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Administracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu druke ogłoszeń, 

  

NIEM    ECKIE ZBROJENIA 
w teorii I w praktyce. 

Wysuwając hasło „równości zbro 

jeń* i inaugurujące swą notą do rządu 

francuskiego prowokacyjny sezon po 

lityki międzynarodowej Niemcy 

spekulowali na rozbieżność poglądów 

wśród wielkich mocarstw. Liczyli się 

    

z tem, że Francja oczywiście przeciw 

stawi zasadniczo ich żądaniu 

„Gleichberechtigung*, Włochy je za 

sadniczo poprą, natomiast Anglja i 

się 

Stany Zjednoczone zechcą wdać się 

w rozważania i rokowania na ten te 

mat, a podczas tych rokowań — jak 

to dotychczas praktykowano np. w 

kwestji reparacyj, znajdzie się formu 

ła kompromisowa, dająca Niemcom 

choćby część upragnionego prawa do 

zbrojeń. 

Dla wywarcia bezpośredniego na 

cisku na wielkie mocarstwa, Niemcy 

zdecydowały się na dalsze posunięcie; 

nie starczyła im nota do rządu fancu 

skiego. Postanowili tę notę poprzeć 

czynem. Ogłosili mianowicie, że nie 

wysyłają więcej swej delegacji do Ge 

newy na posiedzenie prezydjum kon 

ferencji rozbrojeniowej, zagrozili za 

tem bojkotem tej konferencji. Żywili 

przytem niepłonną nadzieję, że groź 

ba bojkotu Genewy wywrze piorunu 

jące wrażenie i skłoni mocarstwa da 

ustępliwoś Absencja Niemiec na 

konferencji rozbrojeniowej narusza 

   

łuby również możliwości porozumie 

nia w całym szeregu międzynarodo 

wych zagadnień, a więc i wrześniowa 

sesja Ligi Narodów i zapowiedziana 

na początek zimy wielka światowa 

kenferencja gospodarcza. 

Rachuby niemieckie, że groźba 

bojkotu Genewy będzie klinem, wbi 

tym między Francję z jednej strony, 

a Anglję i Amerykę z drugiej — okaza 

ły się fałszywe. 

Próba wymuszenia, przedsięwzię 

ta przez Niemcy w drodze zapowiedzi 

bojkotu konferencji rozbrojeniowej, 

wywołała reakcję, ale w kierunku dla 

Niemiec zgoła nieprzewidzianym, a 

też i zupełnie niepożądanym. 

Bo oto rząd angielski ogłosił teore 

tyczną deklarację, w której wręcz od 

mawia racji zarówno niemieckiemu 

posiulatowi „Gleichlaerechtigung“ jak 

i metodom, jakie w celu zrealizowania 

tego postulatu rząd niemigeki stosuje. 

Deklaracja angielska stwierdza, že 

rozpętanie w obecnej chwili ostrego 

konfliktu przez groźbę bojkotu Gene 

wy, jest zarówno „nierozumne* jak i 

„Bie na czasie*. Ale nietylko to! Ana 

lizując istotę sporu t. j. niemieckie żą 

dania równości zbrojeń — rząd angiel 

ski oświadcza stanowczo, że „nie mo 

że popierać lekceważenia 

zuń traktatowych*. 

zobowią 

Oznacza to nie 

dwuznacznie, że Anglja stanowczo 

sprzeciwia się wszelkim zakusom na 

Traktatu 

Wersalskiego i nie zamyśla godzić się 

postanowienia wojskowe 

na zachcianki niemieckiej kamaryli, 

prącej do uzbrojenia Niemiec dla ce 

lów odwetowych. 

Deklaracja rządu angielskiego kła 

dzie kres spekulacji nienjieckiej na 

rozbieżność poglądów trzech wielkich 

mocarstw: Francji, Anglji i Stanów 

Ponadto obala ona 

kolportowane gorliwie 

przez prasę niemiecką, że właściwie 

wrogiem  „Gleichberechtigung“ jest 

tylko Francja i jej sprzymierzeńcy, 

zaś inne mocarstwa byłyby skłonne 

Zjednoczonych. 

sugestje, 

zaaprobować tezy niemieckie. Odpo 

wiedź Anglji 

przeciwstawia się takim domniema 

kategorycznie i jasno 

niom. 

Ale — i to musimy mieć wciąż na 

uwadze -— deklaracja angielska jest 

wywodem o cechach nawskroś teore 

trcznych, mającym bezprzecznie wiel 

   

kie walory jako odgrodzenie się An 

gljj od dyplomatycznych sugestyj 

niemieckich, jednak de facto nie mo 

gącym zmienić ani przeszkodzić te 

mu, co od długiego czasu w Niem 

czech dzieje się na polu obchodzenia 

postanowień Traktatu Wersalskiego 

w dziedzinie militarnej. 

Bo Niemcy prowadzą podwójną 

nie zmagają się na fo 

  

grę: jednocz 

rum dyplomatycznem o prawo zbro 

jeń (piszą memorjały, prowadzą przez 

swych ambasadorów rozmowy. grożą 

sparaliżowaniem obrad międzynaro 

dcwych konferencyj i t. d.) a je 

Gnocześnie faktycznie zbroją się i 

szkolą obywateli dla przyszłych swych 

miljonowych armij. A przykładów 

riamy wiele nawet z dni ostatnich, 

jak ostatnie rozporządzenia Hinden 

burga o obozach „przymusowej pra 

cy", będących właściwie odtworze 

niem aparatu mobilizacyjnego, — lub 

najświeższy dekret o „Ertuchtigung 

der Schuljugend*, wprowadzenie re 

żimu wojskowego w ćwiczeniach fizy 

ołach niemieckich i pod 

danie całego aparatu wychowania fi 

  

    

zycznego w szkołach pod rozkazy ge 

nerała Reichswehry. 

„Stahlhelm* i urmabteilungen“. 

„Reichsbanner““ į inne organizacje mi 

litarystyczne — wszystko to jest reali 

zacją „Gleichberechtigung“, zanim je 

szcze areopag międzynarodowy wypo 

   

    

wiedział się o prawie do „równości 

zbrojeń”. 

Anglja i Ameryka podzielają stano 

wisko Francji, uznając, że przyznanie 

Niemcom prawa zbrojenia się byłoby 

„tragicznym paradoksem*, Dobrze, że 

to zrozumiały. Jest to wielkie uspoko 

jenie dla świata, że zakusy niemieckie 

spotykają się z tym teoretycznym 

sprzeciwem. 

Ale mimo tego pozostaje otwarta 

kwestja faktycznego zbrojenia się Nie 

miec, omijania w praktyce postano 

wień traktatowych. Póki więc Niemcy 

nadal się będą zbroić, wszyscy, któ 

rym zależy na pokoju, wszyscy praw 

dziwi zwolennicy pacyfikacji Europy 

— nie mogą myśleć o obniżeniu włas 
nego pogotowia zbrojnego. 

Dlatego też. ci u nas — którzy opo 

wiadają się za redukcją tego pogoto 

wia — póty nie mają najmniejszej ra 

cji w swem stanowisku, póki w Niem 

czech gen. Schleicher i jego pomocni 

cy realizują zamysły odwetowe. 

Nie o to bowiem chodzi właściwie, 

jak się toczy niemiecka gra o prawo 
de zbrojenia się, lecz o to, że niemice 

kie siły zbrojne bez względu na trak 

taty rosną z dnia na dzień. 

M. 

Niespodzianka. 
LONDYN, (Pat). „Times“ stwierdza dzi- 

siaj, że rozezarowanie przeważnej części © 
pinji niemieckiej z powodu stanawiska An 
glji może być porównane ze zdumieniem z 
powodu wypowiedzenia wojny przez Aang! 
ję w roku 1914. Czytelnicy niemieccy w da 
nym wypadku może także przypuszczali że 
Llicyd George jest rzecznikiem opinji angiel 
skiej gdy we wczorajszej rannej prasie nie 
mi j wystąpił na rzecz Niemiec. Zreszią 

publiczna Niemiec jest stale balamu 
ccna jeżeli chodzi o istotny wyraz opinji ża 
granicznej. 

Niemieckie gazety konstruują obecnie ti 
kcję © nagłej zmianie w polityce angielskiej 
a nawet łudzą się, że deklaracja rządowa sta 
nowi kontrast w stosunku do angielskiej opi 
nji publicznej. 

wnież inne dzienniki agielskie stwier 
dzają, że deklaracja była dla Niemiec naj 
większą niespodzianka, 

   

  

   

  

   

A Sowiety ironizują. 
MOSKWA (Pat). Memorjał angielski w 

sprawie zbrojeń niemieckich wywołał w pra 
sie sowieckiej liczne komentarze. Prasa na 
zywa ge memorjałem kompromisu. Memor 
jał niemiecki który postawił na porządku 
dziennym sprawę rewizji traktatu wersals- 
kiego podniósł zarazem szereg problematów 
godzących w interesy angielskiego imperjałi 
zmu który weale nie chce przystosować się 
do nowego układu sił w Europie. Wystarczy 
mu osłabienie Franeji. Dlatego to memoraun 

  

dum angielskie wspomina że łańcuchy wersai 
skie są święte, 

„Krasnaja zwiezda* irenizuje, 
styczny ton odpowiedzi francuskiej na me 
merjał jest obliczony na efekt w Ameryce, 
p em pisnio stwierdza że redukeję woj 
skcwege budżetu we Francji osiągnięte dro 
ga kcmpresyj trzeciorzędnych wydatków ad 
ministracyjnych nie zaś kesztów zbrajeń. 
Pismo wskazuje na wzrastający 

zy Franeją a Anglj. 
Francja będzie manewrowała dookoła pro 

ktu Hocvera by pod jego osłoną obronić 
ykalnašė emu wersalskiego, zabezpie 

ćzająe francuskim kapitalistom kegemonję 
w Europie. 

    

   

    

    

      
   

  

   

    

Co mówią Amervkanie. 
NOWIY YORK (Pat). „New York Times“ 

w artykule redakcyjnym omawia solidarno: 

i Franeji w sprawie żądań niemi 
iennik uważa że Wilhelmstrasse pró 

bewała wykryć, czy pakt kensuliatywny fran 
cusk6-angielski, o którego zawarciu pisały 
gazety lendyńskie, jest rzeczywistością. Odpo 

ź Anglji zdaje się potwierdzać niemiecką 
chawę. Omówiwszy poszczególne punkty od- 
pewiedzi angielskiej, dziennik zaznacza, ż 
ten noty jest niezwykle ostry. Odpowiedź 
angielska zapewne aburzy nacjonalistów 
niemieckich, powinna jednak zmusić ieh do 
myślenia, zanim spróbują gwałtów na włas 
ną rękę. 

„New York Herald* stwierdza, że Anglja 
edpoówiedziała tak samo jak w roku 1914, 
Odpowiedzi tej nie można uważać za niemą 
drą. Choeiaż Anglja nie lubi hegemonji Fraa 
€ji na kontynencie, przeważa w niej poczu 
cie instyktowne potrzeby stabilizacji stosun 
ków w Eurcepie. Stabilizacja oparta na fran 
cuskiej potędze militarnej, może jest niezada 
walniająca, jednak chwilówe niema Iepsze- 

a. Ostrość odpowiedzi angielskiej 
spowcóowana została irytacją z powodu gła 
pcty niemieckiej dyplomacji, która zmusiła 
Anglje dc tego wyboru. mo kończy swe 

s6dy krytyką Ligi Narodów zgodnie z 
tezą partji republikańskiej, której jest orto 
doksyjnym organem. 

     

      

     
   

  

  

    

! Włochy solidaryzują się 
z W. Brytanią. 

LONDYN, (Pat). Zdecydowane 

stanowisko. zajęte przez Wielką Bry 

tanję w sprawie zbrojen niemieckich, 

aprobówane w Paryżu i Waszyngto 

nie, wywarło także wpływ w Rzymie 

Ambasador włoski w Londynie Gran 

di odwiedził wczoraj po południu ini 

nistra Simona i oświadczył mu z po 

lecena Mussoliniego, że Włochy cał 

kowicie solidaryzują się ze stanawis 

kiem brytyjskiem i gotowe są pop 

rzeć wszelką inicjatywę Wielkiej Bry 

tanji w Genewie, zmierzającą do sku 

tecznego rozbrojenia na zasadach, 

wyłuszezonych w części V deklaracji 

brytyjskiej. 

  

Reorganizacja wyższego szkolnictwa 
w Sowietach. 

MOSKWA, 20. 9. (Pat). Ogłoszo 
my dziś dekret © reformie szkełnietwa 
wyższego zawiera niezwykle sensacyj 
ne ustępy. Poza wprowadzeniem egza 
minów wstępnych, przejściowych i 
dypicmowych powraca się również 
do systemu dyplomowego, przywraca 
się także tytuły naukowe asystenta i 
docenta, zakazuje się organizacjom 
studenekim, nawet partyjnym, jakie 
gokolwiek wtrącania sie do zarządzeń 
dyrekcji uczelni i profesorów. Dekret 

    

przewiduje pozatem w wypadku cięż 
kich przekroczeń dyscyplinarnych 
możliwość wydalenia ma okres od ro 
ku @о 5 lat; bez prawa uczęszezania 
do innej wyższej uczelni. 

Powedem wydania tego dekreiu 
byłe ogólne rezłuźnienie dyscypliny 
i takt. że niektóre wyższe zakłady nau 
kowe często wypuszezały specjali 
stów, stojących na |joziomie technika, 
a nie inżyniera. 

Zaostrzenie konfliktu 
między komisarycznym rządem pruskim a Sejmem 

krajowym. 
BERLIN, (Pat). W kołach politycz 

nych krążyły dziś pogłoski o zaostrze 
niu się w ostatniej chwili konfliktu 
między komisarycznym rządem prus 
kim a sejmem krajowym. Już wczoraj 
na audjencji u prezydenta Hindenbur 
ga zażądał kanclerz Papen w ultyma 
tywnej formie od przewodniczącego 
sejmu Kerrla uchylenia uchwały sej 
mowej, zwalniającej pruskich urzęd 

  

ników krajowych od obowiążku po 
słuszeństwa wobec rządu komisarycz 
nego. W razie nieuwzględnienia tego 
ultimatum rząd Rzeszy — ja kpodkre 
ślają koła polityczne — nie cófnie się 
nawet przed rozwiązaniem Sejmu, u 
ważając, że uchwała parlamentu kra 
jowego narusza spokój j godzi w po 
rządek polityczny kraju. 

To niemożliwe. 
BERLIN. 20. 9. (Pat). Narodowo 

socjalistyczna korespondencja partyj 
na komunikuje: W czasie audjencji 
u prezydenta Rzeszy przewodniczący 
Sejmu pruskiego Kerl oświadczył. że 
projekt unji personalnej Prus i Rze 
szy nie znajdzie w Sejmie wymaganej 
większości. Wyjście z sytuacji byłoby     

możliwe, gdyby wybrany przez Sejm 
premjer pruski został, równocześnie 
kanclerzem Rzeszy. Przewodniczący 
Sejmu wskazuje jednak niedwuznacz 
nie, że obecny kanclerz nie ma wido 
ków.na uzyskanie większości w Sej 
mie pruskim. 

  

  

  

Prezydent Rzeszy 

sGierze udział w manewrach 

na pograniczu polskiem. 

BERLIN, (Pat). Prezydent Hin 
denburg przybył w dniu 20 b. m. do 
Fuerstenburgu. aby wziąć udział w 
manewrach jesiennych Reichswehry 
odbywających się na pograniczu pol 
skiem. Prezydentowi Rzeszy towa 
rzyszy minister Schleicher w oto 
czeniu oficerów. Na terenie, na któ 
rym odbywają się manewry, panuje 
niezwykłe ożywienie. W szkołach 
przerwano lekcje j zamiast tego urzą 
dzono wycieczki do okolic, gdzie zor 
ganizowano wycieczki. 

Wszystkie dzienniki ogłaszają ob 
szerne sprawozdania swoich specjal 
nych korespondentów o przebiegu ma 
newrów. Prasa przypomina, że w ma 
newrach nie biorą udziału attaches 
wojskowi Francji, Polski, Belgji i Ru 
munji dlatego, gdyż państwa to nie za 
prosiły na swoje ćwiczenia jesienne 
oficerów niemieckich. 

Wiceminister Lechnicki w gronie dawnych kolegów. 

  

W; lokalu Yacht—Klubu Polski odbyło się 
przyjęcie na cześć wiceministra Tadeusza 
Lechnickiego, urządzone przez Związek b. 

słuchaczy Akademji Eksportowej w Wiedniu 

Na ilustracji naszej widzimy p. wicemi- 
nistra Lechnickiego (siedzi drugi od lewej 
strony) w gronie dawnych kolegów handlow- 
ców i dyplomatów. 

USS VY ATRI TTK TI IATA TPS ECOWZEA 

Gandhi rozpoczął głodówkę. 
4 

POONA (Pat). W: dniu 20 b. m. rano 
Gandi miał po raz pierwszy nie przyjąć po- 
siłku. Jak wiadomo Ghandi nie zgodził się 
na warunkowe odzyskanie swobody i posta 
nowił nie opuszczać więzienia do czego zre- 
szta rząd angielski nie zamierza go zmus 
Ghandi przyjął w więzieniu szereg delegacyj 
różnych warstw społecznych hinduskiego 
m. in. delegację parjasów. 

    

  

  

   

POONA (Pat). O godzinie 12 w południe 
Gandhi oświadczył, że rozpoczął straj głoda 
wy. 

Dr. Kowarskli 
POWRÓCIŁ 

przyjmuje od 9— 10, 4'/,—57/,. 

  

  

Wylazd ministra Zaleskiego 
da Genewy. 

We wtorek, dnia 20 bm, w połud 
nie wyjechał do Genewy na sesję Ra 
dy Ligi Narodów minister August Za 
leski w towarzystwie dyrektora gabi 
netu min. spraw zagr., p. Marjana Szu 
mlakowskiegowi sekretarza osobistego 
p. Karola Kraczkiewicza. 

Minister Zaleski przybędzie do Ge 
newy w dniu 21 bm. w godzinach po 
południowych, a na wyznaczonem na 
przedpołudnie tegoż dnia- pierwszem 
posiedzeniu prezydjum Konferencji 
Rozborjeniowej , reprezentować bę 
dzie Polskę szef delegacji ekspertów 
wojskowych. gen. Burhardt—Bukac 
ki. (Iskra). 

Piękna inicjatywa. 

i 
łu łódzkiego ZKZ odbyło słę we wto 
rek na st. Łódź—Kaliska zebranie fun 
kejonarjuszów PKP, na którem posta 
ncwiono utworzyć komitet budowy 
pomnika ku czci bohaterskich lotni 
ków por. Żwirki i inż. Wigury. Zgro 
madzeni zebrali między: sobą doraźnie 
600 zł.. deklarując ponadto 1 zł. mie 
sięcznie od każdego pracownika PKP 
do ezasu zebrania dostatecznego fun 
duszu. 

   

Dalszy spadek bezrobecia. 

Według danych Państwowego 
Urzędu Pośrednictwa Pracy, liczba 
bezrobotnych na terenie całego pań 
stwą wynosiła w dniu 17 bm. 156.390 
osób, co. stanowi spadek w stosunku 
do porzedniego tygodnia sprawozdaw 
czego o 9. 754 osoby. 

Projekt obniżenia płac 
w Czechach. 

PRAGA, 20. 9. (Pat). Na pierwszem 
po terjach posiedzeniu rady mini 
strów referował minister skarbu bud 
żet państwa na rok 1938, przyczem, 

podkreślając konieczność utrzymania 
budżetu, wystąpił z projektem reduk 
cji zarówno wydatków rzeczowych, 
jak i personalnych. Projekt ministra 
skarbu nie jest zatem niczem innem, 

jak tylko oficjałlnem wystąpieniem z 
kwestją obniżki poborów pracowni 
ków państwowych, która od: dłuższe 
go czasu wydawała się nieuniknioną 
jako jedyny środek zrównoważenia 
budżetu. Rada ministrów riie zajęła je 
szeze w tej sprawie stanowiska. Kwe 
stja ta omawiana będzie zarówno w 
komitecie gospodarczym, jak i polity 
cznym rady ministrów. 

Manewry wojsk francuskich. 
PARYŻ (Pat) Wtzoraj rozpoczęły się kom 

binewane ćwiczenia armji francuskiej. © świ 
cie wyruszyły samoloty obu stron walezą-, 
cych uprzedzając w ien sposób akcję wojsk 
lądowych. Manewry odbywają się w okoli- 
each Marny. 

5DŹ, (Pat), Z inicjatywy oddzia 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty: 

Pod czujnem okiem władz państwowych 
USA, 2 lata pociła się grupa inżynierów i 
statystyków amerykańskich nad położeniem 
gospodarczo społecznem swego kraju, by wre 
szee ogłosić ponury raport Treść raportu jest 
taka: przemysł Stanów Zjednoczonyc osiąg 
nął szczytowy punkt swych możliwo: obe 
cnie niemożliwą rzeczą jest utrzymać dawne 
status quo poięgi gospodarczej Stanów. Prze 
ciwnie: po upływie dwóch lat, bezrobocie w 
Ameryce osiągnie 20,000,000 osób, chyba że 
nieznany genjusz zdoła powstrzymać wzrost 

ekonomicznego Inflacja mogłaby 
zynieść Ameryce chwilową „prosperity”, za 

to potem nastąpiłoby jeszcze dotkliwsze zao 
strzenie kryzysu 

PO 
4 tygodnie trwa już strajk w angielskim 

przemyśle bawełnianym w okręgu Lancashire 
Dobrze zorganizo i solidarni robotnicy 
mie godzą się na obniżkę płac Z drugiej strony. 
przemysłowcy tłumaczą interwenjującecu Rzą 
dowi, że muszą obniżyć płace, bo inaczej sa 
ini zginą wraz z całym przemysłem bawełnia 
nym Anglji Strony nie ustęp i strajk trwa 

Tymczasem warto zwrócić uwagę na parę 
momentów: 

  

    

        

    

    
     

1 ny w jabrykach angielskich są 
: 2) angielski eksport wciąż się: 

, « to wobec rozbudowy przemystu ba 
nego w inych krajach; 3 robotnik: an 

giclski jest bar drogi To wszystko razem 
pczwała zwycieskim konkurentom wypychać 
produkły angielskiego przemysłu bawełnia 
nego z rynków światowych 

     

  

Czy wobec tego olbrzymi przemysł baweł 
niany Anglji ma upaść? Zdaje się, że bez una. 
wocześnienią warsztatów produkcji, bez obni 
żki płac bez spe nych ułatwień na rynkach 
zbytu — bawełniany przemysł angielski po 
ciągnie niedługo. Trzeba reorganizacji od pod 
staw 

Ti 
W czasach kryzysowych zastraszająco roz 

mnażają się różne taryty celne Dochodzą czę 
sto do absurdu Zazwy j wywołują represje 
celne ze strony inn. państw których cksport 
cierpi na tem i w rezultacie następuje duże 
zmniejszenie cyfry wywozu kraju stosującego 
stawki protekcyjne 

Ostatnie _ posunięcia 

  

    

  

    

    

rządu francuskiego 
wskazują, że dąży on do obalenia zawadzają 
cych mu barjer celnych Być może jest to wy 

  

nik działalności potężnego Związku Przemys 
łów Eksportujących, który postawił sębie za 
cel obalenie systemu kontygentów oraz sta 
wek protekcyjnych Konwencje handlowe za 
warte z Belgją, Hiszpanją, Portugałją Wło 
chami itd — każą się spodziewać, że Francją 
pójdzie dalej tą drogą Czyżby powrót do sys 
temu wolnych obrotów międzynarodowych? 

Т 
W walce o jaką taką egzystencję, o likwi 

dację rozpiętości między cenami artykułów 
przemysłowych a rolnych — sfery rolnicze w 
Polsce wysunęły takie żądani 

1) obniżenie cen wyrobów przemysło 
wych do poziomu wskaźnika cen produktów 
relnych, a więc o 30 proc; 

2) obniżenie stopy procentowej; 
3) obniżenie kolejowych taryf przewozo- 

wyeh w tym stosunku, w jakim zmniejszyły 
się wskaźniki cen produktów rolnych; 

4) obniżenie opłat miejskich i samorządo 
wych jakie obciążają obecnie handel rolny 
w Polsce możliwie o 50 proc. 

To są pierwsze 4 tezy sfer rolnych do zre 
alizowania 

si 
Wskaźniki cen w sierpniu wykazały dalszą 

zniżkę Artykuły rolne spądły o 24 proc Nato 
miast rażący jest dalszy wzrost artykułów 
Przemysłowych o 2 proc Jak „widzimy „noży 
ce cen", czyli rozpiętość między cenami arty 
kułów przemysłowych, a rolnych, wciąż się 
rozłażą Sytuacja rolnietwa pogarsza się 

A 
W dobrych czasach z pobłażliwością pa 

trzy się na poezątkujących konkurehtów Mó 
wi się: niech się ta „mucha* pożywi Inaczej 
jest, jak bieda przyciśnie Wtedy każda „BU 
cha* denerwuje Właśne organizacje kupieckie 
domagają się u czynników miarodajnych. lik 
widacji nadmiernego handłu ulicznegi i domo 
lerężnego, jakoteż t zw „łapactwa” Pozatem 
niektórzy kupcy wystąpli przeciwko koleja: 
rzom, którzy mając bezpłatne bilety po tań 
szych cenach przywozili sobie towary z Łodzi 
i Bielska a nawet sprzedawali Kupcy składa 
ją petycję do Ministra 

ВОУ 
Koń czy krowa? Co się lepiej opłaci? — 

zapytuje ostatni „Tygodnik Rolniczy” i do 
chodzi do wniosku, że przy obecnej biedzie 
lepiej opłaca się krowa. Zwłaszcza w zimie 
koń jesi. darmozjadem A krowami bez szkody 
dla zdrowia i wydajności mlecznej — można 
crać, bronować i zwozić z pola Byleby nie 
przemęczać, to nawet mleko będzie tłuściej 
sze Tylko trzeba używać inne chomonty, któ 
re można nabyć w Towarzystwach Rolniczych 

Marnie jest na wsi jeżeli z konia zjeżdża 

    

  

  

się na krowę Czang 
i 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA (Pat) GIEŁDA. Londyn: 
31 — 30,84; Nowy York 8,92 — 8,90; Paryż 
34,965 — 34,88; Szwajcarja 172.25 — 171,82. 
Barlin 212,31. 

Tendencja niejednolita. 

Akcje: Bank Połski 86 — 87 — 86,75; 
Cukier 19; Modrzejów 3,40; Rudzki 5.50, 
Starachowice 9 — 9,40; Haberbusch 43. Ten 
dencja stalsza. 

  

ZBOŻOWIA. 

WIURSZAWA, 20. 9. Na dzisiejszej gieł- ' 
dzie zbożowej notowano: żyto 16,50 — 16.75, 
pszenica jedn. 28,50 — 29, zbierana 28 — 

   
28,5, owies jedmolity 16,5 — 17, zbierany 
15,25 — 15,75, jęczmień na kaszę 16 — 16,5, 
jęczmień. browarny — 18 — 19, jęczmień 
browarny wyżej standartu ponad notowania 
gryka 17 — 19, groch jadalny 26 — 23. 
peluszka 18 — 20, siemię Iniane 32 — 34, 
koniczyna biała surowa 120 — 160, koniczy
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MARIJA MILKIEWICZOWA. 

Кв JE NR 

WIOSKA OBŁĘDU. 
Na Wileńszczyźnie, wpobliżu gra 

niey litewskiej o pół godziny furman 
ką od stacji Olkieniki — leży Deksz 
nia. ' 

Wzdłuż wiejskiej, piaszczysto—bło 

tnistej drogi, rozsiadły się małe, ubo 
żuchne chałupki kryte strzechą i nie 
wiele większe domki, kryte gontem. 
Na końcu wsi wznosi się budynek dwu 
piętrowy. małowany na niebiesko, a 
opodal stoi szara bożnica, gdyż Dek 
sznię zamieszkują rolnicy Żydzi. 

Jak we wszystkich wioskach tego 
typu — na płotach schną gałgany i 
ociekają garnki. wetkrięite do góry 
dnem. Gdzie niegdzie, z za płotu wy 
chyla się drzewo jabłoni i — sterczy 
wysokie ramię studziennego żurawia. 
Trochę dalej zaczynają się orne pola, 
pastwiska, podobne do nieużytków i 
młode lasy. podobne do pastwisk. 

Jakby się więc zdawało — Deksz 
nia nie wyróżnia się niczem. A jednak, 
ktoś ktoby znalazł się tam znienacka, 
© niczem nie uprzedzony — doznałby 
wrażeń zupełnie niesamowitych. 

W pewien wietrzny. wrześniowy 
dzień — weszłam do Dekszni od stro 
ny zabudowań gospodarczych, sta 
rych. krytych strzechą. Przed stodołą 
wyładowywano wóz siana. Tuż koło 
wozu leżał człowiek w  zgrzebnych 
spodniach. w rozpiętej koszuli. Wpat 
rywa! się uporczywie w wóz, ale było 
jasnem. że go zupełnie nie widzi. Wie 
śniacy. pracujący izy sianie, nie 
zwracali na niego najmniejszej uwagi. 

Parę kroków dalej kołysała się nad 
płotem bardzo stara babuleńka. Miała 
na sobie jedynie szarą, przykrótką ko 
szulę, podwiązaną sznurkiem. Bosemi 
nogami, chudości szkieletu, wparła 
się w błoto drogi. Ręce, podobne do pi 
szczeli, kurczowo zaciskały maleńkie, 
gęsie piórko. Głowę miała ostrzyżoną, 
jak rekrut, a twarz podobną do spie 
czonego jabłka. Załewała się łzami ja 
kiejś ogromnej rozpaczy i wydawała 
przytem głuche, / nieartykułowane 
dźwięki. 

Na ławce, opartej o ścianę chałupy, 
siedziała młoda dziewczyna, okryta ja 
skrawo—czerwonym szlafrokiem. Jej 
nieobcięte, czarne, bardzo tłuste włosy 
rozwiewał wiatr w ten sposób, że gło 
wa dziewczyny, zdawało się być w au 
reoli ciemnych, wijących się gadów. — 
Dziwnie kontrastowało to z twarzą, w 
której śmiały się dwa rozkoszne dołe 
czki. 

Obok ławki przeleciała kobieta w 
kwiecistej sukni. Nadmiernie wysoka 

i chuda, o śniadej twarzy, pokrytej za 
rostem — wyglądała, jak przebrany 
mężczyzna. Czyste, falujące i bardzo 
puszyste włosy, przytrzymane opaską 
koloru sukni, nieco łagodziły suro 
wość oblicza. Nad wystającemi kość 
mi policzków jaśniały dziko rozrado 
wane oczy. 

Środkiem drogi, z miną pomazań 
ca, kroczył starszy mężczyzna w dłu 
giej sukmanie, nieokreślonego koloru. 
Krótko przystrzyżona, ruda broda, do 
dawała jego ascetycznej twarzy jakiejś 
przedziwnej powagi. 

Po tej samej drodze, szybko, w lan 
sadach, posuwał się drobny brunet o 
silnych wypiekach. Był ubran$ z ele 
gancją warszawskiego „Antka*. Śpie 
wał „„Ramonę“. 

Z za węgła jednej z chałup wysu 
nął się nagle człowiek z olbrzymim 
łukiem na ramieniu. W ręku trzymał 
strzały z patyków. Wszystkie jednako 
wej wielkości i wszystkie conajmniej 
pięć razy za małe w stosunku do roz 
miarów łuku. Człowiek ten miał minę 
wielce zaaferowaną, z którą dziwnie 
harmonizował szary, filcowy kapelusz, 
wygięty jak melonik. 

Prócz tych przedziwnych osób — 
włóczyły się po drodze, lub siedziały 
na progach chałup — baby podobne 
do wiedźm, potwornie rozczochrane, 
lub, co gorsza, zupełnie ogołone i — 
mężczyźni o oczach postawionych w 
słup, albo — obłędnie roześmianych. 

Przed zamkniętemi drzwiami bożni 
cy stał rebe. Przyglądał się obłąkanej 
wiosce z wyrazem całkowitego zobojęt 
nienia. 

Tak samo jak rebe — wszyscy sta 
li mieszkańcy  Dekszni zupełnie nie 
odczuwają niesamowitości jej wyglą 
du. Przedzwni ludzie, którzy się snu 
ja po wiosce, są to poprostu warjaci, 
a Deksznia stała się ich kolonją jesz 
cze przed pół wiekiem. 

Ten typ rodzinnej opieki nad umy 
słowo chorymi, szeroko rozpowszech 
niony w Belgji i zwany  „patronage 
familiale* — powstał i rozwinął się na 
Wileńszczyźnie, przedewszystkiem z 
biedy: ludność nie miała środków na 
opłacanie szpitala, gdzie koszta utrzy 
mania chorego są conajmniej dwa ra 
zy większe, niż przy rodzinie, na wsi. 
. Co drugą niedzielę kolonję odwie 
dza wileński psychjatra dr. A. Wir 
szubski. 

Doktór Wirszubski jest gorącym 
rzecznikiem tego typu opieki nad umy 
słowo chorymi, którzy w takich wa 
runkach nie odczuwają * więziennego 
ucisku murów szpitalnych, mają świe 
że powietrze wiejskie i zdrowe odży 
wianie, a w razie poprawy zostają zu 
pełnie inaczej przyjęci przez ogół spo 
łeczeństwa, niż pó wyjściu ze szpitała 

  

  

  

warjatów. Ponadto, sam fakt zżywa | 
nia się z umysłowo chorymi ma zna 
czenie wychowawcze: wieśniacy prze 

konywują się, że obłęd nie jest opęta 
niem, ani zarazą, że warjaci są to pop 
rostu ludzie chorzy, tem bardziej za 
sługujący na ludzkie traktowanie. 

Rzecz prosta — z opieki rodzinnej 
mogą korzystać jedynie chorzy bodaj 
względnie spokojni i porządni. W Dek 
szni niema furjatów w kaftanach bez 
pieczeństwa, ani całego szeregu typów 
obłędu. Jednak —— widok tych przesz 
ło 150 biedaków, którzy się tam znaj 
dują — jest materjałem do bardzo 
smutnych obserwacyj. 

Niedziela. Dzień wizyty lekarskiej 
Wielu z chorych zaczepia dr. Wirszub 
skiego. 

Pierwszy podchodzi młody brunet. 
śpiewający „Ramonę*. Chce się wypi 
sać. Mówi napozór całkiem normalnie, 
ale w toku rozmowy nagle napomyka. 
że internowano go w Dekszni, żeby 
mu uniemożliwić widok guzików poli 
cjantów, bo jest tajnym agentem. 
Agentem nigdy nie był, a brak wiado 
mości o jego trybie życia „przed rozpo 
częciem się choroby, uniemożliwia zro 
zumienie, dlaczego ma urojenia tego 
rodzaju. Natomiast, ze sposobu, w jaki 
przechwala kolonję i prosi doktora o 
wypisanie z niej — widać jasno, że 
usiłuje zręcznie symulować zdrowego. 

Człowiek z olbrzymim łukiem i ma 
łemi strzałami nie zwraca żadnej uwa 
gi na otoczenie. Jednak — na pytania 
doktora odpowiada układnie i d 
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chętnie: jest zdrów, czuje się dobrze, 
ukłony od brata są mu obojętne — już 
nieraz powtarzał doktorowi, że zerwał 
z całą rodziną. Za pisma dziękuje: jak 
wiadomo doktorowi gazet kreso 
wych nie życzy sobie czytać: Gdyby 
natomiast dostał niedzielny numer 
„Kurjera Warszawskiego” — byłby 
bardzo zadowolony. Przeprasza, bo się 
śpieszy — jest bardzo zajęty. 

Ten typowy schyzofrenik jest tknię 
ły nienawiścią do własnej rodziny. 
Ponadto objawia, równie uporczywie 
lokalny patrjotyzm dła Warszawy, 
wyrażający się nienawiścią do „kre 
sów. 

Niezrażony odmową pacjenta — 

doktór rozwija numer wileńskiej ga 
zety i ponownie podaje ją choremu. 
Schyzofrenik nie wykazuje zniecier 
pliwienia. Przeciwnie — patrzy na 
doktora z politowaniem i łagodnie, a 
przystępnie tłumaczy dlaczego nie 
chce czytać: Niech pan spojrzy — po 
wiada, wskazując na ogłoszenie -— te 
go niema. Kolejno dotyka palcem ru 
brykę sportu, kronikę, wstępny arty 
kuł i, powtarza: „tego wszystkiego wo 
góle niema. To są bajki, wymysły, to 
wogóle nie istnieje, więc jaś to czy 
tač“. ю 

Rzucam okiem na tekst. Obserwo 
wana scenka wydaje mi się nader sym 
boliczna dla wielu naszych pism. 

Co jest temu ascecie » krótkiej, ru 
dej brodzie, — zapytuję doktora. 

Urojeniec. Niech się go pan: spvta. 
jak się nazywa. 

Podchodzę do starego: czy zechce 
mi pan powiedzieć swoje nazwisko* 
— zapytuję *ak nagrzecznie.. 

Rudobrody długo patrzy mi w sa 
me oczy, bardzo wnikliwie i wreszcie 
odpowiada: „Jestem Mościcki. Prezy 
dent. Dziwię się, że pani o tem nie wie 
A czy pani ma pozwolenie od mego 
rządu na yoszenie aparatu fotograficz 
nego. Nie życzę sobie, żeby mnie pani 
zdejmowała. Zresztą udaję się na spo 
czynek po spożyciu obiadu* — i stary 
skierował się ku jednej z chałup. 

Skąd, w Żydzie, który był biednym 
rolnikiem, bierze się ta manja wiel 
kości, czy też chorobliwa wola rządze 
nia. Czemże się dzieje, że obłęd spra 
wił iż wyraża się tą jakąś przedziwnie 
patetyczną polszczyzną, recytowaną 

górnolotnym tonem i nieskazitelnym 
akcentem? Skąd ta postawa, ten maje 
stat, ta wyższość pogardliwa a jednak 
opanowana? Skąd to wszystko? 

Przeraźliwie mało wiemy o duszy 
i o umyśle człowieka. 

„Dzieńdobry pani! Jak ja się cie 
szę! Jak zdrowie męża?* — Brodata 

kobieta w powiehzchowności herma 
frodyty łapie mnie za rękę. 

Patrzę na jej zalotną, kwiaciastą 

suknię, patrzę w jej dziko rozradowa 

ne oczy i chcę coś odpowiedzieć, ale 
potok słów odrazu to uniemożliwia: 

„Siedzi bez majtek za kratą. Bez 
majtek! Hi hi hi... Ale to nic. On jest 
jedyny na świecie. Oj co to za dobry 
mąż! Chce tylko dwa złote posagu. 
Ale skąd je wziąć? Już jestem w ós 
mym miesiącu. I tak dobrze się czuję. 
Żadnych mdłości. Apetyt. Ale ja mało 
jem. Jerywzanoszę. Krzyczą na mnie, 
a ja złapię i niosę. Choć pani. Pokażę 
męża. Siedzi bez majtek, ale to nic. 
On jest jeden na świecie”. 

Prawie na końcu wioski, w rodza 
ju pustego chlewu, istotnie siedzi mło 
dy chłopak obnażony nieomał do pa 
sa. Widząc nas, wstydliwie zasłania 
się zbyt krótką koszułą. 

„Czy to on?* — pytam. 

„Aj, eo pani mówi! To nie ten, to 
tamten“. 

„Tamien“ stoi poprostu na šrodku 
drogi. Ma długie, przyzwoite spodnie. 
nawet buty. 

„Czy to pańska żona?* — zapytu 
ję młodzieńca. 

Spogląda na mnie z wyrzutem i 
kręci przecząco głową, ale nie mówi 
nie. 

„Niech mnie pani sfotografuje z 
męžem“ — prosi erotomanka. 

Stanęli obok siebie: ona chuda i 
żółta, on tęki i rumiany. Nie ulegało 
najmniejszej wątpliwości, że dzielą po 
siłki na bardzo nierówne części. Wi 
dać to było zwłaszcza po wpadniętym 
brzuchu kobiety, który wykluczał ja 
kąkołwiek ciążę. * 

„Juž trzy lata cierpi na to urojenie 

— oznajmia doktór. Dostała obłędu 
prawdopodobnie z nadmiaru samot 
ności. Kiedy zachorowała — miała 30 
lat i była panną. Naturalnie — jest nią 
dotąd, aczkolwiek nie jest wykłuczo 
ne, że życie płciowe mogłoby jej przy 
wrócić trochę równowagi. Ale takich 
doświadczeń robić niepodobna. Prze 
ciwnie — bardzo pilnujemy chorych*. 

„Właściwie dlaczego, panie dokto 
rze? — ryzykuję pytanie. — Jeżeli z 

zacofanej Ameryce stosuje się stereli 

zację obłąkańcom i przestępcom kry 
minalnym*. 

Doktór uśmiecha się dobrotliwie, 
jakby usłyszał rzecz aż śmieszną w 
swej niewykonalności: „Pani zapomi 
na o wpływach ubocznych — odpowia 
da cicho. — Cóżby na to powiedziały 
pewne koła t. zw. opinji społecznej?*. 

Na ganeczku jednej z chałup sie 
dzi młody katatonik w stanie zupełne 
go osłupienia. W porównaniu z nim— 
melancholik, wpatrujący się błędnie 
w wóz siana — wygląda na całkiem 
normalnego. Doktór kłuje katatonika 
w szyję. Nie reaguje wcale. Stawia mu 
rękę pionowo. Ręka trwa w tej pozy 
cji. Spycha mu głowę aż do kołan. 
Głowa zostaje na kolanach. Gumowa 
lalka. Kompletny bezwład. 

„Czyż nie lepiej byłoby takiego 
biedaka uśpić?** — zapytuję nieśmia 
ło. 

„Rodzina narzeka, że źle wygląda. 
że się nie poprawia** — odpowiada do 
któr. I dodaje: „A przecież tego typu 
chorzy nie przyjmują żadnego posił 
ku. Trzeba się z nimi bardzo męczyć. 
Wkońcu stosuje się sztuczne karmie 
nie, bo niepodobna sobie poradzić”. 

Pewno. Jak człowiek, który nie 
czuje ukłucia ma czuć głód? Sama na 
tura zda się ułatwiać koniec koszma 
ru przez powolną. bezbolesną, głodo 
wą śmierć. A rodzina skazuje na dał 
sze życie. I nagle, przypomina mi się 
to, co mówił mały człowieczek z ol 
brzymim łukiem o swoim stosunku do 
krewnych... 

Jeszcze bardziej beznadziejne wra 
żenie, niż katatonik — wywiera dzie 
sięcioletni jdjota. Strach poprostu pa 
trzeć na to spore, wyrośnięte dziecko 
które wydziera się z pieluszek, trzepo 
ce wątłemi rękami i wydaje bełkot 
niemowlęcy. Г 

„Skutki zapalenia mózgu* — krót 
ko rzuca dokyór. 

Idziemy dalej. 
Przebiegamy małe pokoiki, prze 

ważnie dwuizbowe. Wyzędzie tylko 
łóżka i stoły. Nie więcej, Ten brak 
wszelkich lżejszych sprzętów i przed 

TEE Wiara ZI ZY RURKA WOZEK RER ZOE PIR EC WSO INOVESTA PZA) 

Zakończenie prac Konferencji w Stresie. 
Raport komisji finansowej. 

STRESA, (Pat). Komisja finanso 
wa konferencji w Stresie zakończyła 
w dniu 20 b, m, swe prace przyjęciem 
raportu j szeregu zaleceń końcowych 
Kaport składa się z 2 części. Pierwsza 
poświęcona jest sytuacji w szeregu 
państw Europy Środkowej i Wschod 
niej i zawiera informacje, dostarczo 
ne przez poszczególne delegacje, jak 
również pewne uwagi ogólne. Wtych 
uwagach raport zawiera między inne 
mi aluzje do polskiej polityki budżeto 
wej i walutowej, podkreślając między 
innemi odwołanie się do środków he 
roicznych dla utrzymania równowagi 
budżetowej. 

Druga część raportu poświęcona 
jest środkom, mogącym przyczynić 
się do poprawy sytuacji. Z obszerne 
go omówienia tych środków komisja 
wysnuła szereg zaleceń końcowych. 
Przedewszystkiem sformułowane są 
pewne zasady ogólne, a więc utrzy 
manie względnie zrealizowanie polity 
ki kredytowej i przysgtosowanie się 
do nowych warunków wynikających 
ze spadku cen i ucieczki kapitałów. 

Osiągnięcia 
STRESA. (Pa). W związku z zakoń 

czeniem prac konferencjj w  Stresie 
przewodniczący delegacji polskiej mi 
nister Targowski udzielił koresponden 
towi Pat. następującego wywiadu: 

Przedewszystkiem państwa zachod 
nie po raz pierwszy zaczęły poważnie 
i wszechstronnie zajmować się sytua 
cją Europy Środkowej i Wschodniej 
i w pełni doceniać niebezpieczeństwo 
jakie zarówno i dla nich stanowi obni 
żenie standartu życia ludności tych kra 
jów, wynikające między innemi ze 
spadku cen zboża, a prowadzącego do 
zmniejszenia siły nabywczej tej ludno 
ści. 

Drugim  doniosłym punktem jest 
fakt, że konferencja oznacza początek 
nowego etapu organizacji gospodarczej 
a to przez wejście na drogę preferen 
cyj w dziedzinie zboża. 

Dalej należy podkreślić wzrastające 
zrozumienie sytuacji państw rolni 
czych, które swoje długi zagraniczne 
płacić mogą tylko przez aktywizację 
bilansów handlowych. Sytuację niek 
tórych państw Europy Środkowej i 
Wschodniej, które nie mogą zrówno 
ważyć swego bilansu płatniczego i iść 
(Oi i i) 

Ž Koncesjonowane przez Kur. O. S. W. 

ROCZNE KOEDUKACYJNE 

KURSY HANDLOWE 
Juijana Sternberga 

w Wilnie, ulica Jagiellońska 3—2, 
z dniem 20 września r. b. rozpoczyna 
się nauka na nowoczesnych kursach Е 
handlowych: Wszechstronna wiedza E 
handlowa „KANTOR WZOROWY”. E 
Szkolenie w samodzielności, przyspo- Ę 

5 
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 sobienie do stanowisk kierowniczych. 
E Pierwszorzędne siły nauczycielskie. 
= Wpisy i informacje codziennie od 4—6 
E w Sekretąrjacie kursów. 18 Ji 

Dalej komisja formułuje zalecenia dla 
państw, które wprowadziły ogranicze 
nia dewizowe, albo nawet znajdują 
się w trudnościach, tyczących się spłat 
kredytów i wywiązania się ze swych 
zobowiązań. Raport zaleca tu szczegól 
nie porozumienie się bezpośrednie 
wierzycieli i dłużników. 

Wreszcie ostatnia część zaleceń do 
tyczy funduszu normalizacji monetar 
nej, to jest funduszu pomocy dla ban 
ków emisyjnych. Raport zaleca, by 
zostały przewidziane środki, umożli 
wiające państwom Europy Środkowej 
i Wschodniej uzyskanie w odpowied 
niej chwili pomocy finansowej * dła 
wzmocnienia i definitywnego uzdro 
wienia ich sytuacji monetarnej. Wspo 
minając o wysuniętym projekcie fun 
duszu raport podkreśla, że nie wszys 
cy członkowie komisji poparli tę 
myśl, ale większość uznała projekt za 
godny zbadania przez komisję euro 
pejską Ligi Narodów, która miałaby 
ustalić metody gestji tego funduszu, 
sposób obliczenia udziałów państwo 
wych i t. d. 

konferencji. 
że stwierdzono konieczność zawarcia 
układów z wierzycielami dla ulżenia 
ciężarów długów. 

Przechodząc do oceny wyników 
konferencji z punktu widzenia intere 
sów Polski, należy stwierdzić, że Pol 
ska znalazła się na konferencji w sy 
tuacji wyjątkowej. Jedyny plan, jaki 
był już dawniej wysunięty dla uzdro 
wienia państw rolniczych t zw. plan 
Tardieu, nie obejmował Polski j ogra 
niezał do t. zw. bloku naddunajskiego 
Z drugiej strony Polska znajduje się 
dalej po drodze deflacji budżetowej i 
finansowej, uznano za tak poważną, 
w porównaniu „ innemi państwami 
rolniczemi w znacznie pomyślniejszej 
sytuacji finansowej, czego zewnętrz 
nym objawem jest brak ograniczeń 
dewizowych i pełna niezależność poli 
tyki finansowej. W tym stanie rzeczy 
wyniki konferencji dia Polski uznać 
należy za pozytywne. Przedewszyst 
kiem koncepcja bloku naddunajskie 
go dzisiaj istnieć przestała 1 została 
zastąpiona szerszem pejzciem blsku 
rolniczego i dobrodziejstwa, płynące 
z układów preferencyjnych, zostały w 
zasadzie rozciągnięte także na te zie 

ROLNICY! 
BEJCUJCIE ZIARNO! 

Jedynym środkiem do bejcowania 

jest znany ze swej dobroci 

„ZIARNIK“ 
Stale na składzie posiada 

Syndykat Rolniczy 
w NOWOGRÓDKU 

Spółdzielnia Roln. Handi. z ogr. odp.   

miopłody, które Polskę najbardziej 
obchodzą, mianowicie na zvto, owies 
i jęczmień browawaiany. W ien spo 
sób wszelkie teudencje, które przeja 
wiały się w początku. szczególnie w 
projekcie niemieckim, zmierzające do 
wyłączenia Polski i Czechosłowacji z 
korzyści układów preferencyjnych, zo 
stały sparaliżowane Projkt konwen 
cji daje Polsce pełną satysfakcję we 
wszystkich punktach. na których mo 
gło nam zależeć. To też należy tylko 
życzyć, aby mogła ona rychło wejść w 
życie. 

Pragnąłbym wrzszeie podkreślić 
lojalną ; harmonijna współpracę bio 
ku rolnego, która, rozpoczęta już w 
Warszawie jako prace przygotowaw 
cze, stanowiła właściwą oś konferen 
cji. W bardzo trudnvch warunkach 
blok rolny przeszedł doskonale ognio 
wą próbę konferencji. 

   

  

   
  

Postulaty katolików 
amerykańskich. 

Na niedawno odbytym 77 dorocz 
nym kongresie centralnego związku 
katolików amerykańskich (Catholic 
Central Union) uchwalono między in. 
następującą rezolucję: 

„Zalecamy odnowienie porządku 
społecznego przez słuszne dla wszyst 
kich wynagrodzenie za pracę, przez 
umiarkowaną zamożność wielu i ani 
nadmierne bogactwo, ani zbytnią nę 
dzę dla nikogo, a więc to, co atożna 
osiągnąć przy stosowaniu zasad chrze 
šeijanskich“. 

Jednocześnie obradujący w od 
dzielnej sekcji wspomnianego kongre 
sn związek kobiet katolickich (Natio 
nal Catholic Women's Union uchwa 
lit: 

„Równowaga gospodarcza mogła 
by być przywróconą, praca mężczyzn 
powróciłaby do stanu normalnego, a 
kobieta otrzymała właściwo swe sta 
nowisko w rodzinie chrześcijańskiej, 
gdyby kobiety zamężne trzymały się 
zdala od zaięć zarohkowych ". 

Z innych uchwał kongresu zanoto 
wać należy wnioski w sprawie zmniej 
szenia ilości godzin pracy, zakładania 
instytucyj dobroczynnych, Święcenia 
niedzieli. wzmocnienia propagandy 
katolickiej przez radjo, funduwania 
parafjalnych kas pożyczkowo oszczę 
dnościowych, popierania moralnego 
i finansowego prasy katolickiej, obro 
ny świętości rodziny, pomocy dla wy 
siłków duchowieństwa. 

  

Podróż z przygodami 
olbrzyma sowieckiego. 

MOSKWA (Pat). 40-osobowy samołot so 
wiecki „ANT 14% wystartował dnia 18 b. m. 
w pierwszą większą róż do Charkowa, 
zabierając 30 pasażerów, 7 ludzi załogi i o 
koło pół tonny poczty. Czas lotu obliczony 
był na 24 godziny trwał jednak 28 godzin 
45 minut z powodu dwukrotnego przymuso 
wego lądowania, za pierwszym razem po 46 
minutach lotu w Tule z powodu defektu mo 
toru przyczem części zapasowe musiano spro 
wadzać z Moskwy, drugi raz o 120 klm. od 
Charkowa z powodu silnej mgły. 

NOTATKI ZE ŚWIATA. 
PO KATOLICKIM KSIĘDZU MODLĄ SIĘ 

W SYNAGOGACH słowackich, a całe żydo 
stwo wspomina z przejęciem fakt z czasów 
rewolucji Beli Kuhna na Węgrzech. Oto w 
Michałowicach został zamordowany podstę 
pem żołnierz czeski. Podejrzenie padło na pe 
wnego Żyda co omal nie skończyło się pogro 
mem całej żydowskiej ludności. Wówczas 
wstawiennictwo księdza katolickiego Aleksan 
dra Oppitza było tego rodzaju że udowodniw 
szy bezpodstawność oskarżenia zaproponował 
własne życie na „zadość uczynienie" Wzruszo 
ny tem dowódca garnizonu nie dopuścił do ja 
kichkolwiek ekscesów. Obecnie z racji śmier 
ci ks. Oppitza pisma żydowskie piszą o tym 
fakcie. 

ZATRUCIA HEROINĄ W EGIPCIE stają 
się coraz bardziej nagminne. Straszny ten na 
łóg, gorszy od kokainy, czy opium dzięki łat 
wiejszej dostępności sprowadza szybko całko 
witą ruinę organizmu Oficjalnie liczą prze 
szło miljon nałogowców tego rodzaju w Egip 
cie Notowane są wypadki zatruwania heroiną 
rodziców przez dzieci, chcące otrzymywać 
pieniądze na okropny narkotyk, sprzedawany 
prawie jawnie | 

ŻE PACYFIZM W NIEMCZECH NIEBEZ 
PIECZNY przekonał się uczony ekonomista 

prof Gumbel, który miał nieostrożność powie 
dzieć że symbolem wojny winna być nie 
skrzydlata dziewica z mieczem lecz głowa bu 
raka, gdyż cała ludność musi się tem odży 
wiać w czasie wojny. Studenci hitlerowcy do 
pięli, że „nietąktowny* profesor został wyda 
lony z uczelni za obrazę b wojskowych Dzia 
ło się to w starem pięknem gnieździe bezna 
miętnej wiedzy — Heidelbergu. 

KARYKATURZYSTA CZERMAŃSKI, zna 
ny ze świetnych rysunków w „Cyruliku war 
szawskim* i karykatur politycznych, po sze 
regu sukcesów w Anglji bawi obecnie w Ame 
rice, gdzie podpisał umowę na ilustrowanie 
miesięcznika „Fortune* oraz na pracę nad 
filmem rysunkowym W tej dziedzinie może 
my się niewątpliwie wiele spodżiewać po uta 
lentowanym i pomysłowym artyście 

ŚREDNIOWIECZNE „PASY CNOTY* są 
jak się okazało w użyciu i dzisiaj I to w Pa 
ryżu. Pas taki wzorowany na modelu muze 
alnym z nowoczesnym patentowanym zam 
kiem kosztuje 300 fr i ma coraz większe po 

wodzenie. Wppłynęło to na światło dzienne z 

  

    
  

   
zez. świadka ortopedysty w procesie niesz 
częśliwej młodej małżonki, zadręczanej przez 
męża sadystę przy pomocy takiego pasa Pa 
ryż ma o czem mówić mi 

Projekt domów pracy 
dla zatrudnienia bezro- 

botnych. 
W gmachu prezydjum rady ministrów 

odbyło się z inicjatywy p. premjerowej Pry 
storowej zebranie dyskusyjne na temat do 
mów pracy i sposobów zatrudnienia bezro- 
botnych, 

W) zebraniu wzięli udział przedstawiciele 
organizacyj społecznych, siły fachowe i nau 
kowe. 

Zebranie zagaiła pani Prystorowa. podkre 
ślając konieczność znalezienia nowych dróg 
przyjścia z pomocą bezrobotnym, mając na 
celu nietylko ratowanie ich od głodu, lecz i 
ratowanie samopoczucia człowieka nikomu 
niepotrzebnego i wyrzuconego niejako poza 
nawias życia. Pani Prystorowa podkreśliła 
również konieczność oparcia się w tej pracy 
na organizacjach społecznych i fachowych 
dla uniknięcia dyletantyzinu. 

Wiyczerpujący referat na ten temat wygło 
sił p. Stefan Włlczyński, podkreślając konie 
czność stworzenia -dla bezrobotnych działek 
ogródków. Kolejno poruszano ciekawe za- 
gadnienia, jak naprzykład: uniknięcie stwo 
rzenia konkurencji dla przemysłu i rzemiosł, 
prowadzenie akcji zatrudnienia bezroboi- 
nych razem z akcją opieki społecznej i t. p. 

Zebranie wyłoniło komitet organizacyjny 
z p. dr. Henrykiem Wiilczyńskim na czele. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat) Główniejsze wygrane 

5 klasy 25 Loterji Państwowej w dniu 20 
września: 

10 tysięcy zł — 38,359; 40,766; 5 tysięcy 
— 112,389; 3 tysiące 659; 22,499; 36,270; 
85,813; 107,525; 117,764; 17,965; 157,384 
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miotów jest bardzo zrozumiały. Nigdy 
przecież niewiadomo, czy chorego nie 
złapie atak furji. Dziwnie natomiast 
wyglądają w tych chłopskich chatach 
jaskrawe tapety, nawodzące rozmyśla 
nia na temat pluskiew. A już całkiem 
żałosny widoła przedstawiają bardzo 
wąskie i bardzo marne łóżka pacjen 
tów. Te ubożuchne legowiska napew 
no nie przyczyniają się do łagodzenia 
chronicznej bezsenności. towarzy 
szącej tylu odmianom obłędu. 

Zato łóżka są Świeżo powleczone, 
podłogi wyszorowane. Nawet oknom 
niepodobna nic zarzucić, choć okna 
są zawsze jedną z najsłabszych stron 
naszych wiosek. Słowem: wszędzie 
panuje wielka, pokazowa czystość. 
Ostatecznie, jeśli Deksznianie sprzą 
tają aż tak starannie nawet tylko na 
przyjęcie doktora — ma to i dla resz 

ty czasu doniosłe znaczenie. 
„Czy pani już zwiedziła dom Troc 

kiego?* — pyta mnie jakiś chłopak. 
„Tak, tak“ — śpieszę odpowie 

dzić ugodliwie. ' 
Doktór Wirszubski uśmiecha się 

i wyjaśnia: .,.To nie warjat, to syn je 
dnego z rolników. .„.Dom Trockiego. 
to ten dwupiętrowy niebieski budy 

nek. Właściciel pochodzi z Trok. Stąd 
przezwisko. REM 

„Dom  Trockiego* wyróżnia Się 
przedewszystkiem tem, że czterdzieści 
łóżek, jakie mieści, sioją w izbach o 
dość dużych oknach i bardzo WYSO 
kich sufitach, co ułatwia dostęp $wia 
tła i powietrza. Dobrę wrażenia robią 
również ściany biełone wapnem, A 
nie oklejane papierami. Ta odrobina 
kultury tłumaczy się łatwo: syn „Troe 
kiego” jest w Paryżu na trzecim roku 
medycyny. 

U drzwi domu czatują już na nasze 

wyjście dwie kobiety. Kiedy sie tylko 
ukazujemy — nacierają na nap gwał 
townie. Mówią prawie równocześnie. 
Każda innym językiem. ale obie to 
samo. Czepiają się moich rąk. Patrzą 
błagalnie obłąkanym wzrokiem i krzy 

czą, żeby je zabrać stąd, żeby Jė WY 
puścić, uwolnić z tego więzienia, z 
tej katorgi. ost 

„To on mnie morduje* — żali się, 
wskazując na doktora, drobna, szpako 
wata brunetka o twarzy starzejącej 
się, Muryllowskiej Madonny. „On 
mnie tu zamyka. Byłam młoda, świe 
ża, normalna, a te bandyty — (i ubo 
ga Żydówka wymienia pięć znanych 
nazwisk polskich) — te łotry razem z 
doktorem dali mnie tu na zatracenie, 
żeby mój skarb odziedziczyć. Co tu 
ze mną robią. Oj pani, co robią: biją, 
katują. Doktór wyjął dwa zęby z tru 
pa mojej siostry i zaszczepił mnie 
straszną chorobę, ten podły hipnoty 
zer. I wszystko za trzy złote. Niech 
mnie pani ratuje. Niech mnie pani 
wypuści, 

Rozczochrana wiedźma, w straszli 
wie łatanej, krótkiej sukni, gwałtow 
nie odpycha mówiącą j; krzyczy po ro 
syjsku: „To on, ten szatan każe mnie 
zamykać. Doświadczenia sobie na 
mnie robi. Przez niego więżą mnie ca 
ły czas, a wypuszczają tylko na jego 
przyjazd, na pokaz. Niech pani o tem 
powie w magistracie. Ni4ch pani mnie 
wyzwoli. Przecież ja pani patrzę w 
oczy“. 

Kiedy tak skarżą się — do doktora 
podchodzi siostra jednego z pacjen 
tów. Opowiada, że brat jej uciekł w 
nocy. Ledwo go złąpali, Był już na li 
tewskiej granicy. I on w „opiece ro 
dzinnej'* poczuł się więziony. 

Cóż po wolności. Cóż po braku 
murów szpitalnych, skoro, mówiąc 
językiem lekarskim, aż tak dalece. są 
zaatakowane ośrodki świadomości. 

Jakiś nieuchwytny szczegół popsu 
je się w precyzyjnym mechaniźmie 
mózgowym i cała wiedza, całe poświę 
cenie się nauki dla ludzkości — staje 

się zupełnie bezradnem. 
Probuje się najrozmaitszych me 

tod leczenia. Szczepi się malarję. Cza 

sem odnosi to dobry skutek, a cza 
sem prześladuje chorego nowem uro 
jeniem, w rodzaju zarażania przy po 
mocy zębów trupa siostry. 

„Manja uciekania jest znana w 
psychjatrji. Nazywa się poprostu „Fu 
ga* — komentuje dr. Wirszubski. 
„Znane jest również urojenie bicia. 
przy którem chory krzyczy i broni się, 
choć nikt go nie rusza. To bardzo czę 
ste wypadki*. 

Za nami rozlega się straszny szłoch. 
Mała babuleńka w podkasanej koszu 
li, o głowie zgolonej, ale rekrut i twa 
rzy podobnej do spieczonego jabłka 
— podskakuje do doktora i, z niena 
wistnym bełkotem, ciska weń gęsiem 
piórkiem. Przez chwilę biała strzałka 
wolno kołysze się w powietrzu, zata 
cza łagodne kręgi i spada w błoto, do 
ktorowi do stóp. 

Mijamy łkający szkielet ludzki. 
Mijamy ostatnie domki. Obok zabudo 
wań gospodarczych czeka furmanka. 
Ruszamy. Koła turkoczą po kamieni 
stej koleinie. Za nami zostaje Deksz 
nia. Mała, zalana słońcem wioska o 
chałupkach krytych strzechą j dom 
kach krytych gontem. 

Cicha wioska, w której doj 
rzewają okrągłe Ablka į skrzypią 
žurawie studni. Banalna wioska, w 
której rodzą się płowowłose dzieci o 
siadłych rolników. Zwykła wioska z 
tysiąca ; jednego sielskiego obrazka i 
z tysiąca j jednej, rzewnej opowieści. 

Przesmutna wioska obłędu. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Cudowne odzyskanie mowy. 

We wsi Gorczany gm. jaźwińskiej 49-let- 
$i Andrzej Bohin który od 30 lat skutkiem 
upadku utracił mowę — nagle odzyskał głos 
i przemówił. 

Odzyskanie mowy nasłąpiło w lesie pod 
ezas gry Bohin był zatrudniony przy wyrę 
bie lasu. W czasie gdy Bohin układał na wóz 

drzewo uderzył piorun w sosuę trzymaną 
przez Bohina. 

Kmiotek tak się przestraszył huku, iż 
padł nieprzytomny na ziemię. Gdy go o«cu- 
eono, Bohin przemówił. Uzyskanie mowy po 
30 latach komentowane jest we wsi Goreza- 
ny i okolicy jako cud. (e). 

Nieudany podstęp włóczęgów - złodziei. 
Do zaścianku Ogary koło Marcinkańców 

do Jana Kozłowicza przyszedł z żebrami ja 
kiś nędznie ubrany osobnik lat około 60. — 
Kozłowicz biednego nakarmił i zezwolił mu 

się przespać. 
WM czasie snu osobnik nagłe obudził się, 

porwał za nóż i rzucj! się do drzwi z okrzy- 
kiem „trzymajcie rabnsia*, wybiegając w pa 
goń za rzekomym złodziejem. Zaalarmowany 
krzykiem Kozłowiecz z synem Wincentym po 
biegł za nieznajomym. Na skraju łasu koło 
teśniczówki Turce zauważyli nieznajomego z 
jakimś osobnikiem taczających się po tra 
wie, Gdy przybiegli na miejsce zauważyli, 
iż nieznajomy oraz rzekomy rabuś są uzbro 
jeni w noże. Szybko rzucili się wówczas na 
mich i zdołali rozbroić. 

Jak się okazało byli to dwaj włóczędzy: 
Piotr Sypniee i Tomasz Truńko. Truńko 

Straszliwe obudzenie 
Wiczoraj późno w nocy do stodoły miesz 

Kkańca wsi Miedzimy gm. rudnickiej Jana 
Baniewicza rzucona została paląca się szma 
ta, przesiaknieta naftą. 

Szwata padła na słome i wzniecila niez 
włocznie pożar, który począł się szerzyć 
ze znaczną szybkością. 

W| sodole zmęczony całodzienną pracą 
spał kamiennym snem Baniewicz. Obudził 
się dopiero naskutek gorąca spowodowane- 

namówił Sypnieca by udał się do domu Koz 
łowicza i prosił o nocleg. Wi nocy miał ot- 
worzyć drzwi i wpuścić Trunkę który zamie 
rzał okraść Kozłowieza. Sypniec po sutym 
posiłku zdrzęmnął i przyśnił iż towarzysz je 
go zbliża się do drzwi Kozłowicza z celem 
«kradzenia mieszkania. Wówczas obudził 
się z krzykiem „trzymajcie rabusia* rzucił 
się za Truńką, który w istocie zbliżał się do 

mieszkania Kozłowicza zaniepokojony tem, 
iż kołega jego nie dał o sobie żadnej wia 
domości, a przytem cheiał się dowiedzieć, 
kiedy ma włamać się do domu. 

Sypniee przez niezrozumiały odruch w 
Śnie — „wsypał* kołegę po fachu. 

Obu włóczęgów włościanie wypędzili ze 
wsi nie ceheąe oddawać ich w ręce policji ze 
względu na ich wiek. (e). 

się wśród płomieni. 
go przez pożar. 

Widząc co się święci Baniewiez przedarł 
się przez płomienie i wybiegłszy na podwó- 
rze począł krzyczeć. — Wi pół godziny póź 
niej pożar zlikwidowano. 

O podpalenie podejrzewany jest pewien 
osobnik, który chąc zemścić się na Baniewi 
czu i wiedząc, że nocuje w stodole usiłował 
spałił go żywcem. 

Polieja prowadzi dochodzenie. (e). 

   

Pożar w folwarku Nowosady. 
W dniu wczorajszym z nieustalonej na- 

razie przyczyny wybuchł pożar w fołwarku 
cza. Po dłuższych wysiłkach pożar zlikwido 
wano. Straty przewyższają 18000 zł. 

Nowosady. Ogień strawił dom mieszkalny i Polieja prowadzi dochodzenie. (e). 
aabudowania gospodarskie Józefa Hryniewi 

w AO 

Zabłocie. 
ZWIĄZEK STRZELECKI W ZAKŁO 
(JU PRZYSTĄPIŁ Z CAŁYM ZAPA 

ŁEM DO PRACY. 

Dwa miesiące letnich wywczasów  jnż 

szczęśliwie minęły. Niejednemu nawet doku 
azyły. Nie też dziwnego, że po tak niemiłem 
„bezrobociu* znów yscy ochoczo garną 
się do systematycznej pracy. A pracy dużo 

przed nami: wyszkolenie wojskowe, strzełec- 

kie, wychowanie fizyczne, wychowanie oby 
watełskie — słowem szmat pracy. Trzeba się 
uczyć bo tego wymaga obowiązek i dobro 0) 
czyzny. Rozumie to każdy Strzelec, Zarząd 
a nawet miejscowe społeczeństwo na czele z 

Zarządem Gminy, które idzie na nasze spol 
kanie. Bardzo się z tego cieszymy, bo widzi 
my, že idea i praca, którą reprezentujemy, 
znalazła tak żywy oddźwięk w naszem spo 
łeczeństwie. Czujemy że nie jesteśmy osamot 
mieni i zdani na niełaskę losu. Na dowód te 
go niech będzie chociażby świetlica jąka ma 
powstać w najbliższych dniach przy szkole 
powszechnej. Zasługa niemała w tem kierow 
mika szkoły p. Józefa Ignaszewskiego oraz 
Zarządu Gminy na czele z p. wójtem Burno 
«sem, który z całą życzliwością ustosunkowu 
ge się do wszelkich poczynań w pracy spol: 
cznej. Świetlica powyższa połączy nas jesz- 
ze bliżej i wyda należne owoce. Wi związku 
@ rozpoczęciem pracy odbyło się w dniu 
13 września posiedzenie Zarządu Oddzia!n 
przy udziale pana prezesa Krzywos ska: 
“nika p. Karpacza, sekretarza p. Kosińsk'e 
-go, nowomianowanego komendanta Oddzia- 
žu — kompanijnego p. Józefa Ignaszewskie 
go oraz referenta wychowania obywatelskie 
go p. Śrokosza. Na powyższem posiedzeniu 
między innemi zostały omówione następują 
e sprawy: używanie przez czł. mundurów i 
azapek bytych przez Oddział, dopyowadze 
mie do należytego stanu inwentarza i umiesz 
<zenie sprzętu w świetlicy oraz walne zebra 
nie członków Oddziału, które się odbyło w 
dmiul7 września. Pozatem p. nowiono za 
prenumerować „Kurjer Lidzki* dla Oddziału 
który będzie się znajdował w świetlicy aby 
Jbył dostępny dla wszystkich. B. K. 

  

    

   

  

    

      

     

  

  

  

   

       

Z pogranicza. 
„Wilcze doły* ; druty na pograniczu 

polskiem. 

Z Iwieńca donoszą iż władze sowieckie 
zakończyły pracę nad odrutowaniem kolcza 
stym drutem granicy na odcinku fwieniec- 
Rubieżewicze i Kozdrowicze. 

Na linji tej w niektórych miejscowościach 
gdzie najbardziej przekraczano granicę do 
Polski a i obecnie można jeszcze przedostać 
się niepostrzeżenie saperzy sowieccy wykopa 
li 4. zw. wilcze doły. Uciekinierzy nie znają 
cy terenu przy ucieczce z terenu Białorusi 
sowieckiej w czasie przekraczania granicy 

nie będą mogli ominąć zasadzek i będą 
wpadali w ręce sowieckich strażników. 

  

  

Dwaj skrzydlaci goście z Sowietów. 

W dniu wczorajszym nad Brasławiem : 
Dzisną były widoczne dwa samoloty które 
krążyły nad miasteczkami na wysokości 
900—1000 metrów. Wiobec mgły nie można 
było rozróżnić znaków na samolotach i usta 
lić do jakiego państwa aparaty te należały. 

Wiedług wszelkiego prawdopodobieństwa 
były to samoloty sowieckie które ostatniem: 
czasy zbyt często zapuszczają się na terytor 
jum polskie łotewskie a nawet litewskie. 

Przed paru dniami strażnicy łotewscy 
ostrzelali ogniem karabinowym samolot s0- 
wiecki który lustrował granicę łotewską nie 
dalego Dyneburga. 

Onegdajsze pioruny 
spowodowały pożary. 

Wi N. Trokach od uderzenia piorunu spa- 
liły się zabudowania i żywy inwentarz w 
szopie drewnianej na szkodę Hirsza Lewina 
i Pesi Klauzner. Podczas pożaru spaliła się 
cała garderoba. Straty wynoszą 5.000 zł. 

Również od uderzenia piorunu we wsi 

Pietkieniszki gm. trockiej spalił się stary 
dom drewniany w którym przechowywało się 
siano należące do Bernarda Bohdanowicza. 
Straty wynoszą 1250 zł. (e) 
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Mord w głębokiej ciemności. 
W. powiecie wołożyńskim we wsi komu 

wiiewszczyzna mieszkają same Mińciuki. W 

sąsiednej wsi Ciabuty niema ani jednego 
Mińciuka. 

Tam mieszka sama wysoka szlachta: 
Rokowscy, Giedroycie, Paczykowscy. (7a- 

«em zdarzy się jaki Mandryk pośledniejsze 
„gatunku, ale jeżeli mu jeszcze na imię Jan 
w oleju gorącym kąpany — wiadomo odra 
szu, że to kandydat na ławę oskarżonych. 

Taki zawsze kiedyś stanie przed sądem 
Okręgowym, potem Apelacyjnym i będzie 
go bronił adwokat Andrejew, lub Miller. 

Właśnie dnia 20 września b. r. w Sądzie 
Apelacyjnym mogliśmy oglądać jednego z 
tych Janów Mandryków, który w towarzyst- 
wie Franciszka Paczykowskiego syna Felik- 
„sa i Lucjana Giedroycia syna Florjana (obaj 
po lat 23 jak obszył) pozbawili życia jednego 
z Mińciuków przez gruntowane bicie go w 
głowę. powodujące pęknięcie podstawy czasz 
ki — skutkiem czego nastąpiła śmierć 5 dnia 

"w szpitalu. 
_ Zeznania świadków były rozbieżne. aie 

szły w dwu wyraźnych kierunkach. Każdy 
Mincink, każdy mieszkaniec wsi Komuniew 
szczyzna wykazywał jasno, że ci trzej to 

  

      

  

zbrodniarze. Każdy natomiast mieszkaniec 
wsi Ciabuty, sze cy się szamnem arysto 
kratycznem nazwiskiem — stwierdzał, że są    

niewinni. 
Przebieg tragicznej awantury da się wy 

pośrodkować tak mniejwięcej: 
Wiesele. W] jednej izbie uczta z kiełbasą i 

wódką, w drugiej izbie tańce. Giedroycie 
i Mandryki tęgie chłopy, dziewczynom jak- 
by. kto mielonego włosia końskiego podsy 
pał. Ale Mińciuków więcej i są na swojem. 

Postanowili Lucjana Giedr a, Fran- 

<ciszka Paczyńskiego i Jana Mandryka usu 
mąć, albo i zgładzić. 

Rozpoczęła się ogólna bójka (pojęcie, 
którego nie znał kazuistyczny kodeks Z- T 
1903, ale kłóre Świetnie uchwycił syntetycz 
my z r. 1932). WI bójce najżywszy udział wzie 
li denat i obwinieni, Ktoś Mandryka trzasnał 
kolbą. Wystrzelił jakiś karabin. Zgasła jedna 
lampa potem druga. : i 

Wszystko, co później nastąpiło odbywało 
się w głębokiej ciemności. | 

Napadnięci już do krwi pokaleczeni —- 
Gedroyć i Mandryk, korzystając z zamęlu 
i tłoku, wyciągnęli wraz z Paczykowskim z 

pod stołu jednego Mińciuka i zaczęli go bić 
Jeden bił swincówką, drugi żelaznym drą- 

giem, a trzeci miał pod ręką kruchy, ale jak 

że bolesny drewniany kołek. A 

A kiedy Minciuk sam był bezsilny jak 

drewniany kołek, głuchy, jak drąg żelazny, 
d niezrozumiały jak świńcówka — wypchnę!! 

  

  

    

      

  

go przez ciasne ramy, wyrzucili przez okno. 
PPadajac z wysoka na jakieś cegły, czy ka 

myki do reszty skończył ze swą czaszką i 
życiową karjerą. 

Okolicznością łagodzącą dla oskarżonych 
było to, że cały tłum się bił, że w bójce wzie 
li udział wszyscy obecni bez wyjątku i że nie 
było między nimi żadnej zmowy.  Działali 
pod wpływem impulsu. Był to tylko wulka 
miczny wybuch temperamentu, bez żadnych 
dalszych kwalifikacyj prawniczych. 

Sąd Okręgowy skazał Giedroycia i Pa- 
czykowskiego na 6 lat ciężkiego więzienia, 
a Mandryka uniewinnił. 

Od tego wyroku złożyli skargę apelacyj- 
ną adwokaci i prokuratura. 

Sąd apelacyjny na posiedzeniu dnia 20 
. że kodeks z roku 1932 

wprowa ad nieznane pojęcie bójki 

zbrodnię oskarżonych sklasyfikował jako u- 
dział w bójce i na mocy art. 230 par. 2 ska 

    
      

    

ykowskiego na 4 lata więzienia, Gie 
droycia na 3 lata i Mandryka na 1 rok. 

Ost. 

Nie mają lat 20-u. 
Dnia 20 b. m. Sąd Apelacyjny w Wiilnie 

rozpatrywał sprawę 7 komunistek i komuni 
stów, oskarżonych o przynależność do związ 
ku istycznej Zachodniej 
Białorusi i działanie w jej szeregach na szko 
dę państwa. 

Wi Sądzie Okręgowym wszyscy dostali po 
6 lat więzienia. 

Po rozpoznaniu w drugiej instancji posta 
nowiono: 

2 oskarżonych: Mordchela Wasilewskiego 
syna Arona (lat 18) i Jejsefa Lisa, syna Ef- 
roina lat 23 — uniewinnić. * 

Szaję Epsztaj syna Nochmana lat 17 i 
Ruchlę Abramow wnę, córkę Mowszy lat 
17 ukarać 4 latami więzienia. 

Belę Lacką, 18-letnią córkę Jakóba, Fru 
mę Gordon 19-letnią córkę Szmula i Niorne 
Gofmana 20-letniego syna Szeweła — 2 la 
tami więzienia. 

Z pośród ukaranych jeden tylko ukończył 

lat 20. Ost. 

    

   

    

Zamach na konfidenta policji. 
Sąd apelacyjny w Wilnie dnia 20 b. m. 

rozpatrywał sprawę Jana Iwanowskiego lat 
40 i Ignacego Paszkowskiego lat 238, oskaržo 
nych o napad w celu morderczym na M. Ko 
zakiewicza. Sąd Okręgowy w Lidzie skazał 
ich obu na 8 lat ciężkiego więzienia. Od tego 
wyroku odwołali się do wyższej instancji. 

Wypadek miał miejsce dnia 1 listopada 
wach roku Kozakiewicz idąc lasem otrzymał 
postrzał Śrótem. Z opresji wyszedł cało i rzu 
cił oskarżenie na Iwanowskiego i Paszkow 

K-U"RZJ:E'R wėl OEJMN SARI 

Tani dom własny. 

      

Oto widok terenu wystawy, gdzie wznie- 
siono szereg pomysłowych i praktycznych 
tomów drewnianych. 

  

0 kino z filmem naukowym. 
Kinematograf miejski wyrokiem 

Magistratu został skazany na śmierć. 
I słusznie... Nikt tego żałować nie 
będzie. Zbyt dobrze jest znany smu- 
tny żywot tej niefortunnej instytucji. 
Ale w związku z zamiarem tegoż Ma- 
gistratu wydzierżawienia sali po kine 
matografie, do użytku zgóry nieokreś 
łonego. społeczeństwo wileńskie słu 
sznie zaczyna się niepokoić. chcąc wie 
dzieć do jakiego celu sała ta ma wkró 
tce użyła. 

Niczem tak łatwo 
może dysponować, jak tą sałą, która 
jest własnością miasta, to też pilnie 
należy baczyć, aby ona nie została od 
dana do rąk lub do celów nieodpo- 
wiednich. Obecne upały i sezon ogór 
kowy bardzo mogą wpłynąć na zbyt 
pochopne zawarcie niekorzystnej dla 
miasta umowy... 

Można zgóry powiedzieć, że nikt 
nie założy w tej sali opery, teatru, lub 
coś w tym rodzaju, Obecne nasze te- 
atry i tak dla Wilna zupełnie wystar 
czają, a nawet przeżywają kryzys. 
Dość mamy też kinematografów, za- 
truwających dusze Pitigrillim. Mar: 
czyńskim, jak również sensacjami im 
portowanemi z Ameryki. 

Jednego natomiast Wilnu brak. 
Miasto nasze uniwersyteckie, po 

siadające mnóstwo najrozmaitszych 
średnich i niższych zakładów nauko 
wych, z kształcącemi się w nich wielu 
tysiącami młodzieży, nie posiada ki 
na naprawdę kulturalno oświatowego 
Mam na myśli potrzebę wprowadze 
nia pokazów filmów naukowo wycho 
wawczych, zwłaszcza dla młodzieży 
szkołnej. 

Zbyteczne jest rozwodzić się tu o 
wielkiem znaczeniu filmu, jako czyn 
nika kształcącego i wychowującego 
nietylko młodzież, lecz i dorosłych. 
Tyle się o tem już mówiło i pisało. 
Zagranicą — we Francji, w Niem- 
czech — film naukowy dła szkół jest 
tak samo niezbędną rzeczą, jak gabi- 
net fizyczny, ogródek botaniczny, lub 
też zwierzyniec szkolny. Szerzenie oś 
wiaty zapomocą filmu stało się tam 
już nietylko hasłem, ale wprost nie 
uniknioną potrzebą. 

Nie tak łatwo nie potrafi roztoczyć 
przed oczyma młodzieży przepięk- 
nych widoków z natury, ukazać życie 
ludzi, zwierząt i roślin, przedstawić w 
syntetycznem ujęciu różne dziedziny 
przemysłu, gospodarstwa, jak właśnie 
film naukowy. 

Wycieczki i podróże krajoznaw- 
cze, jako kosztowne i nie zawsze mo 
żliwe do przeprowadzenia mogłoby 

  

  

Magistrat nie 

  

być w wielu wypadkach zasłąpione 
przez film naukowy. 

Wskrzeszenie pierwotnej myśli 
Magistratu (niewiadomo dlaczego 
wkrótce zaniechanej) założenia kina 
istotnie kulturalno-oświatowego dziś 
przy opróżnionej sali miejskiej jest 
kwestją bardzo ważną, a zarazem łat- 
wą do urzeczywistnienia. 

Obawy, że tego rodzaju instytucja 
będzie deficytową są zgoła nieuzasad 
nione. Wielotysięczna rzesza młodzie 
ży szkołnej, pozaszkolnej, a nawet i 
publiczność dorosła. już przy mini- 
malnie niskich cenach biletów, zapew 
nią jeśli nie dochód. tó przynajmniej 
zupełnie możliwą egzystencję takiego 
kina. Powodzenie wyświetlanych w 
pierwszym roku istnienia kina miej- 
skiego. jak również kilka razy później 
filmów naukowych jest tego wymo- 
wnym dowodem. : 

Rzecz oczywista, nie można tego 
rodzaju akcji powierzać nieudolnemu 
Magistratowi. Sprawą tą mogłoby z po 
wodzeniem zająć się np. Kuratorjum 
Szkolne wespół z instytucjami oświa- 
towemi-i spolecznemi. Przedstawicie- 
le Kuratorjum przy współudziale de 
łegatów organizacyj oświatowych i 
zaproszonych działaczy społecznych 
mogliby utworzyć stały komitet, opie 
kujący się jak stroną techniczną pro 
wadzenia kinematografu. tak też i 
stroną programową wyświetlanych 
filmów. 

Odpowiednio zorganizowana przez 
Kuratorjum Szkolne na terenie szkół 
wileńskich, a przez działaczy społecz- 
nych, w organizacjach młodzieży po 
zaszkolnej. akcja propagandowa przy 
czyniłaby się do zaszczepienia w mło 
dzieży jeszcze większego zaintereso 
wania do filmów. pogłębiających jej 
poziom intelektualny i moralny, a 
tem samem młodzież ta zostałaby od 
ciągniętą od niepożądanych często 
kroć rozrywek wieczornych w inne 
go rodzaju zakładach. 

To też w trosce o ułatwienie nau- 
czycielom nauczania, a uczniom obok 
uczenia się, umożliwienie godziwego 
spędzenia czasu, a przedewszystkiem 
troszcząc się o moralny poziom mło- 
dzieży jak szkolnej tak i pozaszkol- 
nej, nie powinno być obecnie mowy 
o tem, czy należy takie kino z filmem 
naukowym w Wilnie zakładać. Nato- 
miast warto. póki czas, zastanowić 
się, jak myśl tę najwłaściwiej zreali 
zować i do wyżej wspomnianych ce- 
lów zastosować. 

  

   

K. Sz. 

  

Ulica i szosa wiodąca do 
Porubanku otrzyma nazwę 

im. por. Fr. Żwirki. 
Dowiadujemy się, że na wczoraj 

szem posiedzeniu Magistratu zapadła 
m. in. uchwała nadania ul. Raduń 
skiej oraz szosie wiodącej do lotniska 
na Porubanku nazwy im. por. Franci 
szka Żwirki. 

Tego rodzaju wniosek Magistratu 
zostanie przedłożony do zaakceptowa 
nia już na najbliższe plenarne posie 
dzenie Rady Miejskiej, które defini 
tywnie zwołane zostało na dzień 29 
b. m. 

Wybór Magistratu na ul. Raduń 
ską padł przedewszystkiem dlatego, 
że jeszcze tak niedawno, bo zaledwie 
na kilka dni przed tragicznym zga 
nem asa wszechświatowego lotnictwa 
wjeżdżał on tą ulicą do rodzinnego 
miasta entuzjastycznie witany przez 
iudność. 

= 

Myjcie owoce 

| i jarzyny, 

spożywane 

na surowo ! | 

  

skiego, którzy jako zajmujący się tajnem go 
rzelnictwem mogli mieć do niego uzasadnio 
ną awersję. 

Żadnych istotnych, poza zeznaniem posz 
kodowanego,a także zeznanie tembardziej 
jest słabo — silne, że Kozakiewicz już był. 
a Iwanowski i Paszkowski jeszcze nie byli 
sądownie karani. Włobec tego Sąd postanowił 
wcelu dostarczenia dalszych dowodów zbrod 

ni, lub alibi spuawę odroczyć. Ost. 

  

CHLEB DZIECIOM. 
W tych ciężkich czasach, kiedy do 

rośli nie mogą zarobić na chleb dla 
siebie, jakże ciężką się staje dola dzie 
ci, urodzonych przypadkiem w sute 
renie, zamiast w pałacu. Jedno dziec 
ko ma wszystko... drugie nic... W żad 
nym wypadku niesprawiedliwość spo 
łeczna tak gwałtownie nie razi, jak na 
widok nędzy dziecka, które jeszcze ni 
czem nie zasłużyło na nią. 

Instytucje społeczne pracują z wy 
siłkiem dla ulżenia tej nędzy, organi 
zacja .,.Chleb dzieciom* od lat kilku 
zbiera składki i rozporządza zebrane 
mi funduszami. Roczne sprawozdanie 
za 1931/32 od kwietnia do kwietnia, 
wykazuje ogólny przychód 12.050 zł. 
90 gr. i tyleż rozchodu. Podstawą fun 
duszów są zbiórki miesięczne które w 
środmieściu dały do 6 tys. przeszło, 
peryferje miasta. ubogie, dały po kil 
kaset złotych, ofiary w pismach i za 
miast wizyt świątecznych, też coś do 
łożyły. ; 

Wydatki instytucji wynoszą 1,942, 
trochę za wiele wychodzi na admini 
strację, bo až 1,440 zt. Zapomogi otrzy 
mało 18 instytucyj dobroczynnych, 
największe pozycje Dom Dzieciątka 
Jezus, (2081). Zakład Salezjanek, Dom 
Serca Jezusowego i Obiady dla dzieci 
biednej inteligencji. Prezesem nadal 
został dr. Świeżyński. Komitet mieści 
się przy ulicy Zawalnej I w lokalu Cz. 
Krzyża. 

Przed zapowiadającą się mroźną 
zimą, dobrze przypomnieć wilnianom 
o tej czynnej organizacji, wspomagają 
cej tyle nędzy. 

Popierajeie Przemysł Kralowy 
"MAT W EORAWTEEPAWOKZAAC OKAZ 

Zbliżający się konflikt Światowy. 
Znany publicysta angielski, Wick 

ham Steed. ogłosił w „The Contempo 
rary Review“ interesujący artykul, w 
którym na podstawie posiadanych 
pr siebie danych szkicuje sytuację 
polityczną na Świecie. przedstawiają 
cą się. zdaniem aułora, groźnie na 
przyszłość, Najciemniejszym punk 
tem na horyzoncie politycznym wyda 
je się Steed'owi Daleki Wschód, skąd 

k twierdzi. może przyjść burza wo 

   

    

     jenna. 
„Od grudnia roku zeszłego — pi 

sze Steed — Japonja pogwałciła bez 
karnie nietylko postanowienia paktu 
Kelloga i 9 mocarstw. ale i pakt Ligi 
Narodów. Jeśli ten stan rzeczy będzie 
trwał dalej, Ameryka powiększy swo 
ją flotę wojenną w rozmiarach olbrzy 
mich. Wtedy wyłoni się i dla Anglji 
kwestja powiększenia jej floty dla u 
trzymania równowagi, albo też w ra 
zie przeciwnym Kanada, Australja i 
Nowa Zelandja zostaną zmuszone do 
oglądania się na pomoc i obronę, w 
razie konfliktu zbrojnego na morzach 
ze strony Stanów Zjednoczonych. Zre 
sztą konflikt nad brzegami Pacyfiku 
jest tylko kwestją czasu”. 

„Japonja — kontynuuje autor — 
nie ogłąda się na nic, kpi sobie zaró 
wno z Ligi Narodów jak i z konferen 
cji rozbrojeniowej. Z tego więc wzglę 
du przewiduję z całą pewnością wy 
buch nowej wojny. tak jak przewidzia 
łem 20 lat temu wybuch wojny w r. 
1914. Zanim wojna ta wybuchnie, po 
przedzi ją okres dozbrojenia, gdyż na 

rody zrozumieją wkrótce na tle dzi 
siejszej rzeczywistości, że pakt Kello 
ga i Ligi Narodów są tylko świstkami 
papieru. Doszedłszy do tego wniosku 
narody, a tak samo i Anglja, przeko 
nają że stan ich uzbrojenia nie 
jest wystarczający .dla zapewnienia 
im bezpieczeństwa. Rozpocznie się za 
tem znowu wyścig zbrojeń”. 

„Sądzę, że jedynym środkiem mo 
gącym zapobiec wybuchowi wojny 
nad brzegami Pacyfiku, oraz jej kon 
sekwencjom w Azji j w Europie, było. 
by porozumienie między Stanami Zje 
dnoczonemi, Francją i Anglją, które 
musiałyby wówczas ostrzec Japonję, 
iż prowadzenie przez nie wojny jaw 
nej lub zamaskowanej nie może być 
tolerowane jako środek obrony intere 
sów narodowych i że, o ile Japonja nie 
będzie respektowała Ligi Narodów, 
zostanie dotknięta ostracyzmem'*. 

Wickham Steed sądzi, że Wielka 
Brytanja nie broni jak nałeży swoich 
interesów i prowadzi politykę zbyt os 
trożną j ugodową na Dalekim Wscho 
dzie oraz na kontynencie europej 
skim. Polityka obecna rządu Mac Do 
nalda prowadzi — zdaniem Steed'a — 
do zaostrzenia sytuacji światowej i 
powiększa szanse wybuchu nowej woj 
ny Światowej. 

Pesymistyczne naogół przewidywa 
nia znakomiiego publicysty angiels 
kiego znajdują dość szeroki rozgłos 
w prasie zagranicznej, słabszy zaś w 
prasie angielskiej, która nie podziela 
pesymizmu Słeed'a. E. R. 

   

     

UWAGA! 
  

NOWOŚĆ! 
  

TRIUMF I ŚMIERĆ NA PODNIEBNYCH SZLAKACH 
pióra red. BOLESŁAWA WITĄ ŚWIĘCICKIEGO 

REWELACYJNY ILUSTROWANY REPORTAŻ Z POBYTU BOHATERS<ICH LOTNIKÓW 

ś.p. por. F, ŻWIRKI 14. p. inż. S, WIGURY 
W WILNIE 

Cena 1 zł. — Żądać we wszystkich księgarniach i kjoskach. — Cena 1 zł. 

Dla zamówień masowych znaczny rabat. 

Zamówienia kierować należy do Drukarni „ZNICZ* — Wilno, ul. Św. Jańska I 

  

RADJO 
ŚRODA, dnia 21 września 1932 roku 

58: Sygnał czasu; 15.10: Program dzien 
ny; : Polska muzyka ludowa (płytyj. 
15.35: Komunikat meteorologiczny: 15.40: au 
dycja dla dzieci; 16.05: Recitał fortep.; 16.35: 
Rozmaitości; 1 : Recital fortepj.; 17.80: 
Recytacja poezyj Słowackiego: 17.45: Kwad- 
rans mełodyj Verdiłowskich (płyty); 18.00: 
„Walter Scott i jego wpływ na literaturę pol 
ską* — odczyt; 18.20: Muzyka taneczna, 
19.10: Program na czwartek; 19.15: Z zagad 

      

     

  

    

  

   

      

nień gospodarczych — pogad.; 19. Rozma 
itości; 19.36: Prasowy dzien. radj.; 19.40: 
„Przechadzki po mieście*; 20.00: Audycja 

„Ostatnia Lwowska katarynka”; 20.35: 
a u Wielopolskiego”; 20.50: Koncert: 

50: Komunikaty; 22.00: Muzyka taneczna; 
: Wesołe piosenki (płyty); 22.40: Wiad. 

sportowe; 22.50: Muzyka taneczna. 

CZWIARTEK 22 września 1932 roku. 
11,58: Sygnał czasu. 13,10: Pogram dzien 

ny. 15,15: Orkiestra Pawła Włitermana (pły 

ty). 15,35: Kom. meteor. 15,40: Muzyka daw 

na i muzyka popularna (pły 16,30: Kom. 

misyjny. 16,40: „Wśród książek* — pogad. 

17,05: Koncert symfoniczny (płyty). 18,00* 

„Egen — kolebka cywilizacji* — odczyt. — 

18,20: Muz. tan. 19,10: Program na piątek. 
19,15: „Skrzynka pocztowa Nr. 214* — 19,35: 
Prasowy. dziennik radjowy. 19,45: „U wrót 
żelaznych Dunaju" — odczyt. 20.00: Mu- 
21,20: Słuchowisko „Takie cza: — K. Ma 
kuszyńskiego. 21,50: Komunikaty. 22,00: Mu 
zyka taneczna. 22,40: Wiad. sportowe. 22;50: 
Muzyka taneczna. 

TEATR | MUZYKA 
— Sała Konserwatorjum. W: niedzielę 25 

b. m. koncert laureatki międzynarodowego 
końkursu śpiewaczego w Wliedniu Luby Le 
wickiej. 

Bilety do nabycia w „Orbisie* (Mickiew - 

cza 11). 

Cukier krzepi dzieci szkolne. 
Kilka miesięcy temu ukazała się nakła- 

dem „Płomyka* powiastka dla dzieci p. t.: 

„O Franusiu z Pogwizdowa“, napisana przez 

znaną i cenioną autorkę p. Poraziūską. Po 

wiastka piękna, jak wszystkie nzeczy tej au- 

torki. Pociąga wyobraźnię dziecka ku tęczo 

wej krainie baśni no i... ku spożywaniu cuk 

ru, który krzepi. Ale czy p. Porazińska wie, 

jakie to sławetne zasady przyjął związek 

cukrowników polskich, czy wie, że polski cu 

kier u nas w detalu kosztuje jeszcze wciąż 

1 zł. 70 gr., zaś zagranicą około 30 gr., tak 

że się opłaca przemytnikom szmugłować go 

zpowrotem do Polski? Czy nie słyszała od ni 

kogo ze znajomych nauczycieli, że w okresie 

prowadzonej w szkole propagandy konsum- 

cji cukru niejednokrotnie  inteligentniejsze 

dzieci dodawały z goryczą do słów nauczy 

ciela: „Tak, proszę pana, ałe zagranicą świ- 

nie naszym cukrem karmią, bo tani — a u 

nas drogi!“ 

Gdyby p. Porazińska rozważyła wyżej 

wspomnane momenty, które przecież każde 

mu mającemu styczność z życiem cisną się 

wprost w oczy — to z pewnością prócz tę- 

czowej baśni wystosowałaby jakiś płomien 

ny list otwarty do związku cukrowników pol 

skich, wykazując, że ich polityka jest głupią 

i niewłaściwą. Takby przynajmniej nakazy 

wała uczciwość w stosunku do tych setek 

tysięcy Franusiów z Pogwizdowa, łaknących 

niejednokrotnie tego „cennego cukru a zmu 

szonych do delektowania się nim jedynie w 

wyobraźni, podsycanej tęczowemi baśniami. 

Widać więc, że mamy tu do czynienia 

ze zbytniem oddaleniem od życia. Jest to — 

jak na autorkę, piszącą dla młodzieży — pe- 

wnego rodzaju ułomność, kalectwo (chyba 

nie co innego). 

Dawniej osobom mającym braki fizyczne 

lub intelektualne, mówiono: „Niech Bóg się 

nad tobą ulituje*. Dziś pod adresem p. Po- 

razińskiej wypadałoby chyba złożyć życze 

nie: „Niech Panią cukier krzepi*! 

    
   

  

  

    

  

  

  

   
  

SPORT 
z Wilna. 

MARATON PŁYWACKI. 

Dnia 25 b. m. Pol. Kl. Sportowy organiza 
je zawody pływackie dla klubowców a rów 
uież niestowarzyszonych pod nazwą „pły- 
wackiego maratonu”, Dystans wynosi 8 klni. 
Start w Werkach. 

WYJAZD OGNISKA. 

Duia 24 i 25 b. m. odbędą się w Warsza- 
wie różnorodne zawody sportowe w ramach 
„Święta Sportowego Kolejarza Polskiego“. 

Zawodnicy Ogniska będą brali udział w 
ówce, zapaśnictwie i lekkiej atletyce, 

stkich tych konkurencjach wilnianie 
czołowe miejsca. 

c w biegach na 800 i 3000 mtr. -— 
idorowicza zapewni zwycięstwa 

Mistrz Wfilna w zapaśnictwie Wh 
Szyłański powinien również uzyskać sukces 
W końcu zaś drużyna koszykówki znajdują 
ca się obecnie w dobrej formie może śmiato 
pretendować do zwycięstwa. 

Z Polski. 
NAJBLIŻSZE WALKI LEKKOATLETÓW 

POLSKICH. 

W. piątek dnia 23 reprezentacja lekkoat- 
letyczna Połski wyjeżdża do Czech, by w 
Pradze już 24 bm. zapoczątkować tournee 
po środkowej Europie. Ekspedycja składa 
się z 21 zawodników, przyczem kierown'- 
kami jej są kpt Misiūski i por. Humen. 

Z Czechami walczyć będziemy w następu 
jących konkurencjach: biegi — 100, 200, 480, 
800, 1500, 5,000, 110 i 400 przez płotki; - - 
skoki — wdal i wzwyż, kuła i dysk oraz 
sztafety — 4x100 i 4x400 m. Punktacja 5, 3, 
1, sztafety 10, 6. Mecz będzie trwał 2 dn: 

Spotkania z Austrją i Włęgrami będą jed 
nodn:owe. 

A więc z Austrją 28 b. m.: 100, 400, 800, 
3,000 m. 110 przez płotki, skoki wdal i 
wzwyż, dysk, kula i sztafeta szwedzka —- 

OW: 200, 100. Punktacja 5, 3, 1, sztafeta 
13. 
Z Węgrami I października: 100, 400, 800, 

1,500, 5,000, 110 i 400 przez płotki, skoki 
wdal i wzwyż, dysk, kula i sztafeta 4x200 
m. Punktacja 3, 2, i 1, sztafeta 4 i 2. 

Z powyższego programu wdzimy, iż nasz 
reprezentant J. Wfeczorek startuje we wszy 
stkich trzech meczach. Ma on możność za 
jęcia czołowego miejsca w skoku wdal, dysk 
natomiast może mu przynieść mniej pun- 
któw. wpi- 
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Ze świata. 
DEMPSEY I TUNNEY — DAWNIEJ A DZIŚ 

Upływa już 6 lat od czasu, gdy dwaj ty- 
tani pięści Jack Dempsey i Gene Tunney 
zmierzyli swe siły. Pomimo porażki Deru- 
pseya, zachował on popularność i był nadal 
bożyszczem tłumów. 

Tunney — po zdobyciu mistrzostwa świa 
ta — wycofał się z życia sportowego i za- 
chował laur niepokonanego. 

Obecnie nazwiska obu bokserów wypły- 
nęły z mroku niepamięci. Okazuje się iż 
Tunney zainteresował się polityką i jako 
przedstawiciel demokratów, występuje na 
zebraniach politycznych. Podobno mowy je- 
go cieszą się uznaniem. 

Dempsey pozostał wierny zamiłowaniom 
sportowym. Wyjeżdża on do Japonji by tam 
objąć stanowisko bokserskiego trenera. —- 
Japończycy chętnie korzystają z usług znako 
mitych sportowców jak to widzimy chociaż- 
by z przykładu Weismullera, trenera pływa - 
ków japońskich. Dempsey otrzyma 5 tys. Е. 
szterlingów. т 
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Poleca się łaskawym względom 
P. T. Publiczności jedyny polski 

ZAKŁAD FRYZJERSKI 
w Nowogródku, ul. Piłsudskiego Nr.9. 

Salony damski, męski I manicure. 
Obsługa wykonywana wyłącznie przez 

rutynowanych fachowców. 

Właściciel B. KLENIEWSKI     
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KRONIKA 
Dziś: Mateusza Ap. 

Jutro: Tomasza B. W. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 20/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 
+ 14 С. 

najwyższa —- 19° С. 
6.129 © 

Temperatura średnia 

= najniższa 

Opad: 2 

Wiatr: połudn.-zachodni. 
snadsk, nast. Tendencjs: wzrost. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

Prognoza pogody na Wileńszczyźnie w 

dniu dzisiejszym 21 września b. r. 

Zachmurzenie zmienne. Możliwe przelotne 

drobne deszcze. Chłodniej. Rankiem tempe 

ratura od 8—11 stopni. Dniem lekkie ociep 

lenie. Umiarkowane wiatry z kierunków za 

chodnich. 
OSOBISTA. 

— Pan wicewojewoda Jankowski rozpc 
czął z dniem 19 b. m. urlop wypoczynkowy 

Pełnienie obowiązków naczelnika wydziału 

ogólnego p wojewoda polecił p naczelnikowi 

Wł. Hryhorowiczowi 

  

MIESJSK A. 

— Taryfa elektryczna tanieje. Na mocy 

powziętej w swoim czasie uchwały Rady 

Miejskiej z dniem 1 października wprowadzo 

na zostanie w życie nowa taryfa opłat za e 

lektrycznošė. Nowa taryfa będzie o 10 gr 
niższą od dotychczas obowiązującej. 

UNIWERSYTECKA. 
— Komunikat Studjum Rolniczego na 

USB. Wobec licznych zgłoszeń po terminie 
jęcie na Słudjum Rolnicze od: osób, 

zy odbywają służbę wojskową, Dyreke 
ja Studjum Rolniczego USB. w Wiilnie niniej 
szem podaje do wiadomości, że ostateczny 
termin składania podań został przesunięty 
do i października 1932 roku. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zmiana przepisów 0 zwrocie opłat 

szkolnych. Wilenski urzad wojewódzki otrzy 
mał okólnik w sprawie częściowej zmiany 
przepisów o zwrocie opłat szkolnych w szko 
łach średnich prywatnych za dzieci urzędni 
ków państwowych. 
Wobec wejścia w życie nowej ustawy szkol 

nej skarb państwa nie będzie zwracał wp 
sów za dzieci urzędników państwowych, 
uczęszczających do klas przedwstępnej i 1 
w prywatnych szkołach średnich, oraz na 
wstępny i pierwszy kurs w prywatnych semi 
narjach nauczycielskich, gdyż klasy te nie 
mają odpowiednika w szkolnictwie państwo 

wem. 
Urząd wojewódzki odpis okólnika rozes 

łał do wszystkich urzędów państwowych i 
starostw. 

GOSPODARCZA. 

— Zuaczne zakupy płótna krajowego. 
Dowiadujemy się że ministerstwo spraw woj 
skowych udzieliło kredytu w wysokości 30 
tys. zł. na zakup płótna. 

Akcją zakupu kierują p. wojewodzina Be 
czkowiczowa i p Sokołowska. 

Niewątpliwie akcja ta przyczyni się do 
podtrzymania zubożałych włościan i pozwoli 

szerzej. rozwinąć przemysł chtałupniczy. 
W: związku z tą akcją z inicjatywy Ko 

mitetu Opieki nad Wywią Wiileńską w ró 
nych punktach na terenie ziemi wileńskiej 
odbywają się obecnie jarmarki których or 
ganizacja wypadła nogół pomyślnie. Nierza 
dko na takich jarmarkach bywa zakupywa 
nych kilka tysięcy metrów płótna. Poczynio 
ne zakupy przekazywane są w całości do dy 
spozycji władz wojskowych. 

Ministerstwo Spraw Wojskowych doce 
niając znaczenie tej akcji przydzieliło do dy 
spozycji komitetu op. nad wsią wil. specja! 
ne auto, by w ten sposób ułatwić komiteto 
wi objazd poszczególnych powiatów wojewó 
dztwa wlńskiego i organizowanie na ich le 
renach jarmarków. 

Z POCZTY. 
— Ruch poeztowy na terenie Wilna. 

Przeżywany kryzys wycisnął swe znamię rów 
nieź i na obrotach pocztowych, które w sto 
sunku do poprzednich miesięcy zmniejszyły 
się bardzo znacznie Kilka poniższych cyfr 
zilustruje dokładnie razmiary ruchu poczto 
wego na terenie m Wilna I tak w ciągu mie 
siąca ubiegłego nadano w Wilnie: 

Przesyłek listowych — 1,000,008, listów 
poleconych 74322, listów wartościowych 1429, 
paczek 9781, zleceń pocztowych 1456, wypła 
cono przekazów pocztowych i telegraficznych 
11990 na sumę 1,268,596 złotych, wpłat przez 
PKO dokonano 12499 na sumę zł 4,455,016, 

czasopism nadano 758598, telegramów 5899, 
rozmów telefonicznych międzymiastowych i 
międzynarodowych przeprowadzono 8131 

W tym samym czasie nadeszło do Wilna: 
przesyłek listowych 780199, listów poleconych 
74948, listów wartościowych 3953, paczek 
6433, zleceń pocztowych nadeszło 1083, wypła 
cono przekazów pocztowych i telegraficznych 

GÓRCE 

WIRGIŁ MARKHAM. 

        

   

19930 na sumę 1,445,696 złotych, wypłat PKO 
dokonano 8542 na sumę 735,710 złotych, cza 
sopism nadeszło 44722, telegramów 7009, roz 
mów telefonicznych miejscowych przeprowa 
dzono 1820810 

Powyższy obrót przyniósł Dyrekcji wileń 
skiej zy: sk w wysokości 233,950 złotych 

WOJSKOWA. 
— Wpłata zasiłków rezerwistom. W o 

statnich dniach bardzo się ożywiła akcja wy 
płaty zasiłków rezer om, którzy ostatnio 
odbyli czenia. W! związku z tem do refe 
ratu wojskowego wpłynęło 150 nowych po 
dań. W płat asiłków uskuteczniana jest 
w normach zeszłorocznych. 

— Uwadze męzczyzn urodzonych w roku 

1914 Pr zeprówadza ooo rejest 
© гх\›? ° 

  

   

     

    

   

  

   

   

  

    
w 'zględu na to, že Ka, termin rejestra 

V. z dniem 1 października nale 
pomnieč zainteresowanym, że opiesza 
ekają dotkliwe kary wymierzone w 

drodze administracyjnej. 
— Dodatkowa Komisja Poborowa. W 

dzisiejszym odbędzie się dodatkowe posiedz 
sji poborowej w lokalu przy uhcy 

Bazyljańskiej 2. 
Komisja urzędować będzie od godziny 8 

rano. 

  

   

  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Wiłóczęgów. Włe środę dnia 21 b. 
m. odbędzie się przy ulicy Przejazd 12 nadz 
wyczajn branie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. Początek o godz. 19 min. 30. Na porząd 
ku dziennym ważne i aktualne sprawy. 

W/stęp tylko dla członków. 

Konferencja w sprawie 
dostaw produktów rolnych 

dia wojska. 
W dniu 20 września b. r. pod prze 

wodnictwem p. wojewody wileńskiego 
Z. Beczkowicza,odbyła się w urzędzie 
wojewódzkim konferencja przedstawi 
cieli zainteresowanych sfer wojska 
wych i rolniczych w sprawie dostaw 
produktów rolnych 1 zbożowych dia 
wojska. 

Z ramienia wojskowości udział w 
konferencji wzięli przedstawiciele D. 
O. K. mjr. Misky i kpt. G. Tysuwski. 
oraz kwatermistrze poszczególnych od 
działów wojskowych stacjonowanych 
w Wilnie i okolicy. Sfery rolnicze re 
prezentowane były przez p. Prezesa K 
Wagnera, prof. W. Staniewicza, preze 
sa Z. Bortkiewieza, dyr. Cz. Makows 
kiego i red. R. Węckowicza. 

Całkowicie doceniając ciężką sytu 
ację rolnictwa dotkniętego przesile 
nem gospodarczem, przedstawiciele 
wojskowości wykazali gotowość jak 
najdalej idącego współdziałania przy 
usunięciu szkodliwego pośrednictwa 
powodującego zniżkę cen u źródła za 
kupów. Uchwalono utrzymywać na 
dal systematyczny kontakt przez powo 
łanie stałej komisji z przedstawicieli 
zainteresowanych czynników wojsko 
wych i rolniczych pod przewodnict 
wem p. wojewody. 

Jak wielkie znaczenie posiada usu 
nięcie zbędnego pośrednictwa przy do 
stawach dla wojska wynika już z te 
go, że w najbliższym okresie intenden 
tura zamierza zakupić na terenie wo 
jewództwa około 7 tys. tonn owsa i 5 
tys. tonn żyta. 

  

  

  

эн 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
Pięścią w pierś — i złamał żebro. 
W dniu 19 b. m. w podwórzu domu przy 

uliey Zawałnej nr. 35 pomiędzy Kapic Mo 
wszą, zamieszkałym przy zaułku Lewo—No- 
wo—Świeckim nr. 4 a Kinkulkinem Heselem 
zam. we wsi Leżanka, gm. rudomińskiej, na 
tle oscbistych porachunków powstała bójka 
w ezasie której Kinkulkin uderzył pięścią w 
piersi Kapica, wskutek czego wymieniony do 
zmał złamania kości piersiowej. Lekarz po 
gotowia ratunkowego po udzieleniu pomocy 
edwiózł poszkodowanego do szpitala św. Ja 
kóba. Kinkulkin zbiegł. Dochodzenie prowa 
dzi wydział śledczy. 

  

Kradzież. 
W! dniu 19 b. m. Kietorc Antonina zam. 

w Duksztach pow. święciańskiego zameldo 

  

wała, że w tymże dniu pod halą miejską z 
kieszeni palta ukradzono jej 20 zł. gotówką 
Jstalono i żkradzieży tej dokonała Tołkacze 

zowa Ksenia zam. przy ul. Subocz nr. 22 
którą zatrzymano. Skradzionej gotówki nie 
odnaleziono. Dochodzenie prowadzi komisa: 
jat 

    

    

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

-—- Dlaczegoby nie miało się trzy 
mać! — wykrzyknął Jobson, któremu 
zakręciło się w głowie od tylu możli 
wości. 

— Bierzemy pod uwagę wszelkie 
kombinacje objaśnił Veen. 
Prawdopodobieństwa są skąpe i pozo 
stają nam tylko możliwości. 

— To już chyba więcej niema! 
— Chyba, że niema. Jakież więc 

są możliwości, że nieznajomi wyszli 
przez drzwi? 

— Żadnych, panie. 
— Właśnie. Pisz pan. Coś pan na 

pisał? 

  

Napisałem tak: Drzwi — O. 
— Doskonale. Torez okna .Czy 

pan gotów? 
— —Juž! 
Veen: pokazał na niego fajką. 
— Odpowiadaj pan bez ogródek. 

Czy zauważyliście co podejrzanego w 
tych oknach, wtedy rano? Coś, wska 

   
      & 

zującego na to, że przy nich majstro 
wano? 

— Nie! 
— Naturalnie. Zrobiłem niedorze 

czne przypuszczenie. Ale swoją drogą 
zastanówmy się nad tem. Zacznijmy 
od tego okrałowanego. 

I ja zwróciłem oczy na wskazane 
okno, Miało ono najwyżej dwie stopy 
kwadratowe powierzchni j cztery szyb 

Otwierało się tak samo, jak dru 
gie naprzeciwko, od Środka i różniło 
odeń tylko tem, że było zasłonięte 
drewnianą kratą, sięgającą od ziemi 
do skrzynki z ziemią, do dathu i obroś 
niętą bluszczem. Przez to okienko 
światło przenikało bardzo skąpo. 

— Kiedy pan Williamson tu był 
rzekł Veen — okno to było otwarte i 
założone na haczyk. Niełatwo byłoby 
wyjść przez nie i zamknąć z4 sobą, 
nie zostawiając żadnych śladów w 
miękkiej ziemi w skrzynce. Ale któżby 

      

    
    

  

Wydawnicetwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp.. 

RSOUGREJCECE 

Na sezon jesienny. 

      
, Oto ostatni model paryski na zbliża 

się jesień. Całość doprawdy zachw 

WRP ZEP WRZOY BONE AZOAKOZAEO 

Teeśraf u nas i zagianicą, 
Sieć 

  

a u nas rozwija się z 
wda w tempie niezbyt 
gu ostatnich pięciu lat 

graficznych (ściśle: urzędów 
gdyż stacyj jest cokolwiek więcej) z 3,386 w 
roku 1928 wzrosła do 3,944 w r. 1932, t. j. 
o 16,5 proc. Zmniejsza się natomiast ogól 

na długość linij z 28,140 km. w r. 1924 do 
25,194 w r. 1930, t. j. o 10,5 proc, 

W. jeszcze większym stopniu zmniejszyła 
się długość przewodników (drutów) — z 
98,944 km. do 79,122 km. t. j. o 20.0 proce. 
w cągu lat pięciu. Najważniejszą rzeczą jest 

wszakże to, że poważnie zmniejszyła się 
ilość depesz tak w obrocie krajowym, jak 
zagranicznym, w ciągu bowiem lat pięciu 

ilość ta z 7,252,000 depesz (nadawanych) spa 
dła do 6,247,000 t. j. o 13,9 procent. Ilose 
depesz nadawanych w roku 1930 wyno 
2,474,000, a w r. 1931 — 2,069,000, t. j. o 

16,4 procent mniej. Ponieważ w pierwszem 
półroczu r. ub. telegramów było 1,079,000 
a w roku 1932 tylko 869,000 t. j. mniej © 
19,5 procent, przeto możną wnosić, że ruch 
telegraficzny w dalszym ciągu u nas słab- 
nie. 

Wi poszczególnych dzielnicach sieć tele- 
graficzna u nas jest rozwinięta nader nie- 

równomiernie. Najlepiej potrzeby ludności 
są zaspokojone w woj. zachodnich, gdyż na 
nie przypada 40,2 procent ogólnej ilości sta 
cyj telegraficznych, w centralnych — 26,8 

procent, w południowych 18,5 proc. i we 
wschodnich 14,4 procent. Jeden urząd tele. 
graficzny w całem państwie przypada na 98 
km. kwadratowych i 8,095 mieszkańców, — 

przyczem w woj. centralnych przypada оп 
na 120 km. kwadratowych i 11,662 miesz- 

kańców, we wschodnich — 213 km. i 9,474 
m. w zachodnich — 40 km. i 386 m. i w pa 
łudniowych 68 km. i 7,295 mieszkańców. 

W, porównaniu z Europą zachodnią pod 
względem rozwoju sieci i ruchu telegraficz 

nego Polska bardzo traci. W stosunku do 
tysiąca mieszkańców było w Polsce w obro 
cie wewnętrznym 254 depesz w r. 1928 i 
239 w roku 1929. W] Anglji liczba depesz na 
tysiąc mieszkańców zwiększyła się z 1,465 
do 1601 (6 razy więcej od Polski), a więc 
o 9,3 procent, we Farncji z 1,151 do 1,262, 
t. j. o 9.6 proc., przyczem na mieszkańców 
wypada 5 razy więcej depesz, aniżeli u nas, 
i Kra: 

Najgorzej przedstawiają się stosunkowjo 
liczby w obrocie zagranicznym, gdyż na ty 
siąc mieszkańców u nas „przypadają 62 de- 
pesze, wówczas gdy w Śzwajcarji 1238 (20 
razy więcej), w Anglji 650 (11 razy więcej), 
we Francji 382 (6 razy) it, d. 

Wi związku z tem znajduje się duży roz 
wój sieci teelgraficznej na zachodzie. Wów- 
czes gdy, jak to wskazano wyżej, u nas sieć 
ta się zmniejszyła, w Anglji (w latach 1924—- 
1927) zwiększyła się ze 106,651 km. linij do 
201,284 km. (t. j. o 88,7 proc.), a drutów z 
439 tys. do 480 tys km. (t. j. o 9,3 proc.), 
we Francji długość linjj w tymże czasie 
wzrosła z 212,775 km. do 241,660 km. (o 
13,6 proc.), a drutów z 821 tys, do 908 tys. 
km., t. j. o 10,6 proc. Z. K. 
(AO IIA CS 

Humor. 
DWUZNACZNIK. 

ąż: Córka nasza jest 
Należy poczekać, aż się z 
woity młod a wtedy. 

Żona: — Nonsens! A ja czekalam?.. 
(Bystender). 

telegrafii e 

        

roku na rok, co p 
ZI gdyż w 
      

    

  

   
  

        

   

    

jeszcze za młoda. 
i jakiś przyz 

  

    

  

się przedostał przez to okratowanie? 
— Ma się wiedzieć — potwierdził 

Jobson. 
Veen pochylił się i poklepał go po 

ramieniu. 

— No, więc? Przypuśćmy, że je 
możnaby odjąć? Że gwoździe ledwie 
trzymają. Więc jeżeli okratowanie by 
o odjęte, to co mogło przeszkodzić in 
truzom wyjść przez okno? 

  

Rozdział XXIV. 

JA I VEEN W CIĘŻKIM KŁOPOCIE. 

    

        
że rudy Saunders już nas 

cpuścił — rzekł Veen. - a, że 
jego wakacje dobiegły końca. Wypij 
my jego zdrowie. 

Wypiliśmy zdrowie nieobecnego 
sokiem z Baru Prohibicyjnego. 

— Zaprosiłem was na ten wieczór 
bo wyjeżdżam, ciągnął detektyw. 
Tak, moi panowie — rzekł w odpo 
wiedzi na okrzyk mój i Jobsona. - 
Nie sprowadziłem się tutaj na stałe. 
Moja żona jest z natury cierpliwa, ale 

     

nie chciałbym przeciągnąć struny. 
Zresztą, poco ja tu siedzę? Nic nie 
wykryłem i zresztą mam już dosyć 
sypiania w fotelu. 

— Mógł pan kazać przynieść koj 
kę — zauważył Jobson. 

WSTZLLEAŃNOSAK I 

Tragiczny epilog wesołej libacji. 
Współbiesiadniczka została zamordowana. 

BRZEŚĆ n. B. (Pat). W nocy z dn. 
19 na 20 września w Brześciu n. B. 
miało miejsce zagadkowe morderstwo 
Z Baranowiez przyjechał do Brześcia 
do swego kolegi podporucznik Bajzert 
Ryszard z kompanji Telegraficznej 20 
dyw. piech. Bajzert wraz ze swym ko 
legą porucznikiem Kaską Edwardem 
z.82 p. p. zawarli wczoraj wieczorem 
znajomość z 18 letnią Zotją Licewi 
czówną, eórką kolejarza, zamieszkałą 
przy ul. Strzeleckiej 45 w Brześciu n. 
B. i zaprosili ją do mieszkańia por. 
Kaski w koszarach, gdzie następnie od 
była się libacja. Około godz. 13, gdy 

  

       

  

Powtórzenie premiery! — 
publiczno»ć całego świata. 
ekranów europejskich, zmysłowa kusicielka 

DEMON MIŁOŚC 
Paramount'u i PAT'a. 

Diwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

por. Kaska na chwilę opuścił mieszka 
nie, pozostawiając Licewiczównę z 
Bajzertem, nagle usłyszał wystrzał, a 
gdy wrócił do swego mieszkania zas 
tał Licewiczówuę martwą, leżącą na 
podłodze z przestrzeloną głową. 

W toku dochodzenia ustalone zo 
stało, że Licewieczówna zabita została 
z rewolweru Bajzerta. Bajzert do za 
bójstwa nie przyznaje się, twierdząc, 
że nie wie co się stało, jednakże dal 
sze dochodzenie stwierdziło, że nie za 
chodzi tu wypadek samobójstwa. 

Podporucznika Bajzerta osadzono 
w więzieniu wojskowem. 

Super-przebój europejskiej produkcj 
Największa gw. 

Hołd Pulski 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 161 

Brygida t.elm, uc 
NAD PROGRAM: POGRZEB š. p. 

prochom bohaterskich 

    

WŚRÓD PISM. 

— „Polski kodeks karny“ i „Burza od 
Wschodu* oto dwa tematy z zakresu spraw 

polskich, któremi zajmuje się najnowszy ze 
Sszyt miesięcznika „TĘCZA*. Wprowadzenie 
od-1 września jednolitego kodeksu karnego 
na ziemiach polskich jest zdarzeniem niezwy 
kłej wagi, to też omówienie tekstu polskiej: 
ustawy przez jednego z wybitnych prawni- 
ków naszych powinno zainteresować Szero 
ki ogół czytelniczy. Artykuł „Burza od 
Wychodu* zwraca uwagę na stan obecny 
polskich kresów wschodnich, gdzie tyle czai 
się trudności i niebezpiecz w. Obok tych 

tematów pomie „Tecza“ kilkanašc 
dziedzin wiedzy ; myśli 
artyykuły licznemi foto- 

zy zeszyt „Tęczy* stanowi p 
ąd rekord w dziedzin wydawniczej. 

Pismo przynosi na 82 stronach 8.000 wierszy 
tekstu i 148 ilustracyj. 

   

  

    
        

  

    

    

  

  

i 1932.33 roku. Arcydzieło, które poruszyło 
najsłynniejszy reżyser świata 6. Pabst 

pisarz doby ob. P. Benoit 
por. ŻWIRKI i inż. WIGURY wdn 15.JX 
lotaikow, oraz najnowsze tygodniki 

5 Na l-szy seans ceny zniżone. 

  

OTWARCIE 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. 

W roli tytułów. 
wybitny tenor 

wysoką wartość 

śni i wprowadzi w podziw publiczność. — 
śpiew Wieś syberyjska 
dja dźwiękowa oraz najnowsze tygodniki Paramount'u i PAT'a. 

artystyczną filmu, 
o godz,4 6, 6 i 10:15. 

Ostatnie 
dwa dni 

Wilno po raz pi 
wający głos i ujr SEZONU! 

Spiewaka Nieznanego 
spadkobierca Karuza, zwany „Słowikiem 

Lucjan Muratore, (22 ios 
Największa opera Paryża. 

Rosyjska trójka. — NAD PROGRAM: 

uprasza się o przybycie 
W tych dniach potężne arcydz. dźwięk. Pogromcy Przestworzy 

ierwszy usłyszy pory- 
zy fascynującą maskę 

w stworzon. przez 

wirtuoza Turżeń- 
skiego filmie 

piewa cały szereg pie 
koncert. Cudowny 

Brcyzabawna kome- 
Że względu na 

na początek seansów 

  

DZIŚ! 
3 gwiazdy ekranu: 

E 
Vhawięk. Kino - Teatr 

kallywssd 
A ekiew. 42, tel. 15-28 

Po raz pierwszy w Wilnie! 
Bożyszcze kobiet Charies Fa 

JOM dźwiękowe. — 

Rose Hobart i Estella Taylor 
w 100% filmie dźwiękowym p.t. rrel 

Arcydzieło dźwiękowe oparte na dramacie głośnego na całym 

świecie pisarza Franciszka Molnara. Nad program: Dodatki 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10115 

  

E
 

|
   MM 

dostarcza 

  

| sprzedeje w drodza 

  

| Państwowy Bank Rolny 
W WARSZAWIE, UL. NOWOGRODZKA 50, 

ograniczonego przetargu, 
poprzedzonego konkursem ofert, objekt leśny niezezwolony do zmiany użyt- 

GÓRNOŚLĄSKI | kowania w majątku Telechan:, pow. Kosowskiego, obszaru ok. 677.17 ha. 
! Cena wywoławcza wynosi zł. 24 700. 

Zjednocz. Kop. Górnośl „PROGRESS* ko- š Terminu składania ofert upływa 18 października 1932 r 

palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- & Bliższych informacyj, co do warunków sprzedażnych udziela Państ- 

tylda, Andaluzja. Radzionków, Mysłowice, Ę wowy Bank Rolny, Wydział Agrarny, Warszawa, Oddział Państwowego 

Ferdynand i Florentyna. Ń Banku Rolnego w Pińsku oraz Administrator majątku Telechany P. B. R.. 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie | Gliniszeze, poczta Telechany. 
zamkniętych i  zaplombowanych wozach I OJ 

    

WILNO 
  M. DEULL 

EGZYSTUJE OD 1890 В. 

  

  

Języki obes Poszukuję br. GINSBERG 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

ETA EZIO IDEA 
i) M) 

WZTEYCEZZZZE R PER EZZA RT ERREDZEE, 

Hurtowa i detaliczna sprzedaż 

DRZEWA WĘGLA 
OPAŁOWEGO 

„CENTROOPAŁ” 
Wilno Zamkowa 18 

  

Ogłoszenie. 
Zarządy więzień na „Łukiszkach i 

w Wi 

  

nych artykułów żywnościowych, 

kg. marchwi, 6,000 kg. brukwi, 2,000 kg. 

kg. żyta, 10,000 kg. jęczmienia, 
15,000 kg. grochu, 3,500 kg. 
1,000 kg. mąki pszennej „000*, 
niej kulowej i 10,000 kg. siana. 

Artykuły żywnościowe winny 
kości z dostawą łoco więzienie. O 

  

dziny 12 w południe na imię Z 
„Lukiszkach“ 
percie z napisem: 
żywnościowych 

otwarcie nadesłanych ofer w obecności 

  

„Oferta 

  

dostawę 

prawo unieważnienia przetargu. 
Wilno, dn. 16. 9. 1932 r. 

Zarząd Więzienia w Wilnie | do 
na „ŁUKISZKACH*. 

— Mogłem, ale fotel lepiej odpo 
wiadał mojej spartańskiej pracy. 

W chacie było chłodno i Veen wło 
żył do zimnego komina kilka polan 
i rezniecił ogień, poczem zapalił faj 
kę i zapytał, czy jesteśmy gotowi wy 
słuchać go. Na nasze uprzejme zapew 
nienie, że owszem, potarł się po nosie 

i rzekł: 
— Panowie, sytuacja jest bezna 

dziejna. Wiem dziś tyle, co pierwsze 
go dnia. Tyle tylko, że jestem pewniej 
Szy, iż tajemnica kryje się w samej 
chacie. Analiza wody wykazała niez 
bicie, że kapitan utonął w jeziorze, 
a zatem, że działały tu postronne ręce. 
Czy pan nie jest tego zdania, panie 
Williamson? 

— Tak — odparłem. 

— I ja również — wtrącił Jobson. 
— Właśnie. Rzecz rozumie się sa 

ma przez się. Zarzucałem haczyk w 
różne miejsca i nie złowiłem rybki. 
Nie natrafiłem na żaden ślad statku, 
który miał zawitać na jezioro w noc 
dramatu, a dalej, kapitan nie zostawił 
żadnych papierów, literalnie żadnych 
widocznie palił wszystkie otrzymywa 
ne listy. Niektórzy tak robią. Chytry 
sposób. Dowiadywałem się w okolicy 
o kapitana. o jego pochodzenie, sto 
sunki i t. p. Nikt nie umiał mi powie 

        

     

Telefon 17-90 

„Stefansk'e“ 
nie ogłaszają przetarg ófertowy na dzień 23 

września 1932 roku na dostawę niżej wyszczególnic- 
około 400,000 kg. 

kartofli, 45,000 kg. kapusty, 5,000 kg. buraków, 6,000 
cebuli, 45,000 

15,000 kg. 
mąki żytniej pyltowej, 

20,000 kg. słomy żyt- 

być najlepszej 
ty należy skła- 

dać najpóźniej do dnia 23 września 1932 roku do go- 
ządu więzienia na 

w Wólnie w zapieczętowanej lakiem ko 
8 produktów 

w którym to dniu i godzinie nastąpi 
oferentów. 

Do oferty należy dołączyć pokwitowanie Kasy Skar 
bowej w Wlilnie o wpłaceniu na rachunek bieżący Nr. 
15—B. więzienia na „Łukiszkach* w Wilnie wadjum 
w wysokości 5 proc. wartości oferowanych produk- 
tów żywnościowych. Zarządy więzień zastrzegają So- 

bie prawo wyboru oferenta i podziału dostawy, oraz 

  

  

Teorja i praktyka. 
Ulica Św. Ignacego 9— 10 

w bramie galerja 

  

Słowackiego 16—6 

B. nauczyciel $imnaz. 
udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst* 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz. 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego” 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pzacowita 

poszukuje pracy 

  fasoli, 
Kalwa 

  

dužy, 

niem lub 

  

nach 

  

    
dzieč nic okrešlonego. Panie Jobson, 

podaj mi pan ten duży bibularz z pół 
ki. I parę ołówków. Co się pan tak 
dziwi? Zrobimy przegląd sytuacji. — 
Pan mi będzie sekretarzował, a pan, 
panie Williamson, będziesz pan słu 
chał j krytykował. Jeżeli się panu co 
nie podoba, proszę mówić. 

. Veen sięgnął po ogień do fajki. 

„— Ale nim zacznę. powiedźcie mi, 
co macie mi do zarzucenia i jak za 
patrujecie się na moje dotychczasowe 
wysiłki. 

Jobson byłby prędzej skrytykował 
anioła Gabrjela, lecz ja odpowiedzia 
łem: 

— Ja uważam, że pan jest za mało 
podejrzliwy. 

Błysnął wesoło oczami. 
-— To znaczy, jak na zawodowego 

detektywa, czy tak? Uważa pan. że 

powinienem aresztować kogo się da? 
Ale toby się na nic nie przydało. bo 
nie mam żadnych dowodów przeciw 
ka nikomu. A może pan kogo podej 
rzewa? 
"oriaasnaleni glową. 

A pan, panie Jobson? Co mi 

pan W o tutejszych obywatelach? 

To, że mieszkam tu parę ład 

aji lat i zaam wszystkich co do nogi 
podług mnie, nikt tutejszy nie byłby 

        

Redaktor 

  

  

Poszukuję 
posady 

  

poszukuje pracy do jad- 
łodajni. Zawiadomić ulica 

  

POKÓJ 
jasny z umeblowa- 

punkcie miasta do wyna- 
jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi 

  

Mieszkania 
"DO WYNAJĘCIA 

ze wczelkiemi wygodami 
i wodociągiem: 2 mieszk. 

po 4 pokoje z kuchnia, 
Łaskawe oferty nadsyłać 1 mieszk. 

Adm „Kurjera Wil.* | Zwierzyn 
pod „Młoda pannn„i 3/10, dow. 

  

  

  

dobrej, religijnej, inste- | „porot, skórne, wana 
DEE francuski RE Roi Eydkda i moczopłciowe 

włoski (kowersaca), | sekos tė | Wilenska 3 a. 57. 
oraz asyczne Z SS. Nazaretanek, lat 9. od godz. 8—1 i 4—5. 

m“ Aiks Ar A znajomość kę my k 

Ber ЛАа > rancuskiego i muzyki 

mali | epams | 4552 Šen | Mora Taboo „Kurjera ileńsk.* po M szat bada | Sa e“ anja LOKNETOWO 
Deki OBSZAR | rutyn: 

ai ias B ala POTRZEBNY a 
BR e: Auda B „lica Kasztanowa 7, m. 
Zgłoszenia do Rednkcji chło ak Z. P. Nr. 69, 8820 

pod „Egzaminy“. (do asilai e у 

нн Niebywala okazja 
Obce ięz ki do pracowni л Ę R 

„RZY fotograficznej | | Ei ESS aka 
Francuski, i Leonarda Siemaszki futer: bizuceji КЕр 

Angielski, | Wielka 44 2 powodu likw. lombardu 
Niemiecki. Biekupia 4, tel. 14-10 

godz. 9 rano — ? pp. 

  

We tych, którzy 
ają jakiekol- 

  

posia 
В ekspedjentki, bufetowej, | wiek informacje o obec- 

I D cje kelnerki z kaucją nem miejscu pobytu a: 

- Ё Oferty: „Kurjer Wileński" | ma RYZMANA, urodzon. 
; "o > p Į J pod .Kaucja* 9 kwietnia 1892 roku we 

S Lwowie, syna zmarłych 

Renem ы Aleksandra i Marji z Pa- 
niemieckiego, Kobieta <kulskich (aż: Rownnia 

polskiego | — zdolna praktyczna — nów, ostatnio w czerwcu: 
1927 roku zamieszkałego 
w Warszawie przy ulicy 
Sosnowej 8, — uprasza się 
© poda takowych de 
KonsystorzaEwangelicko- 
Reformowanego w Wilnie.. 

ulica Zawalna 11. 

JADŁODAJNIA 
NADWIŚLAŃSKA 

wydaje obiady 
od 55 gr. na maśle. 

Ludwisarska 4 
(obok sali Krejngla) 

Dyplom. technik 

ryjska 42—7 

    

bez w dobrym 

biurowych. 

  

  3pok z kuchnią budowlany 
iec. Fabryczna : poszukęje zajęcia 
się w mieszk, 12 Mickiewicza 9—8 

zdatny do takiego chytrego krymina 

łu. 
— I ja jestem tego samego zdania 

— rzekł detektyw. — A teraz powiedź 

cie mi, panowie co sądzicie o Saunder 

sie? Czy uważacie go za człowieka go 

dnego zaufania? 
— No, jakże? — wykrzyknął Job 

son. 

— Czy nie podejrzewacie. że om 
was wyprowadził w pole od pierwsze 

go spotkania? 
- wzobrażam sobie tego — 

ła: —. — Wydawał mi 
i prawdomówny. 

Jobson zrobił niepewną minę, jak 

by czując, że detektyw wie o jakiejś 
przeszkodzie i że chce, żeby on sam 
się jej domyślił. 

„Ale odpowiedział, 
—- Nie, panie, nic im nie mogło 

przeszkodzić. 
— Ale okratowanie jest solidne— 

oświadczył Veen. — I zresztą nie mo 

żnaby go usunąć, nie uszkadzając blu 
szczu. Co więcej, zaraz pierwszego 
dnia, kiedym tu przyjechał, zauważy 
łem starą pajęczynę od okratowania. 

do ściany, z dwiema dawno zdechłemi 

muchami pośrodku. Stąd wniosek, że 
nikt przez to okno nie wychodził. 

(Be M3) 

     

  

odpowiedzialny Witold Kiszkis.


