, Roman Jasieński, Eugenja Koby- 
lińska, Jadwiga Piotrowiezowa i Urke Na- 

chalnik. Pp: Daugel i Jasieński wymienie- 
ni zostali tylko z nazwiska w tytułów wyda- 
nych książek („Zbój.. o wilku wśród ludzi'* 

oraz „Po Syberji i Mandżurji'*); pozostali 
autorzy są krócej lub dłużej recenzowani. 

„Chateaubriando-- 

  

Lakoniczną wzmiankę otrzymała książka 
p. J. Pietrowiczowej o „Michale Czajkow- 

skim** jako powieściopisarzu'* : „o publikacji 
tej, poza stwierdzeniem jej objętości, nie wię 

cej powiedzieć nie umiem““. Tak pisze Stani- 
sław Furmanik, jas wiadomo bystry i dają- 

,ey moraluą gwarancję krytyk. Czyżby nie 

znalazł żadnego «ryterjam? Czyżby nie po- 
zwoliła tan na to pulsująca zyciem rzeczywi- 

s'ość dnia dzisiejszego? ‚ 

Wanda Dobaczewska może pochwalić się 

niezłą notą za „Naszą dolę““. Oto ocena te- 

go tomiku poezyj: „Skromny, ale niewątpli- 
wy talent Wandy Dobaczewskiej umie wyzy- 

ać zalety tematyki, by przedstawić się w 
wyjątkowo korzystnem świetle; swoista cou- 
leur locale Wileńszczyzny, teheąca przyro- 

dzoną poetycznością osiąga się prowinejo а- 
lizmami, ezerpaniem ze źródła legend  ludo- 

wych i wierzeń domowych, oddaniem ekspo- 

nowanej politycznie sytuacji; wszystko to 

widywaliśmy u Błakowiczówny; tu jest nie- 
co inaczej, gładziej, może nawet zwięzlej i 
konkretniej; zato wszystko eo wykracza w 

tej samej książce poza tę tematykę — tchnie 

beznadziejnie słodkawą banalnością*'. Tak 

brzmi ocena K. W. Zawodzińskiego. 

Leon Piwiński zaś, którego „znajomość 
przedmiotu'* zdaje się nie podlegać wątpli- 
wości, w następujący sposób omawia „„Kłopo- 
ty pani Niuśki  Eugenji Kobylińskiej, któ- 

ra — podkreśla — jest już autorką ładnej 

powieści p.t. „Utopiona lalka*': „Kłopoty są 
miłem potwierdzeniem tamtego debiutu. Z 
delikatnym humorem kreślone obrazki z ży- 
cia domowego małej inteligenckiej rodziny w 
Wilnie... Zmieniające się często sługi, które 

mówią przepysznie odtwarzanym dialektem... 

Niekonwencjonalny realizm, zapach konkret- 
uości, naturalny humor i  komizm intymaej 
komedji domowej w życiu szezęśliwej rodzi- 
ny. Owszem, bardzo przyjemna lektura'*. 

Wreszcie p. Leon Bortkiewicz, młody 
student U.S.B., debiutant w literaturze, do- 

czekał się obszerniejszej recenzji swego dra- 
matu p.t. „Jan. (Kto co słyszał w Wilnie 

o tym dramacie? Może teatr?). W recenzji 

podnosi sprawozdawca (Stanisław Adamczew 
ski!) dążności do poszukiwania nowych form 

w teatrze, ambitne zamierzenia i talent jak 
również „prześliczne * opracowanie graficzne 

(Chomiński) i drzeworyty Kaliszczaka. Са- 
łość jednak uważa za wysiłek nieudały. 

Nakoniec Urke Nachalnik, którego ze 
względu na miejsce zamieszkania, musimy 
zaliczyć do naszych wileńskich  literackieh 

kolegów. Dzieło jego — „Życiorys przestęp- 

  

cy'* zakwalifikowane zostało jako utwór „wy 

sokiej wartošei““; decydującym sprawdzianem 

jest w danym wypadku nie literackość, lecz 
„tehnienie prawdy'* i „urok prymitywu““. 

Prócz książek Rocznik omawia czasopis- 
W tej rubryce zarejestrowano nieistnie- 

jący już miesięcznik poetycki „Piony** z ad- 
notacją: „poeci głoszą zdecydowaną  ideolo- 
gję klasową; pod względem artystycznym ma 

ją pewne filjacje z krakowską awangardą““. 

ma. 

* * * 

Tyle o życiu literackiem Wilna. Więcej 
niema dla tej prostej przyczyny, że nie wię- 
cej nie ukazało się w Wilnie w roku 1932 

A co ukazało się, wszystko zanotowano i 
omówiono. Ta sumienność Rocznika Literae- 
kiego dowodzi już, że pierwszy swój postulat 
redakeja wypełniła: skala zasięgu przy usta- 
laniu faktów jest rzeczywiście rozległa; tak 

samo bowiem jak Wilno uwzględniono Poz- 

nań, Kraków, Lwów, Lublin, Łódź — nawet 

Bydgoszcz, nawet Szamotuły, Kalisz i  Sam- 

bor, ; w tych miastach rozegrały się wy- 

darzenia literackie; naturalnie, Warszawy 

niema potrzeby wspominać. Zasięg  teryto- 
rjalny Roeznika jest więe obszerny. 

  

  

   

  

Niemniej obszerny jest zasięg treściowy : 

stkie działy polskiej literatury pięknej 
a, dramat, powieść), podróżopisarstwo, 

  

w 

(I 
   

pamiętnikarstwo, literatura dla dzieci i mło 
dzieży, historja literatury i krytyka, este- 
tyka, czasopisma, literatura tłumaczona i 

polska w przekładach, nawet teatr (rzeczowy 
artykuł o teatrze wileńskim napisał Tadeusz 

Łopalewski) : słowem, wszystkie przejawy ży 

cia literackiego znalazły miejsee i 
Roczniku. 

ocenę w 

Nazwisku krytyków są istotnie doboro- 
we: oprócz paru wzmiankowanych, wymienić 

należy: Kołaczkowskugo, Pigonia, Skiwskic- 
zo, K. Górskiego, Kizenberga, Płoszewskie::o. 

Krytycy wywiązali się ze swych obowiąż- 
ków bez zarzutu: tak dałece rzetelnie, że w 
okolicznościach, gdy nic napisaćby nie potra- 

fili, przyznają się do tego otwarcie: napr: 

kład Stanisław Furmanik o monogrąfji Cz 
kowskiego. Mimo te braki, przyjemnie ehyba 
każdemu  literatowi figurować w  Roczni- 
ku. Przecie Rocznik to eoś w rodza- 

ju eneyklopedji! А taka  encyklopedja 
— wiadomo, do czego służy: musi znaleźć się 
w każdej czytelni i biljotece, w redakeji 

pism literackich, na biurku każdego kryty- 
ka, historyka literatury, profesora  poloni- 

sty i nauczyciela języka polskiego, wresz- 
cie w rękach każdego inteligentnego  czytei- 

nika. Zamiast na chybił-trafił wybierać w 
katalogach, albo zamęczać pytaniami o cieka- 

we książki panienki w czytelniach — prze- 
wertować Rocznik, zapoznać się z obfitością 
naszego rynku wydawniczego i wypisać z 
Rocznika kilkadziesiąt, kilkaset tytułów. 

Takich owoców pracy 'pragnęłaby zapew 

ne redakeja Roeznika. Mam nadzieję, że się 
nie zawiedzie: przedewszystkiem zajrzą do 
niego autorzy omówionych książek. Wileń- 

sey autorzy uczynią to dziś jeszcze. Być 

może, kogoś z nich niechcący opuściłem. 

Wysz. 
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Od Udręczeń do Zdrowia 4 

poprzez 

Tegal działa szybko przyć 

Bólach AE ry Migrenie, Наг 
Rólach I rwanid w stasóch | Grypie|i przezlękienik 
Togal uśmierza bóle i przynosi ulgę, nie wywierając żadnege 

abocznego, ujemnego wpływu na seree i żołądek. 

Już od przeszło lat 15-tu 
" z powodzeniem stosuje 

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

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

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. 1364.   
  

Molaih wadet zbiorów iegorocznyi 
te mówi Prezes Związku Ziemian p. Z. Bortkiewicz 

Oświetlając z różnych punktów widzenia 
kwestję urodzajów i zbiorów tegorocznych 

zwróciliśmy. się do prezesa Związku Ziemian zakupy, czynione u nas na miejscu pozwolą 
Ziemi Wileńskiej p. Z. Bortkiewicza, by zech- wyrównać niejedną lukę w gospodarce. 

zapatrywanie na tę spra- — A jakie jest zdanie pana 

nieurodzaju ziemniaków na Wileń 

— Tutaj trzeba niestety stv 
niektóre: powiaty poniosą dotkliwy u 

bek. Gleby ciężkie ucierpią szezególnie. 

statecznym wyniku, 

pogorszenia — i bez tego ciężkiej sytuacji 
rolnictwa ziemi wileńskiej. 

  

I odwrotnie 

  

ciał wyrazić swoje о 

wę. 

— Jak pan prezes ocenia sytuację tego- 

roczną w rolnietwie na ziemi wileńskiej ? 
— Dobrze nie jest. Mokry rok dużo ze- 

psuł, ale niema znów powodu do alarmu. 

Urodzaje nie były świetne, lecz i 

najgorsze. Mieliśmy gorsze lata. 

prezesa 

źnie ? 
    

   
    

że 

Jak 

to się wyrazi w trud- 

no teraz przewidzieć, ale spewnością nie bę- 

dzie już tyle możności choćby do niesienia 

  

   nie 

  

    My tu, widzi pan, jesteśmy przyzw pomocy społecznej w postaci dobrowol: 

jeni do ciężkich warunków. Dlatego uważani Zbiórek ziemniaków. am Na normalne pot ВВ 
iż musimy przedewszystkiem zastosować się bY rynkowe powinno jednak ziemniaków star- 

do warunków i wedle możności starać się CZYČ- 
Ogólne podsumowanie zbiorów  tegorocz- 

nych mie jest pocieszające. Ale przy. .wyko- 
ystaniu wszelkich możliwości zbytu, rolnik, 

— choć nie świetnie, — będzie mógł prze- 
trwać rok niepomyślny. 

Z wyrazami podziękowania pożegnaliśmy 
"tc. 

wybrnąć z kłopotliwej sytuacji. 

Jeżeli chodzi o urodzaje, to naturalni 

są one mniejsze, niż w roku zeszłym. * Zale: 
nie od powiatu waha się ta obniżka w grani- 
cach 30 — 50 proc. 

— (zy dla rolnika-producenta nie bę- 

dzie rok bieżący ciężki pod względem zbytu? 
— Jest to kwestja bardzo żywotna, Głów 

nym nabywcą jest na ziemiach wileńskich 
wojsko. Zapotrzebowanie intendentury na о- 
wies — Wileńszczyzna może pokryć. Skut- 

kiem silnego zadeszczenia owsy znacznie u- 

cierpiały. Jednak ileść ziarna dobrego, sądzę, 
jest wystarczająca, jeżeli chodzi „o potrzeby 
intendentury. 

Pewna niedogodność powstaje stąd, 1ž 
Intendentura w roku bieżącym skróciła okres 

zakupów owsa, ustalając termin od września 
do grudnia włącznie. 

We wrześniu nie mogło u nas być mowy 
o sprzedaży owsa, bo sprzęt w tym roku był 
późniony. Obecnie rolnik jest zajęty okopo- 

  

       

naszego rozmówcę. 

pi ją jednocześnie. 

29 października o godz. 12,15 — Audy- 
cja w Radjo Krakowskiem. Odczyt o os 

czędnosci wygł. prof. Adam Krzyż 

   
   

  

  
     

   

   

emi, orką, siewem — więc dopiero późną ‚ 31 października o godz. 18,35 — Audy- 
jesienią, a raczej z nastaniem zihy może Cja radjowa na a: Polskę. SZ 

mieć miejsce dostarczanie owsa do wojska. Program: PO e. m: 
Dlatego, zdaniem mojem, należałoby przedła- "RlMe80 Komitetu Oszczędnościowego > Bog. 

CE dr. Henryka (Grubera i nadanie „Pieśni o 
żyć termin dostawy do lutego przyszłego ro- oszezędności**. 

ku. Zorganizowanie  okolicznościowych  poga- 
— Czy rolnietwo wileńskie zaspokoi cat- dąnek w zkołach, odczytów dla wojska, w 

kowicie potrzeby rynku miejscowego? organizacjach społecznych, oraz  specjal- 

— Jeżeli tylko intendentura zechce nych akademji oszezędnościowych Lt. RE. 
Uwzgiędnić lokalne warunki i okaże zrozu- , Wezwanie „prasy do zamieszczenia arty- 

mienie dla szczególnie ciężkich możliwości kułów, odezw i t. p. Gaz Wydanie przez Centralny Komitet 

czędnościowy R. P. odezwy do obywateli. 
Rozlepienie plakatów i afiszów propa- 

gandowych na ulicach miasta i w lokalach 

Napad nakase kolejową 
WŁAMYWACZY W CZAS ZAUWAŻONO I SPŁOSZONO 

wiILNO. unegdaj w nocy do budyn- kiego Czołkiewicza, aresztowali. W dro- 
ku stacyjnego w Raczkach nad granicą dze do sędziego śledczego Czołkiewicz 
pruską wdarła się banda włamywaczy, wyswobodził się z kajdan i zbiegł eskor 
Która usiłowaia obrabować kasę kolejo- tującym go policjantom. 
wą. Najprawdopodobniej 

Włamywaczy zauważyli kolejarze, zbiegli zagranicę. 

haszej produkeji — to sądzić należy, że tak. 

Oczywiście, pominięcie dostawcy wileń- 
skiego przyczyni się w znacznym stopniu do 

    

włamywacze 

którzy w pościgu jednego z nich, nieja- 

: : 07 4a = ” ‚Ь 

Znowu zajście w kostnicy Św. Jakóba 
WILNO. Wczoraj z racji pogrzebu tragłcz. usiłowała wyrzucić trupa z trumny. Wobec te- 

doszło po- go, że niesposób było oderwać Peciakuwej od 
%wnie do zajść w szpitalu Św. trumny, wezwano kilku policjantów, których 
Jakóba. interwencja odniosła dopiero skutek. 

Na krótko przed wyprowadzeniem zwłok, || W celu uniemożliwienia ponownego zniewa 

= 4 ico 3 Poe je aa po rozejściu się tłumu, ciało Peitówaj PE : 6wūY, p0- : 

MT u z AŻ: następnie przewieziono na cmentarz prawosławny. 

Oszczędności najkorzystniej lokować 

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

LIM 

kostnicy przy 

Jest jedną z najpoważniejszych instytucyj ban- 
kowych w Polsce 

płaci od wkładów najwyższe oprocentowąnie 
zapewnia zwrot wkładów w każdym terminie 
i na żądanie w walucie złotej. 

  

  

Szczęśliwy zaiste był pomysł nasycenia kremu 
Naświetlony promieniami ultratiołkowemi D-ra Lustra krew „Ultrasol'* 
chroni cerę przed szkodliwie działające mi zmianami atmosferycznemi, lecz krze- 

Nader przystępna cena kremu „Ultrasol'* umożliwi każdemu 
korzystanie z tego cudownego wprost w ynalazku. 

Pragram obchodu „DniaOszczędności” wr.1933 
  

  

|BZSNERKODOATNE. 
NIE ZIELA 

Dziś 75 
Jadwigi 

Jutro 
Martunėauc 
EKTTIREALIA 

KOMUNIKAT STACJi  METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 14 października 1933, 

Ciśnienie średnie 768 

Temperatura średni -5. 

Temperatura najwyższa | 

"Temperatura najniższa: +1. 

Opad w mm.: 0,5. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost, 

Uwagi: dość pogodnie. 

Wschód słafńca p, 5,45 

Zachóż sleńce g. 4,24 

  

ŻAŁOBNA 

W drugą bolesną rocznicę Śmierci Ś. p. 
Antoniego Doboszyńskiego podpułkownika W. 
P. Prokuratora przy Wojskowym Sądzie Okręgo 
wym D. O. K. III, odbędzie się msza żałobna 
16 bm. w Kościele św. Jana o godz, 7-ej rano. 

Żona i dzieci, 

URZĘDOWA 
— Przyjazd wiceministra oświaty. W przy- 

szłym tygodniu spodziewany jest przyjazd do 

Wilna wiceministra oświaty p. Pierackiego. 

— Wyjazd prezesa Sądu Apelacyjnego. — 
Pan prezes Sądu Apelacyjnego Waciaw Wy- 

szyński wyjechał z Wilna w sprawach służbo- 

wych. 

KOLEJOWA 

— Zjazd inżynierów kolejowych. Onegdaj 

zakończyły -się w Wilnie obrady trzydniowego 

zdu inżynierów, zatrudnionych w kolejowych 

wydziałach mechanicznych z terenu całej Po 

ski. W zjeździe wzięło udział przeszło 50 osób. 

Zastanawiano się nad wprowadzeniem niezbęd- 

nych oszczędności w wydziałach, jak również 

omówiono kwestję wprowadzenia lokomotyw 
nowego typu. 

  

     
  

AKADEMICKA. 
— Zarząd Akademickiego Koła Polskiej 

Macierzy Szkołnej ogłasza, że. w niedzielę dnia 

15 bm. o godz. 17.tej min: 30 w iokaiu Biura 
Polskiej Macierzy Szkolnej ul, Wileńska 23 m. 
9, odbędzie się I-szy odczyt z cyklu. „Popularne 

Odczyty Niedzielne* na temat: Polska Współ 
czesna (rys historyczny, krajoznawstwo, ludo- 

znawstwo). Odczyt popularnie ujęty, przezna- 
czony jest dla słuchaczów Kursów dla doros- 

łych analfabetów oraz wprowadzonych przez 

nich gości. Odczyt ilustrowany będzie przežro- 
czami. Wstęp bezpłatny. Nadmieniamy, że po- 
pularne odczyty niedzielne obejmowac będą ca- 

  

Siły przyrody na usługach nowocz. kosmetyki 
słońca. 

nietylko 
ożywszą energją 

    

instytucyj oszezędnościowych, państwowych 
i samorządowych oraz w urzędach  poczto- 
wych i na stacjach kolejowych. 

Przyozdobienie lokali. instytucyj 
dnościowych flagami, zielenią i t. 

W POCHODZIE ŚWIATA KU LEPSZEMU 
JUTRU. 

W  odmęecie giegokiego kryzysu  troska 

o lepszą przyszłość — stała się udziałem 
państw, narodów i jednostek. / Znamieniem 
czasu jest coraz zaciętsza walka 0 prze- 
trwanie. Zwycięża ten, kto jest wytrwal- 
szy i zasobniejszy w środki. 

Źródłem siły społeczeństw i jednostek są 

OSZCZĘ- 
p. 

  

    

   

   

    

zasoby. Powstają one drogą gromadzenia 
ędności i przetwarzania ich w dobra wy- 

Tej świadomości cały świat kul- 
turalny, a z nim i Polska, daje solidarny 
wyraz w dniu 31 października, obchodząc 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSZCZĘDNO- 
ŚCI. Dzień ten poświęćmy i my rozważaniu 
prawdy niezbitej, że oszczędność jest drogą 
często powolnej, lecze zawsze pewnej budowy 
niezależności. 

Oszczędność jest Środkiem  zabezpiecze- 
nią jutra, jest rękojmią trwałości zarówno 
państwa jak i rodziny. Utwierdza ona wiarę 
w moc twórczą człowieka i w jego zdolno- 
ści świadomego kształtowania życia. Ona też 
prowadzi nas ku jaśniejszej przyszłości. 

   

  

W całym kulturalnym , świecie rozbrzmie- 
wa w Dniu Oszczędności solidarne hasło: 
Pracujmy, twórzmy realne wartości,  ulep- 
szajmy naszą gospodarkę w domu i w każ- 
dym warsztacie pracy. Zaspakajajmy potrze- 
by dnia dzisiejszego, ale nie zapominajmy o 

potrzebach jutra. 

  

  

Oszezędzajmy, z myśłą o spokojnej przy- 
szłości, dążąc do niezależności i poprawy 
bytu. 

Centralny Komitet Oszczędnościowy 

‚ Rzeczypospolitej Polskiej 
sł ———-o00-———— 

Tanio i dobrze 
Jestešmy za biedni, by kupowač 

rzeczy. 
tanie 

Przysłowie to pełne jest słuszności, 
ale tylko do pewnego stopnia. Przymiotnik 
„tani** oznacza w niem bowiem — „tandet- 
ny*'. Dzisiaj stosunki tak się układają, iż ce- 
ny za najlepszy nawet towar ulec muszą zna- 
cznej redukcji. Dziś panuje hasło — „tanio i 
dobrze'*. Zresztą każdy jest teraz tak prak- 
tyczny, że tandetę odrazu pozna, a za dobry 

towar nie zapłaci ceny wygórowanej. Dlate- 

go można dziś kupić dobry towar po niskiej 

cenie. Dla sprawdzenia tej maksymy warto 
pójść do najstarszej w Wilnie firmy M. Złąt- 

kowicz (Niemiecka 33), gdzie znajdziemy 

wybór najlepszych gatunków futer po bardzo 

przystępnych cenach. Każdy, kto szanuje 
swój grosz i chce nabyć dobre i ładne futro 
— powinien skierować się do firmy M. Złat- 

kowicz. 

  

łoksztait zagadnień życia 

szczegółnem uwzględnieniem 
rób zakaźnych. 

— Z Koła Fiłozoficznego stud. USB. W po- 
niedziałek dnia 16 października br. o godz. 20 

odbędzie się w lokalu Seminarjum Filozożicz- 

nego (Zamkowa il) pierwsze Zebranie Nauko- 

we z następującym porządkiem dziennym: I. 

Walne Zebranie: 1) Sprawozdanie ustępującego 

zarządu i kom, rewizyjnej, 2) udzielenie abso- 

lutorjum ustępującemu zarządowi, 3) wybory 
nowego zarządu i kom. rew., 4) wolne wnie- 

ski. IL. Mgr. S. Sarnaker wygłosi odczyt p. t.: 

„Filozofja medycyny". Po odczycie dyskusja, 
Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

SZKOLNA 

— SHELLEY'S INSTITUTE. Zapisy na 
kursa kryzysowe — wyłącznie: angielski i niem. 

(elementarne) dnia 16-g0 od 11—13 i od 17— 
18-tej, Zygmuntowska 20 m. 3. 

— 8-my Kurs dia Sióstr Pogotowia Sanitar- 
nego Czerwonego Krzyża rozpoczyna się jutro, 

Wykłady odbywać się będą w Zakładzie 

Higjeny USB ua Antokolu. Początek o g. 18-tej. 

— Komunikat Peowiaków. Sekretarjat Wi- 
leńskiego Koła POW zawiadamia, że urucho- 

mione zostaną wieczorowe kiirsy dokształcaja- 

ce, — Peowiacy, którzy reflektują na ukończe- 

nie matury, małej matury, ewentualnie w za- 

kresie 7 klas szkoły powsz., winnt się zgłaszać 

w sekretarjacie Koła, przy ulicy Ostrobramskiej 

16, gdzie otrzymają bliższe informacje. 
— Z Sekcji Szkoin. Średn. Z, N. P. W nie- 

dzielę dnia 15'października odbędzie sie w lo- 

kalu Gimnazjum im. Czartoryskich Walne Ze- 
branie Sekcji Oddziałowej Szkolnictwa Średnie- 

go Z. N. P. z następującym porządkiem dzien- 
nym: 

1) Odczytanie protokółu, 2) sprawozdanie 
z działalności zarządu, 3) program pracy na rok 
następny. 4) dyskusja, 5) wybory nowego za- 
rządu, 6) wolne wnioski. Początek zebrania o 
godzinie 12-tej. 

— Szkoła Powszechna Nr. 17 (W. Pohu- 
lanka). Dziś (niedziela) o godz. 17,30 w sali 
szkolnej urządza przedstawienie w 3 aktach pt. 
„Janko Zwycięzca* i Gry towarzyskie przy 
dźwiękach orkiestry. Dochód jest przeznaczony 
całkowicie na podręczniki dla najbiedniejszych 
dzieci. Goście mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt pt.: „Obrona. przeciwgozowa i 
próbny atak na Wilno* wygłosi p. dyr. Juljusz 
Glatman w lokału Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet (ul. Jagiellońska Nr. 3-5 m. 3), w dniu 
17 października br, (wtorek) o godz. 6-tej w. 
Wsięp 5Ć gr., dla członkiń związku 30 gr. 

— Czerwony Krzyż podczas ataku gazowe. 
go. Dzisiaj o godzinie 12-tej w sali Towarzyst- 
wa Lekarskiego przy ul. Zamkowei 24,. p. proś. 
S. Siengalewicz wygłosi odczyt pod tytułem: 
„Rola Czerwonego Krzyża podczas ataku gazo- 
wego”. Wstęp na odczyt bezpłatny. 

— Odezyty dr. Euglerta Faye, pedagoga 
szwajcarskiego. Dziś t. j. w niedzielę o godz. 5 
po poł. w sali Kuratorjum (Wolana 10)staraniem 
Twa Antropozoficznego łącznie z Twem Nowe 
czesnego Wychowania odbędzie się wykład dr. 
Euglerta Faye (Zurych) reprezentanta pedago- 
giki Steinera. Prelegent, znany już Wilnu ze 
swych odczytów z r. 1930 mówić będzie na te- 
mat „Indywidualność a naród, jako problem 
wychowawczy”. Zarazem będzie do obejrzenia 
wystawa rysunków dzieci ze szkoły zurychskiej 
urządzona w związku z odczytem sobotnim p. t. 
„Nauka w szkole”. 3 

Wstęp dla czł. T-w organizułących 50 gr. 
gości 80 gr. 

— Zebranie Koła b. wychowanek gimn. 
SS. Nazaretanek, odbędzie się 15 bm. o godz. 
4 pp. w lokalu szkoły, Ze względu na projekto- 
wany w listopadzie zjazd kół b. wychowanek 
SS. Nazaretanek, obecność wszystkich członków 
konieczna. Wszystkie absolwentki Nazaretu pro 
szone są o przybycie. . 

RÓŻNE 

— Zarząd Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie podaje do 
wiadomości, że począwszy od dnia 18 paździer- 

nika br. w każdą środę odbywać się będą w 

sali Stowarzyszenia ul. Bakszta 11 o godz. 20 
wykłady dla członków stowarzyszenia f wpro- 

wadzonych gości. Wstęp na wykłady bezpłat- 

ny. Celem wykładów jest nauczanie przedsięhier 
ców szeregu czynności, które mogą wykonać 

sami, bez pomocy biur. 

Cykl wykładów obejmuje: 1) Rodzaje i sy- 
stemy księgowości w przedsiębiorstwach han- 
dlowych, przemysłowych į kupieckich, 2) za- 
kładanie ksiąg buchalteryjnych w przedsiębior- 

stwie i sporządzanie dokuinentów przez kupca 

i pracujący personel w przedsiębiorstwie, 3) 
korzyści prowadzenia ksiąg buchalteryjnych i 
obliczanie podatków, 4) peda'ek przemysłowy, 

zeznania, wymiar i odwołanie, 5) podatek do- 

chodowy, zeznania, wymiar i odwołania. 

Pierwszy wykład odbędzie się we środę, 
dnia 18 października br. o godz. 20 w sali Sto- 
warzyszenia, Bakszta 11. 

UWĄDZE PAŃ 
do nabycia we wszystkich księgacniach po- 

palarna broszura 
„Odmłodzenie salgiaino twarzy” 

Doksór Haurytkiewiczowej. 

— Przedstawiciel „Inturystu”, Bawiący w 
Wilnie przez dwa dni przedstawicie! sowiec- 
kiego biura podróży omówił sprawę wyjazdu 

do Sowietów wycieczki rzemieślniczej i dwu 
innych, jakie się organizują jeszcze w roku bie- 

żącym. 

— Kwesta. W dniu dzisiejszym odbędzie 
się na ulicach i w lokalach zamkniętych, kwes- 
ta na rzecz domu dla sierot Twa Św. Antoniego 
mieszczącego się na brzegu Antokolskim Nr.11. 

Przy domu jest szkoła gospodarstwa domo- 
wego którą objęły siostry Serafitki i w której 
bezdomne sieroty otrzymują nietylko wychowa- 
nie, ale i fach w rękę, kierując się na kwalifi- 
kowane kucharki, praczki, gospodynie i t. p. 

Ale zima idzie, środków prawie niema, pot- 
rzebny węgiel, ciepła odzież, jakie takie obuwie 
dla dziewczynek. 

Nie wątpimy, że zawsze hojne społeczeń- 
stwo wileńskie i dziś pośpieszy, ze skromnym 
chociażby datkiem, który da możność utrzyma- 
nia tej pożytecznej placówki i z góry składamy 
w imieniu bezdomnych sierot serdeczne ..Bóg 
zapłać”. 

— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
organizuje pod kierownictwem p. Bronisławy 
Gawrońskiej chór żeński, 

Zapisy przyjmuje kancelarja związku (ul. 
Jagiellońska Nr. 3-5 m. 1) w godzinach od 9- 
tej rano do 3-ciej po poł. codziennie. 

— Zarząd Federacji PZOO. podaje do wia- 
domości, że został przeniesiony z lokalu przy 

współczesnego, ze 
higjeny i cho- 

  

  

  

  

    
   
   

     

      

Pogrzeb odbędzie się 
Wizytek 

   
z NiECZY 

będzie się w poaiedziałek dnia 16 b. 
OO. Misjcnarzy — we wżcrek 17 b. 

Exsportacja zwłok z domu żałoby (al. Bobrujskz 19) na czentarz 
Rossa odnędzie się w poniedziałek 16 

Na te smatce obrzędy z:prasza' przyjaciół i znajomych pogrążona 
w smvtku 

  

SIOSTRA MARJA JÓZEFA 
(STEFANJA z TOPLICKICH BENISŁAWSKA) 

Zakonnica Nawiedzenia Najśw. Marji Panny 
urodz. 27 marca 1842 r. zasnęła w Panu dnia 14 października 

opatrzona Św. Sakramentami 

16 października 

Т 
POROWICZOW | 

PAULINA-STEFANJA ARCIMOWICZOWA 
po długiej i ciężkiej chorobie. opstrzona Św, Sakramentam', zm:rła dnia 14 

października b r. 
Nabożeństwo żałobne w kościele paratjsinym po B:rna:dyńskim od 

  

        

z Keścioła pp. 

o czem zawiadamiają pogrążeni w żalu 

Córki, Wnuki, Prawnuki, 

$iostrzeńcy, Siostrzenicy    

    

  

    

  

   

    
   

m. o godzinie 9 ranc, w kościele zaś 
m, o godz 7 reno. 

„m. o gedz. 4ej popeł, 

RODZiNA    

Piętnasta Rocznica Samoobrony Wileńskiej 
‚ WILNO. W 15-tą rocznicę Samoobrony 

Wileńskiej z roku 1918, w dniu 20 paździer- 
nika 1933 r. w kościele św. Jakóba o godz. 
8-mej będzie odprawione nabożeństwo żałob 

ne po zmarłych i poległych członkach  Sa- 
moobrony, na które zaprasza się wszystkich 
byłych uczestników. Uprasza się wszystkie 
dzienniki o przedrukowanie niniejszego. 

Przygotowania do uroczystego obchodu 
Święta Chrystusa-Króla w Wilnie 

Dnia 13 b.m. odbyło się w sali posiedzeń 
Archidjecezjalnego Instytutu Akeji Katolic- 

kiej zebranie przedstawicieli organizacyj spo- 
łecznych i religijnych w sprawie uroczystego 
obehodu Świętą Chrystusa-Króla. Po  dłuż- 
szej dyskusji ustalono ostatecznie, zaprojekto 

wany z Archidjecezjalny Instytut Akeji 
Katolickiej w Wilnie, program uroczystości. 

Program przedstawia się następująco: 
W dniu Święta Chrystusa-Króla, w niedzielę 
29 października, we wszystkich kościołach 
miasta Wilna odbędą się uroczyste nabożeń- 
stwa z kazaniami na temat święta. Po na- 
bożeństwach w poszezególnych parafjach od- 
będą krótkie akademje ku ezei Chrystusa- 
Króla, organizowane przez poszczególne 7a- 
rządy .Parafjalne Akeji Katolickiej. 

Wieczorem o godz. 18 odbędzie się uro- 
ta procesja od Ostrej Bramy na place 

d kościołem Serca Jezusowego Ustalono 

   

   

    

    

  

    
© 

prz 

   

Ostrą Bramą ustawiając się w kierunku ul. 
Wielkiej i Zamkowej. Po krótkiem nabożeń 
stwie w Ostrej Bra pochód wszy i 
przejdzie ulicami: W. i placem 
Katedralnym, Miekiewicza, Jagielio: 4, Za- 
walną, W. Pohulanką i Archanielską na 
plac przed kościołem Serc: 

(astępnie postanowni 
h warstw ludno 

   
    
      

  

   

    

   
    

        
  

najs: Wilna, 

  

aby nietj udział 
w pochodzie, lee: ież o ude- 
korowanie i oświetle 1 miesz- 
kań na tych ulicach, któremi procesja będzie 
przechodzić 

Jednoc 
rakter pro 3 
fakt, że będzie 

  

   
   

  

  

     ę w Świece ników proe ę B 

religijnego celem 
J by zaopat 

uświetnienia charakteru 
iż organizacje religijne i społeczne, pragną- procesji. 
ce wziąć udział w procesji, zbiorą się przed 

PARTNERIAI TAS 

Gaszenie Światła podczas alarmu lotniczega 
WILNO. W programie obrony  przeciw- 

lotniczo-gazowej, jedno z głównych miejsc 
zajmuje kwestja gaszenia świateł w czasie 
alarmu nocnego. Sprawa ta w warunkach 
rzeczywistego napadu — posiada bardzo duże 

znaczenie. Oświetlone miasto lotnik z całą 
łatwością znajdzie i, że wszelką możliwą do- 
kładnością zbombarduje. Najlepszym  sposo- 
bem zamaskowania się w nocy, jest właśnie 
całkowite zgaszenie świateł w mieście. 

Gdyby wszyscy posiądali światło, elektry 
czne, to sprawa byłaby prostsza: poprostu w 
elektrowni centralnie wyłączyłoby się światło. 
Chodziłoby wówczas tylko o to, aby ludność 
po tym fakcie nie zapalała świec, lamp naf- 
towych lub t.p. 

Lecz u nas jeszcze bardzo dużo mieszkań 
światła elektrycznego nie posiada. Wobec 

tego gaszenia świateł centralnie uskutecznić 

nie można, I tutaj właśnie występuje w całej 

pełni dyscyplina gaszenia świateł. Z chwilą 

alarmu lotniczego żadne okno nie może się 
świecić. Czynność ta powinna być wykona- 
na przez ludność samorzutnie, nie czekając, 
aż przedstawiciel władzy zmusi do tego. 

Gaszenie światła w mieszkaniu może być 
zastąpione przez szczelne zasłony okien. 
Szczelność ta jednak musi być niewątpliwa. 
Również można stosować szyby o szkłach gra 
natowych lub ciemno-niebieskich. 

Przy gaszenin świateł trzeba też zwró- 
cić uwagę na przypadkowe ognie, które naze- 
wnątrz mogą być widoczne. Chodzi tu prze- 
dewszystkiem o kominy palących się pieców: 

iskry wydobywające się z nich, a często i 
ogień paleniska, mogą być przez lotnika do- 

skonale widziane. 

Pojazdy, które przypadkiem podczas a- 

larmu mogą się znaleźć na ulicy poza wstrzy 
maniem ruchu, muszą, rzecz jasna, także zga 
sić swe światła. > 

  

RASTENIS TT ITT KERS NIRTSRSKSNITS 
ul. Żeligowskiego, do lokalu przy ul. Mickiewi- 
czą 22a m. 4, tel. 14-94. 

— Zarząd Kuratorjum nad ociemniałymi w 
Wilnie podaje do publicznej wiadomości wynik 
kwesty na rzecz ociemniałych, która odbyła sie 
w dniu 17 września 1933 r. Ogółem zebrano 
359 złotych 20 groszy. Jednocześnie Zarząd skła 
da serdeczne podziękowanie tak ofiarodawcom 
jak i tym wszystkim, którzy brali czynny udział 
w kweście. 

— Kurs Ziołarski w Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet, Zrzeszenie Wojewódzkie Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie, organi- 
zuje w dniach od 20 do 25 października br. 
Kurs Ziolarski pod kierownictwem p. prof. Mu- 
szyńskiego i prof. Strażewicza. 

Kurs obejmuje naukę suszenia, zbierania i 
rozpoznawania ziół leczniczych, 

Wykłady odbywać się będą w zakładzie 
farmakognozji w kollegjum im, Józefa Piłsud- 
skiego (ul. Objazdowa Nr. 2) w godzinach od 
17-tej do 21-szej. 

Opłata za kurs wynosi 3 zł, dla członkiń 
związku bezpłatnie. 

Zapisy przyjmuje kancelarja związku (ul. 
J. geilanska 1-5 m. U) Ze wzgyicu na moz- 
liwośt. rezwojowe ziora.:twa na ziemiach га- 
szych, pożądany jest jak najliczniejszy udział 
w kursie. 

  

.  Bółe w żołądku, ściskanie w dołku, obstruk 
cja, gnicie w kiszkach, złe trawienie, bóle głowy. 
obłożony język, bladą cerę łatwo usunąć stosu- 
jąc naturalną wodę gorzką „Franciszka - Józefa" 
biorąc wieczorem przed udaniem się na spoczy- 
nek pełną szklankę. Zalecana przeż lekarzy. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec, żałądka 
i Ielit przyjmaje od 12 — 21 4—6 
Wilno, Kwiatowa 7, tal. 14-25, 

D-R MED. 

Stanisław Markiewicz 
OKULISTA 

przeprowadził się ua ul. Ad. Mickiewicza 
Nr. 22а т. 10 przyjmnja od 5—6 

  

  

IENARCHSE BLEU 
ŠE NAJLEPSZE PERFUMY 

BSE) WODY KOLOŃSKIE    
  

Dr. med. HALINA JANKOWSKA 
b. adjnukt kliniki psychjatrycznej U. S$. B. 
Kierownik Opieki Redzinnej nad psychicz- 
nie chorymi, lekarz umówiony dla m zędni= 
ków państw.wych przprowadźlła się na 
ul.Tatarską 2 m. 3 przyjmuje poniedziałki 

1 czwartki od 5 do 7 

Podziękowanie 
Opuszczając Wilno i nie m osobiście 

złożyć podziękowania wszystkim m 
i znajomym, którzy podczas choroby mnie, bądź 
mojej rodzinie, okazali tyle serca i współczu- 
cia, poczuwam się de miłego obowiązku za 
„pośrednictwem Szanownej Redakcji złożyć swo 
je najserdeczniejsze podziękowanie: 

Panu drowi Zarcynowi, który dokonał o- 
peracji i otoczył mnie szczególną opieką, nie - 
szczędząc czasu, trudu i głębokiego doświadcze 
nia, jak również pp. drom: Kucharskiemu, prof. 
Michejdzie, Rudzińskiemu, Trzeciakowi i Ty- 
mińskiemu za okazaną mi pomoc i wyjątkową 
życzliwość serdecznie dziękuję. 

Poczuwam się też do miłego obowiązku 
podziękować lekarzom i personelowi lecznicy 
św. Józefa z przełożoną p, Władysławą Radzie- 
jewską na czele, za troskliwą i oddaną opiekę 
podczas pobytu mego w Lecznicy. 

Dowody przyjaźni, troski i życzliwości, xxó rych tak liczne miałem przejawy w. ciężkich dniach mojej choroby, będą dla mnie bodźcem 
do dalszej mojej pracy. ю 

Stefan KIRTIKLIS — wojewoda pomorski, 
Wilno, dnia 14 października 1933 r. 

OCZ DE OOO CEO RDZ DODGE ASS 

JESTEŚMY ZA BIEDNI BY KUPOWAÓ 
BAWEŁITĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

    

 



  

  

   

  

  

FRONTEM KU PRZEDMIEŚCIOM ANTOKOLU 
Pękły okowy niewoli — i powstała nie- 

podległa Polska — Warszawa i „b. Królestwo 

Polskie“ stały się centrum Państwa Pol- 
skiego — i na razie dla tych lub innych 

względów — zajęto się głównie tem cent- 

rum, wstępując w ślady zaborców — za- 

poznawano kresy,  szezególnie obszar 

siadały — Uishrdluetaoinshrdluetaoinsrdluhh 

X. Litewskiego, — które na oko nie mie 

  

posiadały — karmiono tylko  sentymental- 

nemi frazesami Wilno — miasto rtetów i 

Filomatów, — Nowogródek — miasto Mickie- 

wicza — etc, — ale frazesami nikogo nie 

od rokn 1926 za- 

czyna się zwrotna zmiana w tym kierankn, 

dzięki Marszałkowi i sferom rządzącym — 

można nakarmić. Dopiero 

   jednakże tylko lata ostatnie przynoszą pe- 

wien plon, gdyż  biurokratyzm jęstokroć 

  

woli    pomimo najlepszej najwyższy 

  

h cezyn- 

ników w Państwie — hamował najlepsze po- 
czynania. 

Dotąd jednak najbardziej — uwaga 

zwrócona była zr ą słusznie na wieś — na 

karmicieli. W n ach posiadających rady 

miejskie wybierane ostatnio pod hasłem po- 

   

  

   litycznem a nie gospodarczem — w wielu 

miastach a szczególnie w Wilnie dostały się 
do władzy, czynniki zupełnie nie powołane 
pod względem gospodarczym do rządzenia 

miastem. 
Fakty niech mówią. —: Dom robotniczy na 

Snipiszkach — budowa dworca autobusowezo 
— Góra  Boufałłowa, nieprzemyślane nat 

każdym kroku decyzje — zmuszające do ra- 
dykalnych zmian z narażeniem worka ma- 
gistraekiego — przypominające przysłowie ro- 
syjskie niestety „zadnim umom kriepok'* — 
skłonność do efekciarstwa taniego i blichtu 

na pokaz pour epater le bourgeois''. I góra 

urodziła w końcu mysz. 
Nie będziemy naturalnie przesadzać. 

Coś się zrobiło. Może i nie mało! Lecz jakim 
kosztem? Otóż tu tkwi sedno. Rozrzntnie, 

panoczku, szeroko z rozmachem, często bez 
ładu i składu! A płacili zbiedniali obywatele 

miasta, płatniey podatków. 

3 Najbardziej upośledzeni w naszem  mie- 

ście są obywatele nie centrum, nie śródmieś- 

cia lecz przedmieść. Bfekciarska rozrzutna 

gospodarka dotknęła ich najbardziej — nię 

żałowano — na chude „zieleńczyki* pod lij 
kami na ulicy Mickiewicza i gdzieindaej, 
dla quasi — estetyki, dla rzucania piasku 
w oczy turystom — i to powierzchownym,—a 
chodników dla przedmieść się nie robi pra- 

wie — ulice tam toną w ciemnościach egip- 
skich. — Na dziś zajmiemy się dzielnicą An- 
tokolską; dzielnicą z tradycjami — jeszcze 

Chodźko opisuje rzewnie w „Obrazach Litew- 
skich'*, „Dworki na Antokolu'', potem przy- 

I L A a 

_ (Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 
rę TEATR 1 MUZYKA. 

Dziś, w niedzielę dn. 15-go o godz. 8-ej w. 
Teatr Miejski na Pohulance daje po raz drugi 

reportaż sceniczny wojny światowej p. t. Frau- 
lein Doktór' z H. Skrzydłowską w roli tytuło- 
wej. 

: — Dzisiejsza i Dziś, w nie- 

dzielę dn. 15-go o godz. 4-ej po poł. jedno z 

ostatnich przedstawień komedji w 3 aktach J. 

Romains'a p. t. „Tryumf Medycyny", z J. Wos- 
kowskim w roli d-ra Knocka. 

Ceny miejsc zniżone. 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

„. „Piękna Helena", Dziś powtórzenie wczo- 
rajszej premjery „Piękna Helena". W tytułowej 

roli artystka opery warszawskiej Maryla Kar- 

wowska. W roli Parysa K. Dembowski, 
„Jasnowłosy cygan* w „Lutni*, Zespół artys- 

tyczny teatru „Lutnia* pod wodzą Michała Tat 
zańskiego przystąpi do prób jednej z najdar- 

dziej melodyjnych operetek współczesnych M. 
Knopfa p. t. „Jasnowłosy cygan”. Część muzycz 
ną i'tym razem prowadzić będzie nieoceniony 
kierownik muzyczny „Lutni* M. Kochanowski. 

2% CO GRAJĄ W BikACi: 

PAN — Onkel Mozes 

LUX — Szatan zazdrości. 

CASINO — Miłość w aucie 

ROXY — Kobieta z Monte Carlo. 

HŁLJOS — King-Kong 

  

  

Znakomity, naturalny, krajowy, tani środek 

przeczyszczający | Sól Morszyńska. 

Torebka, zawierająca jednorazową dawkę, 

tylko 20 groszy. - Do nabycia w aptekach i 

drogerjach. 

* WYPADKA I KRADZIEŻE. 

—- Okradziono mieszkanie Cecylji Monkie- 

wiczowej przy ul. Hetmańskiej 2. Zabruro gar- 

derobę damską i bieliznę właścicielki mieszka- 

nia oraz jej służącej Józefy Girsz. Straty wyno- 

szą około 500 złotycu. 

— Podrzutek w Kasie Chorych. W pocze- 

kalni Kasy Chorych przy ulicy Dominikańskiej 

14, znałęziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 

około 2 tygodni. Podrzutka umieszczono w przy 

tułku Dzieciątka Jezus. ‚ 

‚ — „POLAMANIEC“ W POTRZASKU, — 
Wczoraj na ul. Mickiewicza aresztowano po- 

szukiwanego za szereg kradzieży Alfonsa Ha- 

razimowicza, znanego pod przezwiskiem „Poła- 

KE przezwano go przed dwoma 

laty, gdy uciekając, wyskoczył z okna 2 piętra 
i złamał sobie krzyż. 

— OKRADZENIE INTERNATU LITEW- 

EGO. Nieznani sprawcy za pomocą otwarcia 

okna dosta się do pracowni krawieckiej inter. 

natu litewskiego, mieszczącego się przy ul. Fa- 

brycznej Nr. 22, skąd na szkodę tegoż intematu 

oraz Bierwiczównej Adeli i innych skradli 2 

główki od maszyn do szycia, oraz różną gar- 

derobę damską, wartości 1.470 zł. Dochodzenie 

— SKRADZIONO OGRODOWIZNY NA 

TYSIĄC ZŁOTYCH, Gurwicz Szaja (Kopanica 

6), zameldowała o systematycznej kradzieży Z 

ogrodu, położonego przy tejże ulicy — pomido- 

rów, ogórków, kalafiorów oraz kartofli, łącznej 

wartości około 1000 złotych. — Ustaiono, iż 

kradzieży tej dokonywali Marczak Wacław i 

Awłas Henryk (Kopanica pierwszy Nr. 12, dru- 

gi Nr. 14). Sprawcow narazie nie zatrzymano. 
— SAMOBÓJCA POD POCIĄGIEM, Wczo 

raj na sziaku do Landwarowa rzucił się pod po- 

ciąg jakiś mężczyzna, który poniósł śmierć na 

miejscu. Zanim pociąg zatrzymano, samobójca 

już nie żył. Zwłoki zabitego zabezpieczono do 

czasu rozpoznania. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

W. 

szło powstanie 1831 roku — rząd rosyjski 
zburzył dworki — zbudował na to mie, 

koszary, cytadelę — dworki odsunęły się 

dalej i utwor / piękną dzielnicę, która 2 

czasem będzie przypominała „Bydgoskie 

przedmieście w Toruniu* 
warunki rozwoju. 

  

е 

    

Lecz należy dać 

  

   Tymczasem cóż widz 

Właściele domów płac: 

w śródmieściu t. j 
primo przedmi 

wy? 

  

te same podatki, co 
płacą znacznie więcej, bo 

e to nie śródmieście,  se- 

    

      lenie cundo — о$ - 

bocznicach, — jednak i na same 

за 

Antokol- 

     

    

skiej, d i zadrzewieniu — światło lamp 
się rozpre i powinno być wzmocnione hez- 
rarunkowo — tertio dawne chodniki  dre- 

ane zostały zerwane, a na ich miejsca na 

takiej arterji ułożono chodnik tylko z jed- 

nej strony i to na całej przestrzeni — z dru- 

giej — wyrwy w niektórych miejscach wy- 

szczerbione cegły lub kamuszki quarto: 4   
rząd miasta pobierając 150.000 zł. od „Ar- 
bonu'* czy Tomaka, czy jak się ta anonimowa 

  

firma nazywa — nie raczył załatwić miesz- 

kańcom Antokola prawie wyłącznie ludziom 
niezamożnym — emerytom, rzemieślnikom, u- 

rzędnikom państwowym i magistrackim — ko- į 

munikacji ze śródmieściem, — jak wiadomo 

— autobusy dochodzą do Pošpieszki tylko 

latem zimą tylko do Tramwajowej. 

Następnie opłata jest horendalnie wy- 

soka 40 — 50 gr. W Warszawie każdy moz 
jechać przez całe miasto za 25 gr. 

Cóż się dziwić, że wielka ilość 
na Antokolu, stoi nie 
— bo niema amatorów 
tą kilka kilometrów do Śródmieścia lub pła- 
cenia połowy dziennego zarobku za prze- 
jazd. Quinto — świadczenia t. zw.  socjal- 

ne — również znaczniejszem brzmieniem pa- 

dają na barki nieszczęsnego 
ruchomości na Antokolu. 

Sexto: sam magistrat utworzył t. zw. 

magistracką kolnonję dla urzędników magi- 
strackich — pobudowali sobie domki, a te- 
raz nie można tam samemu mieszkać, ani 
odnająć, bo komunikacji nie ma żadnej. 

  

domów 
wynajęta pustkami, 
na dreptanie piecho- 

właściciela nie- 

Wreszcie septimo ostatnio sławetny Ma- 
gistrat widząc widocznie zamieranie Anto- 
kola na każdym kroku — obywateli zbiedzo- 

ńych tonących w rozpaczy zapatrzonych na 

stryczek, który im chyba pozostaje 
nadwyraz ciężkiej doli, chce im z jedaej 

dać zadośćuczynienie za brak komu- 
łatwej do śródmieścia, urzędów i 

biur, z drugiej zachęcić do przyśpieszenia 
żałosnego końca buduje i reguluje nową uli- 

cę do cmentarza  Antokolskiego.  Rozszerza 
przytem ementarz znacznie zagarniając na 

ten użytek górę ogromną pokrytą wspa- 

niałemi sosnami —cel wypoczynkowy dotych- 
czas wielu wilnian. Góra znajduje się — ро- 
śród budynków mieszkalnych — jest tam spo- 

ro studni. Czy takie wyczyny „kulturalne'* 
Magistratu są dopuszczalne? 

Kilkakrotnie 
pisma potrzebę 
go cmentarza 

cementarzów 

w ich 

strony 

nikacji 

poruszaliśmy na łamach 
utworzenia jednego wielkie- 
lub ostatecznie 2 wielkich 

na peryferjach miasta, a nie 

powiększania istniejących oraz zamknięcia 
za kilka lat cmentarza Bernardyńskiego, — 

gdzie nieboszczyków co kilka lat chowają 
jedych na drugich. Ta sprawa powinna być 
załatwiona bez rozszerzania istniejących 
cmentarzy, których istnienie wśród wzgórz 
na gruneie przepojonym podskórnemi wo- 
dami zagraża sanitarnym warunkom miasta. 

Lambda 

SPORT 
BOKSERZY WILENSCY ZWYCIĘŻYLI. 

Wczorajszy mecz bokserski drużyny WKS- 

Śmigły z reprezentacją Grodna zakończył się 

walnem zwycięstwem Wilnian w stosunki 11:3. 
Szczegółowe sp'aw0Ł*asie z lego mieczu 

podamy w numerze jutrzejszym. 

Do akt. Nr. 811/23. 

DZIŚ REGATY ŻEGLARSKIE W TROKACH. 

Na zakończenie tegorocznego sezonu żeg- 
larskiego, w dniu dzisiejszym (niedzielę) odbę- 

dą się w Trokach regaty żeglarskie. 
Początek regat o godz. 12-ej. Na miejscu w 

Trokach przewiduje się szereg atrakcyj. 
Dancing i rozdanie nagród dopełnią ca- 

łości. 
Na miejscu bufet obficie zaopatrzony, Ceny 

przystępne. 

W KILKU WIERSZACH. 

Mecz piłkarski Polska —- Czechosłowacja, 
który się odbędzie dziś o godz. 12 m. 30 na 

stadjonie Wojska Polskiego w Warszawie wy- 
wołuje coraz większe zainteresowanie. Specjal- 
ne wycieczki wybierają się na ten mecz z Cze- 
choslowacji a pozatem z różnych miast Pol- 
ski. Specjałne pociągi przyjeżdżają ze Lwowa, 
Łodzi, Katowic oraz wycieczki z różnych miast 
m. in. z Wilna. 

Polska, jak wiadomo występuje w składzie: 
Albański, Martyna, Bułanow,  Kotlarczykowie. 
Mysiak, Król, Matjas, Nawrot, Pazurek i Niech 
cioł, 

Czeskie radjo transmituje przebieg meczu. 
Ogółem Polska rozegrała dotychczas 7 spot 

kai z Czechosłowacją, przegrywając 6 razy i 
uzyskując jeden remis. Stosunek bramek wyno- 
Si 7 ; 16 na naszą niekorzyść. 

Sezon wioślarski w Polsce został już defini 
tywnie zamknięty. Tabela punktacyjna na rok 
1933 głosi, że wśród klubów męskich AZS - Wil 

no stoi na dziesiątem miejscu z 73 punktami 
(pierwsze miejsce ma Warsz, Two Wiośl. — 

511,5 pkt.), a wśród klubów kobiecych — WKS 
Śmigły — trzecie z 30 pkt. i AZS —Wilno — 
czwarte z 19 pkt. 

  

  

W dniu 17 bm, zostaną wznowione przy- 
jęcia w Klinicznej Poradni Wychowania Fizycz- 
nego i Sportu przy Klinice Wewnętrznej U. S. 
B. na Antokolu. 

Przyjęcia we wtorki i soboty od 9 —11 i 
we czwartki od 5 — 6 po poł. 

Opłata 3 zł. za pierwszą poradę i 1,50 zł. 
za następne, łącznie z badaniem łaboratoryjnem 
i roentgenowskim. 

" Kluby sportowe i szkoły korzystają z ulg 
w opłatach. 

   

  

   

nówogtódzka 
— Konferencja poświęcona sprawie po- 

pierania teatru i sztuki ludowej. W dniu 12 
b. m. w lokalna wojewódzkiego Sekretarjata 

BBWR w Nowogródku, odbył się pod pr 
wodnietwem p. Osińskiego konferenej 
święcona omówienin sprawy teatru i sztuki 

ludowej. W konferencji brał udział instruk- 
tor oświaty pozaszkolnej przy  Wileńskiem 
Kuratorjum Okr. Szkolnego p. Stubiedo. 

Po wygłoszeniu referatu przez p. Stu- 

      

   

  

   

  

    

    

biedo, w którym mówca stwierdził upadek 
i brak zainteresowa teatrem i sztuką lu- 

dową w powołana do 
sekcji . Sieczko, _ wresz- 

cie na wnio a, postanowiono 
zorganizować w najbli /m czasie  przedsta- 
wienie ludowe i wysls nienia nowozor- 

i ] ówki delegację do p. Wo- 
jewoc go. 

Sprawa te w i sztuki lūdowej — wy- 

wołała na konferencji ożywioną dyskusję, 
co jest rzeczą zrozumia wobec faktu, ze 

Nowogródczyzna, posiadająca charakter ty- 
powo - rolniczy — przedstawia ogromne po- 

do działalności kulturalno - oświatowej. 

— Kurs języka francuskiego. Związek 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Nowogródka 

organizuje kurs języka francuskiego pod 
-lerowniectwem  rutynowanej  francuzki. 

Lekcje odbywać się będą w klubie Z. 
P. O. K. (ul. Beczkowicza Nr. 6)  codzien- 
nie w godzinach od 12 do 14-tej. 

— Sądownictwo na rzecz 

  

      

    
  

    

    

    

    

Skarbu Pań- 
stwa. W dniu 13 b. m. odbyło się w No- 
wogródku zebranie sędziów S. O. przy u- 
dziale p. prezesa i wiceprezesów, na któ: 

rem powzięto następującą uchwałę. 

„Zebrani w dniu 13 października 1933 
r. prezes, wiceprezesi 1 sędziowie Sąda 
Okręgowego w Nowogródku, witając z uzna- 
niem iniejatywę prezesa, wiceprezesów i sę- 
dziów Sądu Apelacyjnego w Wilnie, w po- 

czuciu obywatelskiego obowiązku  jedno- 

głośnie uchwalają — zrzecz się na rzecz 
Skarbu Państwa opłaconych w dniu 1. X. 
r. b. obligacyj Pożyczki Narodowej. 

yoniiirka 
— Z wozem do Szczary. W dniu 12 bm. 

o godz. ll-tej, z powodu przestraszenia się sa- 
mochodu, wpadł do rzeki Szcząry koń z wo- 
zem, znajdujący się na ul. Butwary Ks. Ogiń- 
skiego w Słonimie. Wóz załadowany był obra- 

zami przedstawiciela firmy w Sokołowie Podhs 
kim, Kostrzewo Tadeusza. Koń został urato- 
wany przez natychmiastowe odcięcie uprzęży, 

zaś wóz z obrazami pochwycony został przez 
prąd i wydobyty z wody dopiero w odległości 
200 metrów od miejsca wpadnięcia do wody. 
Poszkodowany oblicza straty na 150 zł., z po- 
wodu przemoknięcia towaru, 

Radje wiieńskie 
Niedziela 15 października 1938 r. 

9.00 — Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien 
nik poranny, Muzyka. Chwilka gospodarstwa 
domowego. 

10.00 — Nabożeństwo. 
10,45 — Odczyt misyjny. 

    

    

11.57 — Czas. 
12.10 — Kom. meteor: 
12.15 — Poranek ż Filharmonji warsz. 
13.00 — Odezyt. 

— D. e. poranku. 
— Transm. meczu piłkarskiego 
— Odczyt. 
— Audycja dla ws: 
— Porady weterynaryjne. 
— Audycja dla wszystkich cz. II. 

— Audycja dla dzieci. 
— Recital skrzypcowy. 

Pogadanka. 

   
kich.    

  

17.00 — Odczyt. 
1715 — Transm. akademji ku czci 

Stefana Batorego. 

17.30 — Audycja ludowa. 
18.00 — Słuchowisko. 
18.40 — Pieśni i arje. 
19.05 — Litewska audycja literacka. 

  

  

19.20 — Rozmaitości. 
19.30 — Radjotygodnik dla młodzieży 
19.45 — Progr. na poniedziałek. 
19.50 — Muzyka lekka. 
20.50 — Dziennik wieczorny 

21.00 — Odezyt aktualny. 

21.15 — Wesoła fala lwowska. 
22.15 — Wiad. sport. 
22.25 — Muzyka taneczna. 

23.00 — Kom. meteor. 
Do akt Nr. 720/1933 r. 

'щ у Bazy б ау оо ЕН о; ой Са я Эа p RE 
Najodpowiedniejsze na nasz klimat i Ъ 

I DRZEOKĄ OWOCOWE * 
Ę Szkółki Gaw do ch ) 

1 KAROLA PECIO х 

| | 
Folw. Starojelnie, p. Stėžnczyn k/Lidy. 
Nsgrodzone Wielkim Medalem Srebr- 
nym na II 1 III Targach Półn, w Wilnie, 

R Na żądanie cenniki wysyłamy bezpłatn 

L LT R AE Ry a wą pl 

Giełda warszawska 
WARSZAWA PAT. — Giełda. Dewizy: 

Belgja 124,25 — 124,56 — 123,94. 

Gdańsk 173,40 — 173,83 — 172,97. 

Holandja 359,65 — 360,55 — 358,75. 

Londyn 28,15 — 28,29 — 25,01. 

Nowy York 6,14 — 6,17 — 6,11. 

Nowy York kabel 6,15 — 6,18 — 6,12. 

Oslo 141,60 — 142,30 — 140,90. 

Paryż 34,92 — 35,01 — 34,83, 

Praga 26,48 — 26,54 26,42. 

Szwajcarja 172,75 — 173,18 — 172,32. 

Włochy 47,00 —- 47,23 — 46,77. 

Berlin w obrotach pryw. 212,80. 

Tendencja niejednolita. 

Dolar w obrotach pryw. 6,07— 6,08. 

Rubel 4,64. 

Pożyczki polskie w Nowym Y »rku: Dola- 

rowa 61. Dillonowska 70, Stabilizacyjna 76,5/8. 

warszawska 45. Siąska 43,50). 

  

  

  

  
  

  

  

Premjera! 
Czarująca znakomita, para srebrnego ekranu DOWCIP! 

„ ANNABELA ! JEAN MURAT — — 
w pięknej świetnej KOMEDJI HU MO Bi 

ы „MIŁOŚĆ W AUCIE” zwi — 
Stoneczna Riviera! | —— Brawurowe tempo akcji! -——|] Porywająca treść!   

  

    
        

  
Nad program: Najuowsze aktualja i dodatki dźwiękowe. 

Dziś w niedzielę o godz. 12 ej PORANEK filmu „Don Kiszot* z SZALAPI NE M 

„KAWALKADA” 
Wkrótce 

0 Wilnie 
potężne widowisko filmowe o któ- 

eny popularne. 

  
  

W dziejach kinematog: 
2 lata pracy — 3 milj „EOS cudzie šwiata 

rem mówić będą trzy pokolenia 

Dziś całe wilno mówi 
tylko © ósmym 24 t 

ralji tego jesicze nie było, 
-KONG 
  

ony dolarów koszt realizacji. 
Cziś początek o godz. 2ej. 

| DLA MŁOEZIEŻY DOZWOLONE! 
  

GWIAZDA GWIAZD — JEDNA I JEDYNA w 

GRETA GARBO 
najno- 

wszem 
arcy- 

dziele 

„JAKĄ MNIE PRAGNIESZ'" 
Wkrótce w kinie „HELIOS“ 

  
Dziš premjera. 
Najbardziej eaiocjonujący treścią, 

„PAN“ 

    
1 

wybił... czem) 
się w losy lej 
»twowej w najsz. 

  

   C ągnienie I kl 

j BZCĄ 
UWAGA: W naszej kcieaturze między wielu 
nemi — padło w ostatnim dnin ciągnienia 4 kl, ub. Lot. ZŁ 250.000 
orsz w ostatniem ciągnieniu dolarówki 40.060 
mówienia załatwiamy odwiotną pocztą 

  

  

ovoA 
jedyna odżywka wita m 

  

DOSTĘPNĄ DLA WSZYSTKICH! 
f reklamowa puszka 
| za 1.20 zł. 

Ovemaltina wzmacnia organizm inerwy! 

  

Każdą chorobę Gyleczysz 
jeżeli regularnie zażywać będziesz 

ZIOŁA Dra BREYERA 
najskuteczniejsze w nast. chorobach: 
1-—w kaszlu, astmie, rozedmie płuc 

2 — w reumatyzmie, artretyzmie, złej 
przemianie materji, nieczystości 
cery, chorobach skórnych 

Nr. 3 — w chorobach żołądkowo - kisz- 

Nr. 
Nr. 

3.50 

3.50 

kowych, wątrobowych, żółtaczce 3— 
Nr. 4 — w chorobach nerwowych, bólu 

głowy, bezsenności, ogólnem wy- 
czerpaniu 4— 

Nr. 6 — w niedokrwistości i ogólnem osła- 
bieniu. 5.50 

Nr. 7 — w chorobach nerkowych i pęche- 
rzowych 4— 

Nr. 9 — przeczyszczające w chronicznem 
zatwardzeniu i hemoroidach 1.50 

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w 
aptekach, składach aptecznych i drogerjach 

lub w wytwórn: 
„POLHERBA'' — KRAKÓW PODGÓRZE, 

Skrytka Nr. 48, 
Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo 

w wytwórni broszurę „Jak odzyskać zdrowie". 

Sprzedaż koni 
Powiadamiam, że sprzedaż z licytacji 
wybrakowanych koni wojskowych 
odbędzie się dnia 10, 13 i 17 paź- 
dziernika 1933 r. t.j. w dnie targowe 
na rynku Kalwaryjskim w Wilnie o 

godzinie 9 rano. 

Komendant Garnizonu 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru IV-go, zamieszkały w Wilnie przy ulicy 
Fazyljańskiej Nr. 4, na zasadzie ar:. 502 K. P. 
С. ogłasza, że w dniu 16 paždzie:aiva 1933 ro- 
ku od godziny 10 raao w Wilnie, przy ul. Ste- 

ianskiej Nr. 12, odbędzie się sprzedaz z prze- 

targu publicznego ruchomości, skiadających się 
: umeblowania mieszkania, oszącuwanego na 

sumę złotych 850 (osiemsetpięćdziesiąt).  Re- 
flektujący na nabycie powyższego mienia mo- 
gą takowe oglądać w dniu licytacji pod wyżej 
wskazanym adresem. 

Wilno; dnia 26 września 1933 r. 
Komornik IV-go rewiru (—) A. Maciejowski. 

E ŻAB. 

we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

  

      
   

Drukarnia a' Wilno Zamkowa 2. 

ZBUJOTE;Z 

Nad 

DZWONEK 
  

I. Nolańska 
w WARSZAWIE, 

centrala Nowy Świat 19, 

dziernika r. b. 

ALTENE 

film, 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY 
PRZY WILEŃSKO - 

IZBIE LEKARSKIEJ 
ogłasza konkurs na stanowiska: h) lekarza 0- 
kulisty, 

celarji Izby Lekarskiej ( 
26 października r. b. 

NALEŻY NABYWAĆ 
drzewka owotowe tylko wyhodowane 

prędzej zaopatrzcie 
klasy 28 Loterji Pan 
częśliwszej Kolekturzi;    

    

       

w naszym klimacie! 

już zaopatrzył 

Drzewka 
2 nalepszych szkółek 

wogródczyzny po 

Również posiada 

lasy od 19 do 23 paž. 

inuemi dużemi wygra- 

| Fiacownia bakterjolog'cz 

inowa 

poleca Re 
Jagiellońska 

  

UŁPORCZYWSZE 

RÓLE GŁOWY. 
RSA Ta) 

Mai 

  

PROZOODOREWRAAKOO LN -— 

LEKATZE 
"AWARD PTTREREZRCZWKCSCA 

  

DO M 
marowany o & роко- 

jach, oraz domek drew - 
niańy dwumieszkanio- 
wy z zabudowśniami i 
% górą dziesięciną zie: 

DOKTOR 
2 5 Ba 

zeidowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów  mo- 

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

Plac można zmniejszyć 
Zwierzyniecka 31. 0 

  

    

        

wicza 24. a 

" DOKTOR НН 
ZELDOWICZOWA dostarcza do piwnic 
kobiece, weneryczne — WILEŃSKI 
narządów * moczowych | SPuŁDZ ELCZY 
od 12 — 2 i od 46 SYNDYKAT 
ul. Mickiewicza 24 — ROLN,CZY 

tel. 277. Wilno, Zawaina 9, 
= - Tel. 3 23 

Dr. Janina — е 
PIOTROWICZ- — A 
JURCZENKOWA KARTOFLE 

Ordynator szpit. białe i różcwe, wybo- 
Sawicz 1owe z dostawą do do- 

Choroby skórne, mn sprzedaje majątek 

  

В Wielka-Rzesza. Zamė. 
weneryczne, kobiece wienia Witoldowa 5—4 
ТА, Goa M TOT: 0 

_DpoKTóR мЕ. — Okazja 
+ DO SP ANIA 

l. Haaryłkiewicza a nowa maszyna, cicha 
peracje _ kosmetycz- „Uaderwood*, biurko 

ne, choroby skóry i i radjo. Grodzka 11—3 
leczenie włosów. Ordy: * — — — 
nuje: Warszawa Sz0- Z powodu 
nena 18. wyjazdu — sprzedam 
eż -- kotki rasowe sijamsbą 

i bucharska, sl. Wielka MA AAB AA As | 
В >. 11 Kursa Kroja 0 

  

Kupno 3 
| SPRZEDAŻ 

РУФ IT 
  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P_ 
  

  

na Zwierzyńcu Jasna 
40 a 1000 mtr. kw. ce= 

  

na 4 zł, mtr, laform. 
Mickiewicza 44 m. 4 

Pk TTT 
  

olśniewający przepychem, tryskający humorem — 
który się ogląda z zapartym oe = 

„TAJEMNICA Z00' 
(Tajemnica Ogrodu Zoologicznego) 
rogiam: Najnowsze urozmaicone dodstki dźwiękowe. 

5 2) lekarza laryngologa w Przychodni solidwych lokatorów. — 
Szkół Powszechnych i Średnich w Wilnie. — Intormacje: Św, Ignace- 
Bliższe informacje oraz składanie podań 'w Kan- 80 8—11 tel. 1180 © 

dzane z południa wymarzają u nas,— 

Wileński Śpółśziejczy Syndykat Blitz 
Ul. Ziwalna 9, tel. 3 23, skrót tel., Rolnicze” 

djatermja, elektrolecznictwo. Opłata za poradę -* 

z dniem 15 bm. została obniżona do 3 zł. 

SRT Z ARS TRS, 
WĘGIEL Uórnosiąsk. Korc. 

MIESZKANIE 

mi do sptzedania tanio MIESZKANIE 

a "= 

RZE 
* е е " 5 м 
Эе < 

rz 
nu Z 

8 е #5 
ч ^ 

* 5< 
          

NOWOGRÓDZKIEJ DO WYNAJĘCIA 
odremontowane $ 12 
pok. z ogrodem i wszei- 
kiemi wygodami dle 

  

Wileń i se ж leńska 25) do dnia POKÓJ 

z wygodami do wyn£- 
jęcia Pańska 27 m.3 
(róg Moutwiłłowskiej) 

a    

    

      

      
       

  

Drzewka sprowa- j = nagie POKÓJ 
umeblowany do wyna* 
jęcia. Jasińskiego 18 
m. 1 © 

się i poleca: POKO) DO WYNAJĘCIA 
w lnteligentnej chrze- 
ścjańskiej rodzinie, — 
Osobne wejście i wszef- 
kie wygody, W. Pohe- 
lanka 22 m. 3 od godz. 

OWwOCowe 
Wileńszczyzny i No- 
niskich cenach. 

krzewy i róże. 
dol. Zamiejscowe za- as Rz — lab s 

Konto P. K. O. Nr. 7192. PORADNIA POL 60 BSZ LEKARZY — — 1 

SPECJALISTÓW, GARBARSKA 3, TEL. 6-5, Umeblowany 
PRZYJĘCIA CHORYCH WE WSZYSKICH POKÓJ 

SPECJALNOŚCIACH. z telefonem do wyne- 
i towski 

1a, analizy, Roentgen, z RE = 
  

Pokoje 
DO WYNAJĘCIA 

Poriowa 23 — 24 cie" 
płe, nmeblowane z wy- 

e „Progress“ wo oc; © 

DEU:L dutącj sig Mów 
3, tel. 8-11. blowany z używalno- 

Ścią łazienki do wyne- 
jęcia, Wileńska 25 т, 12 

ASA AAA M And @ 

Lokale — - 

-  Posady 

    

  

Potrzebne 

2 pokojowe z wygoda mana © 
mi Łęskawe oferty do Poważne 
administracji dla W. Ł, przedsiębiorstwo posza- 

knje ke pa do go 
Dw. t tówkowo-ratalnej sprze 

3 gf YA dažy pierwszorzęduycie 

wszelkiemi wygodami ye O 
rę 21%, min. 

O wyczigcie „Siowa“ pod № 1341 5 dom Z. с 
Rusrciyca. 8 

  

  

  

MIESZKANIE Lekcie 
6 - POKOJOWE 

słonecznie ua I piętrze 
1 wygodimi do odna- - 
jęcia od zaraz M ckie- 
wicza 31—3. 0 

  

dla dzieci w wieku 
od 5 — 7 lat przyj- 
muje do Kompletu 
rodowita Francuska 
z nauką języka pol- 
skiego.— loformacje 
Arsenalsks 6 — 12 

Wojewódzka 

  

3 - POKOJOWE 
z wygodami do wyna- 
jęcia. Zwierzyniec So- 
smowa 17. Stróż wskaże 

    
MIESZKANIA -- $ 
6 łub 12 pokoi do wy. Przyjmę dzieti 
najęcia z wygodami — go kompletu prywat- 
Zygmuntowska 4 0 nego.— Wiek 7—8 z 
= — m Piogiami dra 
MIESZKANIE PE" dg * 

5 - POKOJOWE Mickiewicza 48 m. 6. 
z wygodami do wyna- Zgłoszenia do 12 rane 
jęcia — ul. Sierakow- 1 od 3—5 po peł. 
skiego 6 0. 

m Na Kur Koja 
MIESZKANIE iszycia przyjmję u- 
5cio pokojowe — ze czenice za dostępną @- 
wszystkiemi wygodami płatą. Nauka soli 
do wynzjęcia. Kaszta- Królewska 5 —. 
nowa 2. 0 -- WON 

MAADARABADR em. 

Porzykuwa 
- PRACY 

POSZUKUJĘ 
posady pokojowej lub 
do wszystkiego — mam 
świadectwa. Nieświeska 
14—16 m, 4 Nawikowe 

  

  

- 

    

Mieszkanie 
sloneczne do wynajęcia 
5 — 6 pokojowe — ze 
wszelkilemi wygodami 
pod lokali od 600 rubli 
I piętro Tartaki 19—4 
tel, 3 52 Kamber 

  

5 pokojowe mieszkanie __ Ф 

Skopówka 6 0 RO 

"DO WYNAJĘCIA nė 
mieszkanie 5 pokojowe  NEMIEKŁURKZH WISNUGUK 

ż kuchnią — PR BOZE = — — mimi m 

miesięcznie Łakiska 11 Ogrodnik . 

z ukończoną szkołą e- 
grodniczą i kilkoletnię 
praktyką, zakłada ogre- 
dy owocowe—ozdobne, 
oraz nudzisła porad fe- 

S i m 
DO WYNAJĘCIA 

5 pokojowe mieszkanie 
na piętrze, 4 pok.— na 
parterze z wygodami 
ul. Góra Boutałłowa chowych. Wiłno, ulice 
19 m. 3 0 Żwirowa Góra 18—1 

  

  

  

 


