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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

Rok XVI, Wilno, Sroda. 19października 1932 r.
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Sprawa aresztowania redaktorów
Ciesielskiego i Gwizdalskiego

w świetle głosów prasy.
Przed paru dniami P, A. Ticzna

doniosła o aresztowaniu ponow
nem znanego z głośnego procesu
Obozu Wiielkiej Polski redaktora
„Gońca Pomorskiego" — Wacła-
wa Ciesielskiego, zwolnionego nie
dawno za kaucją 10 tys. złotych.

Aresztowania dokonano w
Tczewie, po przeprowadzeniu na-
der starannej rewizji w lokalu re-

- dakcji oraz w prywatnem mieszka
niu Ciesielskiego. Jednocześnie

_ 0 tej samej godzinie dokonano re-
_ wizji w redakcji „Pielgrzyma“ 0-
_ raz w księgarni tego wydawnictwa

i prywatnem mieszkaniu redakto-
ra Gwizdalskiego, którego nastę"
Pnie aresztowano i wywieziono
wraz z red. Ciesielskim do War”
szawy.

Jeżeli mamy wierzyć P. A. T-
icznej aresztowanie nastąpiło z
powodu rzekomego udziału obu re
daktorów w... bandzie przemytni-
czej,

Omawiając powyższy wypadek
pelpliński „Pielśrzym* (nr. 125 z
dnia 18 bm.) cytuje ustępy z pro-

,tokułu rewizji, z którego wynika,
Że u domniemanych „członków
bandy przemytniczej” zakwestjono
wano i zabrano
„  „Korespondecję redakcyjną „Gońca
Pomorskiego' i sekretarjatu OWP., port-
tel p. Ciesielskiego z dokumentami oso-
istemi!!!"

Przyczem,
„Pielgrzym“,

„Korespondecję sekretarjatu O. W.
P. zabrał komisarz policji śledczej w
Czewie p. Cewe, resztę urzędnik do
arszawy. r

Przebieg rewizji w Pelplinie we

jak podaje tenże

dług relacji „Pielgrzyma” był na*
5 е[ерціцсу:

„Policja obstawiła wszystkie wejścia
| wyjścia domu, nie wypuszczając niko-
40, Rewizja ścisła odbyła się w lokalu re
dakcji, drukarni, księgarni, w prywatnem
mieszkaniu p. Gwizdalskiego (redakt. od-
Powiedzialnego) a następnie w admini-
strącji; korespondencję redakcji i admini
stracji, korespondencję prywatną p. Gwiz
dalskiego i jego żony. księgi handlowe
spółki, księgi kasowe, kwity wszelkie i
rachunki, księgi zamówień itd. słowem
Przetrząśnięto wszystko, cokolwiek pod
rękę wpadło.

Następnie kazał p. aspirant z Warsza-
wy zapakować wszystkie listy, kwity, i
nawet księgi handlowe i księgi kasowe
i oświadczył, że zabiera wszystko ze so-
bą. Przeciwko temu zaprotestował ener-
$icznie kierownik spółki, wskazując na
to, że przez to unieruchomione zostałoby
całe przedsiębiorstwo i za wszelkie szko-
dy, przez to powstałe Społka uczyni pa-
na aspiranta z Warszawy osobiście od-
powiedzialnym. Ksiąg i dowodów handlo-
wych dobrowolnie się nie wydaje, a je-
żeli p. aspirant mimo to uczyni, ustępuje

- się tylko wobec przemocy fizycznej i
£waltu. Pan aspirant Stełański zastano-

4 wił się i telefonicznie odniósł się do kie-

 

_ ne jest,
_ wpłynie korzystnie na polepsze-
_ nie sytuacji w przemyśle i handlu.

' rującego rewizją w Tczewie p. Kuźmiń-
_ skiego i ten, może lepiej poinformowany,

© co właściwie chodzi, kazał przejrzeć
wszystko na miejscu i tylko, to co jest

podejrzane zabrać.
Rewizja ta trwała aż do godziny 9,30

wieczorem.
Wynik rewizji w redakcji, księgarni,

drukarni, administracji i magazynach był,
jak poświadcza protokół rewizji, negaty-
wny, tj. nie znaleziono niczego, coby sta
nowiło jakiekolwiek podejrzenie przemy
tu lub udziału w przemytnictwie.

Z korespondencji prywatnej pana
Gwizdalskiego i żony jego zabrano wiersz
polityczny, przysłany mu przed kilku la-
ty anonimowo, książeczkę wojskową, fo-
tografję i kilka listów w sprawach rodzin-
nych.” 5

Gdy aresztowanych odstawio-
no na dworzec do pociągu pošpie-
sznego, tam

„zebrało się kilkaset osób z Tczewa,
szczególnie Młodych, którzy okrzykami
na cześć wywożonych dali wyraz swym
uczuciom.

Wśród okrzyków na cześć więzio-
nych.i na cześć Wielkiej Polski pociąg
ruszył w stronę Warszawy." :

Podając powyższe wiadomości,
„Pielgrzym stanowczo zaprzecza
możliwość udziału obu aresztowa*
nych w jakiejkolwiek aferze prze”
mytniczej i zapytuje:

„jeżeli ci panowie są oskarżeni o
przemyt i szuka się przy rewizji dowo-
dów na to, czego szukano w administra-
cji naszej Spółki, gdzie oskarżeni nie by-
li wogóle czynni, czego szukano w księ-
gach handlowych i kasowych Spółki, cze
mu właśnie w administracji naszej prze-
wracano wszystko do góry nogami, szu-
kając od godziny 1 w południe aż do
wpół do 10 wieczorem? Czemu to chcia-
no zabrać wszystkie księgi administracji
unieruchomiając przedsiębiorstwo? Aran-
żerom rewizji chodziło widocznie o coś
innego, niż o dowody przemytu, zwłasz-
cza, że okazali takie zainteresowanie dla
wiersza politycznego i zamówień książek
o treści politycznej!” в

Z innych pism pomorskich cy-

tujemy uwagę „Gazety Bydgo-
skiej”, która tak pisze o źródle o-
skarżenia:

„Ciekawi jesteśmy źródła, skąd wy-
szło podejrzenie, iż aresztowani należą do
bandy przemytników. Widocznie dla ko-
goś oni byli niewygodni i postanowiono
ich unieszkodliwić przez oskarżenie ich
przed władzą o przemytnictwo. Przypo-
mina się tu zdanie jednego z konserwa-
tywnych polityków galicyjskich, który
swego czasu powiedział: „Jeżeli chce się
jakiego działacza politycznego pozbyć i
$o skompromitować, to należy go oskar-
żyć nie za przestępstwo polityczne, ale
za zwyczajne, kryminalne. Polityczne
przestępstwa z aresztowanych robią boha
terów, którzy mogą być później groźni
dla panującego reżimu.”

W podobny sposób ustosunko”
wuje się do sprawy cała prasa: o-
pozycyjna.

Tak katowicka „Polonia“ za-
opatruje wiadomość o aresztowa-
niach w nastęjujący komentarz:
„Cała sprawa wygląda zbyt fantastycznie,
aby można było uwierzyć w jej prawdzi-
wość przed ujawnieniem bliższych szcze-
gółów śledztwa.

Nie ulega wątpliwości, w kró-
tkim czasie cała sprawa będzie
przez odpowiednie czynniki sądo-
we i śledcze wyświetlona,

Projekt naruszenia odpoczynku
świątecznego.

Katolicka Ag. Prasowa ogłasza
'następujący komunikat:

W. prasie został opublikowany
dekret, nowelizujący dotychcza-
Ssowe przepisy o godzinach han-
dlu. Przepisy te w niektórych ga-
łęziach handlu znoszą wprost cał-
kowicie świętowanie niedzieli i
dni świątecznych, w innych zaś
poważnie ograniczają je.

Z punktu widzenia gospodar-
czego bardziej niż problematycz-

czy zamierzona nowela

Inne państwa europejskie, więcej
odczuwające kryzys gospodarczy,
aniżeli Polska, jak np. Anglia,
iemcy, nie rozpoczęły walki z

kryzysem od wyłomów w święto-
waniu niedzieli. W programie
walki z kryzysem i bezrobociem
święta zostały / nienaruszone.

ręcz przeciwnie na porządku
dziennym międzynarodowej kon-
ierencji gospodarczej znajduje się
wniosek rządu włoskiego o skró-
cenie tygodnia pracy do 40 go-
zin tj. pięciodnioweśo tygodnia,
aby w ten sposób dać możność
Zatrudnienia większej ilości bez-
tobotnych.

Z punktu widzenia religijnego
1 społecznego projekt ustawy za-
Wiera poważne niebezieczeństwa.
rzykazanie Boże wyraźnie naka-

zuje dzień święty święcić, obo-
Wiązkiem każdego katolika jest w
niu tym wysłuchać Mszy św. i

Powstrzymać się ой pracy, nie-
spowodowanej koniecznością ży-
Ciową. >

Projekt noweli, który zezwala
Pewnej gałęzi handlu na pracę, w
Czasie od maja do 31 października

SĄ:

 

od godz. 9 do 23 na wszystkie dni
tygodnia, a więc w święta i to ca-
ły dzień, stawia katolików wobec
niebezpieczeństwa niemożności
wykonania ich obowiązków reli-
śijnych.

Tak samo ma się sprawa ze
wszysikiemi sklepami w miejsco-
wościach kuracyjnych, które w
dnie świąteczne mogą być otwar-
te od godz. 9 do 21, oraz wszyst-
kiemi miejscami sprzedaży w
obrębie dworców kolejowych.
Dla innych gałęzi handlu, jak np.
wyrobów tytuniowych, w niedzie-
lę i święta czas sprzedaży wyzna-
cza się od godz. 7 do 10 i od 13

do 19. Jak widać z powyższego,
wyłomy w święceniu dni świątecz-
nych czyni się dla gałęzi handlu,
które nie są związane z koniecz-
nością życiową, a już zniewagą
jest dla tradycji chrześcijańskiej
zezwalanie na otwarcie sklepów
w czasie uroczystych nabożeństw
świątecznych w godz. 10 — 1 pp.

Musimy z całą przykrością i
zdziwieniem podkreślić ten iakt,
że w sprawie powyższej, tak waż-
nej dla Kościoła i społeczeństwa
katolickiego, czynniki miarodajne
nie zechciały się porozumieć i za-
sięgnąć nawet opinji władz ko-
ścielnych. A przecież nowela po-
wyższa wkracza głęboko w życie
religijne państwa, którego 90 pro-
cent ludności należy do Kościoła
chrześcijańskiego.

Saia do wynajęcia
na pot i zebrania.

Orzeszkowej 11.
ed 11—3 i od 6—8 wiecz.

Sytuacja polityczna w Anglija.
ZABIEGI ANGIELSKIE W BERLINIE.

LONDYN (Pat). Dzienniki an-
gielskie informują o dokonanem
nowem dómarche angielskiem w
Berlinie celem nakłonienia Nie-
miec do zgody na Genewę jako
miejsce obrad.

„Daily Telegraph'* donosi, ja-
koby Niemcy nie wysuwały objek-
cyj co do Lozanny, wychodząc z

założenia, że ich żądanie równo”
uprawnienia jest logicznym skut-
kiem konierencji reparacyjnej w
Lozannie, a więc żądanie to może
być tamże rozważane. Przyjęcie
przez Niemcy Genewy jako miej-
sca obrad równałoby się pójścia
do Canossy, zwłaszcza po mowie
Massigliego.

OSTRA KRYTYKA MAC DONALDA.

LONDYN Pat). W związku z
wcżorajszą mową Mac Donalda
wieczorna „Star“, odžwierciadla-
jąca opinję liberalnej opozycji,
a zbliżona do Lloyd George'a,
wyraża swe oburzenie z powodu
tego przemówienia, stawiając Mac
Donaldowi zarzut, że nie ma on
wogóle żadnej określonej polityki.
Znamy Mac Donalda — pisze
dziennik — jako zwolennika wol-
nego handlu, tymczasem za jego
rocznych rządów wprowadzono
ochronę celną najgorszego typu.
Znamy Mac Donalda jako. zwolen-
nika rozbrojenia, tymczasem nie
był on w stanie nic uczynić w tej

sprawie. W ciągu 12 miesięcy —
twierdzi gazeta — Mac Donald
wciąż tylko woła, że jest kryzys,
że wysuwa siebie jaki mistyczną
narodową figurę. Mamy już jedną
osobę, która znakomicie wypełnia
io zdanie oświadcza „Star”.
Dwóch królów Anglja nie potrze-
buje. Wcale nie jest to obowiąz-
kiem Mac Donalda być ponad po*
lityką. Mac Donald i jego rząd
uprawiają za dużo propagandy,

Atak dziennika daje wyraz
niezadowoleniu skrajnych libera-
łów, którzy po wczorajszej mowie
zarzucają Mac Donaldowi ule-
igłość wobec Herriota.

WZNOWIENIE PRAC IZBY GMIN.
LONDYN (Pat). Wznowienie

prac Izby Gmin po przerwie letniej
spowodowało w Londynie znacz-
ne ożywienie polityczne. Dookoła
parlamentu ustawiono silne od-
działy policjj z powodu obawy
przed planowanemi przez komu-
nistów demonstracjami bezrobot-
nych. W samej Izbie, szczelnie
wypełnionej, panowala atmosfera
politycznego podniecenia.

Oświadczenie Thomasa, że
rząd wypowiedział umowę han-
dlową z Sowietami, przyjęte było
przez konserwatystów  entuzja-
stycznie. Również ironiczne wy-
jaśnienia Thomasa na temat roko-
wań z Irlandją, która zgłaszać ma
pretensje w wysokości 400 miljo-
nów funtów z tytułu nadpłaconych
podatków od 130 lat, wywołały
zadowolenie konserwatystów. Na-

tomiast po stronie Labour Party
widoczne jest zaostrzenie opozycji
przeciw rządowi,  Wskazówką
tego, że Labour Party przechodzi
do ostrego Gporu, jest złożenie
przez Hendersona kierownictwa
partji. Artykuł liberalnego „Star“
wskazuje lakże na zamierzoną
ostrą opozycję liberałów. Wszyst-
ko przemawia za tem, że obecna
sesja parlameniu wyjaśni sytuację
polityczną i zmusi rząd do bar"
dziej jasnej i stanowczej polityki,
która, o ile pójdzie na lewo, do-
prowadzi do rozłamu wśród kon”
serwatystów, o ile zaś pójdzie na
prawo, co jest bardziej prawdo-
podobne, zmusi Mac Donalda do
ustąpienia. — W kuluarach par-
lamentu utrzymywano, że premje-
rostwo Mac Donalda nie potrwa
dłużej, niż 6 miesięcy.*

Dymisja rządu belgijskiego.
BRUKSELA, (Pat). Rząd bel-

gijski Renkina podał się do dy-
misji. Dymisja spowodowana zo:
stała nieporozumieniem pomiędzy
ministrami liberalnymi a preze-
sem Rady Ministrów. Ministrowie
ci po wyborach samorządowych

załecali rozwiązanie lzby i ogło-
szenie nowych wyborów, premjer
zaś przeciwnie był zdania, że te-
go rodzaju procedura może jedy-
nie opóźcić i narazić na szwank
poprawę sytuacji finansowej kra-
ju, tak niezbędną i pilną

Nadzwyczajne posiedzenie izby
deputowanych.

PARYZ (Pat.) Dzisiejszy „Jour-
nal Officiel” ogłasza dekret, zwo-
łujący nadzwyczajne posiedzenie

Izby Deputowanych na dzień 25
października.

Przeciw polityce gospodarczej Papena.
BERLIN. Pat.— Naczelne orga-

nizacje niemieckich związków za-
wodowych urządziły wielkie pro-
testacyjne zgromadzenie przeciw-
ko polityce gospodarczej rządu,
przeciwko obniżkom zarobkówi
ograniczeniom praw socjalnych
robotników. Na zebraniu obecny
był jako przedstawiciel rządu Rze-

szy dyrektor ministerialny Sitzler.
Zgromadzenie uchwaliło rezolucję
stwierdzającą, że program gospo:
darczy rządu Rzeszy jest pełen
sprzeczności, dążąc między inne-
mi do podniesienia produkcjii
zwalczenia bezrobocia, utrudnia
jednocześnie rozwój przemysłu i
ogranicza produkcję.

Lord Rothermere w Berlinie.
BERLIN (Pat). Przybył tu zna-

my ze swych wystąpień przeciw
traktatowi wersalskiemu magnat
prasowy iort Rothermere. Celem
przyjazdu jego do Niemiec ma być
— wg. doniesień prasy — zapo-
znanie się na miejscu z wewnętrz-

ną i zagraniczną sytuacją Niemiec.
Wiadomości swe wyzyskać ma on
w nowej kampanji prasowej, prze-
prowadzanej w niemieckich dzien
nikach, skupiających 6 miljonów
czytelników.

BYLI WOJSKOWI ROSYJSCY
zgłaszają swe usługi Paragwajowi.

ASSUNCION (Paragwaj) (Pat).
20 tysięcy byłych wojskowych
rosyjskich, zamieszkałych poza
granicami Rosji sowieckiej, zgło-
siło swój udział w walce z Bo-
liwją po stronie Paragwaju. Woj-
skowi ci posiadają własny ekwi-
punek wojskowy 'i włesne do-
wództwo. Domagają się oni od
rządu paragwejskiego po ukoń-

czonej wojnie przydziału bezpłat-
nych terenów w pasie pogra-
nicznym z Boliwją celem utwo-
rzenia specjalnych osiedli o cha-
rakterze roln'czo-militaraym. Zgło-
szenie fo podpisał płk Dwojczen-
ko. Będzie ono przedmiotem roz-
ważań tutejszego sztabu general-
nego.

KU UCZCZENIU XXV-ciolecia PRASY NARODOWEJ w Wilnie
odbędzie się w Niedzislę dn. 23 października o godz. 5-ej pop.

w lokalu Klubu Narodowego

UROCZYSTA AKADEMJA
W PROGRAMIE: PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE

ORAZ PRODUKCJE ARTYSTYCZNE.
Wstęp za zaproszeniami, które otrzymać można w Sekretarjacie
Stronnictwa Narodowego (Orzeszkowej 11) od godz. 11-ej do 3 pp.

i od 6ej do 7-ej wiecz.

WYPOWIEDZENIE UKŁADU
Z SOWIETAML

LONDYN |Pat). Minister Tho-
mas oświadczył dziś w Izbie Gmin,
że stało się koniecznem wypowie-
dzenie tymczasowego układu han-
dlowego, zawartego z Rosją So-

wiecką w roku 1930, W związku
z tem wystłosowana została w dn.
17 b. m. do chargė d'aliaires s0-
wieckiego w Londynie nota, za-
wiadamiająca o wypowiedzeniu z
terminem półrocznym wspomnia”

nego układu. W nocie rząd-bry-
tyjski podkreśla, że pragnie nadal
rozwoju stosunków handlowycłł z
Rosją i że gotów jest rozpocząć
w możliwie najkrótszym czasie
rozmowy w tej sprawie.

REZYGNACJA HENDERSONA,

LONDYN (Pat) Henderson
zawiadomił irakcję parlamentarną
Labour Party o swej dymisji ze
stanowiska przywódcy  partji.
Henderson zachowa jednak god-
ność sekretarza stronnictwa.

 

Straszny wypadek
samochodowy.

PARYŻ (Pat) Znany dzienni-
karz niemiecki Mertens oraz to-
warzysząca mu młoda kobłeta,
Fryda Adam, rodem z Austrji pa-
dli ofiarą strasznego wypadku sa-
mochodowego. Wypądek adarzył
się w drodze z Genewy do Pary-
ża. Z niewiadomych powodów.
zuto wpadło nagle na znajdujący
się na drodze wóz ciężarowy, mi-
mo iż według regulaminu znajdo-
wa| się on po prawej stronie szo-
sy i był doskonale oświetlony.
Skutki zderzenia były straszne.
Dziennikarz Mertens i Fryda
Adam ponieśli śmierć na miej-
scu. Mertens był założycielem w
Genewie agencji prasowej, w któ-
rej ogłosił międży innemi słynny
swego czasu artykuł pod tyt.:
„Uchybienia Rzeszy wobec trak-
tatu wersalskiego.

100 ofiar katastrofy
kolejowej.

MOSKWA (Pat.) Na stacji Lu-
blino pod Moskwą pociąg pasa-
żerski, jadący z Kaukazu, zderzył
się z pociągiem towarowym. Jest
około 100 zabitych i rannych.

 

JAI
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W świecie tedtralnym Stolicy. |
Warszawa, 17 paźdz.

Polacy amerykańscy z tru-
dem nałamują się do naszych
zwyczajówi obyczajów: bawi tu
przewodniczący pewnej  insty-
tucji polsko-amerykańskiej, sku-
piającej siery praktycznej inteli-
teligencji w Stanach. Przyjechał
dla uregulowania spraw, wynika-
jących z materjalnego zaangażo-
wania się Polonji amerykańskiej
w pewne przedsięwzięcie. Ma
wiele do czyuienia i mnstytucjami
społecznemi i rządowemi. Zakroił
był swój pobyt na miesiąc lub
dwa, teraz siedzi już dziewiąty
miesiąc i—nie wie, kiedy wszyst-
ko skończy. A musi zakończyć,
bo po to przyjechał. I przyjechał
pełen entuzjarmu dla starego kra*
ju, pełen inwencji, pełen marzeńi
zamiarów o ścisłem nawiązaniu
stosunków i wyzyskaniu tamtej-
szej naszej emigracji — ale jakżeż
bardzo się rozczarował!...

Miedzy innemi nosił się z po-
mysłem stworzenia stałego teatru
polskiego dla naszego wychodź-
twa. Zaczął traktować i — dał
spokój wszystkiemu. Natrafił na
takie kombinacje, że wolał przer-
wać wszystkie rozmowy. Bo i na
wychodźtwie jest także kryzys, a
nasze wychodźtwo już się nauczy-
ło być ostrożniejsze z imprezami
ze starego kraju.
A ileż to bractwa aktorskiego

gotowe było pojechać za Ocean!
Zwłaszcza teraz, gdy tak silny
kryzys nad niem zaciążył. Jeszcze
teraz, jakkolwiek sezon angažo-
wania już się zakończył, w Italji i
u Loursa można spotkać gromady
aktorów, debatujących nad poło*
żeniem i rojących plany.

Plany, plany!.. Tego nigdy nie
zbraknie. W stolicy będziemy
mieli niebawem około 20 teatrów.
Czyż kto sobie przedstawił coś
podobnego?! I po co?! Dla kogo?!
Ale że bieda tam włazi wszyst-
kiemi porami, więc wszystkiemi
sposobami chcą jej się przeciw-
stawić. Tedy organizują, organi-
zują — ciągle coś nowego.

Stare instytucje się chwieją i
tworzą kazirodcze zespoły, a tu
wyrastają nowe imprezy, i to na
niczem nieoparte. Teatr Polski
połączył się z Bandą. Ta „Szyt-
banda”, która latem miała wiel-
kie powodzenie z „Jimem i Jil-
mem' z Modzelewską i Bodem,
teraz — jakoś niejako. Nie posłu-
żyła Bandzie przeprowadzka do
Teatru Małego, gdzie się rozgo-
ściła, jak Teatrowi Polskiemu nie
posłużyło wprowadzenie operetki
pod firmą „komedji muzycznej”.

Mamy właściwie renesans ope-
retki. Weszła ona do Teatru Pol-
skiego, weszła do Wielkiego,
gdzie obok oper wystawiają ope-
retki z Messalką, weszła i do
mniejszych lokali, jak Znicz na
Śniadeckiego, mówią, że wskrześ-
nie i w Nowościach. Żeby żyć...

Krzywoszewski w miejskich
teatrach skupił najprzedniejsze si-
ły i z dawnego zespołu i z teatrów
szylmanowskich. Ždziwienie jed-
nak musi budzić fakt, że szereg
pierwszorzędnych sił został nie-
wyzyskany; chodzi tu  przede-
wszystkiem o p. Milę Kamińską,
która ostatnio w sztuce Kiedrzyń-
skiego „Szczęście od jutra" stwo-

rzyła wielką kreację. Tołstoja
„Iwan Groźny” w inscenizacji Mi-
łaszewskiego zyskał powodzenie.
Najlepiej idzie Krzywoszewskie-
mu w Nowym „Mademoiselle z
kapitalną Dulębianką w roli ofiar-
nej nauczycielki, Ale pono i ta
„wybitna aktorka nie została na
stałe nigdzie zaangażowana...

Wielkie zainteresowanie budzi
Teatr Artystów. Tworzy go ZASP,
a tworzy na wielką skalę piękną
instytucję. Przedewszystkiem jest
rewolucją fakt ustalenia cen: od
50 groszy do 5 zł. A zatem bije in-
ne teatry cenami więcej niż o 100
procent, w innych bowiem pierw-
sze miejsca kosztują ponad 10 zł.
jeżeli jeszcze weźmie odpowied-
nie tempo repertuarem wielkim,
klasycznym, traliającym do
zgłodniałej. wielkości, ideałów, po-
rywów publiczności — to może
istotnie przysiużyć się i sztuce i
społeczeństwu.

W, „Ateneum Jaracz z Śchil-
lerem uprawiają sztukę propa-
pagandową. Obecnie wystawiają
sztukę na temat mniejszości mu-
rzyńskiej, a u nas robotnicy mało
na to reagują, a reaguje tylko in-
na mniejszość... Ale i tej z Nale-
wek na Powiśle daleko, więc na
nadmiar publiczności „Ateneum*
skarżyć sie nie może.
Nadchodzi miesiąc listopadowy.

f rocznica Wyspiańskiego. Będzie
probierzem kultury duchowej
współczesnej publiczności i napię-
cia artystycznego teatrów sa-
mych — jak one się wobec rocz-
nicy największego genjuszu współ-
czesnej doby ustosunkują...

Trąba powietrzna
nad Neapolem.

NEAPOL (Pat.) W ciągu nocy
nad miestem przeszła trąba po-
wietrzna, zrywając dachy, rozbi-
jając setki szyb wystawowychi
rzucając w powietrze żelazne sto-
liki kawiarniane. Również wichu-
ra powywracała wiele słupów la-
tarni ulicznych. Na przedmieściu
obsunęło się wzgórze,
domek. Trzy osoby poniosły
śmierć przez uduszenie. Jedna
została w stanie ciężkim odwie-
ziona do szpitała.

Katastrofa Kolejowa w. Rumunji
BUKARESZT (Pat). Na dwor*

cu w Temeszwarze wykoleił się
wczoraj wieczofem pociąg miesza-
ny. Jeden wagon pocztowy i jeden
z wagonów pasażerskich zostały
zdruzgoiane. Z pod gruzów wydo*
byto 17 zabitych i 14 ciężko ran-
nych, z których 7 zmarło w ciągu
nocy. Katastrofa nastąpiła na sku*
tek wadliwego nastawienia zwrot-
nicy.

Śmierć lotaika polskiego.
NOWY JORK. (Pat). Lotnik

a. Józef Kowalski zabity zo-
sta
miastem Angram (Stan Nowy
York). Pracował on w znanych
zakładach lotniczych Sikorskiego,
później zaś był zatrudniony przez
dyrekcję lotniska Lloyd Bennett
Arisšian Field pod Nowym Yor-
em,

w katastrofie lotniczej nad

zasypując
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Coraz Giększa MURU.
Nasz wschodni sąsiad Sowie-

ty przeżywają coraz głębszy kry-

zys. Przed kilku dniami podawali-

śmy informacje o znacznie mniej-

szej produkcji zbożowej, która co

rokai spada. W roku bieżącym lud-

ności pewnych okręgów grozi głód

nie na przednówku, ale już jesie-

nią.
Sowiecka planowa gospodarka

zbożowa zawiodła na całej linii.

Do 1 października sowieckie go”

spodarstwa rolne, t. zw. sowchozy

spełniły tylko 31,3 procenty rocz”

nego plaau obowiązku dostawy

zboża dla państwa (w roku ub.

spełniono 53,9 planu). Plan wrzeš-

niowy sowchozy spełniły tylko w

42,9 procentach, podczas śdy samo

dzielni rolnicy w tym samym mie-

siącu spełnili 82,9 proc. planu.

Daje się to wprawdzie tłóma-

czyć tem, że łatwiej jest urzędo-

wym  kierownikom sowchozów

(sow. gosp. rolne) wymówić się od

dostawy zboża. Czynniki kierow-

_nicze chętniej im uwierzą, niż go”

spodarzom prywatnym, lub kole-

ktywom, że potrzebują zboża dla

robtników. Ale bądź co bądź ta

mniejsza dostawa w porównaniu z

rokiem ubiegłym jest jaskrawym

dowodem spadku produkcji, a

więc klęski planu zbożowego.

Centralne władze sowieckie

ponadto skonstatowały, że pierw-

sze trzy miesiące kampanji zbożo”

wej przyniosły o 27 proc. mniej

zboża, niż w roku ubiegłym. Ogól-

ny zaś plan całoroczny w ściąga”

niu zboża do magazynów państwo

wych spełniony został zaledwie w

37 procentach.
Rzecz zrozumiała — musiało to

wywołać w Moskwie panikę, jeśli

się nadto doda, iż według urzędo-

wych danych zaledwie w dwóch
trzecich obsiano podczas zasie-

wów jesiennych ustalony według

planu obszar gruntów (26,5 mil.

dziesięcin). Jest to zapowiedź

jeszcze gorszych wyników w roku

przyszłym.
W znacznie jaskrawszy spo”

sób, niż te wynika ze statystyki

i z obliczeń urzędowych, malują

stan żywnościowy Rosji sowiec-

kiej codzienne obrazki z życia

miast. Niedawno bawił tam dzien”

nikarz czeski, inż. Szrom, który
w szeregu artykułów w jednym

z tygodników praskich opisał

swoje wrażenia. Rosja dziś —

w ostatnim roku sławetnej piati-

letki — wygląda gorzej, niż w

r. 1921, kiedy tam szalał głód.

Prymitywizm życia doszedł do

takiego stopnia, że jest tam wielu
ludzi pozbawionych dosłownie ko-
szuli. Propaguje się naprz. urzę”
downie teraz — wobec braku
mięsa — hodowlę królików. Mi-

mo to mięsa niema. Oto jeden
z obrazków: Jeżeli ktoś przynie-
sie do bazaru moskiewskiego ka-
wał mięsa, naraża się na niebez-

pieczeństwo rozdarcia. Ten sam
los czeka mięso, bez względu na
to, że pokryte jest muchami i że
za jeden kg. żąda się 17 a nawet
więcej rubli. Jeżeli w powiecie

rozniesie się wieść, że w sklepie

państwowym sprzedawać się bę-
dzie mięso po cenach wolnego
targu, co zdarza się tu może co
dziesięć dni, to już o godzinie
ósmej wieczór powstaje ogon
przed sklepem, chociaż mięso
sprzedawane będzie dopiero o go”
dzinie ósmej rano dnia następne-
go. Ogon jednak musi się kryć
za bramą i na podwórzu, aby nie
zobaczyło go oko turysty zagra”
nicznego, zwłaszcza oko turysty
uzbrojonego w aparat fotogra"
ficzny. O to postara się milicjant,
który też dba o to, aby w ciągu
nocy ktoś nie wkręcił się do ogo-
na. ©О północy milicjant przy-
chodzi przed sklep, każdemu z
szeregu zwilży śliną dłoń i na-
pisze na niej np. niebieskim ołów”

kiem numer porządkowy i krzy”

żyk. Nad ranem przychodzi po

raz drugi i czerwonym ołówkiem

znów nakreśla na dłoniach czeka”

jących krzyżyk i pisze numer po”

rządkowy obok poprzednio na”

kreślonych znaków. Każdy musi

dbać o to, aby oba numery, nie-

bieski i czerwony, się zgadzały.

Dopiero ten, którego numery się

zgadzają, może rano przed otwar-

ciem sklepu pójść po blaszaną

markę, która upoważnia go do

wstępu do sklepu. Najpierw idzie

do kasy, tam płaci za mięso w

ilości przepisanej dla niego i ro-

dziny i dopiero potem może

otrzymać zapłacony towar. Ta

procedura nie jest oczywiście na”

kazana z góry; jest tylko pewnego
rodzaju typem samorządu i może
najdrastyczniej wykazuje, jaki w
tym kraju panuje brak mięsa, jak
olbrzymia jest cierpliwość narodu
i jak tragiczny jest los narodów
sowieckich pod koniec pierwszej
piatiletki.

Jakość wielu niezbędnych wy-
rokėw sowieckich stale i syste-
matycznie się pogarsza. Listy pi-
sane są na najgorszym gatunku
papieru, wszelkich kolorów, uży”
wanym gdzieindziej do opakowa
nia. Na blankietach w głównym
urzędzie telegraficznym  niepo-
dobna pisać piórem.

Dziennikarz czeski odwiedził

znanego uczonego o głośnem na-

zwisku nawet zagranicą. Uczony

ten mieszka w jakiejś norze, w

której stół sklecił sobie z desek
rozbitej skrzyni. Chodzi boso, bo

jedyne, zupełnie zniszczone buty
przechowuje do wyjścia na ulicę.
Koszulę ma w dziurach i łatach.

Ogólne wrażenie jest fatalne.
W Sowietach wiele się dziś bu-
duje, uruchamia się olbrzymie
przedsiębiorstwa, może najwię-
ksze, jakie świat przemysłowy
posiada. Ale przy bliższem wej-
rzeniu w życie jednostek i cało-
ści — niema absolutnie żadnego
postępu przy końcu pierwszej
piatiletki. Nędza i ruina. W Z.S.
S.R. niema ani jednego człowie-
ka, któryby żył spokojnie i szczę”
śliwie. Walka o zaspokojenie naj-
prymitywniejszych potrzeb ży-
ciowych, bez których człowiek
prowadzi egzystencję zwierzęcia,

jest tak ciężka, iż wyczerpuje
wszystkie siły.

Nawet znajdująca się w naj-
lepszych warunkach inteligencja
urzędnicza ma jeden tylko cel:
aby się nasycić, najeść. Dążenie
do tego jesl dziś osią życia w
Rosji bolszewickiej, pomimo gi-
gantycznych planów „piatiletek''.

Podobno w planach nowej pia-

tiletki starano się uniknąć błędów

poprzedniej na podstawie zdo-

bytych doświadczeń. Ale są błę-

dy już nie do odrobienia. Do nich

przedewszystkiem należy zrujno-
wanie gospodarki rolnej, zagra-
żające Rosji głodem, jakiego jesz-
cze nie znała.

Niema żadnych widoków, aby

rolnictwo rosyjskie przy jakich-

kolwiek próbach systemu komu-

nistycznego mogło się podnieść

z ruiny.
Na szczytach komunistycznych

niepowodzenia gospodarcze za-

znaczyły się głębokiemi rozdźwię-

kami. Niedawna uchwała tak zw.
Politbiura, wykluczająca z partii

20 wybitnych komunistów, w tem

G. Zinowiewa i L. Kamieniewa,

uchodzi za wyraz niesnasek, wy”

nikłych na tle niepowodzeń go-

spodarczych, zwłaszcza w orga”

nizowaniu gospodarstw kolektyw-

nych. Teraz szerokim kołom ko-

munistycznym tłómaczy się, że to
usunięta opozycja była przyczyną
złego, gdyż hamowala budownic-
two socjalistyczne Związku So-
wietów.
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Służba wojskowa podoficerów
i szeregowców.

WARSZAWA. Pat.—Dzisiejszy
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
zamieszcza rozporządzenie Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej o
służbie wojskowej podoficerówi
szeregowców. Obszerne to rozpo-
rządzenie dzieli się na 11 rozdzia
łów i 58 artykułów.

Art. 1 stwierdza, że wojsko na-
rodowe—siła zbrojna państwa, bę-
dąca ochroną i ostoją niepodle-
głości i wolności Rzeczypospoli-
tej będzie po wsze czasy podle-
gać opiece narodu. :

Art. 2tak okrešla obowiązki
żołnierza: „Żołnierz jest obywa-
telem, na którym spoczywa szcze-
gólny obowiązek bronienia oj-
czyzny i gotowości w każdej
chwili oddania życia w jej obro-
nie. W szczególności winien on
służyć za wzór miłości ojczyzny

i honoru, pełnić zawsze wiernie i

i uczciwie służbę narodową,
być dbałym, sprawiedliwym do-
wódcą, opiekunem i wychowawcą
podwładnych żołnierzy, posłusz-
nym i oddanym podwładnym,
szczerym i doskonałym kolegą

oraz życzliwym współobywetelem
całej ludności, której praca i pa-

trjotyzm są warunkiem siły, woj-

ska. Żołnierzem staje się każdy z
"chwilą przyjęcia go do wojska,

poborowi kategorji € lub D=z

chwilą zaliczenia ich do pospoli-

tego ruszenia. :

Każdy żołnierz składa przysię-

gę wojskową, której rozróżnia

się trzy teksty: dla chrześcijan

wszystkich wyznań, dla niechrze-

ścijan prócz mahometan, wresz-
cie dla mahometan

Podoficerów i szeregowców do
stopnia starszego sierżanta awan”

suje przełożony o uprawnieniach

od dowódcy pułku wzwyż, nato-

miast prawo awansowania pod-

oficerów do stopnia chorążego

przysługuje ministrowi spraw woj-

skowych. Podoticerowie i szere-

$owcy w czynnej służbie nie mogą

należeć do stowarzyszeń politycz-

nych, ani brać udziału w życiu po”

litycznem. Należenie ich do sto-
warzyszeń, posiadających  cha*
rakter polityczny, reguluje mini-
ster spraw wojskowych. Podofi-

cerowie i szeregowcy w służbie

czynnej nie mogą wykonywać za”
wodów cywilnych, ani posiadać»

jakichkolwiek zajęć ubocznych.
Podoficerowie zawodowi stanowią

w wojsku odrębny korpus podoli-
cerów zawodowych, który dzieli
się na 4 grupy: pierwsza grupa
obejmuje podoficerów  zawodo-
wych linjowych, druga — podofi-
cerów zawodowych specjalistów,
trzecia — podoficerów  admini-

_DZIENNIK WILEŃSKI

Projekty nowych dekretów dia rolnictwa.
WARSZAWA (Pat.) Na wczo-

rajszem posiedzeniu Rady mini-

strów uchwalono dwa projekty

rozperządzeń Prezydenta Rzeczy-

pospolitej z zakresu t zw. usta-

wodswstwa finansowo - rolnego,

zmierzających do oddłużenia rol-

nictwa. Jeden z tych projektów

dotyczy nowelizacji ustawy z dnia

12 marca 1932 r. o ułatwieniu
spłaty uciążliwych zobowiązań.

Wprowadza on w parcelacyjaym

obrocie gruntami dalsze ułatwie-

ni», mające na celu zwiększenie

tego obrotu i w ten sposób za-

Zmiany person
WARSZAWA (Pat.) Ulkazał się

nowy Dziennik Ulrzędowy M-stwa

Spraw Zagranicznych, który przy-

nosi szereg zmian personalnych.

Zwolniony został między innemi

honorowy kunsul Rzeczypospoli-

tej w Stokholmie p. Torsten Kreu-

ger, brat lvara Kreugera,z dniem

12 paźdz. b, r. Pozatem Dziennik

przynosi szereg przesunięć. Mię-

dzy innemi redca ministerjalny

pobieżenie spadkowi cen ziemi,

jak również umożliwienie rolni-

kom spłaty ziemią części tych

zobowiązań. Drugi projekt doty-

czy pierwszeństwa bipotecznego

i zaległości od pożyczek instytu-

cyj długoterminowych. Pozwoli

on powyższym instytucjom na

skonwertowanie różnych neleżne-

ści od tych pożyczek, zarówno

bieżących, jak i odroczonych w

drod:e ulg na pożyczkę dodat-

kową w gotowiźnie, * ądź w listach

zastawnych lub obligacjach.

alne w M. S. Z.
Poniński Alfred przeniesiony zo

stał z Moskwy do centrali MSZ,

attachć ambasady Rzeczypospo-

litej w Paryżu Jan Bociański-—do

centrali MSZ, dr. Jan Wagner z

wydziału prasowego MSZ do po-

selstwa Rzeczypospolitej w Rio

de Janeiro, radca Jan Gawroń-

ski z ambasady Rzeczypospolitej

w Angorze do centrali MSZ.

Z prasy żydowskiej.
Plany żydowskie.

„Moment“ z d. 5 bm. przyta-
cza z londyńskiej żargon. „Di

Cajt' artykuł dr. Singalowski'ego

(pod. tyt. „Dlaczego nie zwołać

żydowskiego światowego kongre-

su ekonomicznego? '). Autor

wskazuje, że za dużo żydów zaj-

muje się pośrednictwem i, kiedy

minie kryzys, żydom ten fakt nie

sprawi dużej uigi:
— „Należy przeto myśleć o stopnio-

wej przebudowie ekonomicznej, o re-
organizacji zajęć żydowskich”,

Autor przewiduje sprzeciw w
tym względzie ze strony rządów;

mz „Wiem, że przy przebudowie ży-
dowskiego życia ekonomicznego judo-
fobja poszczególnych rządów — niekie-
dy ukryta, niekiedy otwarta — jest du-
żą przeszkodą w tym względzie, ale tę
przeszkodę musi się w każdym kraju
zwalczać według miejscowych politycz-
nych i ekonomicznych okoliczności”.

Polityczne wymogi żydów w
Polsce będą rozwiązywane w
Warszawie:
— „Los politycznych żądań, np.

polskich i rumuńskich żydów, będzie

rozstrzyśnięty nie w Genewie, a tylko

w Warszawie i w Bukareszcie”.

Światowy kongres żydowski
winien położyć nacisk na ekono-

miczną somoobronę żydów:
„Żydowski kongres światowy

może mieć rzeczywistą wartość, jeżeli

będzie zajmował się takiemi właśnie

sprawami wewnętrznego Życia żydow-

skiego, które mogą być wszędzie roz-

wiązane takim samym sposobem przy

pomocy całego światowego żydowstwa.

Takie sprawy istnieją tylko w dziedzi-

mie żydowskiej nędzy ekonomicznej, ży-

dowskiej samopomocy ekonomicznej й

Kongres ekonomiczny powin-

{Магхета
1

Dr. Fiszel Roterstreich, sjoni”

sta, występuje w „Hajncie” z dn.

7 b. m. z oskarżeniem pod adre-

sem „endekėw“, że oni są winni

obecnemu kryzysowi gospodarcze”

mu w państwie. że oni stanowią

groźbę dla Polski. W. ostatnich

miesiącach endecy wzmośli swoją

nagonkę przeciw żydom, wywodzi

autor, i ostrzegają rząd, że żydzi

potężnieją gospodarczo i politycz

nie. Tak nie jest. Żydzi są zrujno-
wani:

„Żydów gospodarczo prawie starto.

Nas zwyciężono. Ale jak wyglądają zwy-

cięzcy? Gdzie są te pozycje, które oni

objęli po tem, jak nas wycisnęli, wy-

pchnęli? Gdzie jest to bogactwo, które

oni zdobyli. W Poznaiu my przecież nie

jesteśmy współzawodnikami, tam nie

miano kogo wypychać? Czy tam jest do-
brze? Czy tam nie cierpi kupiec?

Uratować rolnictwo w Polsce

mogą, zdaniem autora, tylko ży”

dzi i to przez osiedlenie się we ws!

tak zaświadcza nawet książe pol-

ski:
JARRE

„W mojem posiadaniu znajduje się

list polskiego księcia, w którym on pi-

sze, żę tylko Żydzi mogliby uratować o

upadku polską wieś. On wie, że Żydzi u-

mierają z głodu, że nie mają pieniędzy,

a jednak on żąda, aby Żydzi szli do wsi,

Oni winni osiąść we wsiach, gdyż „Żydzi

swoją pilnością, wytrzymałością, wierno-

ścią i oddaniem się mogą dużo zrobić.”

Według zdania tegoż „księcia

polski” żywioł gospodarczyupadł,

gdyż niechętnie odnoszono się do

żydów:
į

„Polscy kupcy, polscy rzemieślnicy,

włościanie upadli nietylko dlatego, że

prowadzono fałszywą gospodarkę i po-

litykę podatkową, lecz i dlatego, że w

kraju prowadzono walkę z własnymi o-

bywatelami. Kraj — pisze ten polski ksią

żę — nie może rozwijać się, gdy wypy-

cha się najruchliwszego, mądrego i facho-

wego obywatela. Nigdy w kraju nie za-

panuje dobrobyt, jeżeli ma się namyśli

jakby tamtego wypchnąć, jakby go

skrzywdzić, jakby wydać ustawę, aby on

stracyjnych i czwarta — podolice-

rów-orkiestrantów. Granicą wie-

ku, po której osiągnięciu podofi-

cerowie zawodowi zostaną prze”

niesieni w stan spoczynku jest

ukończenie 56 lat życia. Podofi-

cerom zawodowym, po przesłuże-

niu conajmniej 15 lat, przysługuje

prawo do uposażenia emerytal-

nego. Podolficerowie zawodowi w

stanie spoczynku mają prawo

noszenia munduru wojskowego, a

w razie przeniesienia ich w stan

spoczynku mogą oni otrzymać

wyższy stopień tytularny.

Rozporządzenie ustawodawcze

Prezydenta Rzeczypospolitej o

służbie wojskowej podoficerów i

szeregowców wchodzi w życie w

trzy miesiące po jego ogłoszeniu,

to jest w dniu 18 stycznia 1933 r.

ny poprzedzać żydowskie konfe-

rencje ekonomiczne w  poszcze-

gólnych krajach dla wyświetlenia

żądań żydowskiej polityki ekono-

micznej w każdym kraju:
— „Ta polityka ekonomiczna składa

się z żądań pod adresem poszczególnych

rządów i z planów konstrukcyjnych žy-

dowskiej samopomocy, jak np. kredytu

dla rzemieślników, dla spółdzielni rol-

niczych i przemysłowych, międzynarodo-

wej pożyczki dla produkcyjnych celów

kredytowych i L. @.",

"Tylko wówczas, gdy kongres

światowy oprze się na doświad-

czeniu zdobytem przez konte-
rencje krajowe.
— „zdoła się wyprowadzić żydow-

ską pracę odbudowy z ciasnych granic

dotychczasowej żydowskiej społecz-

ności'.

Takie plany snuje dr. Singa-

lowski,
Żydowska „przebudowa”, ży-

dowska „reorganizacja”, żydow-

ska „samopomoc”, żydowska ,,po-

lityka ekonomiczna” itd., są, rze-

czywiście, bardzo doniosłemi za-

daniami polityki żydowskiej.,
Więc żydom wolno myśleć o

„przebudowie', o „reorganizacji“,

o „samopomocy“, lecz jeżeli o

tem  samem  żaczyna myśleć

ludność rdzenna, nazywa się to

wówczas judołobją, ciemiężeniem

żydów, pogwałceniem prawmniej”

szości.
Zasadniczą cechą polityki ży-

dowskiej stanowi zawsze pod-

wójna miara: jedna wobec swoich,

druga — wobec gojów.

żydowskie.
poszedł na dno... | 2

Endecy winni nędzy obecnej w

Polsce: AE
„Jeżeli przypatrzyć się całej polity-

ce, którą w ostatnich latach prowadzono,

musimy powiedzieć, że jeżeli i nędza jest

u nas większą niż w innychkrajach — а

to przyznają wszak endecy — oni są te-

mu winni. Oni sieli nienawiść tam,gdzie

potrzebna była miłość, oni niszczyli so-

lidarność tam, gdzie to było przykaza-

niem žycia...“ : :

Taką sama politykę wobec žy-

dów prowadzili endecy przed 30

laty i taką samą politykę prowa”

dzą dziś w Polsce niepodległej:

„Ich polityka i taktyka złamały nas.

Oni zwyciężyli. My jesteśmy zwycięžony-

mi. Ale z nami zwyciężonem jest państwo

polskie. Nas zrujnowano, ale nasza ru-

ina jest ruiną dla państwa polskiego, na-

sze zbiednienie wywołało zbiednienie w

całym kraju. I gdy nagonka ma iść da-

lej, gdy burza ma trwać, zobaczą zwy-

cięzcy, że nie tylko my jesteśmy Zwy-

ciężeni, lecz zwyciężonym w walce,

przeciw nam prowadzonej, będzie ten,

kto musi być drogim dla endeków —

państwo polskie. Jeżeli państwo pol-

skie pragnie wyjść z kryzysu zwycięsko,

może to stać się tylko wówczas, gdy

endecy będą pokonani.”

A więc: trzeba zwalczać ende-

cję i bronić żydów, aby poprawić

stan gospodarczy Polski.

Szkoda, że ów książę, na któ-

rego powołuje się autor, nie poro”

zumiał się z innym współwyznaw

cą autora, niejakim p. Zukerma-

nem, kótry przed kilku miesiąca”

mi tłómaczył żydom na łamach

pism angielskich, że powodem tru

dnej sytuacji ich jest średniowie-

czny ustrój społeczny żydostwa.

Tak długo. dopóki trwa ten stan

rzeczy, a żydzi nie staną się ży”

wiołem produkcyjnym, będą trwa-

ły ich trudności, chociaż może to

nie podobać się p. Rotenstreicho-

wi, ani owemu księciu: Ten osta-
tni pamięta, jak to się od pach-

ciarza pożyczało, lecz widać nie
pamięta, jak trzeba było oddawać.

Marzenia żydowskie są bardzo
spóźnione. Polska już wie, że ra-
dy na swoje troski nie znajdzie
ani u księcia, ani u jego przyjaciół.

ca

LEPIEJ SIEDZIEĆ W DOMU
i SŁUCHAĆ RADJA na DETEFONIE

Szczegółowych informacyj

- Szkicefii
žė : JESIENNE

-— Bardzo lubię jesienne słońce, ma

w sobie dużo spokoju, skośne jego pro-

mienie nie Kłują boleśnie, przeciwnie

posiadają cudowną właściwość pastelo-

wania wszystkich barw i kontrastów.

—- Nie lubię jesieni i jego słońca.

To słońce gasnącego Świata, to agonja

życia.

5BDPSTIE ESET AO

Р му Wyborcze.
Sąd najwyższy zaczął znów

rozpatrywać protesty wyborcze.

W poniedziałek był rozważany

protest przeciw wyborom w okr.

57 Łuck—Równe gdzie wszystkie

mandaty uzyskało B. B. Sąd po

stanowił zażądać dodatkowych

informcyj,

W sprawie nowej pragmatyki.
Jak się dowiaduje agencja,

PID., na środę dn. 19 b. m., wyzna”

czone zostało nadzwyczajne po*

siedzenie Zarządu Głównego Sto-

warzyszenia Urzędników Państwo

wych. Na posiedzeniu tem skonkre

tyzowane ma być stanowisko orga

nizacyj urzędniczych w stosunku

do nowowydanych przepisów O

państwowej siużbie cywilnej.

Życie gospodarcze.
Przymusowa konwersja.

Jak daleko zaszła bezradność

w sprawach polityki gospod»r-

czej, świadczą omawiane w „Kur-

jerze Polskim* pogłoski, że ma

być przeprowadzona w Polsce

konwersja pożyczek państwowych.

która tak znakomite dała wyniki

w Anglji i we Francji. Ta tylko

będzie różnica, źe u nas ma to

być konwersja przymusowa, spro-

wadzająca oprocentowanie poży-

czek publicznych, znajdujących

się w rękach krajowców, do 40

proc. rocznie. Są jednak i prze”

ciwnicy tego zarządzenia, którzy

słusznie podnoszą, že nieznaczne

odciążenie budżetu z tytułu pła-

conych przez skarb procentów

wywoła spadek wartości papierów

publicznych i nie zrównoważy

strat bezpośrednich i pośrednich,

jakieby poniosły instytucje oszczę-

dnościowe i ubezpieczeń społecz-

nych lokujące swoje kapitały w

pożyczkach publicznych.

Tłoty interes 1. U. V. U.
Pisma donoszą, iż wybudowany

prze Z. U. P. U. luksusowy pensjo-

nat „Lwigród” w Krynicy ma być

sprzedany władzom wojskowym za

1 miijon złotych.
Pensjonat ten wybudowano w

latach „radosnej twórczości" i u-

rządzono z komiortem przekracza

jym zdolność płatniczą ubezpieczo

nych.
Budowa gmachu pensjonatu te

go kosztowaia Z. U. P. U.4ipół

miljona złotych.

Terminy licytacyj.
Mini terstwo Sprawiedliwości

wydało rozporządzenie, O'nacza

jące termin licytacyj nierucho-

mośi w roku przyszłym. Licy:

tacje nieruchomości miejskich

odbywać się będą tylko w mie-

siącach niepsrzystych od stycz-

nia, licytacje majątków  ziem-

skich w miesiącach parzystych,

od lutego. W lipcu i sierpni:
żadnych licytacyj nie będzie.

BRSAS
KTO ODWIEDZI nowootwartą

składnicę elektrotechniczną p. l:

PRĄDY
wiino, Wielka 21

TANIO KUPI 111
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Lot kpt. Karpińskiego.
JEROZOLIMA, (Pat). Kpt. Kar-

piński przybył w południe do Ga-
zy, witany przez konsula general-
nego R.P. p. Kurnikowskiego i
władze lotnictwa, poczem wraz z
Rogalskim odleciał do Jerozoli-

my, gdzie byli podejmowani w
kdnsulacie generalnym R. P.
W czwartek nastąpi odlot do
Aleppo. Lotnicy czują się do-
skonale. Samolot jest w bardzo
dobrym stanie.

Lot Paryż—Saigon—Paryż.
PARYŻ, (Pat). Dzisiaj z lotni-

ska w Orly o godz. 5.45 wystar-

tował pilot francuski Lefóvre ce:
lem dokonania raidu Paryż—
Saigon—Paryż, Dla przebycia tej

trasy wyznaczono lotnikowi nie
więcej, niż 15 dni. Zwycięzca
otrzyma  puhar prezydenta re-
publiki.

  udziela „DETEFON”

   
Warszawa, Zielna 30 oraz wszystkie Urzędy Pocztowe.

obrazki.
SŁOŃCE.

—Mylisz się, kochanie. Życie jest

wieczyste, stanowi perpetuum mobile

odradzania się, nie ma więc w nim

agonji. A słońce jesieni, piękne, kocha-

ne jesienne słońce jest może ostatnim z

mistrzów brązowników.

Wysysa chlorofil z ziemi i barwi ją
całą gamą złota. +

— Tak, ale jesienne słońce to

zwiastun zimy i ono właśnie mi przypo-

mina, że węgla nie mamy i że trzebaby -

poczynić jakieś zapasy.

— Zaczekaj, kochanie.  Mówiliśmy

o jesiennem słońcu. W wieczystej swej

wędrówce po trasach dróg mlecznych

ziemia odbiega daleko od ojca swego
słońca, przebiega znak zodjakalny Raka
i na przyjęcie srebrnej zimy stroi się,

jak zalotnica w czerwień i złoto...

— Płaszcza zimowego nie mam, a

futerko na kołnierzu znudziło mi się war

toby też pomyśleć i o płaszczyku dla

chłopca.

— Bo i ty, kochanie, już jesteś w

jesieni lat swoich i ty chcesz zimę po-

witać...

Przeżyliśmy razem piękną wiosnę

naszego życia, miałeś wtedy lat osiem-

naście Heluniu, Lato nasze burz

pełne i bujności życia, a teraz, teraz,

kochanie, przeżywamy jesień, pogodną

jesień naszego życia. Pomyśl, kochanie,

Stefek nasz ma już dwadzieścia dwa

lata.

— AMdasiu, jesteś nieznośny.  Roz-
mawiać z tobą nie mogę poważnie. Po-
trzeba mi najmniej jakieś czterysta zło-

tych na najpotrzebniejsze rzeczy. Kar-
toile teraz są tanie,

77Kartofle... ostatni płód ziemi je-
siennej. Jeszcze ją grzeje w pogodne
południa jesienne słońce, wilgotna gru-

da oddaje ostatnie swe owoce, któremi

wiosną rozpłodnił ją człowiek... i ziemia
święta, ziemia rodzicielka, cicho odpe-

czywa, czekając pierwszych szronów i
pierwszych śnieżyc.

—Lada dzień właśnie spadną śniegi.

—A i my, kochanie, już pierw-

szym śniegiem bielimy swoje głowy. Ty,

dziecko, w ostatnich latach bardzo wy-

srebrzyłeś głoweńkę swoją.
— To ci się tylko zdaje. Blondynki

nie siwieją prędko... a zresztą nie wi-

działam ani jednego siwego włosa.

—Kokieterja, kokieterja jesieni, ko-

chanie. Tak jak w naturze.

Jeszcze lu i tam sady się zielenią,

ale, na rozmiękłe drogi sypie się już

kraśgy liść jesiennego klonu.. To ko-
kieterja jesiennego słońca.

—Nie mogę mówić z tobą spokojnie.
O ile zestarzało się które z nas, to

właśnie ty. Zaczynasz być nudnym i ga-

datliwym, a co najważniejsze, że gadasz
od rzeczy. Po siwej głowie chadzają ci

romantyzmy.

— Romantyzm, kochanie, to przy-

wilej młądych, to właśnie dowód, že

nie zestarzałem się jeszcze. O nie, na-

wet ty kochanie, jesteś mi tak bliską,

tak ukochana i bardzo moją, jak wtedy

w czerwcu, gdym cię poznał na wa-

kacjach.

Nawet teraz... teraz właśnie
mi jeszcze bardziej kochaną, o ile moż-

naby zrozumieć miłość większą, niż w
owej wiośnie,

— Słuchaj mnie, Adasiu, cenię so-
bie twoje przywiązanie, ale musisz mnie

zrozumieć, W stadle, gdzie jedna istota

zawisa zawsze między gwiazdami, musi
być drugi człowiek, który chadza po
ziemi. Patrz, oto obliczyłam już najpo-
trzebniejsze wydatki. Węgiel i drzewo,

kuśnierz i futerko, Stefkowi płaszcz i
gotówką piędziesiąt...

— Wtedy jednak, Heluniu, nie mó-

wiłaś nic o rachunkach. Byłem wtedy
biednym studentem, a ty, ty powiedzia-
łaś mi, że ci suchy kawałek chleba wy-
starczy... Było to u ojca twego w ogro-

dzie. Pamiętam w alei bzów.

— No, trudno żyć ciągle aleją bzów

i suchym chlebem. Adamie, proszę Cię,
posłuchaj mnie, Musimy być u Zygmun-
tostwa na tym wieczorku  dobroczyn-
nym, to jest pojutrze, idź do fryzjera i

przed wyjściem zostaw mi pieniądze.

— Pieniądze są u mnie w biurku.
Weź ile potrzebvjesz, ale nie odchodź

jeszcze odemnie, Helu.

Usiądź tu bliżej, nie jeszcze bliżej,
daj mi twoją rękę i liczmy liście, które

w jesiennym słońcu spadają na ziemię.

— Adamie, ja nie mam czasu, tyle

jest do zrobienia przed tym  wieczor-
kiem. No, daj mi spokój, pocałuj w rękę

i idź do fryzjera, Ta idjotka służąca

znów mięso przypali.. no, dowidzenia

Otworzył okno, przez które bachicz*
nym zapachem wilgotnej ziemi wdarła
się fala rzeżźkiego powietrza... ›

Padały złote liście z drzew.
— A jednak.. jednak to już jesien”

ne słońce.
8 M. Junosza,
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„Wśród prncowników Wileń-
skiej Kasy Chorych wywołały
Wielkie zaniepokojenie uporczy-
Wie krążące pogłoski o mającej
Wkrótce nastąpić redukcji. Redu-
kcja ta ma być podobno zakro-
Ona na“szeroką skalę i potrakto-
Wana zarówno pod kątem perso-
nalnym jak i płatniczym. W
związku z tem, jak twierdzą wta:

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Najpierw zachmurzenie zmien-
ne, potem wzrastające aż do
deszczów temperatura bez znacz-
nych zmian. Ulmiarkowane chwi-
ami porywiste wiatry południo-
we i południowo-zachodnie.

Z MIASTA.
— Zebranie organizacyjne

Wojewódzkiego komitetu do
Spraw bezrobocia. Dnia 17-go
Października r. b. o godz. 5ej
Po poł. odbyło się w dużej Sali
Onfe encyjnej Urzędu Wojewódz-
lego — Pierwsze Zebranie Or-

ganizacyjne Wojewódzkiego Ko-
mitetu do Spraw Bezrobocia.
W zebraniu wzięli udział licz-

Nie zgromadzeni przedstawiciele
Władz państwowych, samorządo-
Wych, duchowieństwa oraz repre-
żentanci sfer gospodarczych, pra-

 
Sy, świata artystycznego i po-
łaczególnych organizacyj  spo-
€cznych.

Po odczytaniu sprawozdania z
działalności Wojew. Komisji do
praw Bezrobocia przystąpiono

do omówienia samej struktury

Organizacyjnej nowego Komitetu
oraz ogólnych zasad pomocy bez-
Tobotnym w tegorocznej akcji,
Przyczem głowny nacisk położo-
Ny został na konieczność udzie-
tnia pomocy w formie zatrud-
nienia.

Następnie zebranie dokonało
Wyboru organów Komitetu oraz
Przewodniczących poszczególnych
sekcyj i komisji rewizyjnej.

Pozostali członkowie Sekcyj
mają być zapraszani do współ-
Pracy przez poszczególnych Prze:
Wodniczących.
— Dni Szop:nowskie W

Wilnie. Komitet „Dai Szopenow-
skich* organizuje jako drugą m-
Prezę artystyczną, poranek dla
młodzieży oraz szerszych warstw
Społeczeństwa, poświęcony twór-
Szości Fr. Chopina, w sali Kon-
Strwatorjum (ul. Końska, wejście
Wprost Ratusza) w niedzielę nad-
chodzącą o g. 12 w pał. po ce-
Nach najniższych od 20 gr. Udział
iorą: prof. Konstancja Święcicka

(śpiew), Halina Kalmanowiczów-
Na, absolwentka Konserwatorjum
Wileńskiego (fortepian), Janina
umorokowa (deklamacje), oraz

Prof. Michał Józefowicz (słowo
wstępne). Bilety w biurze „Orbis”
ickiewicza 11-a, oraz w dzień
oncertu w kasie Konserwato-
rium od g. 11 rano,

SPRAWY MIEJSKIE.
— Stan zabezpieczenia brze

gów Wilji. Jak wiadomo zosta-
ły już zabezpieczone brzegi Wilji
przy ul. Zygmuntowskiej. Brak
kredytów nie pozwala na usku-
tucznienie całego planu regula-
cji brzegów, to też Magistrat idzie
Po linji łatania dziur w miejscach
najbardziej zagrożonych W naj-
bliższym czasie podjęte zostaną
roboty nad zabezpieczeniem brze-
gów na odcinku od spitala Św.
Jakóba do ul. Montwiłłowskiej.
— Roboty kanalizacyjne pro-

wadzone na Zarzeczu zostały już
ukończone na odcinku od rynku
do ul. Młynowej. W związku z
tem w najbliższym czasie wzno-
wiony tam zostanie ruch kolowy.

Wobec rozpoczęcia robót na
ul. Połockiej kondukty pogrzebo-
we kierowane będą na cmen-
tarz przez ul. PopowskKą i Biały
Zaułek.

SPRAWY SANITARNE.
— Ostrożnie z ptactwem w

restauracjach. Władze wojewódz-
kie opracowały projekt uiządze-
nia w Wilnie rzeźni dla ptactwa.
Powstanie takiej rzeźoi jest bar-
dzo aktualne i na dobie, tembar-
dziej, że ostatnio zdarzały się wy-
padki dostarczania do restauracyj
ptaków chorych a nawet zdech-
łych, przez co na poważny szwank
narażane bywa zdrowie korsu-
mentów.

Projekt ten w najbliższym cza-
sie ma być przekazany do Magi-
stratu.

SPRAWY WOJSKOWE,
— Dodatkowe posiedzenie

komisji poborowej. Dla wszyst-
kich tych mężczyzn, którzy we
właściwym czasie nie uregulowa-
li swego stosunku do wolska. od-
będzie się w dniu dzisiejszym do-
datkowe posiedzenie Komisji Po-
borowej.

Komisja urzędować będzie od

godz. 8-ej rano w lokaluprzy ul.
Bazyljańskiej 2.

POCZTA I TELEGRAF,
— Telegramy zagraniczne

w pociągach. Jak już donosiliśmy
władze pocztowe w porozumieniu
z ministerstwem komunikacji
wprowadziły z dniem 1 b m.
przyjmowanie telegramów krajo:
wych i zagranicznych w  pocią-

gach pośpiesznych na terenie

 

 

KRONIKA.
Pogłoski o znacznych redukcjach personal-

nych w Wileńskiej Kasie Chorych.
jemniczeni w najbliższych mie-
siącach nastąpi wypowiedzenie
pracy wszystkim pracownikom
Kasy Chorych zarównow Wilnie,
jak i na prowincji. Po zawarciu
z pracownikami nowej umowy
płace będą znacznie zmniejszo-
ne, przyczem utraci płacę około
20 proc. personelu.

wszystkich dyrekcji P. K. P.
Z depesz zagranicznych jak

nas informują, narazie można
nadawać z pociągów tylko do
Austrji, Belgji, Czechosłowacji,
Francji, Niemiec, Rumunji, Szwaj-
carji, Węgier i Włoch.
— (Częściowe wstrzymanie

komunikacji lotniczej. Wileńska
Dyrekcja Poczt i Telegrafów о-
trzymała powiadomienie, iż w
czasie od 1X 32 r. do 23II 33 r.
samoloty Polskich Linij Lotniczych
„LOT* nie będą kursować na li
nji Bukareszt—Sofja—Thesszloni-
ki i na linji Wilno—Ryga—Tallin,
zaś Międzynarodowe Tow. Zeglu-
gi Powietrznej pizerywa z dniem
1.XI 32 r. komunikację pocztowo-
lotniczą na linji Warszawa—Wro-
cław—Praga na czas bliżej nie-
określony.

Aż do odwołania zatem poczta
nie przyjmuje przesyłek lotniczych
do Bułgarji, Grecji, Estonji, Łotwy,
Norwegji, Szwecji i Turcji, a od
1 listopada nie będzie przyjmo-
wać do Belgji, Danji, Francji,
Holandji, Jugosławii, Węgier i
Nowego Jorku.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Zamknięcie trzech tarta-

ków. W ostatnich czasach wśród
robotników tartaczanych ogrom-
nie zwiększyło się bezrebocie
Przyczyną gwałtownego wzrostu
bezrobocia jest wstrzymanie aż
w trzech tartakach pracy. Za”
mknięte zostały tartaki: Giersze-
tera, Swirskiego i Chwolesa.
W związku z zamknięciem

tych tartaków robotnicy postano-
wili odbyć w najbliższym czasie
konferencję z właścicielami tar-
taków dla omówienia obecnej
sytuacji i wszczęcia wspólnych
kroków celem uruchomienia za-
mkniętych warsztatów pracv

ŻYCIE AKADEMICKIE,
— Swleto Rzeczypospolitej

Akademickiej. W dniu 20 b. m.
o godz. 20ej w Sali Sniadeckich
Ч. S. B. odbędzie się tradycyjne
przyjęcie do Rodziny Akademic-
kiej pod nezwą „Wesoła, Imatry-
kulacja”, połączonej z „Żywą Ga-
zetką'* wszystkich koleżanek i ko-
legów, senjorów i noworodków.
O punktualne przybycie prosi
Czwartek.

SPRAWY SZKOLNE.
— Stan sanitarny dzieci

szkolnych. Prace higjeniczno-
lekarskie w skołach powszech-
nych pozwoliły stwierdzić, że na

ogólną ilość 17134dzieci, — brud-

nych jest 4017, zawszawionych
ześ 3381. W związku z tem przy
musowo wykąpano 1602 dzieci.

Stan schorzenia dziatwy da

się ująć w następujące cyfry:

świerzbę 21, inne choroby skóry

374, gruźlica płuc podejrzzna 8,
giużlica gruczołów chłonnych 58,
choroby rosa 59, choroby uszu
50, jeglica 47, inne choroby oczu

993, wady wzroku 168, choroby
nerwowe |.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dzień Miłosierdzia Chrze-

ścijańskiego na Wileńszczyźnie.
Dziś o godz. 6 wiecz. odbędzie
się przy ul. Metropolitalnej 1 ze-
branie prezydjum i rady Archidje-
cezjalnego Związku Towarzystw
Dobrcczynności „Caritas” celem

ostatecznego omówienia progra-

mu działalności w związku z or-

ganizacją „Dnia Młosierdzia Chrze-
Ścijańskiego" na terenie całej
Archidjecezji wileńskiej, który

odbędzie się w niedzielę 6 listo-

pada 1932 r.
ZEBRANIA i ODCZYTY.

—Dzisiejsza Środa Literac-
Ka, która rozpocznie się o godz.

20,30 w siedzibie Zw. Zaw. Lite--

ratów poświęcona będzie zagad-

nieniom bieżącego sezonu teatral-

nego w Wilnie, a w drugiej czę-

ści urozmaicona zostanie pro-
dukcjami choreograficznemi i re-
cytacyjnemu artystów Teatrów
Miejskich.

ROŻNE.

— Sprostowanie urzędowe.
Na podstawie art. 21 Dekretu w

przedmiocie przepisów prasowych

z dnia 81.1919 r. i z zachowa-

n'em wymagań tego artykułu pro-

szę o umieszczenie niniejszego

sprostowania.
W dn. 12X 1932 r. w Nr. 254

czasop. „Dz Wil.” ukazala się

notatka o rzesomem rozrzuceniu

na na ul Niemieckiej ulotek ko-

munistycznych oraz zatrzymaniu

2-ch komsomolców. Informacja

te są niezgodne z istotnym  sta-

nem rzeczy, gdyż w ostatnich

dniach w synagodze na ul. Nie-

miekiej Nr. 6 żadna literetura

rozrzucana nie była, jak również

nie zatrzymano żadnych komso-

molcėw. :
ESTRIBAL

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną,

 

DZIENNIK WILEŃSKI

Na szluku Goropajewo — Druju.
(Od specjalnego wysłanaika „Dziennika W:l.”).

II.

Okolo poludnia auta-drezyny
dosięgły grzbietu rozlewisk wód

Dźwiny i Dzisny. Poza nami zo”
stały mokradła łąk i torfowisk.

Przecięła je lirja toru kolejowego.

Hymn nasz na cześć pracy czło-
wieka podziela miejscowa lud-

ność. Zbudzono ją z drzemki,

wskazano, że nieużytki można

przekształcić w żyzne pola. Za

przykładem inżynierów kolejo-

wych włościanie poczęli kopać

rowy i osuszać pastwiska. Wślad

za tem poszło podniesienie ceny

gruntów. Tak, jak od wieków, in-

żynier polski stał się znowu pio-

nierem cywilizacji i kultury nad

Dźwiną.
W dorzeczu Dźwiny zmienia

się krajobraz. Na miejsce pustko-

wia zjawiają się osiedla ludzkie.

Coraz ich więcej, coraz liczniej-

sze. Informujemy się o mieszkań-

ców tych okolic. Raz po raz pa-

dają znane nazwiska rodów pol-

skich. Rozsiadło się tu szeroko

ziemiaństwo polskie. Dominja Ło-

pacińskich, Fiedorowiczów, Klot-

tów, Szyrynów,  Zdrojewskich,

Rodkiewiczów, Światopełk - Mir-

skich i wielu innych zajęły znacz-

ne obszary urodzajnych ziem,

przyległych pośrednio lub bezpo-

średnio do nowej linji kolejowej,

Dziś zawisła zagłada nad temi

strażnicami polskości nad Dźwiną.

Klęski nieurodzaju, powodzie i

poborca podatkowy przygięły do

ziemi dworki i dwory polskie.

Wiekowa ekspansja kulturalna

ziemiaństwa cofnęła się. Powo-

jenna organizacja państwa pol-

skiego wysunęła na czoło życia

miejscowego inne walory społecz-

ne i nowe metody działania.

Osadnik, urzęanik polski, nauczy-

ciel i żołnierz KOP. w pasie gra-

nicznym stali się promotorami ży-

cia polskiego na północnym krań-

cu Rzeczypospolitej. Zresztą, jak

wiadomo, nie tylko tu na północy

ale we wszystkich  wojewódz-

twach granicznych. Jest to jednak

element płynny, nie związany or-

ganicznie z ziemią.
Przełożenie toru kolejowego

po przez gęsto zaludnione osiedla

szlacheckie wpuści w krew zie-

miaństwa tutejszego więcej wiary

w siebie, ożywi energję twórczą i

każe szukać nowych dróg podnie-

sienia się gospodarczego.
Na krótki postój zatrzymu-

jemy się w Szarkowszyźnie, która

dotychczas miała 30 klm. od stacji

kolejowej. Stacja kolejowa jesz-

cze w budowie. Do dnia otwarcia
ruchu, tj. do 6 listopada, ma być

zgrubsza skończona. Będzie to

jednak stacja prowizoryczna. Dla-

czego! Dlaczego nie budowana

jest stacja trwała? Po co podwój-

ne koszła budowy? Otrzymujemy

wyczerpujące wyjaśnienie,Koszta

budowy nowej linji kolejowej Wo-
ropajewo — Druja obliczone były

ra 31 miljonów złotych. Gdy pre-

liminarz układano, było jeszcze

znośnie w Polsce. Był to okres

szczęśliwej  konjunktury. Rok

1927. Do roboty przystąpiono z
końcem 1928 r. Już było wtedy
gorzej. Budżet począł się kurczyć
gwałtownie. W 1932 r. okazało
się, że wydać można było tylko
10 miljonów. Ułożono więc tylko
tor kolejowy. Na budynki trwałe

zabrakło pieniędzy. Nie mogą

więc stanąć stacje nowocześnie

urządzono. Nastąpi to dopiero za

kilka lat. Narazie służyć będą bu-

dynki przeznaczone w przyszłości

na mieszkania dla służby kolejo-

wej. Nie będzie nawet wież wodo-

ciągowych. Wodę lokomotywy

czerpać będą z rzek. Tylko przy

uwzględnieniu tego stanu prowi-

zorycznego możliwe jest urucho-

mienie nowej linji.
Czy jednak w latach pomyśl-

niejszej konjunktury nie można

było uzyskać dla tej linji więk-

szych kredytów?

Rzucane to pytanie w prze”

strzeń, gdyż wiem, że obecny pre-

zes Dyrekcji, p. inż. Falkowski,

dopiero od lat 3 tu pracujący, wi

ny nie ponosi. Gdyby jednak po-
przednie dyrekcje były bardziej

zapobiegliwe, możeby nasza jedy-

na nowa linja kolejowa inaczej

dziś wyglądała. :

Wróćmy jednak do rzeczywi-

stości.

Za Pohostem, który ma być

stacją kolejową, tor wrzyna się w

kraj „tysiąca jezior” Brasław-

szczyzny. Błękitne oczy jezior

patrzą na nas z obydwu stron na-

sypu kolejowego. Toną w gasną-

cej zieleni października. Coraz

ukośniej kładzie się słońce na

żyzne pola i bujną ruń ozieminy.

Auta mkną z szybkością 50—60

kłm. na godzinę.

Około godziny 4-ej popołudniu

stajemy w Drui nad Dźwina. Po

stronie przeciwległej szarzeją na

horyzoncie łotewskiego Przydruj-

ska białe mury kościoła Wniebo-

wzięcia N. M. P, wzniesionego

ręką polskiego kanonika ks Kar-

pia.
W. Drui stacja w rozbudowie.

Miasteczko, które wewnątrz po-

siada już stację kolejki wązkoto-

rowej, cieszy się, że otrzyma bez-

pośrednie połączenie koleją nor-

malnotorową z siecią kolei pol-

skich.  Druję czeka rozkwit.

zwłaszcza, gdy wybudowany tu

zostanie wieiki port rzeczny dla

żeglugi na Dziśnie. Dziś jest to

głucha mieścina, której mieszkań-
cy żyli dawniej z przemytu. Dziś
przemyt prawie ustał, tratew pły-
nie coraz mniej, a zboże jest
wszędzie bez ceny.

Na polską Druję cień pada od
zgromadzenia O. O. Marjanėw.
Nie zmieniło się tu nic od szeregu
lat. Ten sam ks. Cikota, ten sam
duch białoruski w owczej skórze
polskiej, te same złe wiatry, wie-
jące od Dźwiny drujskiej na po-
łudnie Rzeczypospolitej. Absol-
wenci gimnazjum O. O. Marjanów,
wychowani w „polskiem* gimna-
zjum w Brasławszczyźnie, agitują
za szkołami białoruskiemi. Owoc
nie daleko pada od jabłoni druj-
skiego Zgromadzenia. Druja i Al-
bertyn pod Słonimem to dwie wy-
znaniowe fortece agitacji biało-
ruskiej na ziemiach polskich.

Był wieczór cichy, ciepły i
księżycowy, gdy ruszyliśmy w
drogę powrotną. Przebyliśmy tra-
sę 89 kilometrową. Za parę ty-
godni regularny gwizd lokomoty-
wy dawać będzie sygnały życia na
najdalszej rubieży Rzeczypospoli-
tej. ih.

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z.A.S.P, w WILNIE.

— Bilet za dramo do Teatru! Jest
rzeczą niemożliwą, ale za minimalną cenę

można pójść dziś 19 bm. o godz. S-ej w.

do Teatru na Pohulance na ostatnie
rzedstawienie  przewybornej  komedji

orstina „Dzika Pszczoła”, która nieci
wesołość na widowni.
— Reduta dawno niewidziana w Wil

nie da tylko jedno przedstawienie głębo-

kiej, wstrząsającej tragedji Schillera „In-

tryga i miłośćć w opracowaniu scenicz-

nem Juljusza Osterwy, — w czwartek

20 bm. o godz. 8-ej w. na Pohulance.
— „Niebski  Ptak'*  Maeterlincka

wzbudził zrozumiałe zainteresowanie w
całem mieście, dla swego fantastycznego
czaru, ubranego w niesłychany przepych

wystawy, kostjumów, dekoracyj, baletu
i efektów świetlnych.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Osta-
tnie przedstawienia „Wiktorji*, Dziś i ju-

tro dwa osłatnie przedstawienia efekto-

wnej operetki Abrahama „Wiktorja i jej

huzar”, z Elną iGstedt w roli tytułowej,
w otoczeniu wybitnych atrystów stołecz-

nych. Nowość ta w pełni powodzenia

schodzi z repertuaru, ustępując miejsca

melodyjnej operetce Kalmana „Księżni

czka czardasza” w nowem opracowaniu
scenicznem i całkowicie nowej wystawie

z Elną Gistedt w rolu tytułowej. Reży-

serja K. Wyrwicz - Wichrowski.

— Koncert Unińskiego. Komitet „Dni
Szopenowskich* łącznie z Wileńskiem

Tow. Filharmonicznem urządza jutro,

w czwartek, dnia 20 października je-

dyny koncert pierwszego laureata tego-

rocznego konkursu Szopenowskiego, Ale-

ksandra Unińskiego. Bilety sprzedaje

biuro „Orbis” (Mickiewicza П-а ой go-
dziny 9—7 wiecz.).

WUW

„Chinchilla Royal“
Najmodalejsze perfumy

do futer
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POLSKIE RADJO WiLNO.
Šroda, dnia 19 paždziernika,

11.40: Przegląd pras. Kom. i czas.
15.15: Progr. dzienny. 15.20: Płyty. 16.00:
Audycja dla dzieci. 16.25: Płyty. 16.40:
Odczyt o Norwidzie. 17.00: Aud. dla
naucz. muzyki. 17.15: Płyty. 17.40: Od-
czyt o młodzieży bezrobotnej. 17,55:
Progr. na czwartek. 18.00: Muzyka ta-
neczna. 18.55: „U wrót żelaznych Du-
па)и" — odczyt. 19.00: Rozmaitości.
19.15: Odczyt litewski. 19.30: „Realizm
w literaturze współczesnej”. 19.45: Pras.
dz. radį. 20.00: Muzyka lekka. 20.55:
Wiad. sport. 21.05: Koncert kameralny.
22.00: „Na widnokręgu". 22.15: Muzyka
taneczna. 22.40: „Krew na perukach“
(z Rewolucji Franc.). 22.55: Kom. meteor.
23,00: Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 20 października,
11.40: Przegl. pras. 12.10: Kom. i

czas. 12.30; Kom. meteor. 12.35: Poranek
szkolny z Filharmonii. 15.15: Progr. dzien
ny, 15.20: Obrzędy ludu polskiego w pie-
śni płyty). 16.00: „Co można zrobić z
kasz?” — odczyt. 16.15: Lekcja języka
franc. 16.30: Kom. Akad. Koła Misyjnego.
16.40: „Naprawa ustroju Polski w XVI w.
odczyt. 17.00: Płyty. 17.40: Odczyt. 17.50:
Progr. na piątek. 18.00: Muzyka lekka.
18.50: „Skrzynka pocztowa nr. 218“, 19.15
Rozmaitości. 19.30: Kwadr. liter. 19.45:
Pras. dzien. radj. 20.00: Piosenki w wyk.
lgo Syma. 20.15: Trasm. Otwarcie „,Te-
atruArtystów" w Warszawie (I akt „Kra
kowiaków i Gėrali“ — Kamińskiego.)
21.20: Wiad. sport. 21.30: Muzyka. 21.45:
Słuchowisko: „Światło w grobie”. 23.30:
Muz. taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Życie i dzieło Norwida.

Dzisiaj o godz. 16,40 przed mikrofo-
nem wileńskim zabierze głos p. Zygmunt
Falkowski, który przypomni radjosłucha-
czom ważniejsze fragmenty z życia i
twórczości Cyprjana Norwida, w związku
z przypadającą rocznicą wielkiego poe-
ty. Prelegent szkicując ważniejsze fazy z
biografji twórcy „Promethidiona* zatrzy-
ma się dłużej na okresie młodzieńczym
poety i ostatnich miesiącach jego życia w
przytułku paryskiem.

ie Dunajem i nad Sekwaną.
‚ „dzisiejszym programie radjowym

wileńskim radjosłuchacze winni zaródić
uwagę na dwie prelekcje, a mianowicie
odczyt prof. Stefana Kempistego p. t.
„U wrót żelaznych Dunaju”, który wygło-
szony zostanie o godz. 18,55 oraz feljeton
p. Elżbiety Minkiewiczówny p. t. „Krew
= nA Rtąkrzy impresją na
ema: ielkiej ewolucji Fra: kiej
(godz. 22,40). ) Za
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Zuchwałe wyrywanie z rąk na ul. Wlina
torebek damskich.

Policja śledcza miasta Wilna

została zaniepokojona coraz czę-

ściej  notowsnemi wypadkami

zuchwałych kradzieży torebek

damskich, tembardziej, że wysiłki

policji, zmierzejące do unieszko-

dliwienia niebezpieczaych oprysz-

ków, w ciągu dłuższego czasu

nie dawały pozytywnych wyni-

ków. Dopiero w dniu wczoraj-

szym policji udało się nareszcie

unieszkodliwić niebezpieczną szaj-

kę i członków jej osadzić pod

kluczem.
Wczorająpolicja śledcza znowu

zaalarmowana została wiadomo-

ścią, że przechodzącą ulicą Mic-

kiewicza p. Tatjana Kowalewska

zam. przy ul. Tomasza Zana 7,

została znienacka  napadnięta

przez nieznanego osobnika, który

wyrwał jej torebkę i zbiegł. W

wyniku przeprowadzonego do:

chodzenia po upływie dwóch go-
dzin policja zatrzymała sprawcę

kradzieży. Jest nim niejaki Leo-

pold Nosowicz, zam. przy ulicy
Flisowej 26.

Z sali sądowell.
Przed interesulącym procesem

żydowskim.

W Wilnie istnieje dobroczynna
instytucja żydowska p. n. „Komi-
tet Pomocy”, założony i utrzymy-
wany przez amerykańską organi-
zację żydów „Dżojnt”.

Zarząd komitetu stanowią nej-
wybitniejsze osobistości Świata
żydowskiego, jak rabin Rubin

sztejn, ławnik Kruk, w-prezes gm.

żydowskiej Leidsznur i wielu in-
nych.
W komitecie tym pracował

niejaki Lewit. Otóż ów Lewit w
r. 1929, stwierdziwszy niedokład-
ności kasowe, doniósł o tem
drogą pośrednią bawiąremu wów-
czas w Wilnie dyrektorowi „Dżojn-
tu”, Gitermanowi, wskutek czego
kierownik komitetu Kac, został
ze stanowiska usunięty. Natomiast
kilku panów z zaisądu, którzy ja-
koby przyczypili się do „powsta-
nia tych nieporządków w Kasie”,
pozostało na zajmowanych stano-
wiskach.

Lewit, który wykrył „niedokła-
dności w kasie", usunięty został
z posady za.. dopuszczenie się
jakoby nadużyć. Sprawa ta wów-
czas oparła się o sąd polubo-
wny, który stanowiło pięciu naj
poważniejszych żydów wileńskich.
Wyrokiem tego sądu Lewita unie-
winniono orsz kazano wypłacić
mu odszkodowanie.

Ponieważ zarząd nie wykonał
"wyroku sądu polubownego—prze-
to Lewit skierował sprawę do
Sądu Pracy.

Po dwukrotnem odroczeniu
sprawa ta wkrótce znajdzie się
na wokandzie po raz trzecl.

Ze względu na to, że w afe-
rze tej zamieszane są najwybit-
niejsze osobistości świata żydow=
skiego, sprawa ta wśród żydów
budzi ogromne zainteresowanie.
 

KRONIKA POLICYJNA.
— Szczegóły zamordowania

Sziosberga. W związku z zamor-
dowaniem Szlosberga w zaułku
Warszawskim, o czem donosiliś:
my już wczoraj, dowiadujemy się
obecnie następujących szczegó-
łów. Szlosberg został zasztyleto-
wany w mieszkaniu swej byłej
kochanki, Marji Silickiej, z którą,
jak twierdzą wtajemniczeni, iniał
on nawet wziąć ślub w koście-
le Ewangelicko - Reformowanym.
Przed rokiem jednak rozszedł się
z nią. Ostatnio Szlosberg znowu
dla nieustalonych narazie powo-
dów zaczął odwiedzać swoją żonę
czy też byłą kochankę, co wy-
wołało wielkie niezadowolenie ze

strony jej obecnego Kochanka
Preńskiego. W fatalny poniedzia-
łek obaj spotkali się w mieszka-
niu Silickiej. Między Preńskim
a Szlosbergiem wywiązała się
bójka, w czasie której Preński
wydobył nagle nóż i uderzeniem
w serce położył Szlosberga tru:

pem.

Jednocześnie zostało ustalone,
że, aresztowany w poniedziałek
wraz z Pieńskim Wł. Sacho, nie:
ma nic wspólnego z zamordowa-
piem Szlosberga, wobec czego
odzyskał on w dniu wczorajszym
wolność. Natomiast Preńskiego
osadzono w więzieniu na Łukisz-

kach.
— Kradną nawet w areszcie. Aresz-

towany za opilstwo A. Klikaszewski zo-
stał osadzony w areszcie Centralnym.
Nazajutrz, gdy obudził się, zauważył, że
w nocy skradziono mu z palca warto-
ściowy pierścionek. Kradzieży tej doko-
nali osadzeni w areszcie Centralnym za-
wodowi złodzieje Czerniawski i Kozirog.
Czerniawski i Koziróg będą mieli jeszcze
jedną sprawę.

—Kradzież koniitur na sumę 600 zł.

W dniu 17 b. m. nieznani sprawcy do-
stali się do fabryki cukierków Połoń-
skiego Alfreda (Wiłkomierska 1), skąd

skradli konfitury wartości 600 zł.

Rewja wirtuozów,

Wśród audycyj muzycznych, środowe

go programu wyróżnia się czterdziesto-

minutowa audycja z płyt gramofonowych,

podczas której usłyszymy najlepszych wir

tuozów świata w tej liczbie Paderwskie-

go, Kreislera, A. Sari, Hubermana, Kie-

purę i in. Początek audycji o godz. 15,20.
Następnie o godz. 16,25 nadany zostanie
kwadrans muzyczny, poświęcony twór-

czości Debussy ego.

Nieco później do V komisarja-
tu policji wpłynął jeszcze jeden
meldunek, a mianowicie że w po-
bliżu ulicy Legjonowej p. A. Gra-
bowskiego (Góra Boufałowa) idą-
cego w towarzystwie swej siostry
i p. Elwiry Bohuszewiczówny o-
toczyło nagle 4 osobników, któ-
rzy usiłowali wyrwać towarzysz-
kom jego torebki, Wszczęty jed:
nak przez niego alarm przestra-
szył napastników i zmusił ich do
ucieczki. Po otrzymaniu tego
meldunku policja niezwłocznie
urządziła pościg, w wyniku które-
go dwóch napastników ujęto. Są
to Norbert SŚwietllkowski, zam.

przy ul. Cedrowej 20, oraz Bole-

sław Michałowski, zam. przy ul.

Swierkowej 13. Obu aresztowa-
nych osadzona w areszcie.

Zachodzi -przypuszczenie, że

wszyscy trzej aresztowani należeli

do jednej szajki złodziei specjali-

stów od obcinania damskich to-
rebek, które tyle niepokoju przy-
sporzyły policji wileńskiej.

  

  

"A JEDNAKŻE
największy wybór

najlepszych

SERÓW
w firmie

IA. St. BANELi s-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 0-49
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Jakiego koloru są twoje oczy?
Barwa oczu zdradza charakter

człowieka...

Oko jest zwierciadłem duszy.

"Takie zdanie rozpowszechnione

było już oddawna u wszystkich na

rodów i to zupełnie słusznie, W

ostatnich czasach jednak impresja

ta nabrała charakteru człowieka

z ręki, z zębów, ust i chodu, przy-

szła kolej na barwę, kształt i wiel

kość oka, jako oznaki danej indy-

widualności.
Zdaniem twórców tej metody,

mężczyźni i kobiety o jasnych o-

czach są bardzo uczciwi i impulsy-

wni, przytem łatwiej dostosowują

się do syluacyj życiowych, aniżeli

ludzie o oczach ciemnych, własz-

cza, jeżeli dane osoby posiadają

jasne oczy w ciemnej oprawie przy

ciemnej cęrze.
Naogół oznaczają czarne oczy

silną zmysłowość, gwałtowną im-

pulsywność, mało zmysłu prakty-

cznego.

Oczy bronzowe są cechą cha

raktėrėw wesolych, towarzyskich,

wydających powierzchowny sąd o
ludziach i sytuacjach.

Najrzadziej spotykane oczy

zielone oznaczają wybitną inteli-

gencję, systematyczność i sumien-
ność. Ь

Oczy szare dowodzą wybitnego

rozsądku, górującego nad uczucio-
wością, a nawet braku serca, przy-
tem opanowanego skrytego chara-

kteru, Zauważyć można u ludzi o
szarych oczach wyrachowanie, gra
niczące ze skąpstwem. Nie zdają
sobie nigdy sprawy, ze swoich
cech ujemnych i tego rodzaju sa-
mosąd nie gnębi ich, a nawet jest
im obcy. Umieją wyzyskiwać ko-
rzystne sytuacje. Toteż towarzy-

szy im zazwyczaj sukces w życiu
Oczy niebieskie świadczą u

mężczyzn o wytwornem,wielkodu

sznem zapatrywaniu się na świat
i ludzi, o głębi uczuć i szlachetnej

dumie.
Kobiety o błękitnych oczach

są wierne i przywiązują się łatwo.

Znaczną rolę w odczytywaniu

charakteru z oczu odgrywa ruch-

liwość oka, kształt i blask. Ludzie
o oczach bardzo żywych są czyn-

ni, posiadają burzliwy tempera: '

ment i reagują silnie na wszelkie

wzruszenia. 8
Oko spokojne, mocno osadzo-

ne, ktėre pewnie i šmialo spoczy-

wa na jednym punkcie, albo w oku
drugiego człowieka, dowodzi dużej
energji i silnej woli. Magnetyze-

rzy i hopnotyzerzy posiadają za-
wsze nieruchome spokojne oczy.

Oczy wąskie są właściwością
ludzi podstępnych, sprytnych o
skrytym charakterze, a nawet zło-
śliwych.

Okrągłe oczy cechują ludzi do-

brych i serdecznych.

Nafuralnie, wnioski co do dane-
go charakteru, możnawyciągnąć z

wyglądu oka tylko wówczas, jeże-

li idą z barwą, kształtem i wielko-

ścią, odpowiadającym poszczegól-

nym cechom.

SIBDOL
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Z KRAJU.
Wystawa w Lidzie.

LIDA (Pat). W) dniu 17 bm. od-
była się w Lidzie wystawa konkur
sów rolniczych oraz przemysłu lu-
dowego z terenu powiatu lidzkie-
$o, otwarcia której dokonał pan
starosta H. Bogatkowski w obecno
ści przedstawicieli organizacyj rol
niczych i licznego społeczeństwa.
Bogato wystąpiły eksponaty Szko-
ły Rolniczej z Berdówki reprezen-

tujące sadownictwo, ogrodnictwo
i hodowlę. Z innych działów bo-
gato przedstawiał się przemysł lu-
dowy, tkactwo, szczególnie kilimy,
oraz eksponaty konkursowe zespo
łów młodzieżowych i Kół Gospo-
dyń Wiejskich, Wystawę organizo
wało Okręgowe Towarzystwo Or-
ganizacyj i Kółek Rolniczych w
Lidzie.

Wieczór chopinowski.

LIDA (Pat). Onegdaj w prze-
pełnionej sali Gimnazjum Państwo
wego w Lidzie odbył się wspaniały
wieczór muzyczno - wokalny, po-
święcony twórczości Chopina, na
program którego złożyło się prze-

mówienie organizatorki wieczoru
p. Kołoszko, prof. tegoż gimnazjum
oraz część wokalno - muzyczna w
wykonaniu uczniów i uczenic te-
goż gimnazjum z udziałem orkiest
ry symfonicznej 77 p. p.

Nieszczęśliwy wypadek podczas zawodów piłkarskich.

Z Lidy donoszą, iż podczas
niedzielnego meczu piłkarskiego
o mistrzostwo m. Lidy na r. b.
pomiędzy drużynami W. K. S.
а Р. К. 5. 5 p. lotniczego wyda-
rzył się nieszczęśliwy wypadek,
a mianowicie, podczas wbijania
piłki do bramki, został uderzony

silnie nogą w bok bramkarz.
Uderzenie było tak silne, iż do-
znał on złamania. prawego żebra
i przewrotu kiszek. Pozatem od-
bito mu nerki. W stanie bezna-
dziejnym bramkarza przewieziono
do szpitala wojskowego, gdzie
walczy ze śmiercią.

Straszne pamiątki powojenne.
W poniedziałek rano mieszka-

niec wsi Siedlicowo, pow. brzes-
kiego Daniel Burdak w czasie
przekopywania studni znalazł na
dnie ukryte miny wojskowe. We-
zwane władze wojskowe wraz z
pyrotechnikiem przybyły na miej-

sce i zakwestjonowały miny. Było
ich 31 sztuk. Są to miny pozo-
stałe jeszcze z wojny polsko bol-
szewickiej. Oddział pionierski w
czasie odwrotu zatopił owe miny
w głębokiej studni, by nie wpadły
w ręce nieprzyjacielskie.

Sprzedali cudzy folwark.
Na terenie gm. kozdrowickiej

organa P. P. zatrzymały dwóch
osobników, Władysław Czewezon-
ka i Piotra Harcimowicza, -którzy
za pomocą sfałszowanych doku-
mentów i plenipotencji sprzedali
folwark Józefino, należący do
Pietkiewicza Alfreda. Folwark ów
za 56 tys. złotych nabył kupiec
z Kozłowszczyzny, Chaim Gurwicz,
który na poczet nabytej nieru-
chomości wpłacił oszustom 2.300

dolarów amerykańskich, 5.000 zł.
oraz w terminie 6 mies. wystawił
weksle gwarancyjne.

Oszuści po zawareiu „pomyśl-
nej tranzakcji” zamierzali zbiec
na teren Rosji sowieckiej. Jeden
z zatrzymanych, a mianewicie
Piotr Harcimowicz pracował przed
rokiem w folwarku Józefino w
charakterze pisarza, lecz za pew-
ne sprzeniewierzenia został wy-
dalony.
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+Wiece] ukradziono
niż kupiono samochodów.

Izba handlowa w Chicago o-
głasza interesującą statystykę o
kryzysie fabryk samochodowych.
W ostatnim roku produkcja samo-
chodów w St. Zjedn. zmniejszyła
się o 45 proc. w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym. W ostatnim mie-
siącu w Chicago skradzino o 600
samochodów więcej aniżeli sprze-
dano.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

Majątek Rockfellera.
NOWY YORK (Pat.) Depresja

gospodarcza dotknęła nietylko
najniższe warstwy społeczne. Z
powodu niej ucierpieli niemniej
ludzie bogaci, a nawet bardzo bo-
gaci. I tak prasa oblicza, że ma-
jątek Rockfellera, który w roku
1929 oceniany był na przeszło
miljard dolarów, stopniał obecnie
do 150 miljonów dolarów. Obec-
nie odnosi się to tylko do ma-
jątku, pozostającego w posiada-
niu Reckfellera. Zauważyć jednak
należy, że przed rokiem 1929
Reckfeller ojciec i syn rozdali na
cele naukowe i dobroczynne 575
miljonów dolarów.

SPORT.
Kusociński zwycięża drugi raz

Iso - Hoile.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

Warszawa, 18 października.
Dziś aa stadjonie Legji odbył

się drugi pojedynek Kusocińskiego
z Iso-Hollą.

Po sobotniem zwycięstwie Ku-
socińskieśo na 2 mile angielskie
Iso - Hollo stanął na starcie biegu
na 5 tysięcy metrów.

Drugi start Iso - Holli, który
jest uważany za najlepszego obok
Lethinena, biegacza Finlandji, wy”
wołał znów ogromne zaintereso”
wanie.

Na trybunach stadjonu zgroma-
dziło się około 10 tysięcy widzów.

Start na 5 tysięcy metrów po-
przedziły zawody lekkoatletėw
warszawskich, którzy osiągnęli na
ogół słabe wyniki.

Koło godz. 16 obaj biegacze u-
stawili się na starcie, a obok nich
Adamczak, Milcz i Żak.

Po strzale startera prowadzić
zaczyna Kusociński, regulując swo
je tempo zegarkiem. Iso - Holo bie
śnie tuż za Kusocińskim, starając
się przy sposobności zagrozić Ku-
socińskiemu i gdy ten nieco zwol-
nil tempo, to natychmiast prowa-
dzenie objąi Finn i plynnym, mia-
rowym krokiem zaczął stopniowo
oddalać się od Kusocińskiego, ale
Kusociński  przeczuł, že Iso-
Hollo chce uciec mu, by w ten spo-
sób nie rozstrzygać walki na fini-
szu.

Kusociński pierwszy kilometr
przebiega w czasie 2 min. 50 sek.
Czas jest bardzo dobry.

Na wirażach prowadzi więc I-
so - Hollo, a na prostych Kusociń-
ski dochodzi Finna i biegnie tuż
koło niego.

Zażarta walka o prowadzenie
powoduje nadzwyczajną emocję,
która przejawia się w okrzykach
tłumu, starającego się zdopingo-
wać Kusocińskiego, ale ten biegnie
wciąż swojem tempem.

Dwa kilometry przebiega on w
czasie 5 min. 54 sek.

Iso - Hollo biegnie wciąż pierw

Sukcesy Walasiewiczówny.
WARSZAWA (Pat). Sensacją

dnia, obok biegu Kusocińskiego
i Iso-Holli był start Walasiewi-
czówny przeciwko sztafecie 4 ra-
zy po 50 metrów. Startowały
sztalety AZS Włarsz., Legji i So-
koła. Walasiewiczówna wpadła
na metę o 15 metrów przed naj-
lepszą sztafetą AZS, która wystą-
piła w bardzo silnym składzie:
Schabińska, Manteufflówna, Gor-
lofówna i Wojnarowska. Czas
Walasiewiczówny 26,4 sek. Dru-
gie miejsce — sztafeta AZS 27,3

szy, a Kusociński tuż za nim. Obaj
biegacze zaczynają dublować pozo
stałych przeciwników. Korzysta z
tego Żak, starając się przez jakiś
czas utrzymać tempo mistrzów, a-
le musi zrezygnować.

Po przebiegnięciu pół dystansu
wiadomem już było, że decydująca
walka rozegra się na ostatniem o-
krąženiu,

Trzy kilometry zawodnicy prze
biegają w czasie 8 min. 41 sek.

Kusociński zwiększa nieco tem
po, a Iso - Hollo nie reaguje i bie-
gnie już teraz za Polakiem.

Na dwa okrążenia przed metą
Iso - Hollo jeszcze raz atakuje Ku-
socińskiego i przez całe okrążenie
trwa mordercza walka. Dopiero
na ostatniem okrążeniu Iso - Hollo
wychodzi, zaczynając prowadzić.
Kusociński biegnie tuż za nim, a
na ostatniej prostej obaj biegacze
biegną pierś w pierś. Mając lepszy
finisz, zwycięża o metr Kusociński.
Czas 14 min. 41,8:sek.

Wynik Kusocińskiego jest do-
skonały. Czas jest nowym rekor-
dem Polski, który dotychczas wy-
nosił 14 min. 42,8 sek.

Do rekordu świata Lehtinena,
który wynosi 14 min. 17 sek, jest
Kusocińskiemu jeszcze daleko, ale
trzeba brać pod uwagę, że dwa ty”
godnie temu w Paryżu Lehtinen
miał 14 min. 45,6 sek., a Iso-Hollo
14 min. 47 sek.

Prócz pokonania Iso-Holli Ku-
sociński osiągnął więc czas lepszy
od specjalisty na tym dystansie
Lehtinena, zasługując jeszcze raz
na miano najlepszego biegacza
świata,

Tuż po biegu Iso-Hollo został
porwany przez tłum na ramiona.
Kusocińskiego oklaskiwano przez
kilkanaście minut.

Startująca dzisiaj Walasiewi-
czówna na dystansie 200 mtr. wy*
grała bieś biegnąc przeciwko szta-
fecie A. Z. S$. w czasie 26,1 sek.

WEW

sek. Trzecie miejsce — sztafeta
Sokoła. Powiodła się również
próba pobicia rekordu Polski w
biegu pań na 800 metrów, zgło”
szona przez  Walasiewiczównę.
Razem z Walasiewiczówną biegła
Nowacka z AZS oraz sztafeta:
400 metrów Manteufflówna i dwa
razy po 200 metrów Gorlofówna
i Wojnarowska. Walasiewiczów-
na uzyskała w tym biegu czas lep-
szy od rekordu polskiego, miano-
wicie 2 min. 24 sek. (rekord wy”
nosił 2 min. 27 sek.). Jest to wy-

Trójbój sportowy
«Sokoła».

W niedzielę w trudnych warun
kach terenowych odbył się zorgani
zowany przez sekcję strzelecką
„Sokoła ciekawy trójbój wojsko-
wo * sportowy.

W) ogólnej punktacji pierwsze
miejsce zajął Kowalewski, przed
Pieczką i Łatwisem.
W kategorji II w strzelaniu, Ka

tkowski przed Pieczką i Brancewi
czem, a w kategorji III zwyciężył
Kowalewski przed Kozłowskim.

Wiśród pań pierwsze miejsce
R: Norejkówna przed Sajkow
ską.
W zawodach brało udział 11 za

wodników. Zawody strzeleckie od
były się w strzelnicy 3 B. Sap.

Obowiązki głównego sędziego
pełnił kapt. Kónning kom. obwodu
P. W. przy 5 p. p. leg. Członkami
komisji sędziowskiej byli p.p. por.
Niepokojczycki i sierż. Skowro-
nek.
Skład Polski na mecz z Włochami.

Za dziesięć dni w Neapolu pił-
karze Polski rozegrają mecz z re-
prezentacją Włoch. 3

Kapitan sportowy P. Z. P. N.
Kałuża ułożył już reprezentację,
która wygląda następująco: Albań
ski, Matjas, Bułanow, Martyna,
Nawrot, Kotlarczyk I i II, Mysiak,
Kossok, Urban, Włodak, Pazurek,
Wilczkiewicz, Riesner, Fontowicz,
Przykucki i Zwiek.

Jak widzimy, w reprezentacji
tej dużo jest młodych talentów, o-
bok starych już rutynowanych pił
karzy, wśród których wyróżnia
się w pierwszym rzędzie Nawrot.

Włosi w tym samym dniu wal-
czą aż na trzech frontach w Cze-
chosłowacji, Jugosławji i u siebie
w Neapolu.

Prasa włoska więksźą uwagę
skierowuje na mecze z Czechosło-
wacją i Jugosławią, Przeciwko Pol
sce, łosi mają wystawić trzeci
skład.

Zobaczymy, czy nasi piłkarze
nie zrobią Włochom niespodzian-
ki, a warto byłoby.

nik doskonały, jeśli weźmiemy
pod uwagę, że nie jest ten dy-
stans specjalnością  Walasiewi-
czówny i że zaledwie przed 4
dniami przybyła ona do kraju po
męczącej podróży morskiej. Za-
imponowała zwłaszcza wspania-
łym finiszem w ostatnich 100 me-
trach. Nowacka skończyła bieg
o kilkanaście metrów z tyłu.

Z innych wyników warto po-
dać bies na 500 metrów, w któ-
rym pierwszy był Maszewski
z Polonji, ustanawiając nowy re-
kord Polski -— 1 min. 6,8 sek. W
skoku wzwyż zwyciężył Pławczyk
(AZS), skacząc na 180 cm. W
sztafecie szwedzkiej zwyciężył ze-
spół AZS w czasie 2 min. 5,4 sek.

LISTY DO REDAKCJI.
Sprostowanie Dyr. Poczt i Telegrafów:

Do Szanownej Redakcji
„Dziennika Wileńskiego”

: w Wilnie.
и W związku z podanym w numerze

257 „Dziennika Wileńskiego" z dnia 15
bm. listem pani K. Rudominowej pt. „Te
legraf powodem krzyżowej drogi”, proszę
o umieszczenie w piśmie następującego
sprostowania:

1) Nie jest zgodne z prawdą twier“
dzenie autorki listu, że nadawca telegra“
mu nr. 2 z Konwaliszek do Głębokiego
opłacił umyślnego posłańca celem nie*
zwłocznego doręczenia telegramu, gdyż
jak stwierdzono, opłaty tej nadawca nie
uiścił.

, Telegram ten doręczono zatem zgo”
dnie z $ 110 Ordynacji telegraficznej, 07
głoszonej w „Dz. Ustaw R, P. nr. 36 p0ž
275 z r. 1931, który postanawia, że tele*
śramy w zamiejscowym okręgu doręczeń:
w których nadawca nie wskazał sposobu
doręczenia „a adresat nie wydał ogólnych
zarządzeń jak postępować z nadchodzą”
cemi pod jego adresem telegramami, do”
ręcza się za pośrednictwem poczty.

ER Nie posiadają cech słuszności uwa”
giautorki Zamieszczone w koūcowych u“
stępach listu, a dotyczące kwestji odszko
dowania, za straty wynikłe z zagubienia
telegramu nr. 7 z Konwaliszek, gdyżzwrot opłaty telegraficznej w sumie 1 zł.
55 gr. oraz oddalenie wszelkich innych
roszczeń *materjalnych zarządzono opie”
rając się na $ 129 tejże Ordynacji, który
w_sposób wyraźny ogranicza odpowie”
dzialność przedsiębiorstwa za nadane te*
legramy tylko do zwrotu pobranej za te”
legramy opłaty taryfowej.

3) Nie jest zatem słuszna uwaga au“
torki listu, że Dyrekcja stosuje nieznane
ogółowi paragrafy gdyż:

‚ a) zarządzenie Dyrekcji będące przed
miotem zażalenia autorki, oparte zostało
na przepisach ordynacji telegraficznej u*
zgodnionej przed wprowadzeniem jej w]
życie z opinją i stanowiskiem sfer na*|
ukowych, handlowych i przemysłowych
po wiakójącej w równej mierze Zarzą

owy jak i s: i jklijentoli. ) zerokie warstwy jego

ы ) przepis o ograniczonej opowie”
dzialności Zarządu Pocztowego za nada*
ne telegramy, jest umieszczony w formie
uwagi na każdym blankiecie telegraficz” |nym.

Prezes inż, Żuchnowicz.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 18. X 1932 r.
Waluty i d. : н

Belgja 123,90—124,2i—123,59.
Londyn 30,69—30,68—30,83—30,53.
= a oazie
owy York ka! 18—8,938— р

Paryž85,01-35,10 34.9. о

Sewojeacja. 173201726wajęarja 120—172,63—171,77.
Berlin 211,85. gii
Tenden fanie jedrolita.

Papiery procentowe:
4%, inwestycyjna 96'4.
47, poż. inwest. ser. 103,25—10"';,
50, konwers. 40',.
6°/, dolarowa55, '|,.
41, dolarowa 49,75.
754 stabil. 53'/,—54,85—53,63.
8'ł, obl. bud. B. G. K. 93,
79), L. Z. ziem, dol. 52.
4; L. Z. ziem 38,75.
4';*w L.Z. m. Warsz. 44,75—44'|,
8%, L.. Z. m. Warsz. 58,82—59,38—60,25
8% L. Z. m. Lubina 48. 1
6% obl. Warszaw y 1926 r. VI em.

33'|,—33.
Tendencja m; eniejsza
Akcje:
Bank Polski 88 Wysoka 46. Haber"

busch 43 Tendencja sł»bsza.
"Pożyczki w No Torksi
Dolarowa 54'),. Dil onowska 58'4. $'а Ы
lizacyjna 52',. Warszawska 41,721:
Sląska 40'4.

WOWTTIEGIZW IZTIE RTPIEA CO OOOWÓARZORADCZÓROC UBEÓDAORKAASCOTEVATTTAPESET TDI IBIIIN TSSRESESS
„[ Rewelacja dnialll Film o niezwykłej warteści

PIERWSZY DŹWIĘKOWY z artystycznej. Film, który poruszył cały świat.

Kino-
Teatr99 OS“

ul.- Wileńska 38.

 

че кмо CASINO |
Wielka 47. tal. 15-14.

 

KINO-
DZWIEKIg" <PAN>

dl. WIELKA 42. Tel. 528.

 

DŹWIĘKOWY «|
KiNQ- TEATR „L U x |

ul. Mickiewicza Nr. 11 tel. 5-62

Webec kolosalnego powodzenia
i na źądanie Sz. Publiczności
jeszcze tylko klika dni!

widział niech śpieszy ujrzeć! Początek о godz. 4-ej, w dnie świąt. e godz. l-ej.

CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEM "siana."
Wspaniała rezlizacja genjalnego mistrza Ernesta LUBICZA. W rol. gł: LIONEL BARYMORE, urocza NANCY CARROLL,
słynny amant PHILIPS HOLMES. To film, który wstrząsną! sumieriem świata. To film, o którym mówić będzie całe Wilno.
UWAGAI Film ten niema n'c wspólnego z obrazem: „CZŁOWIEK KTORY ZABIŁ” który był demonstrowanym w jednem
z kin wileńskich. NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na 1 szy seans ceny zniżone. Peczątek seansów o godz.

4, 6, 8 i 10,20 w sobotę i niedzielę o godzinie 2.

Dziś! Najbardziej miła para kochanków, niezapomnianych

bohaterów filmów: „Wschód Słeńca* i „Siódme niebo*

OI

 

Wywolujący bezustanre huragany šmiechu

 

HAJDA TROJKA z OLGĄ CZECHOWĄ
w roli tytułowej.

 

Janet Gaynor i Charles Farrell " Pozzwzzzc 100 ргос.
Spiewy i tańce rosyjskie. Nad : 0 ie dodatki dźwiękowe. DI

Błękitna Rapsodjakiedzieży ios Początek Tinkaao 6, 8 110,15 wsobotęi edo g 2

 

 

dniowym

sność.

Dziś ostatni dzień filmu rekordowego powodzenia „CZŁ OWIEK-MAŁPA'. O" fm

da alaaiezównenychkomików Flip I Fiep «W Legji Cudzoziemskiej»
obiady

nach wydaje
Stow. Sw.

į RÓŻNE

dobzrman, prawy właści-
ciel może edebrać Anto: Choroby skórne, wene-
kolska 35 m. 1. Po trzy: ryczne i moczopłciowe.

niezgłoszeniu
się właściciela, psa bę-
dę uważał za swoją py

rasy wilk, Po 3 ch dniach
* Przybłąkał się pies | |

uważam za własnesć Zbo- ;

domowe
smaczne | zdrowe pe
znacznie zniżenychce-

adied.
yty, Kazi-

mierzowski 3 w godz.

Kto jeszcze nie| od 12,30 do godz. 5 Oferty listowne zgłaszać
WAŁKI WĄTA l pod adresem Wilno, 1854,э »

TEMA SEATRSTYTIS SI

LEKARZE |
EEENES

Dr. Ginsberg

WILENSKA 3
od godz. 8—1 1 4—3

tel. 567. tylda,

 
DZIERŽAWY |

  

  

353 -1 RADIOTETTTRISAS
Didaje się w dzierżawę
od 1 kwietnia 1933 reku
majątek Galin o 18 kilo-
metrów od Wilna, ornej
zdrenowanej ziemi 75

 

sięcin zmel]erowanych.

Biuro: Jag|
Składy: Ki  

dziesięcin I łąk około 30 Szlewy z długoletnią
„ praktyką leśną, znejący

dziesięcin w tem. 6 dzie praktycznie wszelkie pra-
ce w lesie, jak hodowlę

prowadzenie szkó-

 

TMM
GÓRNOŚLĄSKI

Zjednocz Kop. Górnośl. „PROGRESS“ ko-
pslnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębleńsko, Ma-

Andaluzja, Radzionków, Mysłowice,
Ferdynand i Florentyna.

Wagonowo I od jednej tonny w szczelnie
zamkniętych i zaplombowanych wozach |

dostarcza

M. DEULL wiuno.
EGZYSTUJE OD 1890 R.
iellońska 3 Tel 811.
owska 8 Tel. 989.

ESS
Polecam bardzo dobrą
służącą, umiejącą dobrze

  
   

 

  

7 a tować. Legjonowa 3
: Pe oi, PAPIER d Sto Jerski zaułek 3 m. ek iglastych I owoco- S?

® o OKIEN . wych — poszukuje posa- ”" 343-0: $ i ; Mieszkanie do wynaję- EESTI 4 Węcławowicz. Osobiś= P P
;' 'Ш“ przygotowawcze lekcje d egzamindW Mieszkania IE 2 pokoje,przedpo- Kupno ё poleca na I Per: si ozmówićSię w ma- z: majątku prywat 4

uchnia suche| ; о Е UKA- WLA st i pokoje || ciepie. Kaivaryjska 52, | Sprzedaż okazyjnie do sprzed+ J. SZAMBEDAL cja z Wilnem autobuso. zana prosię kler NA i
<siDCiWoW Sareceński  zauł. dom nia mahoniowa syplalnia, Wilno. W.Pohulanka 14. *s w kierunku Mejsza- * ahaZoewiki tockHrtysta dramatu przygotowuje wprzeciągu Jedne-

е % AE 48—2 Planino zagraniczne w gobeliny, 2 lustra i obraz s goły. 3'0—0
go roku do egzaminów aktorskich w Związku Ar Do wynajęcia Mecelic Mr. 3. 38-2 арайЫ ;9…". e A ч Žas Istn. od 1901 r. (vis avis Sal—————220> ta Lyse, pow. Osirolęka. Nauczycielka z prakty-

—0 0 ką skromnych wymagań
‚ ё 1 ramach. Teatru —20
i tystów Scen Polskich praktycznie i teoretycznie mieszkanie 2 pokoj: i 5 5 d i ka 31 m.3 ERTERRRONAĆ #| udziela lekcji wymowy | deklamacji: grupom ©raz pok. Slucka 17 тЮг- & РОКО[о\ММе mleszkanie €6m Kalwaryjska MET Pol Latarki Elektryczne PRACA | noszakuja - lekcji: snaji

50 zł. tygodniowo
- do wynaję-oddzielnie pp. księżom, adwokatom i nauczycie- mącje od 9 — 10 r. i od Z wygodami y I Baterje Kleszenkowe Edo fa doj

ż m; tia Wiłkomierska 5-a. - ętni-j do dzieci mło
Jom. Waruaki dogodne, dla niezamożnych ulgi. 3—5 pop. 336 —1 SER jakiego dotych- w wielkim wyborze Poszukuję PoE wcha- | więcej znajdzie osoba SZych od 7—12 lat (z ję

le byłe, łówki po "JT rakte ze kasjerki, bufe- mająca znajomości w tu
nie było, na główki pi

zamin wstępny 25 b. m. początek lekcji 27 bm. 314—1 Mebli garnitur bambuso- 3 5 Ład
Zacznie kandydatów tylko osobiście pomię- m aw winie nowe, sprzedam pa AP OE soy okay do Aa:тtėnia“žaraz Kaičiarviėlis ŠE towej może być na wy- tejszej okolicy. Kapitału 5 sny ma

8 — 4 pokoje z kuchnią Mieszkania do wynsję: 2 zl. poleca Wł. Czer- (2: zyk :J. SZAM DAŁ
wygodami zaraz do wy- cia 6 pokoi, łazienka, wiński, ul. Wileńska 42 *%© —! Wilno, W.Pohulanka14 szę svładać w Redakcji zgłaszać: Go za kred <ielka. grz

dzy godz. 6—7 wieczorem. Adres: Stanisław Ja- jazd. Łaskawe oferty pro: niepstrzeba.  Spiesznie "DZ: Wil." pod Nauczy-

Kościuszki 14 słoneczne z ogródkiem vis a-vis— Placu Orzesz- Istn. od 1901 r. (vis a vis Dziennika Wileńskiego Lwów, Wałowa 11.
346 ul. Kościuszki 14. kowej. CJICJCJEJTeatru). —2 0 pod Nr. 368-32. 350

 

 

 

 

nowski, Wileńska 11 (mieszkanie D ra Schei manna).
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H. M. STEPHENSON. 46 pewniejszy siebie, Tego dnia nikt nie zwracał na Niech Pan się z nim skomunikuje. Musi za horyzontem, kiedy dotarł do północno-zachodniej
ь niego specjalnej uwagi. Juž nie bal się, že zostanie Pan do niego jechać, bo pisać byłoby niebez- krawędzi Cotswolds i zobaczył w dole dolinę
: i U ŹSZEM GZ ÓZII zatrzymany, Ktoby myślał o nim w tej stronie piecznie. List Pana do niego byłby z pewnością  Evesham. Od rodzinnych stron dzieliło go tylko
: @ Anglji? ocenzurowany, dwadzieścia mil. +
: Dwie mile za Cricklade zsiadł z roweru i zbedał Chwilowo ukrywam się w przypuszczalnie Schował rower i położył się w lesie. Paląc iajkę

Dalej teren zaczął się zniżać i oczom zbiega

$ ukazała się w dole szeroka, urodzajna dolina Białego

i Konia. Tu Ray, Isis, Derry Brook, Świll Brook i in-

ne strumienie toczą się powoli przez bujne pastwi-

Е ska, lasy i pszeniczne łany, aby potem zlać się w

jedną rzekę i popłynąć przez Oxford i Reading do

к Londynu i do morza. ‘ į
Po drugiej stronie doliny wznosily się gory, nie-

wątpliwie północne Cotswolds, a zaraz za nimi było
Worcestershire i nadzieja ratunku.

Harry wsiadł na rower i zjechał po stokach

Oerkshirskich do wsi Vanborough. Tu  posilił się
bez pośpiechu w głównej oberży i pojechał dalej.
'W godzinę później był w Cricklade.

f Nastrój głupiej ryzykanckiej pewności siebie
: ogarnął go tak gwałtownie, że gdyby spotkał po-
'__ licjanta, byłby go prawdopodobnie zapytał o drogę.

Na szczęście ios oszczędził mu tej przygody. Tak jak
: w Glastonbury i w Wells, w Cricklade tablica kie-

runkowa stoi na środku miasta, Zegar także, Bra-
,kowało kwadransa do drugiej.

Pojechał drogą na Cirencester. Czuł się coraz

bezpiecznem miejscu (kilka mil) od Cotscham.
Żywności mi nie brak.

Zostanę tu jutro i pojutrze. Wirócę po od-
powiedź w drugą noc. Tymczasem zdąży Pan
zobaczyć się z Godfrey'em. Niech Pan zostawi
odpowiedź w miejscu, gdzie Pan znalazł list.

Niech Pan to dla mnie uczyni, dla miłości
Boga i przez wzgląd na naszą dawną przyjaźń.
Niech Pan będzie ostrożny, żeby się policja nie
domyśliła. W najgorszym razie Godfrey nie
zdradzi ani mnie, ani Pana.

Pański nieszczęśliwy przyjaciel
Hary Walters".

Włożył list do koperty i zaadresował do
Thortona, poczem schował go do kieszeni i ruszył w
dalszą drogę.

W. każdej wsi, przez którą przejeżdżał, kupował
trochę żywności. Tu paczkę sucharów, tu pudełko
sardynek, tu tabliczkę czekolady. Ale nigdy dużo
na raz, żeby nie zwracać uwagi. Jechał bez pośpie-
chu, gdyż chciał dotrzeć do miejsca przeznaczenia
dopiero w nocy. Była siódma i słońce kryło się już

przyglądał się gasnącej powoli łunie zachodu. Stop-
niowo odwaga, która mu towarzyszyła przez cały
dzień, ustąpiła miejsca zniechęceniu i znużeniu.
Dawna panika już nie wróciła, zato ogarnęły go wy-
rzuty sumienia.

Był niedaleko od domu rodzinnego, który okrył
hańbą i rozbił. Co z tego, że inni przyczynili się do
jego upadku? Prawie każdy upadły człowiek może
się tak usprawiedliwiać. On przelał krew, on do-
puścił się krzywoprzysięstwa i teraz jeszcze został

, złodziejem.
To, co zamierzał jeszcze zrobić, wyrażało się

,bez ogródek tak: chciał narazić na niebezpieczeń-
stwo i prawdopodobnie zrujnować niewinnego czło-
wieka, żeby uniknąć dalszych następstw swojej wi-
ny. Lecz była to dlań jedyna nadzieja ratunku. Czy
poto przezwyciężył 'tyle przeszkód i niebezpie-
czeństw, żeby wkońcu zrezygnować z wolności?
I ostatecznie dlaczego miałby zgubić doktora. Do-
tychczas szczęście sprzyjało mu bez przerwy. Była
to zaiste dobra wróżba na przyszłość,

(C. d. n.)

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI.

mapę. Miał początkowo zamiar przejechać przez
Cirencester, lecz wydało mu się to nagle niepo-
trzebnem ryzykiem. Nie była to także najkrótsza
(choć prawdopodobnie najlepsza) droga. Lepiej by-
ło zostawić miasto na boku.

Skręcił więc na północ przez Driffield, gdzie
kupił lampkę do roweru. W. Chedworth posilił się
swobodnie i wypalił fajkę. Po głębokim namyśle po-
życzył od gospodarza pióro, poprosił o papier i ko-
pertę i napisał następujący list:

„Szanowny Panie Doktorze!
Tylko rozpacz mogła mnie skłonić do zwró-

cenia się do Pana z prośbą o ratunek. Wiem, że
narażam Pana na niebezpieczeństwo, wiem, że .
dopuszczam się podłości, ale nie widzę innego
wyjścia.

Mam coprawda przyjaciela, który powinien
mnie ratować, mianowicie Eryka Godfrey'a z
Malling w Sussex. Pan wie, jaki on ma związek
z mojem nieszczęściem. Byłbym się zwrócił do
niego, gdyby nie to, że okazało się niemożliwem,
Próbowałem tam dotrzeć, ale zabrakło mi sił,

 

 

    

  

   

    
  
     

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.  
 


