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Kongres polsko - łotewski. 
(Wrażenia uczestnika). 

Po raz pierwszy od chwili powsta 

nia niezawisłego państwa łotewskiego 

Ryga oglądała tak liczną del egację spo 

łeczeństwa polskiego jak tę, która przy 

była 23 września r. b. do stolicy Łot- 

wy. Przedstawiciele polskich czynni. 

ków rządowych. reprezentanci nauki. 

życia gospodarczego, działacze społe- 

czni, wreszcie młodzież akademicka. 

ogółem 24 osoby powitały w ubiegły 
piątek wieczorem na dworcu w Rydze 

dźwięk polskiego i łotewskiego hym 

nów narodowych, odśpiewanych kolej 
no przez polski chór śpiewaczy. 

Rozpoczął się szereg Przyjęć i zeb- 

rań. na których obie strony poznawa 

ły się i zgrywały psychicznie, by prze 
prowadzić następnie właściwą pracę 
nad zagadnieniami interesującemi oba 
narody. 

Incjatywę do dzisiejszych rozmów 

ryskich objęły stowarzyszenia zbliże- 

nia polsko—łotewskiego, istniejące w 
obu państwach. Polskiemu prezesuje 

sen. W. Kamieniecki i łotewskiemu — 
premjer Łotwy M. Skujenieks. Obaj 

ci panowie zasiedli w prezydjum zjaz 
du. rozpoczynającego swe obrady w 
Rydze w sobotę, 24 września. 

    

Co miało być przedmiotem tych 
obrad? 

Dwie dziedziny życia stanowiły 
przedmiot trosk i zainteresowań pr 
jaciót współpracy polsko—lotewskiej: 
kulturalna i gospodarcza. Zaczniemy 
od tej ostatniej. 

Od chwili podpisania układu hand 
lewego pomiędzy Polską a Łotwą w r. 

1929 bilans wymiany towarów tych 
państw zmieniał się z rokiem każdym 
na niekorzyść Łotwy. Zaczęło to wy- 
woływać rozgoryczenie nad Dźwiną. 
Oczyw iście, że nie traktat, oparty na 

klauzuli najwyższego uprzywilejowa- 
nia był temu winien. Rozpalał się bo- 
wiem kryzys światowy i wiele państw 
poczęło stosować „dumping w swej 
polityce eksportowej. 

W tych warunkach Niemcy, Cze- 
chosłowacja i inne państwa. jako bo- 
gatsze, płacące najwyższe premje wy 
wozowe konkurować poczęły skutecz: 
nie i wypierać towary łotewskie z Pol 
ski. 

Wyraźnem jest, 

  

    
  

   

że przy metodzie 
„dumpingu* zwycięża zawsze silniej 
szy pieniężnie współzawodnik. Łotwa 

ec, jako słabsza nie ma w dzis ] 
dobie gospodarczej danych do rywali 
zowania z „potežniejszemi finansowo 
państwami na pewnych rynkach za- 
granicznych: w szczególności „na pol- 
skim. 

Klauzula najwyższego uprzywilejo- 
wania nie jest bowiem dostateczną och 
roną rynków polskich dla towarów, 
wwożonych na nie z Łotwy. 

Każde ustępstwo, uczynione dla 
Łotwy przenosi się bowiem automaty- 
cznie siłą tej klauzuli na rywali i ut: 
rzymuje w ten sposób ich dotychcza- 

sową Przewagę w walce. 
To też strona polska chcąc utrzy- 

mać zasadę obustronnych korzyści w 

wymianie handłowej z Łotwą musiała 

szukać jakiegoś wyjścia z sytuacji. 

Zaproponowano mianowicie zasto- 
sowanie do traktatu Polski z Łotwą 
„klauzuli bałtyckiej'; zastrzeżenia Łot 

wie (a może i jej sąsiadkom) szczegól: 
nych przywilejów celnych dla towa- 
rów. które może ona lokować w Pol 
sce. 

Do tego jednak, by ..Klauzula bał- 
mogła być peiabóńą i wejść w 

— trzeba by wszystkie państwa 

z któremi Polska ma traktaty handlo- 
we, wyraziły swą zgodę na nią. Wszy- 
stkie one bowiem korzystają dziś z 

kłauzuli najwyższego uprzywilejowa 

nia i niechetne są do zrzekania się te- 
go uprawnienia. 

| "Tak się jednak składa. że Polska 
w ciągu najbliższego roku będzie zmu 

szoną przenegocjować na nowo około 
trzydziestu traktatów handlowych, a 

to z racji, że ma zamiar od połowy ro- 
ku 1933 wprowadzić nową taryfę cel- 
ną. 

№ tón sposób stwarza się możli 
wość wyjednania od poszczególnych 

państw — przedewszystkiem od kon- 
kurentów Łotwy — zrzeczenia si 
przywilejów najwyższych w handlu z 
Polska na rzecz Łotwy i innych kra- 
jów bałtyckich, zezwalając Polsce na 
udzielanie Łotwie i jej  sąsiadkom 
szeczgólnych ulg cłowych, nie rozcią- 
Bających się już samoczynnie na resz- 
tę kontrahentów. 

Z taką ważką Poropozycją przyby- 
ła do Rygi polska delegacja. Przedsta 
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wiony tu projekt został oświetlony i 
umotywowany przez referat p. Trze- 
ciakowskiego, dyrektora d-tu w pol 
skiem ministerstwie handlu į przemy- 
słu. Referat ten rozpoczął właśnie ob- 
rady na pierwszem posiedzeniu dele- 
gacyj 24 września. Spotkał się on z 
prawdziwem uznaniem ze strony prze 
ciwnej. 

Przedstawiciel 
dyrektor d-tu dr. 

rządu lotewskiego, 
A. Kacen zgłosił soli: 

  

  

darność z polską propozycją w swej 
odpowiedzi. 

Postanowiono wyłonić komisję, 

która opracuje szczegółowy sPis towa- 
rów. mających być w przyszłości ob- 
jętych klauzulą szczególnych przywi- 
lejów ze strony polskiej, nazwaną .,bał 
tycką*. 

Należy przyklasnąć śmiałe; inicja- 

tywie Polski w tej dziedzinie. Stawia 
ona na zdrowej podstawie stosunki 
gospydarcze zaprzyjaźnionych państw. 
Należy życzyć, by usiłowania. podjęte 
w tym kierunku doprowadziły najry- 
chlej do zmiany norm traktatowych. 

Niepodobna bowiem zapoznawać 
prawdy, że dobre stosunki w polityce 
zawsze oparte być muszą na zasadzie 
dwustronnych korzyści materialnych. 

Sprawa zbliżenia kulturalnego oce- 
nianą była w osobnej komisji, której 
przewodził ze strony polskiej b. mini- 
ster W. Sołłan a ze strony łotewskiej 
— Prof. Blese. 

Trzeba przyznać, że j w tych kwe- 
stjach iniejatywa pozostała w rękach 
polskich. 

Min. Sołtan zgłosił wniosek o uł- 
gach i sty, pendjach dła studentów uczą 
cych się w uniwersytetach zaprzyjaź- 
nionych państw nawzajem. 

Postanowiono następnie na wnio- 
sek prof. W. Doroszewskiego omówić 
sprawę współpracy polskich i łotew- 
skich uczonych w dziedzinie badań 
lingwistycznych, etnograficznych i eg 
nologicznych. Rzeczą tą zajmą się spe- 
cjaliści — profesorowie obu zaintereso 
wanych państw. 

Wreszcie p. Marjan Świechowski 
'stąpił z wnioskiem zniesienia opłat 

pa zportowych i wiz, oraz obniżenia 
taryf pocztowych i telegraficznych do 
norm taryfy wewnętrznej w korespon 
dencji pomiędzy Polską a Łotwą. 

Studenci Łotysi i Polacy występo- 
wali z referatami w których Edas d 
miali się nawzajem ze swą ideolog 
oraz zgłaszali wnioski mające na łu 
zacieśnić współpracę ideową i życie 
koleżeńskie oraz sportowe swych śŚro- 
dowisk. 

  

   

  

   

    

Wrażenie ogi „est takie, że czyn 
niki dojrzałe społeczeństwa łotewskie 
go: rząd, ciało profesorskie, przedsta- 
wiciele ia gospodarczego — wyka- 
zują stosunkowo wiecej zrozumienia i 
zainteresowania dla sprawy współpra 
cy z Polską, niż młodzież. 

Jest rzeczą niewątpliwą, że gorliwa 
i intensywna praca poselstwa Polskie 
go w Rydze podniosła w ciągu ostat- 
nich kilku lat bardzo znacznie tempe 
raturę sympatji sąsiedzkiej i zrozumie 
nie w spółpracy z Poźką wśród społe 
czeństwa łotewskiego. 

Niestety najmniej jakoś widać pod 
tym względem entuzjazmu wśród mło- 
dzieży, Wprawdzie udział studenterji 
łotewskiej w pracach zjazdu był dość 
żywy, ale młodzież ta była bardzo nie- 
licznie reprezentowaną w czasie obrad. 

W przeciwstawieniu do powyższe- 
go podkreślić wypada nadzwyczajna 
gościnność i zainteresowanie okazy 
wane delegacji połskiej Przez ciało pro 
lesorskie oraz nieszczędzenie trudów 
osobistych i czasu ze strony premjera 
Łotwy p. Skujenieksa,, który wraz z 
innymi członkami rządu dokładał 
wszelkich starań, by zjazd nie prze- minął bez widocznych wyników. 

  

    

  

W. sa aa 
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Towarzystwo Ubezpieczeń, 
w dziale ubezpieczeń na życie, 

poszukuje 

ВАВ reprezeniaatów 
na WD Wiłeńskie, Białostockie, 

Nowogródzkie i Poleskie, 

        

   
     

  

Reprezentanci, mogący wykazać się do- 
tychczasową działalnością, zechcą zgła- 

szać oferty do 
Polskiej Agencji Telegr. Warszawa, 
Królewska Nr. 5 Biuro Daložza) 

RCA „Ubezpieczenie życiowe”. 

Nie można ufać Niemcom. 
Przemówienie Herriot'a w Gramat. 

GRAMAT. (Pat). Herriot wygłosił 
tu długie przemówienie, w którem po 
wiedział między innemi, że na konie 
rencji w Stresie Francja dała dowód 
swego wytrwałego, logicznego i twór 
czego pacyfizmu. Polityka Francji 
jest jasna. podobnie jak i polityka Li 
gi Narodów, wobec której wszystkie 
narody są równe. 

Dektet niemiecki z dn, 13 bm. or 
anizuje przysposobienie wojskowe 
niemieckiej młodzieży. Francja może 
cdwolač się do całego Świata o Świa 
deetwo. że CELE JEJ WYCHOWA 
NIA NARODOWEGO SĄ ZGOŁA IN 

  

NIEPOKOJĄCY JEST ROZDŹWIĘK 
MIĘDZY ŻĄDANIAMI NIEMIECKIE 
MI, które są uważane przez pewne © 
soby za umiarkowane, a WSZYST 
KIEM, CO SIĘ PISZE I DRUKUJE 
W DZIEDZINIE TECHNIKI WOJS 
KOWEJ W NIEMCZECH. Zagadnie 
nie rozbrojenia jest wysoce dramatycz 
ne, Sprzymierzeńcy faktycznie obieca 
li redukcję swych zbrojeń, należy jed 
nak przypomnieć, że dekument, inter 
pretujący odnośną część traktatu wer 
salskiego, podkreśla, iż pierwszy kro 
kiem w kierunku ogólnego rozbroje 
nia jest rozbrojenie Niemiec. Francja 
wykazuje swój lojalny stosunek do te 
go artykułu. Francja skróciła okres 
służby wojskowej z 3 do t roku i prze 
prowdziła szereg innych ofiar. 

Herriot przypomina, że jest zwo 

    

lennikiem doktryny organizacji poko 
ju, opartej na bezpieczeństwie. Następ 
nie Herriot mówił z uznaniem o inieja 
tywie Stanów Zjednoczonych i państw 
skandynawskich w dziedzinie bezpie 
czeństwa, W istniejących obecnie wa 
runkach Praneja ma zamiar oprzeć 
swcją (iokiryną rozbrojenia i swoją 
akcję w tej dziedzinie na zasadzie bez 
względnego poszanownia tarktatów. 

Francja nikogo nie prowokuje. Na 
miętnościom, zwróconym przeciwko 
Francji, przeciwstawia ona swój roz 
sądek oraz z które poniosła i 
swój życzliwy stosunek do innych 
państw, FRANCJA UWOLNIŁA NIEM 
CV PRZED UPŁYWEM WYZNACZO 
NYCH TERMINÓW OD ZOBOWIĄ 
ZAŃ W TERYTORJACH OKUPOWA 
NYCH. CZYN TEN NIE SPOTKAŁ 
SIĘ Z WŁAŚCIWĄ OCENĄ. BEZPOŚ 
REDNIO PO PRZYJĘCIU PLANU 
JOUNGA, KTÓREGO WYKONANIE 
NIEMCY UROCZYŚCIE OBIECYWA 
ŁY, POCZYNIONO W TEJ DZIEDZI 

  

NIE NAJCIĘŻSE OFIARY, ZNOWU 
NIEDOCENIONE. Francja, znowu 
dotknięta kryzysem i walcząca z trud 
nościami, otwiera swe granice dla im 
portu niemieckiego. Frneja jest spo 
kojna i pewna czystością swego su 
mienia. 

Po ełfropnej próbie, którą świat 
przeszedł, Francja chce wychowywać 
swaje dzieci, które jej jeszeze pozosta 
ły, w dążeniu do pokoju, pracy, w głę 

  

bokiem poczuciu honoru. 
Przemówienie swoje w Gramat Her 

riot wygłosił w czasie wielkiego ban 

kietu w checności 3 tysięcy osób, 

Reakcja w Niemczech. 
BERLIN, (PAT). — Biuro Conti zaregowa 

ło pośpiesznie na mowę Herriota, ogłaszając 
komunikat, przedrukowany przez całą prasę. 
Komunikat ten, utrzymany w bardzo ostrym 
tonie polemicznym, usiłuje cdeprzeć zarzuty 
Herricta przyczem stosuje metodę napaści 
pod adresem Fracji. 

Biuro Conit przeczy, jakoby Niemeom za 
leżało tylko na ponownem zkrojeniu się, gdy 
Francja pragnie pokoju. 

Podcbnie polurzędowy komunikat twier- 
dzi, iż dzieciom w Niemczech nie jest wpa 
jana sztuka zabijania, jak twierdzi Herriot. 
Na zarzut, iż w Niemczech nie widać nawet 
płanów rozkwojenia moralnego, biuro Conti 
Gdpowiada atakiem pod adresem Francji, -— 

Na zarzut iż Niemey podobnie jak w swoim 
ie Prusy. pragną stworzyć nowy typ ar     

  

   
   

mi lub nawet podwójną armię, komunikat 
nie znajduje innej odpowiedzi, prócz twier 
dzenia, ferma armji niemieckiej została 
narzucona przez traktat wersalski. 2 

Jednocześnie biuro Centi usiłuje w dłu 
gim wywadzie osłabić twierdzenie Herriota 
© postępie rozbrojenia we Francji. Omawia 
jąc poruszoną przez Herriota sprawę Rono 
łania do ia międzynarodowej armji, biu 
ro Conit koi y w następujący sposób: ., 
rozumiałem jest tylko, dlaczego franeuski 
premjer nie ima się prostych i jasnych me 
tod, proponowanych stzle przez Niemey, me- 

tod, które nie innego na celu nie mają, jak 
tylko równe prawa i równe bezpieczeństwo 
dla wszystkich. Zamiast tego Herriot ucieka 

6ratorskich szuteczek sofistyki, zmie 

    

        

  

   ych tylko do uwiecznienia stanu, wyt- 
worzonego przez traktat wersalski, 

  

Rozwiązanie Obwiepolu na terenie woj. pomorskiego. 
TORUŃ. (Pat), Wojewoda po 

morski Kirtiklis wydał w dniu dzisiej 
szym zarządzenie, rozwiązujące na te 
renie województwa pomorskiego orga 
nizację Obozu Wielkiej Polski, Zarzą 
dzenie ma treść następującą: 

Na zasadzie par. 10 tyt. 17 cz. II 
ególnego prawa krajowego, par. par. 
6, 12, 15 ustawy o zarządzie policyj 
nym z dnia 11 marca 1850 r. oraz par. 
137 tyt. 6 ustawy o ogólnej admini 
stracji kraju z dnia 30 lipca 1883 r. 
iart, 8 p. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 
1919 r. zakazuję rozwijania jakiejkol 
wiek działalności organizacji pod naz 
wą „Obóz Wielkiej Polski* oraz wszy 
stkieh jej jednostek organizacyjnych 
na terenie województwa pomorskiego 
tudzież zakazują należenia do niej i 
brania jakiegokolwiek udziału w jej 
działalności, iako odtąd zakazanej, 
ponieważ dziłalność tej organizacji za 
graża spokojowi, bezpieczeństwu i po 
rządkowi publiczenmu. 

Każdy zatem kto mimo tego zaka 
zu będzie naieżał do wspomnianej ог 
ganizacji i z nią współudzał zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności kar 
no administracyjnej wzgłędnie karno 
sądowej. 

Decyzja powyższa ulega natychmia 
stowemu wykonaniu, Przeciw niniej 
szej decyzji przysługuje prawo odwoła 
nia się do Ministerstwa Spraw Wew 
nętrznych przez urząd województwa 

  

'wództwa likwidację partji 

pomorskiego w ciągu dni 14 ed następ 
nego dnia po jej odreczeniu, Wniesie 
nie odwołania nie ma mocy wstrzymu 
jącej. 

Uzasadnienie brzmi: Dłuższa obser 
waeja działalności organizacji pod 
nazwą „Obóz Wielkiej Polski* na te 
renie województwa pomorskiego wy 
kazuje niezbicie, że działalność ta w 
sposób wyraźny zgraża spokojowi, bez 
pieczeūstwa i porządkowi publiczne 
mu. Członkowie OWP. niejednokro 
tnie dopuszczają się i wzywają do ot 
wartego nieposłuszeństwa przeciw za 
rządzeniom władz pństwowych, dopu 
szezająe się obniżania autorytetu tych 
władz i prawnie istniejących rozporzą 

  

dzeń państwowych, szerzenia niena 
wiści i poduszezania różny ch klas lud 
nošci do gwałtów przeciw sobie, Dzia 
łalność powyższa nabiera specjalnego 

znaczenia wobec specytieznej struktu 
ry organizacji OWP., w której władze 
pochodzą wyłącznie z nominacji, a 
środkiem dziłania władz w stosunku 
do podwładnych organów i członków 
organizacji jest rozkaz, przy równo 
czesnem stosowaniu Środków repre 
syjnych wobec nieposłusznych. Przy 
wzięcie pod uwagę wyżej przytocze. 
nych ekołiczności organizacja pod 
nazwą QWP. stanowi poważne zagro 
żenie dla bezpieczeństwa publicznego. 
Wojewoda pomorski (—)KIRTIKLIS 

Partja „Selrob-Jednist" uznana 
za nielegalną. 

LWÓW. (Pat). Na zarządzenie p. 
wojewody Iwowskiego w dniu 26 
września, we wezesnych godzinach 
rannych, organa policji pństwowej 
rozpoczęły na terenie całego woje 

„Sielrob 
Jednist*, uznanej przez mnistra spraw 
wewn. za nielegalną. 

Partja Selrob Jednist, kierowana 
i utrzymywana przez orgnizację ko 
munistyczną, dążyła do obalenia obec 
nego ustroju pństwowego drogą rewo 
lucji oraz oderwania części ziem od 

całości państwa, co zastało stwierdzo 

ne i ujawnione w szeregu procesów. 
Partja Selrob Jednist została uzna 

na jako przybudówka komunistyez 
nej partji Zachodniej Ukrainy za orga 
nizację zakazaną, 

Organa policji państwowej we 
Lwowie p.zeprowdziły w dn, 26 bm. 
liczne rewizje i aresztowania wśród 
członków „Šielrob Jednost* jak i 
wśród prasy tej organizacji Opięczoto 
wano szereg redakeyj. Aresztowano 
25 osób. 

  

Otwarcie XII! Zgromaczenia Ligi Narodów. 
Przemówienie de Valery — Politis przewodniczącym Zgromadzenia. 
GENEWA, (Pat). Otwierając w 

dniu 26 września przed południem 
XII sesję Zgromadzenia Ligi Naro 
dów, prem. irlandzki de Velera wygło 
sił przemówienie, w którem wskazał 
na nadal ciężką sytuację, w jakiej 
świat się chwiłowo znajduje. Mówca 
wyraził nadzieję, iż zbliżająca się świa 
towa konferencia gospodarcza skieru 

je ladzkość ku lepszej przyszłości. W 
zakończeniu przemówienia de Velera 
złożył generalnemu sekretarzowi Ligi 
Narodów gorące podziękowanie za 
długoletnie trudy: nad ustaleniem po 
koju i utrwaleniem pracy międzynare 
dowej, 

GENEWA. (Pat). XIII Zgromadze 
nie Ligi Narodów zostało uroczyście 
otwarte © 11 przed południem przez 
przewodniczącego Rady Ligi Nrodów 
p. d. Valera, który wygłosił przemó 
wienie powitalne. 

W przemówieniu tem de Valera 
omówił prace Ligi Narodów w ubieg 

„ łym roku, a więc koniereneji rozbroje 
niowej, co do której jest zdanie, że 
zrealizowała pewne postępy, ale że 
nie spełniła jeszcze pokładanych w 
niej nadziei. Dalej wspomniał o konfe 

rencji lozańskiej i o konflikcie japoń 
sko chińskim, wyrażając nadzieję, że 
raport komisji Lyttona przyczyni się 
do definitywnego : sprawiedłwego za 
łatwienia sporu. Werszeie omówił w 
paru słowach prace różnych organów 
Ligi. 

Po tym krótkim szkicu o przeah 
Ligi Narodów w ubiegłym roku, de 
Valera bardziej ogólnie omówił kry 
zys, jaki przechodzi w chwili obecnej 
Liga Narodów, usiłując przytem zana 
lizować nastrój człowieka ulicy we 
wszystkich krjach wobee Ligi Naro 
dów, 
Musimy być szezerzy wobec samych 

siebie. Wszędzie słychać krytyki, skar 
gi i podejrzenia. Zarzuca się Lidze, że 
zajmuje się kwestjami drugorzędne 
m, podczas gdy wielkie problemy są 
pomijane i przemilczane, Zmusić do 
milezenia krytyków można tyiko 
przez wykaznie, że pakt Ligi Nrodów 

jest paktem uroczystym, którego zoho 
wiązń żadne pństwo — duże, czy ma 
łe — nie może ziekceważyć. Jedyną 
rzeczą, która może zastąpić wyścig 
zbrojeniowy, jest bezpieczeństwo na 
rodów, zapewnione przez pełny ak 

ces do zasad paktu, Nie można pozwo 
lić żadnemu państwu na wystawienie 
na szwank intersów ogólnych przez 
egoistyczną akeję przeciwko paktowi. 
Skutkiem tego konferencja rozbroje 
niow jest nieodzowna dia Ligi Naro 
dów, Jeszcze większego znaczenia ma 
hyć może konferencja gospodarcza, O 
mówiwszy następnie sytuację gospo 
darczą Świata i ogólną nędzę, de Va 
lera oświadczył, że nadeszła chwila 
działania. 

W zakończeniu przemówienia 
przewodniezący de Valera oddał hołd 

zasługom ustępującego sekretarza 
generalnego Ligi Narodów sir Drum 
monda. 

Po przemówieniu de Vałery Zgro 
niadzenie przystąpiło da wyboru prze 
wodniczącego. 44 głosami na 50- gło 
sujących wybrany został na pzrewod 
niezącege delegat Grecji Politis, Poli 
tis po wyborze wygłosił krótkie prze 
mówienie okolicznościowe, w którem 
wskazał na konieczność wzmocnienia 
gwarancyj pokoju. Następne zgroma 
dzenie utworzyło komisję, których w 
w tym roku wyjątkowo będzie tyl 
ko 5, albowiem komisja trzecia — 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Przez cztery tygodnie 
scy robotnicy w Manchester. Dłużej nie mo- 

głodowali angiel- 

  

gh. Musieli powrócić do pracy, choć zarobki 
ich zmniejszono o $ do 14 procent. Cóż 
innego mogło zrobić 250,000 strajkujących 
robotników? 

Naskutek obniżenia płac robotniczych 
zwiększy się zdolność konkurencyjna angiel- 
skiego przemysłu włókienniczego. Odbije się 
to ujemnie na nasz; rzemyśle tekstylnym, 

   

   

  

Fała strajków wdarła się do Niemiec. 
W dalszym ciągu strajkuje 6 dużych fabryk 
berlińskich, oraz kilka fabryk w Hamburga. 
Najgroźniejsza sytuacja wytworzyła się w 
Zagłębiu Ruhry. Utworzono jednolity front 
robotniczych od partyj chrześcijańskich do ko 
munistycznych. Rząd niemiecki prosi baro- 
nów węglowych Zagłębia Ruhry, by nie prze: 
ciągali struny. 300.000 robotników szykuje 
się do strajku. 

     

Czy wiecie, jak zdeptać kryzys? — zapy- 
tują czasem niektórzy przemysłowcy i bojąc 
się naduż ć naszej cierpliwości — wska- 
zują na Niemcv. 

N pliwie dużo wysiłków włożył v. Pa- 
pen w swoje plany odbudowy gospodarczej 
Niemiec. Wprawdzie płan ten jest niezem 
innem jak , zaskowaną* inflacją, tem nie 
mniej w e polepszenia się konjunktury 
w roku pr tym — można mu wróżyć duże 
powodze 

Ww sprzecz ności z dążeniem v. Papena 
do nakręcenia konjunktury znajduje si 
polityka celna zmierzająca coraz wyraźniej 
do ograniczenia importu do Niemiec. Prze- 
ież każde nowe ograniczenie spowoduje tu 

kież ograniczenia w innych państwach impor 
tujących towary niemieckie. Dlatego własnie 
niemiecki związek przemysłu maszynowego 
wydał komunikat wypowiadający się prze- 

ciwko zamierzonym ograniczeniom tmparto- 
wym. Jest fakiem dowiedzionym stwier 
dzą komunikat — że w r. 1931 pczeszło 10 
miljonów Niemców żyło bezpośredno lub 
pośrednio z eksportu. A tego rodzaju polityka 
zamyka rynki zagraniczne dla towarów nie- 
mieckich i zwiększa bezroboc', 

жж 

  

   
    

  

   
   
   

      

   

   
    

        

   

  

Obniżenie podatków w jesieni r. Ъ. za- 
powiedział ruinuński minister skarbu. Zapo- 
wiedź ta wywołała w gospodarczej prasie pol 
skiej zazdrosne westchnienie. „Obniżają po=: 
аст — widocznie u nich dobrze” -— rozu= 
muje przeciętny czytelnik. Niewielu rozumie, 
że obniżenie podatków może być czasem 
ostatnią próbą wybrnięcia z klopotów gospo- 
darczych. 

Zobaczymyż "jaka jest sytuacja gospodar- 
cza Rumunji Przemysł wciąż zanjduje się 
w sytuacji ci ej. Produkcja nafty, wyno- 
sząca obecnie 2300 wagonów dziennie: jest 
nadmierna i ceny niskie. Przemysł drzewny— 
jak wszędzie — nie opłaca się. Przemysł że- 
lazny sprzedaje mało, a należności od rządu 
wpływają z trudnością. Produkcja cukru 
zamiast dawnych 11 tys. wagonów będzie 
musiało spaść do 8 tys. gdyż nie wiadomo 
co z nim zrobić. Produkcja węgla wynosi 
45 proc. normlnej. Stopa procentowa wysoka 
i dla kredytu długoterminowego wynosi. 
11 proc., krótkoterminowy 8 a nawet 9. 

Wiskutek słynnej kowersji długów. rol-. 
niczych — większość banków rolniczych 

zbankrutowała. Banki stołeczne napróżno 
czekają na zwrot kapitałów pożyczonych 
przemysłowi. Budżet państwowy obliczony 
jest na 24 milj. lei (1 lei równa się mniej 
więcej 5,25 grosza). A dochody skarbu dale- 
kie są do pokrycia (w sierpniu tylko 1,2 
miłj,) Nie dziwnego więc, że wezwano eks- 
pertów z Ligi Narodów i chwycono się środ- 
ków bardzo ostrych. Kto wie czy nie trzebą 
będzie zaciągnąć przymusową pożyczkę we- 
wnętrzną. 

Obniżenie podatków — to tylko ekspery- 
ment. Zobaczymy, czy udały. 

* ko 

    

   

Przedstawiciele wszystkich elektrowni w 
Połsce zebrali się w Katowicach i domagają 
się nowej polityki elektryfikacyjnej państwa: 
Stwierdzają zgodnie, że ani izby ustawodaw- - 
cze, ani społeczeństwo nie rozumie dotąd po- 
trzeb .elektryfikacyjnych kraju. 

A przecież czas przystąpić do budowy ko- 
le: elektrycznych, które są i hygjeniczniejsze 
i sprawinejsze od parowvch. Czas również 
pomyśleć o rozwój naszego własnego przemy 
słu elektrotechnicznego, sdyż np. w samym 
lipcu rb. wydaliśmy aż 2,700 tys. złotych na 
różne zagraniczne artykuły eletkryczne. 

Rozumiejąc całą doniosłość elektryfikacji 
całego kraju wykonawcom uchwał katowic- 
kich życzymy powodzenia. 

* * * 

Srogą walkę wytoczyli stolarze krakowscy 
przeciwko architektom i buodwniczym, za- 
trudniającym „fuszerów”. Taki „fuszer* co to 
nigdy przedtem hebla nie widział, gotów ro- 
biec wszystko, byleby coś zarobić! A jak takie 
okno jest niedopasowane, jak drzwi zrobią 
się krzywe, a cały domek poleci... to co? 

» Czang 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
DEWŃZY: — Londyn 30,84 — 30,70. №- 

wy York kbeł 8,925 — 8,905. Paryż 34,36 — 
34,87. Szwajcarja 172,10 — 171,67. Włochy 
45,80 — 45,58. Berlin 212,15, Tendencja nie 
jednolita. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (PAT). — W 16 dniu ciąg 

nienia 5 klasy Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane padły na nu 
mery następujące: 

Po 5 tysięcy złotych — 37,251, 45.827, - 
69,430, 75,094,  114,380,  126,851, po 3 | 
tysiące — 34,807, 44,215, 51,148, 56,636, — 
88,931. 

rozbrojeniowa — nie została utworze | 
na ze względu na to, że sprawami roz - 
brojenia zajmuje się specjalna konie . 
reneja, De komisji politycznej odesła 
ne ma żądnie Niemiec część raportu 
sekretarza generalnego, dotyczącą © 
chrony mniejszości.



Historia miasta Lidy. 
(Szkic monograficzny). 

Rozpoczynamy druk szkicu monograficz- 
nego m. Lidy i powiatu. W naj jbliższych nu- 
merach ukaże się krótki zarys historyczny 
m. Lidy, a później nieco i całego powiatu. 
Po zakończeniu druku całości, postaramy się 
wydać ją w formie broszury. 

Zdajemy sobie dokładnie sprawe z trud- 
ności podjętego zadania i dlatego apelujemy 
zarówno do nauczycielstwa, duchowieńst 
Koła Historyków U. S. B., jak i do tych 
wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek 
materjaly, mogące posłużyć do monografji 
tak Lidy jak i powialu, o nadsyłanie nam 
takowych. Żadnych ram do opracowań mo- 
nograficznych poszczególnych gmin czy osie- 

ali nie podajemy — prosimy tylko o dzie- 
lenie materjału na dwie cz : historyczną 
omawiającą czasy minione i drugą czasy 
współczesne. Przy nadsyłaniu materjału pro- 
simy o podawanie źródła z jakiego czerpano 

Monografję Lidy i powiatu poprzedzamy 
artykułem p. J. Szkopa pod tytułem „O mo- 
nogroficzne oprawywanie naszych powiatów 

Redakcja. 
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0 monograficzne оргасому- 
wanie naszych powiatów. 

Zagadnienie programu pracy spo- 
łecznej na danym terenie, wiąże się 
ściśle nietylko z aktualnym układem 
stosunków gospodarczych, politycz 
nych czy narodowościowych, lecz tak 
że z tym potencjałem możliwości, któ 
ry wyrsta na podłożu dłuższego struk 
turalnego rozwoju miejscowego spo- 
łeczeństwa. 

Ponieważ zaś każda teraźniejszość 
jest jedynie rezuliatem pewnych pro: 
cesów, które się wytworzyły ongiś w 
przeszłości, stąd też przy ocenie zja- 

visk dnia dzisiejszego rodzi się ko- 
nieczność ujmowania ich z punktu 
widzenia określonej perspektywy hi- 
storycznej, będącej jednym z najważ 
niejszych czynników i jednocześnie 
wymogów wszelkiego objektywnego 
sądu. 

Powyższy wzgląd natury utylitar 
   

  

nej a ta i sentyment, kłóry jest 
przyrodzony naturze ludzkiej, gdy 
zwraca się ona do rzeczy już dawno 
umrłych i bada je w sposób analitycz 
ny, sprawiły, że nietylko zawodowi 
historycy, lecz także aktywniejsi dzia 
łacze a nawet przeciętny ogół społe” 
czeństwa, zaczyna się coraz częS ej 

zwracać wstecz i interesować prze” 
szłością i rozwojem własnych regjo- 
nów. 

Wyrazem tego stosunku są liczne 
monografje i szkice monograficzne 
poszczególnych ziem, powiatów lub 
miejscowości, które w ostatnich cza: 
sach zaczęły się coraz częściej ukazy- 
wać w Polsce na półkach księgarskich 
lub w parsie, przeważnie prowincjo” 
nalnej. 

Jeżeli zaś chodzi o Wileńszczyznę 
i Nowogródczyznę, to dotychczas za- 
ledwie dwa powiaty zostały opracowa 
ne w sposób monograficzny a miano 
wicie oszmiański i brasławski. 

Pierwszemu z nich pracę swą po- 
święcił i wydał ją jeszcze w okresie 
przedwojennym w Petersburgu nie- 
żyjący już dziś znakomity poeta i pu- 
blicysta $. p. Czesław Jankowski *). W 
bieżącym roku, jako odbitka z Pa- 
miętnika Zjazdu Gospodarczego w 
Oszmianie, wyszła o tymże powiecie 
broszura kierownika Referatu Mniej- 
szościowego w Instytucie Naukowo- 
Badawczym Europy Wschodniej w 
Wilnie p. dyr. Seweryna Wysłoucha 
p. t. „Ziemia Oszmiańska ną rubieży 

dwu kultur *) Wyczerpującą zaś mo- 
nografję powiatu brasławskiego пар!- 
sał p. Otton Hedemann *). Wyszła ona 
przed dwoma iaty nakładem tamtejsze 
go Sejmiku. ze wstępem p. Wacława 
Gizbert-Studnikkiego. 

Natomiast žaden z powiatow woje- 
wództwa nowogródzkiego nie został 

  

1) Czesław Jankowski. Powiat Oszmiański. 
Petersburg 1896—1900. 

+2) Dr. Seweryn Wysłouch, Kierownik Re- 
feratu Mniejszościowego w Instytucie Nau- 
kowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wił 
nie. Ziemia Oszmiańska na rubieży dwu kul 
tur. Wilno 1932. е 

+ 3) Hedemann Otton. Historja powiatu bra- 
sławskiego. Wilno 1932. Naktadem Sejmiku 
Brasławskiego. 

  

dotychczas epracowany w powyższy 
sposób. Dlatego też z fiznaniem należy 
powitać inicjatywę „Kurjera*, przy: 
stępującego do druku monografji na- 
szych miast i powiatów. 

W zasadzie taka monografja win 
na się składać z dwu części: a) z pierw 
szej, w której należałoby uwzględnić 
przeszłość miasta sj powiatu oraz ich 
rozwój w skali historycznej i b) — z 

J. w której należałoby dać prze 

krój i charakterystykę opartą na ma- 
terjale statystycznym obecnych sto- 
sunków gospodarczych, narodowościo 
wych i wyznaniowych, ze szczególnem 

uwzględnieniem tego dorobku, któ 

ry został osiągnięty przez ludność i 
wiadze polskie po odzyskaniu Niepod 
ległości, 

        

ywiście tego rodzju praca, aże 
by przedstawiała odpowiednią war- 
tość musi być oparta na materjale 
źródłowym i odpowiadać wszystkim 
postulatom współczesnej krytyki nau- 
kowej. Wymaga ona długich i mozol- 
nych poszukiwań w archiwach i zbio- 
rach prywatnych, dlatego też podjąć 
się jej może jedynie osoba posiada- 
jąca odpowiednie kwalifikacje nau- 
kowe i Środki materjalne. 

Natomiast szkice monograficzny 
powiatu lidzkiego, który ma druko- 
wać na swych łamach ,Kurjer* wi: 
nien być jedynie popularnem opra- 
cowaniem przeszłości i teražniejsz0- 
ści, dostosowanem do poziomu i za- 
interesowań szerokiego ogółu czytel- 
ników. 

Takie szkice monograficzne, niez 
miernie wartościowe dla każdego pra- 
cownika społecznego lub działacza 
politycznego, mogą być łatwo wyko- 
nane w sposób kolektywny przez o- 
kreślone zespoły lub grupy osób, 
przyczem każda z ńich poszczególnie 
podjęłaby się opracować teren włas- 
nej gminy w ramach specjalnego sze- 
matu. Po odpowiedniem uzupełnie- 
niu i korekcie, mogłyby być druko- 

wane w prasie prowincjonalnej a 
nawet ewentualnie mogłyby wyjść 
nakładem poszczególnych Sejmików 
w formie broszur, Nadmienić muszę, 
że dużą pomoc w zebraniu materja- 
łów a nawet w samem opracowaniu 
poszczególnych szkiców monograficz 
nych powiatów mogliby dać członko- 
wie Kołą Historyków U. S. B., którzy 
w razie apełu staną niewątpliwie chęt 
nie do współpracy. ‚ 

W ten sposób można stosunkowo 
łatwym zbiorowym wysiłkiem doko- 
nać pożytecznej pracy i jednocześnie 
wprowdzić pewne ożywienie umysło 
we o charakterze bdawczym, w za 

padającą w coraz większą śpiączkę, 
naszą wileńską „prowincję”, 

Z tych względów monografja po- 
wiatu lidzkiego, posiadającego wiel 
kie tradycje historyczne i stanowiące- 
go faktycznie obecnie kulturalne cen 
trum Nowogródczyzny, winna stać się 
nietylko dobrym początkiem, ale tak: 
że przykładem dla wszystkich innych; 
mniej ambitnych i posiadających nie 
mniejsze tradycje historyczne i aspi- 
racje na przyszłość naszych powia- 
tów województwa wileńskiego i no- 
wogródzkiego. 

  

   

  

   
  

   

Jan Szkop. 
I O0OEA ONO 400006030000 100010000060000000 

20-go września zostały otwarte 

KURSY HANDLOWE 
Juljana Sternberga 
w Wilnie, ulica Jagiellońska 3 

Sekretarjat przyjmuje jeszcze kandy- 

datów do 1-go października od godz. 

17-ej do 2l-ej, 

zamknięta. 
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poczem lista będzie 

202400004000000000000000000000 

Dr. Grzegorz Gordon 
Akuszerja i choroby kobiece 

powrócił i przyjmuje chor. od g 4—5 p. p. 
ul. Jakóba Jasińskiego 24. 

  

MASSADA. 
Poemat dramatyczny I. Landama, wystawiony w Lutni 
dn. 23-IX przez hebrajskie studjum dramatyczne w Wilnie. 

Od czterech lat, grono złożone z 
dwudziestu młodych entuzjastów 
sztuki i tradycyj hebrajskich, rozpo” 
częło studja nad dykcją, plastyką i 
grą sceniczną, przygotowując pilnie i 
z ogromnym nakładem pracy, wybra- 
ne z pośród czytanych wspólnie, utwo 
ry, które wznawali za odpowiednie 
dla siebie. Najpierw opracowali 
„Świerszcza za kominem”, jako pró- 
bę sił aktorskich, o wiele ciekawsze 
były dalsze, wzięte z historji Izcaela. 
Prastary język, rzec można wspóiny 
chrześcijaństwu i izraelowi, gdyż u- 
żywany przez proroków i ojców koś- 
cioła, oraz będący jakby fundamen- 
tem praw i rozwoju ducha ludzkiego 
idącego od bezwzglądnej gruźnej i po” 
tężnej twardej moralności hebraj: 
skiej, ku promiennej słodyczy nauki 
Chrystusowej, język Bibiji, język u- 
czonych w piśmie wszystkich krajów, 
nadaje się raczej do odtwarzania rze 
czy nie współczesnych. Do oddawa- 
nia konfliktów religijnych, jak w gra: 
nym parę lat temu dramacie ,„Zagła” 
da domu Cadyka* Peretza, słynnego 
Dybuka Habżmy lub .poetycznej wizji 
o'twierdzy Izraela, ,„Massadzie* pa- 

lestrńskiego poety i literata Landa- 
ma. Wi Palestynie, język hebrajski 

  

zmodernizowany, zastosowuje się do 
codziennego użytku ii złym okiem jest 
widziana wszelka próba posługiwania 
się mową ijdisz, mającą prawa oby- 
watelstwa jako używanej przez duży 
odsetek ludności Rzeczypospolitej. 

W Wilnie jednak, hebrajski język 
jest penego rodzaju egzotyzmem i 
mimo iż duży odłam młodzieży zna 
go i używa pomiędzy sobą w studjo, 
jednak pozostaje on mową sceny i 
literatury. Wpływy Habimy, po byt: 
ności tego słynnego zespołu w Wilnie, 
wpływ Reduty, sprawił utworzenie się 
wileńskiej grupy dramatycznej. Insce 
nizacja Iwo Galla w Zagładzie dała 
niezmiernie ciekawą kombinację: 
wniknięcia aryjczyka we wschodnie- 
go ducha chassydskich tajemnice, wie 
rzeń w Świat i uczuć innej rasy. 

Przy wystawieniu Massady, p. Ra- 
dulski podjął się tego samego zdania 
i wywiązł się z niego równie znako- 
micie. Jedna z artystek- amatorek 
Studjo, dziękowała mu za to i p. dyr. 
Szpakiewiczowi w bardzo miły i ser- 
deczny sposób, przed podniesieniem 
kurtyny. Przed zapełnioną widownią, 
rozwinęł się poetyczna wiżja, oparta 
na tradycji o Massadzie, twierdzy, w 
której 1000 obrońców wolało zadać 

  

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy o zgonie nieodżałowanej pamięci 
naszego TI naczelnego redaktora, wybitaego literata i dziennikarza, 
wice-prezesa P. E. N . klubu żydowskiego w Wilnie 

B. P. 

DONA KAPŁANOWICZA 
Pogrzeb odbędzie się dziś o godz. 12 w poł. z mieszk. przy ul. W. Pohulanka 45 

Redakcja „CAJT% w Wiinie. 

i is D S IO AE PORE CR 

W indjach. 
Mac Donald zatwierdził układ w sprawie pariesów. 

SIMLA. (Pat), Donoszą, że Mae Do 
nald zaaprobowł układ, zawarty w 
Poona między przedstawiciełami wyż 
szych kast a parjasami w sprawie re 
prezetnowania parjasów w parlamen 

cie, Wiadomość o zaaprobowaniu u 
kładu przyjęta została na dzisiejszem 
posiedzeniu Zgromadzenia Narodowe 

go owacyjnemi oklaskmi. 
LONDYN. (Pat) Donoszą urzędo 

wo, iż rząd angielski zwrócił się w od 
powiednim czasie do parłjamentu z 
załeceniem przyjęcia postanowień u 
kładu w Poona, który miałby zastą 
pić postanowienia, uchwałone przez 
Izbę Gmin 4 sierpnia r b 

Gandhi przerywa głodówkę. 
POONA. (Pat). Gandhi przygoto 

wuje się do zaprzestania głodówki. Le 

karz Gadihego załeca mu spożywanie 
w małych dawkach soku pomarańczy, 
u następnie koziego mleka, rozcień 
czonego w gorącej wodzie, 

BOMBAV. (Pt). Wobec zaaprobo 
wania przez Mac Donalda układu, za 
wartego w Poona, Gndhi zaprzestał 
głodówki. 

BOMBAY (Pat) Głodówka Gndhie 
go trwała w sumie 149 godzin. 

аса оао ли 

Min. Braun 6 polityce 
BERLIN, (Pat). Minister wyžywie 

nia i rolnictwa Rzeszy Braun przema 
wiając dziś na wolnem zgromadzeniu 
bawarskiej partji rolniczej w Mona 
chjum przedstawił program akcji po 
mocy rządowej dla rolnictwa. Mówiąc 
© eksporcie minister wskazał na fakt, 
że eksport niemiecki od roku 1929 
—1932 spadł z 14 i pół miljarda na 6 

i pół miljarda mk. Stosunki takie sta 
nowią, zdaniem ministra, welłkie nie 
bezpieczeństwo dla gospodarki nie 
mieckiej, Dlatego też rząd Rzeszy po 
stanowił dla ochrony rodzimej pro 
dukcji rolnej zahamować zapomocą 
kontyngentów import z zagrancy tych 
produktów rolnych, których przywo 
zu nie można opanować zapomocą 
ceł. Skontyngentowany więc zostanie 
import różnych gatunków kapusty, 
pomidorów, cebuli, winogron  jadal 

gospodarczej Niemiec. 
nych, ważniejszych gatunków owoców 

iglastego drzewa tartego i drzewa pa 
pier, bydła na ubój, słoniny, szmalcu 
oraz masła (z zastrzeżeniem, że prze 
prowadzone będą w tym - względzie 
specjalne rokowania z poszczególne 
mi krajami serów, karpi, grochu i 
kwiatów ciętych. Rząd na te produkty * 
wyznączył określone stawki kontyn 
gentowe. Przed ogłoszeniem ich rząd, 
uwzględniając sytuację handlowo po 
lityczną, zwrócił się do zainteresowa 
nych krajów, Załatwienia tych kestyj 
spodziewać się należy w najbliższym 
czasie — oświadzył minister — i wte 
dy wydane zostaną niezbędne zarzą 

dzenia. Minister wyraził przytem na 
dzieję. że krajom sąsiadującym z 
Niemcami uda się przez ograniczenie 
swej produkcji odzyskać równowagę 
gospodarczą. 

     

Кгмаме demonstracje w Niemczech. 
BERLIN. (Pat), Do poważnych demon- 

stracyj komunistycznych doszło wczoraj w 
Kołorji. Policja w ezasie likwidowania pa- 
chedów w dziełniey robotniczej została ob- 
rzuccna z okien domów kamieniami. Prócz 
tego z tłumu demonstrantów padły strzały, 
na które polieja odpowiedziała sałwą. Z poś- 

ród demonstrantów jeden został zabity, a 
kilku odniosło ciężkie rany, zaś 2 poliejun- 
tów zestało lekko rannych, Strzelanina pow- 
tórzyła się potem między komunistami a 
naredowymi socjalistami, przyczem po obu 
stronach szereg osób odniosło ciężkie rany. 

Żołnierze generała von Schleichera. 
Z jakich elementów składa się korpuś oficerski Reichswehry. — Doskonałe wyszkolenie 

wojskowe oficerów. — leh wypes:    żenie matierjalne. 

(Korespondencja własna) 

Berlin, we wrześniu 1982 r. 

   Jeśli o prostych żołnierzach niemieck. 
Reichswehry, przez 12 hit odbywających 
służbę wojskową słusznie twierdzi się, że 

swem wyszkoleniem równają się oficerom 
normalnej armji, zbudowanej na zasadach 
powszechnego obowiązku ułuż kowej, 
to o oficerach tej „pokojow: armji można 
powiedzieć, swem położeniem materjalnem 
i towarzyskiem znacznie przewyższają ofice 
rów normalnych armij i pod wielu innemi 
względami ich również wyprzedzają. 

Pominąwszy już dobór i długoletnie szko- 
lenie, jak również wszelkie formalności przez 

jakie w swej karjerze oficer Reichswery mu 
si przechodzić, stwierdzić musimy, że tworzy 
się tu silna, ideowo i materjalnie ściśle sku- 
piona kasta. będąca dla Reichswehry a tem 
samem i dla minisra von Schleichera dosko 
nale przygotowaną drużyną, której w zupeł 
ności może zaufać, 

Tak samo jak prości żołnierze, i oficero- 
wie pozyskiwani są dla Reichswehry wielkie 
mi wygodami materjalnemi i przyrzecze: m 
stałej egzystencji, ale dobór jest nadzwy- 

czaj ścisły. W roku 1929 na 180 wolnych 
miejsc zgłosiło się 2.000 petentów a w roku 
1931 na 200 wolnych miejsc zgłosiło się aż 
3000 kandydatów. Korpus oficerski w 60 pro 
centach składa się z synów oficerów niemiee 

iej armji cesarskiej a stosunek ten stale 
:howywany, 14 proc. pochodz % ro- 

dzin wysokich urzędników państwowych a 

może prawie tyle z rodzin wielkich posia 
daczy ziemskich. 

j z góry zastrzega się, że do korpusu 
oficerskiego mie może być przyjęty ten kto 
swem pochodzeniem lub brakiem uczuć pa 
trjotycznych i lojalności budzi podejrzenia. 

  

   

    

    

  

   

    

sobie śmierć własnemi rękami, niż 
poddać tierdzę Rzymianom. Od tego 
czasu, nazwa Massada, stała się sym- 

bolem heroizmu i ofiary w walce o 
wolność. Autor, w wizji ogarniającej 
go podczas ucieczki z krwawych pól 
Ukrainy, zwraca się ku jedynej na- 
dziei, promiennej w dali Massadzie. 
Za nim i obok niego, kroczą ludzie- 
symbole, przedstawiciele wszystkich 
bólów społecznych, zrozpaczeni, lub 
zbuntowani, ałe z jednym okrzykiem 
skandowanym melodyjnie: „„Massa- 
da“! Wdzierają się na jej teren, przed 
stawiony przez p. Radulskiego jako 
okrągła płaszczyzna, pochylona ku 
widowni ukośnie. Tam się gromdzą, 
a od dołu, dźwigają się też ku tej ostat 
niej nadziei, larwy ludzkie, z dna nę- 
dzy i rozpaczy; wszyscy niosą wszyst 
ko co im jeszcze z życiowej walki 
pozostało. Osiągnięcie celu idealnego 
daje im olśniewające szczęście słońca, 
jsności, którą witają przepięknym 
hymnem radości, zbratani w jedność, 
wyciągając ręce ku wyżynom, w mod 
litwie dziękczynnej i ekstatycznej. 

Był to jeden z najsilniej wydoby- 
tych momentów dykeji i dynamiki 
ruchów zespołowych. 

Druga część poematu zawiera na 
początku „tan rozwiązania”. Spleceni 
łańcuchem jedności łudzie Massady, 
wirują z ekstatycznej radości zwycię 
stwa, nadziei zwalczenia zła, pewno- 
Ści, że ogień, który się w nich pali, 
całemu Izraelowi jest potrzebny i 

Zdolności 
ostro, 

cyd 

fizyczne badane są nadzwyczaj 
k jak bada się również intelekt. De 

» jednak pochodzenie. Synów kupców 
zej burżuazji jest pomiędzy oficerami 

ko 5—6 proc, O niższych kla- 
mowy. 

     

    

   

  

   ry 
sach nienia 

Karjera oficerska w Reichswehrze wybu- 
dowana została tak, aby powołanie to naby- 
ło znów przedwojennego połysku, jak „pierw 
sze powołanie w narodzie”. Jeśli chodzi o 
materjalne wyposażemia, to rzeczywiście za 
wód oficerski jest najlepszym zawodem w 
Niemczech. Porucznik Reichswehry pobiera 
rocznie zależnie od ilości łat służby od 

2.256 marek (4.788 zł.) do 3,948 marel 
(8.368 zł). Kapitan pobiera rocznie 4.512 do 
6.484 marek. Płaca ta się stopniuje zależnie 
od rangi oficera, tak generał brykady otrzy- 

000 marek (około 31. 800 zł.) a gene- 
17.860 marek (27.763 zł.) Oprócz 

erowie pobierają specjalne dodatki 
dla rod. ny Dodatki te pobierają” nawet po 
ukończeniu służby wojskowej. Emerytura 
dowódcy wynosi 36.400 zł. rocznie, Nie więc 
dziwnego, że za dwanaście lat trwania reich- 
swehry na emerytury wyznacza się 148,200 
tys. zł, zaś pensje członków starej armji wy 
noszą przeszło ćwierć miljarda zł, z czego b. 
kronprinz otrzymuje od republiki 28. 000 ma- 
rek (61.880 

Zanim oficerowi powierzy się dowództ- 
wo, musi nauczyć się słuchać. Każdy mło- 
dzieniec, który chce zostać oficerem i został 
przyjęty wybiera sobie pułk, przy którym 
chce służyć. Po 15 miesięcznej służbie jako 
szeregowiec staje do egzaminu. Nie mając 
wykształcenia średniego musi jako szerego- 
wiec służyć trzy lata. Po zdaniu egzaminu 
mianowany jest oficerem—aspirantem. Na 

     

  

   

    

     

      

   

zbawienny. Zdaje się im, że cała na- 
tura, że sam Jehowa śpiewa trium 
fainie: „Izraejl!* 

Ale przychodzi upadek ducha, roz 
czarowanie wkrada się do załogi Mas- 
sady niewiara we własne siły i nawet 
w czar zbawczy twierdzy, rozprzęga 
łańcuch jedności, niedole doznane 
znów, przygniatają i odbierają ndzieję 
zwycięstwa. I wtedy, wśród tych tar 
ganych sprzecznemi uczuciami synów 
Massady, zrywa się żarliwa, gorąca 

modlitwa do Boga, by strzegł i rato- 
wał jedyne eo im zostało: twierdzę 
Massadę, Modlitwa zostaje wysłucha- 
na. W mrok ich rozpaczy pada pło- 
mień Światła, męski, tęskny śpiew 

dolata. Jutrzenka opromienia dźwi- 
gających się do nowych trudów ludzi, 
a oni wyciągając ręce wznoszą okrzyk 
odradzającej się Palestyny: „Chazek! 
Wenitchazejk!“ 

Jak widzimy poetyczna symboli- 
ka Lamdama, przedstawia duchowe 
dzieje przybywających do ziemi oj- 
ców synów Izraela, i ich tamże zała* 
mania sią i džwigania, Zrealizowanie 

tej syntezy w plastycznem i scenicz- 
nem ujęciu, przedstawiało dużo trud* 
ności. Wykonawcy wywiązali się z 
zadania znakomicie. Dla słuchaczy 
nierozumiejących tekstu, tem cie- 
kawsze było zdawać sobie sprawę z 
wymowy gestów, bo nawet twarze 
nie odgrywały prawieżadnej roli, uka 
zując się tylko przelotnie i w mroku. 
Intonacje głosów. zwłaszcza zbioro* 

Min. Pieracki na Rusi 
Czerwonej. 

W ubiegłym tygodniu bawił urzę: 
dowo na terenie 3-ch województw 
czerwonoruskich minister spraw we- 
wnętrznych B. Pieracki w towrzyst: 
wie szefa gabinetu p. Kaweckiego i 
naczelnika wydz. narodow. p. Suchen 
ka Sucheckiego. Min, Pieracki doko 
nał inspekcji organów administracyj- 
nych w szeregu miejscowości i miast 
trzech województw | poludniowo- 
wschodnich, poczem cały dzień spę 
dził we Lwowie, gdzie poza działalno 
ścią inspekcyjną, złożył liczne. wizyty 
u osób urzędowych oraz przedstawi: 
cieli wyższego duchowieństwa. Ogól 
ną uwagę zwróciła wizyta u Metrop. 
Szepty ckiego (nieobecnego w tvm cza 
sie we Lwowie), oraz u b. premjera 
prof. K. Bartla. 

Pisma lwowskie podkreślają, że 
min. Pieracki występował wszędzie 
bez asysty organów bezpieczeństwa 
i bez ochorony policyjnej, a w ostat- 
nim dniu pobytu we Lwowie udał się 
w towarzystwie wojewody Rożniec- 
kiego na rynek lwowski, gdzie zmie- 
szał się z publicznością i wszedł w 
bezpośredni kontakt z ludnością, roz- 
mawiając incognito o miejscowych 
sprawach i bolączkach. 

Pobytowi min. Pierackiego na te 
renie Rusi Czerwonej przypisuje się 
ogólnie duże znaczenie polityczne m. 
i. ze względu na stanowsko ijęte 
przez p. ministra w sprawie ukraiń: 
skiej podczas ubiegłej sesji sejmowej. 

Nie deiegat Patrjarchy, 
profesor teologii. 

Niektóre ala polskie 
22 września r. podały za biulety- 
nem Katolicki KARE Prasowej z 
dn. 21 września r. b. (Nr. 216) infor- 
mację o przybyciu „z Grecji do War- 
szawy archimandryty Kanadzajtisa*, 
który rzekomo miał być desygnowa- 
ny przez Patrjarchę Konstantynopo- 
lilańskiego na delegata Patryarchy 
przy Cerkwi Prawosławnej w Polsce, 
na miejsce odwołanego w swoim cza- 
sie ks. Biskupa Zotosa. 

W sprawie tej „Prawosł, Informa- 
cja Prasowa* podaje co następuje: 
przed trzema tygodniami przybył do 
Warszawy z 2 aaa ch dotychczasowy 

    

  

    

z dn. 

МА ROCZNYCH 
KURSACH KROJU i SZYCIA | 

Koncesjonowanych przez Ministerstwo W. R i O.P. 

Z. JACEWICZOWEJ 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 22. m. 8. 

Zostal otwarty na dogodnych warunkach 

6-TYGODNIOWY KURS KROJU i 

Program: nauka kroju sukien i płaszczy, nauka kroju bielizny, nauka szycia 

DLA INTELIGENTNYCH PAŃ. 

Opłata miesięczna. Kursy czynne od 10 — 1 ; 

na materjałach, hafciarstwo. 

Zapisy SE a AE się codzien. o 10—2 i po poł. 4—6 edi Sa JE niedziel i świąt. 

Nr. 221 (2463), 

proboszcz prawosławnej parafji grec 
kiej w Genui ks. archimandryta Hi- 
larjon Vasdekas, upatrzony na stano- 
wisko profesora Studjum Teologj 
Prawosławnej Uniwersytetu kia 
skiego. Zaproszenie ks. Archimadry 
ty Vasdekasa nastąpiło naskutek po- 
rozumienia Władz Państwowych z 
Władzą Zwierzchnią Kościoła Prawo 
sławnego w Polsce. 

Wojewoda Kościzłkowski 
pozostaje w Białymstoku. 
Przed paru dniami jedno z żydow 

skich pism białostockich podało wia- 
domość jakoby wojewoda Kościałkow 
ski miał przejść na stanowisko mini- 
stra spraw wewn. a jego miejsce miał 
by objąć wicemarszałek Sejmu K. 
Polakiewicz. „Pat“ w sobotę wiado- 
mości tej zaprzeczył, stwierdzając, że 
jest ona zupełnie bezpodstawną. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Wielkie manewry wojskowe na Biało 

rusi Sowieckiej. 
Z Mińska donoszą, iż w ub. sobotę rozpo 

częły ę wielkie manewry wszystkich garni 
20! wojskowych Białorusi Sowieckiej, Ma 
newry odbywają się między Orszą a Smoleń 
skiem, Udział w manewrach jesiennych bie 
rze piechota, kawalerja, wojska lotnicze, ha 
taljony balonów, kanonierki rzeczne, spec 
jalne wojska techniczne, łączność, artylerja: 
lekka, ceżka i najcięższa oraz szwadrony ro 
woczesnych taczanek, które w b. r. wypusz 
czone zostały z fabryk, W. menewrach bierze 
udział około 75 tys. żołnierzy wszystkiech ro 
dzajów broni. W dniu wczorajszym proce 
ły się wielkie menewry wojsk lotniczych, 
które urządzały kilkakrotny napad na Śnio 
leńsk. W! napadzie lotniczym były po raz 
pierwszy użyte samoloty $a20wo—dymne dla 
specjalnych zasłon dymowych w cz: sie ata 
ku. Na menewry przybyło kilkudzies 
ższych wojskowych sowieckich z Mosk 
ningradu i Kijowa. Komisarz Woly Woro 
szylow ma przybyč na me y dnia 27 bm. 

Charakterystycznem jest, iż na manewrach 
tych znajdują się tylko attache wojskowi. Nie 
miec i Litwy. 

  

      

     
  

  

   

Czy wiecie, że... 
— Najdroższym metalem na świ 

indjum, którego cena przewyższa dz 
krotnie cenę platyny. 

— We Francji czas letni ustaje z dniem 
2 paźdizernika po przesunię egarów o 
północy o jedną godzinę naprzód. 

—Rekord wysokości wzlotu powietrzne- 
go osiągnął prof. Piccard, wznosząc się w 
swoim balonie na wysokość 16.201 metrów. 

   

     

  

SZYCIA 
— (Liczba wakatów ograniczona), 

popołudniu. 

Ваіопу GRZE r 
BAZVLEA, (Pat). W niedzielę między 
godziną 16 a 17 wystartowało 16 balo 
nów, biorących udział w zawodach o 

puhar Gordon Bennetta. Kierunek 
wiatru północno wschodni. Balon „Po 
lonia* odleciał trzecim, balon „Gdy 

Przygody 
WARSZAWA, (PAT), — W: dniu 26 bm. 

o godzinie 10,04 pod Bielanami wpobliżu 
Warszawy wylądował polski balon „Gdynia“ 
z załogą por. Franciszkiem Hynkiem i por. 
Burzyńskim. Załoga połska, biorąca udział 
w zawodach balonów wołnych o puhar Gor 
don—Bennetta wystartowała wczoraj z Ba 

stępnie przydzielony jest do szkoły odnośne- 
go rodzaju broni. Słuchaczem tej szkoły jest 
rok, poczem staje do egzaminu, oficerskiego, 
ale chociaż egzamin zda wyśmienicie nie 
jest mianowany oficerem.. Decydują o tem 
czynni oficerowie, którzy głosują, czy kandy- 
dat może być przyjęty do korpusu oficerskie 
go. Jeżeli wynik głosowania jest pomyślny. 
kandydat zamianowany zostanie oficerem. 
Wi ten sposób zawodowi oficerskiemu nada- 
je się charakter kasty do której nie każdego 
się dopuszcza. Każdy oficer zobowiązuje się 
służyć 25 lat w Reichswehrze. 

we chóry, skandujące pewne części 
tekstu, brzmiały z melodyjnością do- 
skonale nastrojonych instrumentów, 
z wszystkiemi odcieniami wyrażanych 
uczuć, Również ruchy, wystudjowane 
precyzyjnie, miały swoją wymowę, 
wstrząsającą niemniej niż wygłasza: 

na treści zbiorowe zespoły rąk wy 
ciąganych, załamanych, szarpiących 
niewidzialne przeszkody, odpycha ją- 
ce zbliżające się nieszczęścia, lub ra- 
dośnie modlitewne, były to widoki 
doprawdy niewyczerpanie zajmujące 

do oglądania, jako realizacja pewnej 
formy sztuki. Pomysły użycia w grze 
cieni osób działających, również zwię 
kszały wrażenie grozy lub napięcia, 
gdyż obok, lub przed mówiącą posta- 
cią żywą, miota się od góry lub od do- 
łu, jakiś ścigający z niego wyemano 
wany elemental plazma obrzydła, któ 
ra chce zabić żyjącą istotę. Ukazane 
targowisko Świata w kształcie krę- 
cących się marjonetek w karuzeli, 
której potwornecienie skaczą i ulatu 

ja nad niemi, było wspaniałym po” 
mysłem P. Radulskiego, który, jak 
nam mówiono, wyuczył się też całego 
hebrajskiego tekstu, by kierować de- 
klamacją. 

Oddawszy zupełne pochwały tak 
wielkiemu wysiłkowi i stwierdziwszy, 
że w granicach zakreślonych udał się 
zupełnie, należy stwierdzić również, 
że ujemną stroną inscenizacji p. Ra 
dulskiego jest naśladownictwo wzo- 
rów rosyjskich, a poniekąd niemiec- 

nia“ — 15. W ostatniej chwili rząd 
sowiecki udzielił zezwolenia na ewen 
tualne lądowania balonów na terenie 
wiązku Socjalistycznych Republik 
Rad. # 

„Gdyni“, 
zylei o godz. 16,57. Balon „Gdynia“ po star 
cie wzniósł się na wysokość 2500 metrów i 
na tej wysokości utrzymywał się až do gra 
nicy polskiej, gdzie „Gdynia“ osiągnęła 4500 
metrów. Przy sprzyjających warunkach at 
mosferycznych balon szybował z szybkośc'ą 
przeciętną około 70 km. na godzinę. Balon 
„Gdynia“ leciat ponad „Monachjum”*, Praga. 
nad którą lotnicy przelecieli o godz. 1,08, 
nad Wrocławiem był o. 4,55. Nad granicą 
polską lotnicy przelecieli o godz. 5. Lądowa 
nie pod Warszawą nastąpiło ze względów 
technicznych z powodu braku balastru i ga 
zu. W) czasie lotu w dniu 25 bm, lotnicy nat 
knęli: się na burzę, którą ominęli, unosząę 
się na znaczniejszą wysokość. Długość lotu 

    

„Gdyni* wynosiła w przybliżeniu ponad 1160 
kilometrów. 

WIARSZAWIA, (PAT). — Balon szwajcar 
ski „Vietor de Beauclair* z załoga kpt. Hu 
ber i por. Lochinger wylądował pod Kali- 
szem. 

kich. Znamy już, jeśli nie osobiście, 
to z ilustracji, te ze skosa postawione 
płaszczyzny, tę zbiorowość gestów j 
dłoni, te ulubione przez niego ukosy, 
bloki i czarne cienie. Przed siedmiu 
już laty widziałam to w Rydze, w 
sztuce Ligatura, u Meyerholda mamy 
te pomysły do przesytu. 

Pod względem oryginalności w 
wystawieniu i pomysłowości indywi- 
duńlnej, Zagłada Domu Cadyka da- 
wała więcej wrażeń myślowych i 
wzrokowych, opartych na niezależnej 
indywidualności autora dekoracji. 
Poemat Landama, czysto symboliczny 
wykluczał malowniczość strojów, kt. 
musiały być współczesne, i nakazywał 
dekoracje z czwartego wymiaru, jed- 
nak byłoby przyjemnie widzieć włas- 
ną twórczość polskiego artysty wolną 
od tak wyraźnych wpływów obcych, 
choćby najlepszych wzorów. 

Jedyny to zrzut, (jeśli nim jest 
ogóle), tak pięknie zrealizowanemu 
wyczynowi artystycznemu. Cała sala 
byłą pełna i owacyjnie przyjmowała 
artystów i reżysera. 

Słuchając tego wyrazu duchowych 
wzlotów i konfliktów ludu Izraela— 
znów przychodził żal, że nasi drama 
turgowie groźnej współczesności *- 
naleźć głębszych nie umieją temtów 

i okscyllują pomiędzy Smuelem Zbo- 
rowskim a Maman do wzięcia, grą 
żąc się w płyciźnie scenicznej, 

Hel. Romer.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Straszny pożar wsi. 

PIŃSK, Dnia 23 b. m. o godz, 9.50 
we wsi Rubel, pow. stoliński, wybuchł 
pożar z nieustalonych dotąd przy” 
czyn. 

| Pożar objął wkrótee niemał całą 
wieś. W płomieniach zginęła kobieta 
oraz dwoje dzieci. Spłonęło 350 za- 
gród gospodarskich, ponadto większe 

iłości zboża, Straty są dotychczas nie 
usłałone, jednak według prowizorycz 
nych obliczeń są one ogromne. 

Władze bezpieczeństwa prowadzą 
energiczne dochodzenia, eelem wy- 
krycia przyczyny tego strasznego po- 
żaru. 

9 domów mieszkalnych pastwą płomieni. 
Ze Święcian donoszą, iż przedwczoraj wt 

wsi Kisiańce, gm. święciańskiej skutkiem nie 
ustalonej narazie przyczyny wybuchł wielki 
pożar. Ogień podsycańy silnym wiatrem mo- 
mentalnie objął znaczną część wsi zagraża” 
ае spałeniem. Dzięki natychmiastowej akcji 

Papieros spalił 
We czwartek, dnia 22 bm. o godz. 10 

rano, pożar zniszczył w Wielkich Soleczni- 
kach zabudowania dwóch gospodarzy (domy, 
chlewy, sodoły ze zbożem). Pożar powstał 
z podpalenia przez chłopczyka lat ośmiu, 
Który zrobiwszy papierosa w mieszkaniu i 
dobywszy ognia z węgli gorących przechowy 
wanych w popiole w piecu, wyszedł do chłe- 
wu wypalić papierosa. я 

Tu papieros z grubego papieru rozrza- 

    

  

ratunkowej pożar po kiłku godzinach zdoła- 
no umiejscowić. Mimo to pastwą poimieni 
padło 9 domów mieszkalnych wraz z iuwen 
(arzem i sprzętami oraz kiika budynków gos 
podarskiech z wym i martwym inwenta- 
rzem. Straty wynoszą zgórą 35 tys. złotych. 

zabudowania. 
rzył się i wypadł chłopakowi z rąk na sło- 
mę. Uciekł on do mieszkania i schował 
się na piec, ale przez ciekawość znowu wy- 
szedł spojrzeć cb się (dzieje w ehlewie. 
Spostrzegł że ogień wvbjął chlew. Wózczał 
wtedy ałarm na ulicy, 

Ratunek straży ogniowej był skuteczny. 
energicznym wysiłkiem strażaków i lud 

* udało się przeszkodzić rozszerzeniu 
a dałej. B. 

      

   

Burza. 
4 osoby poniosły śmierć. 

Z pogranieza donoszą, iż onegdaj na te- 
cenie odcinków granicznych Mikaszewieze, 
Jaškowieze i na terenie pow. pińskiego oraz 
koszyrskiego szalała gwałtowna burza poła- 
<czona z uderzeniami piorunów. Potęźna wi- 

chura zerwała przeszło z 50 demów dachy, 
powywracała stodoły i stajnie, zniszczyła 
kilkaset drzew i połamała przeszło 100 słu- 
pów ieleionicznych, zrywająe i niszcząc jed 
nocześnie druty, w wyniku czego przez pe- 
wien czas powiaty były odcięte od świata. 

Od uderzeń piorunów 4 osoby poniosły 

Burza nad 
PIŃSK. (Pat). Nad częścią powiatu ko- 

szyrskiego przeszła gwałtewna burza, która 
wyrządziła znaczne straty. W 4 miejsecowaś- 
<«iach wybuchły pożary od piorunów. Z po- 
wodu silnego wiatru pożar przerzucał się z 
budynku na budynek. Spłonęło ogółem 6 

  Kino Dźwiękowe 

IEDISON 
w LIDZIE 

if 
W rolach 
głównych 

Dukszty. 
Walne Zgromadzenie członków 

Kasy Steiczyka. 
Dnia -18-września rb., w lokalu miejsco 

"wego Ogniska Kolejowego, pod przewodnict 
"wem p. B. Roli, odbyło się Walne Zgroma- 
«dzenie członków tut. Kasy Stefczyka. 

Sprawozdanie «z działalności Kasy za 
„pierwsze półrocze złożył kierownik tejże 
Kasy p. Szmidt Kazimierz. Sprawozdanie v- 
bejmowało okers od 1 stycznia rb. do 30 

czerwca rb. 
Największą bolączką Kasy są zaległość . 

31 grudnia r. ub. zaległości wynosiły 7900 zł. 
-30 czerwca r. b. wzrosły one do 8.645 zł., a 
już w końcu sierpnia r. b. zaległości wynosi 

"ły 12.107 zł. 
Kasa w spłacaniu długów daje daleko idą 

«ce ułatwienia. Nawet na konto większych 
„długów są przyjmowane kilkuzłotowe wkład 
ki, a w ostateczności — na pewien okres—- 
i same procenty. Sa jednak dłużnicy, którzy 
wogóle nie reagują na wezwania Zarządu Ka 
sy w sprawie zaległych pożyczek. Zgroma- 

«dzenie uchwaliło «wniosek bezwzględnego 
ściąganii — drogą sądową — pożyczek od 
tych członków, którzy nie starają się uiścić 
swoich długów i nieporozumiewają się w tej 
sprawie z Zarządem Kasy. 

Obecnie Kasa liczy 452 członków. Liczba 
sczłonków, uskuteczniających wkałdy na pro- 
cent, jesl 96. 

Kasa ma wydanych pożyczek na sumę 

22.929 zł. Udziały wynoszą 8.138 zł., wkłady 
ma procent 3.362 zł. 

Kierownik Kasy p. Szmidt groąco zaape 
lowai do zebranych, aby wszelkie operacje 
„pożyczkowe przeprowadzali przez Kasę, a 
nie sposobem „sąsiedzkim*. Tym sposobem 
uniknie się szeregu nieprzyjemności i ożywi 

<się działalność Kasy. 

Na tut terenach obok ludności polskiei 
„zamieszkuje także ludność litewska, białort:- 
ska i t. d. Kasa Stefczyka jest pomostem 
współżycia tych narodowości. Praca odbywa 
się tu zdala od namiętności politycznych, zu 

  

Dziś i dni następnych! 

Pija kothankÓW 
eżyserji króla reżyserów Joe May'a. 

H. A. Sziettow 
oraz Ljana Hald i Gustaw Frochlich. 

śmierć, kilka osób odniosło ciężkie poraże- 
nia i degorywa w szpitalach, Włościanin 
Adam Myciński ze wsi Mirenice koło Mika- 
szewiez, powracając  złasu porwany został 
przez wicher i odrzucony na iąkę oddaloną 
ckoło 50 mir, Myciński odniósł złamanie rę 

ki i nogi. Również podobny wypadek zda- 
rzył się na polu w pobliżu wsi Niemiro w 
rejonie Jaśkowicz, gdzie silny wicher porwał 
li-letnią Zosię Szewszenkównę, Szewszen- 
kówna na szezęście nie odniosła większych 
obrażeń prócz pokaleczenia twarzy i rak. 

Pińszczyżną. 
zabudowań. 2 osohy poniosły śmierć od po- 
rażenia przez piorun, 5 zaś osób walczy 7e 
śmiercią. Wiiehura powywracała ponadto w 
wielu miejscach słupy telefonicznie i telegra 
fiezne. 

Potężny dramat erotyczny p. t. 

znany na naszym ek- 
Janie z „Ajda Sojka” 

pełnie nie wchodzą tu w grę różnice narodo 
wościowe. Gra tu rolę czysty interes i dą- 
żenie przez spółdziełczość do lepszej doli. 

Okoliczne ziemiaństwo należące do Kasy 
Siefczyka, na Zgromadzenie — z niewiado- 

sh przyczyn — nie przybyło, czem dało 
kład „„maluczkim*. 

ońcu obrad przewodniczący, w imie- 
niu zgromadzonych, w gorących słowach 
podzękował Kierownikowi Kasy, p. Szmidto- 
wi za rzetelną pracę dla dobra członków. 

Olkieniki. 
Znaczna kradzież. 

Wi nocy z dnia 24 na 25 w Ofkienikach 
dokonano kradzieży % kooperatywie „Wygo 
da*. s 

Kiedy pracownicy przyszli rane de przey 
spostrzegli że okiennica jest wyrwana razem 
ze sztabą. Podejrzewając włamanie pracowni 
cy zwrócili się do policji i rzzem z posterun 
kówym weszli do kooperatywy, Oezom przy 
byłych rzucił się w oczy okropny nieporzą 
dek jaki panował w sklepie, eo świadezyło 
niezbicie o odwiedzinach nieproszonych gos 
ei. 

Straty wynoszą około 3000 zł. (c). 

Z pogranicza. 
Defilada samolotów sowieckich nad 

polskiem pograniczem. 
Z Dzisny donoszą, iż w sobotę rano miesz 

kańcy okolicznych wsi granicznych zauwa- 
żyli kilkanaście samolotów lecących wzdłuż 
rzeki Dźwiny. Samoloty należały do sowiec 
kiej eskadry garnizonu smoleńskiego, witeb- 
skiego i połockiego, Samoloty te biorą udział 
w wielkich manewrach sowieckich na przed 
polu w Borodzino koło Smołeńska. Po krót- 
kim raidzie eskadr nad granicą łotewsko-so- 
wiecką i częściowo polską samoloty odlecia 
ły wzdłuż toru kolejowego prowadzącego w 
kieranku Połocka. 

  

   

 DESEPETEDUZEZ INTO DSS US INNT TIT STS 

Niezwykła przygoda podchmielonego 
eleganta. 

Zasnął jako eiegancki pan a obudził się w najgorszych 
łachmanach. Policja poszukuje sprytnego „kawalarza”, 
Ofiarą nieprzyjemnej przygody padł oby 

watel miasta Wilna p. P. zamieszkały przy 
ulicy Kałwaryjskiej Nr. 21, 

W niedzielę wieczerem w mieszkaniu P. 
dbył się wieczorek dła zaproszonych gości. 
Kolacja była suto zakrapiana „wyborową*. 
-Około godziny 11 P. poczuł nagie, że ma po 
rządnie w czubie wokee ezego postanowił 
przejść się uważają że Świeże powietrze 
dobrze mu zrobi. Po wyjściu z domu skiero 
"wał się w stronę Regaiki Kalwaryjskiej. W 
drodze jednak poczuł się znacznie gorzej i 
za ehwilę zasnął na jakiejś ławce. 

  

lle godzin przebył w głębokim śnie P. 
nie przypomina. Po obudzeniu się P. z prze 
rzżeniem skonstatował że jest ubrany w ja 
К$ łachmany. 

Przypuszcza en że podczas snu jakiś 
złodziej wykorzystawszy stan, w którym się 
Gn znajdował przebrał go w swoje łachma 
ny, zaś sam nałożył jego ubranie i zbieł. — 

Jako dowód rzeczowego popełnienia prze 
stępstwa P. destarczył do polieji łachmany 
w których obudził się. 

Policja wszczęła dochodzenie. (ej. 

Wykrycie afery automobilowej w Wilnie. 
Policja Śledeza miasta Wilna wykryła 

aferę automobilową popełnioną na szkode 
firmy Oświęcim. 

Niedawno do wspomnianej firmy zgło- 
sił się pewien osobnik, który nabył aute war 
tości kilkunastu tysięcy złotych. Nabywca 7a- 
płacił trzy tysiące złotych gotówką, zaś na 
pozostałą sumę wydał weksele. 

Obecnie firma ta przekonała się, że zosta 

ła oszukana bowiem wydane przez nabywcę 
weksie okazały się bezwartościowe i sfał- 
szowane, 

Wiwyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia na mocy zarządzenia wiceprokuratora 
przy Sądzie Okręgowym aresztowano w dniu 
wczerajszym w związku z tą sprawą jedną 
osobę. 

Auto zakwestjonowano i zabezpieczono. 

Napad na dyrektora żydowskiej trupy 
operetkowej w Wilnie. 

w niedzielę o godzinie pierwszej w no- 
cy na powracającego z lokalu Żydowskiego 
Teatru przy ulicy Ludwisarskiej 4, dyrekto- 

*ra występującej obecnie w Wilnie żydowskiej 
py cperetkowej p. Samuela Feldmana na- 

"Padł jakiś nieznany osobnik, który zadał mu 
z tyłu dwa ciosy laską w głowę. 

Gdy napadnięty odwrócił się napastnik u- 
siłował uderzyć go po raz trzeci, lecz Feld- 
man zdążył zasłonić się wobec czego ostatni 
cios trafił go w rękę. Na alarm napadnięte- 
50 nadbiegł policjant. Na widok zbliżające- 
go się policjanta napastnik wskoczył do spec 
jalnie oczekującej go dorożki która szybko 
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Sensacyjne pogłoski 
o rozwiązaniu Rady Miejskiej i powołaniu prezydenta 

d-ra Maleszewskiego do M. 5. W. 
Od kilku dni na terenie Magistra 

fu kursują uporczywe pogłoski o mają 
cem wkrótce nastąpić rozwiązanu Ra 
dy Miejskiej i mianowaniu komisarza 
rządowego. Jako kandydata na to sta 
nowisko wymieniają delegata rządo 
wego p. Adama Piłsudskiego, 

Jednocześnie mówi się już całkiem 

Na ilustracji jeden z najpiękniejszych zabytków barokowych w Polsce — kościół Św. Szczęgóły zjazdu inżynierów 
i Pawła na Antokolu. Pitov 

konkretnie o powołaniu prezydenta 
Małeszewskiego na jedno z kierowni 
czych stanowisk w . Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych. Nominacja ma 
być rzekomo w najbliższych dniach 
podpisana, 

Urzędowego potwierdzenia tych 
wadomości uzyskać nie zdołaliśmy. 

  

SPORT. 
Że świata. 

Polska - Czechosłowacja 76'/,:757/, 
NIEZNACZNE ZWYCIĘSTWO POLSKI, 
Pierwszy dzień zawodów zakończył się 

nieznaczna przewagą Czechów 37*/,:35'/,. Po- 
zostawało więc nam do odrobienia utracone 
punkty a następnie uzyskanie przewagi. 

460 PŁOTKI. Bezapelacyjna przewaga ło 

laków: Kostrzewskiego i Maszewskiego nad 
Kratkym i Janderą. t) Kostrzewski 58,1; 2 
Maszewski 58,4; 36 Kratky. Zdobywamy pro 
wadzenie 43'/3:38*/3, 

OSZCZEP. Piękny $zat Fueczyka (P) 64.44 
zopewnia nam zwycięstwo: 2) Klasek (C) 
61 m. 2 ct., 3) Mikrut (P) 59,82; 4) Chmielik. 
Punkiacja 49'/;:417/; dla rśa8 © 

200 MTR. Nasi sprinterzy zawodzą. Że 
Startu prowadzi Hajduk (C). i wygrywa 228, 
2) Fiser (C) 23,1; 3) Trojan II 23,8; 4) Binia 
kowski. Prowadzimy juk tylkw ułamkami 
punktów 50'/;:497/ 

SKOK W, DAL. Pierwszy skok Nowaka 
(P.) przynosi mu 7 m. 6 etm. rozciągnięte 
ścięgno Dziełny zawodnik bandażuje nógę; 
zmienią pantofle i w następnym skońu ma 
7 nitr. 30 ctm., niestety, nieznacznie przekro- 
czcne. Dalsze wysiłki już nie zmieniają wyni 
ku. Tymczasem Hofman (C) skacze 7 nite. 
17 etm., bijąc rekord czeski i zdobywajst 
pierwsze miejsce, 2) Nowak (P) 7 m. 6 <etm.; 
3) Wiieczórek (P) 6 mtr. 87 e., 4) Kratky (C) | 
6 m. 69 efra, Prowadzą czesi różnicą */; punk 
1а 5454 ЧИ 

45600 MYR. Że startu prowadzi Kuzmicki 
(P), za nim Czesi: Drozda 1 Simek, osłatni 
Hartźik (P). Na 400 mfr. prowadzenie obej- 
muje Drozda, tuż ża mim Kaźmicki. Na 800 
mtr. Drezda wypuszeza na czoło Simka, Kuź- 
mieki za% jest trzeci. Na 1000 intr. Polak 
mija Drozdę i Simka, Icez ten ostatni znów 
wysuwa się naprzód. Na 300 mr. przed 
metą. Kuźmóęćki zdóbywa prowadzenie, fini- 
szuje i na tamie ma przewagę S ūėfr. Czas 
4 m 7,8 s., 2) Simek 4 m. 8,8 s„ 3) Drozda. 
Punktacja 59'/,58*/, dłii: Polski; 

DYSK. Heljasż' rewanżije się Drózdzie za 
porażkę w kuli. Pierwszy rzut mi pyzekra- 
ezeny, lecz w następnych: przez: ciły czas 
prowadzi. Zajmuje pićwsze miejsce, bijąc 
rekord Polski 45 mtr.. 46 ctmi,: 2)) Botida 44 
mtr. 54 ctm., 3) WieczSrek' 40 
4) Chmelik (C). Polska! prówiid: 

SKOK O TYCZCE. S%oki różputzynają 
od 3 mtr. 45 e. Przechodzę! wsżyścy:- у В 

mtr, 50 ctm. niespodziewańie odpads' Kiuk 
(P). Pozostali zewodniey kiorij: wystkuść 
przy pierwszym skoku 360 ctm; — róńiicż 
za pierwszym zamachem jest pokonana 3 
76 etm. Sznajder (P) przechodżć gładko; -£ 
si zaś Votava i Klasek odpadają: '1)' Szna) 
370 ctm., 2 i 3) Czesi 360 ctmi“ 
20*/3:56*/; dla Polski. A więc mećż” wy; 
nawet gdybyśmy przegrali sztafetęt* 

4400 MTR. Sztafeta rozpoczyna 'się* 
ciętą walką Fiszera (C) z Maszewskitū“ (P) 
Przy zmianie Czech ma przewagę 4 m 
votny (C) zwiększa odległość nad Mil 
(P) do 50 mtr., która to odległość nie 'ułć 
zmianie podczas biegu Dostala (C) i Koštr: 
wskiego(P). Bimiakowski (P) odrabia jakie” 
5 mtr. na Krzenickym (С), lecz Czesi bezafie- 
łaeyjnie zwyciężają w czasie 3 m. 23,6 sek)“ 

— nowy rekord czeski. 
Punktacja 76*/;:75*/; dla Polski. 
Ta nieznaczna wygrana przynosi 

puhar przechodni nrinistra E. Benesza. 

KALENDARZ MIĘDZYNARODOWYCH 
SPOTKAŃ PIŁKARSKICH. 

Przewiduje na 2 października spotkan'a 
Polski z Rumunją w Bukareszcie i z Łotwa 
w Warszawie. 

Kapitan P. Z. P. N. p. J Kałuża wybrał 
już graczy mających wejść w skład: obu re 
prezentacyj. 

A więc z Gracovii: Otfinowski, Lasota, 
Pająk, Mysiak i Ciszewski; z Legji: Mar 
na, Cebulak, Szaller, Nawrot i Wypijew 
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   Garbarni:  Wiilczkiewiea, Smoczek. 
z Wiisły: Koźmin i bracia Kotlar 

z Ruchu: Dziwisz, Wiłodar:, 
z ŁKS. Gałecki i Durka; z Włarty: 

  

icz i Szerfke; z Pogoni: Albański i 
Matjas a z Polonij — Bułanow. 

Z Polski. 
IGRZYSKA ZIMOWE „MAKABI“. 

Przygotowania do I. Igrzysk Zimowych 
„Makabi“, które odbędą się lutego 

1933 r. w Zakopanem, są już w pełnym to 
ku. 

Organizatorzy nawiązali kontakt z ba 
czelnemi władzami sportowemi w Polsce, 
jak rowniež ze Związkami „Makabi“ zagra 
nicą. Ścisła współpraca została podjęta z 
Zarządem Polskiego Związku Narciarskiego, 
który na ostatniem posiedzeniu Rady Narciar 
skiej, uchwalił pełne poparcie dla Igrzysk 

2—5 

  

  

edjechała i znikła na ulicy Jatkowej. 
Jak zeznaje poszkodowany podczas na- 

padu został on otoczony jeszcze przez kilku 
osobników, kórzy również na widok zbliża- 
jącego się poliejanta rozbiegli się w różne 
strony. 

Aczkolwiek powody napadu nie zostały 
jeszeze całkowicie wyjaśnione nie ulega jed- 
nak wątpliwości, że dyrektor Feldman padł 
ofiarą zemsty szumowin ulicznych z tego 
powodu, że nie chciał ich wpuścić bezpłat- 
nie na przedstawienie w teatrze.. (a) 

Zimowych „Maka 
łona odnośny 
Ostatnio odb; się konferencja przedstawi 
cieli Związku „Makabi* w Polsce z Pp. dr. 
Zajuskim i Grossmanem, reprezentantami 
PZ. Nu. Na konferencji ustalono regulaini 
ny zawodów, omówiono trasy dla poszczegól 
nych biegów, przyjęto normy odznaki P. Z. 
Nu jako podstawę dla biegu o odznakę 
kabi*., Szczegółowo opracowano równie 
przygotowania i treningu repre zenłacj 
skiej. W! najbliższym czasie urządzi 
specjalny kurs sędziowski dla członków; 
„Makkabi”, celem przygotowania odpowied 
nich kadr sędziowskici 

Ze Z zagramicznych napływają 
zapytani i szczegóły. Związek 
„М ° п% Wegrzech zawiadomi, iż wy 
śle ii eksjbedycję której skład ustali po 
powrocie swegó prezesa prof. Ducksteina, 
który bawił w Teos Angles, jako kierownik 
eksploatacji węgierskiej na Olimpjadę. Zwią 
zek „Makkabi* w Jwygosławji zgłosił udział 
drużyny narciarskiej, która zwyciężyła w 
mistrzostwach Jugostawji, 

Akcja turystyczna zapowiada się również 
bardzo dobrze. Organizatorzy kończą już 
opracowanie planu turystycznego i w naj 
bliższych dniach zostaną opitblikowane wa 
runki wyjazdu na I. Igrzyska Zimowe „Mak 
abi* w Zakopanem. 

ZAKAZ ZWIĄZKU ZWIĄZKÓW. 
Prezydjum Związku Polskich Zwiążków 

Spbrtowych powiadomiło poszczególne związ 
ki sportowe o zakazie udzielania autogrit 
fów zawodników, tudzież umieszczania ich 
fotógrafij w notatkach prasowych o charak 
terze reklamowym oraz bezpośrednio w o 
gloszėn poszczególnych firm. 

Po akaz ma na cełu usunięcie ja 

k możliwości czerpania zysków z 
upraw 4 sportu przez zawodników, koli 
duje bowiem (o z przepisami o amatorstwie. 

Z Wilna. 
LEKKOAFEETYCZNE MISTRZOSTWA 

SZKOLNE. 
Zawody na! Piśromoncie zgróśiadziły taj 

lepszych szkoliyćh zawodników. Nadzwyczaj 
pocieszającem zjawiskiem był liczny udzia 
młodzieży, któ Wykazała wysoki pożiom 
sprawn fizycznej w poszczególnych koh- 
kurencjach. 

110 mtr. rzez płofki. 1) Kowalski (Gimn. 
A. Mickiewiczaj, 2) Parfienow (Gimn. J. Le- 
łewela) 20,8; 3) Arielczenko. Styl, z wyjąt- 
kiem zwycięzcy dość słaby. 

Skok wzwyż. 1) Amūielezenko (Gimn. J. Le- 
leweła) 165 ctm.; 2) Krzaze (Szk. Techn.) 
160 cm.; 3) Kowalski (Gińsn. A, Mickiewicza! 
155 ctm. Amelczenko zapowiada się na dob- 
rego skoczka. й 

Pchnięcie kułą. 1) Fiedoruk 12 mr. 10 
ctm. — bardzo dobry; 2) Puzyrkiewicz (Gimn 
Zygm. Aug.) 10 m. 638 ctm:;:3) Urban (Gimn. 
Lelewela) 10 mtr. 16 ctm, 

Rzut dyskiem. 1) Żikowski 3% mtr. 2 cm. 
2) Fiedoruk 31 m. 63 'etin:; 3): Urban 30 mtr. 
39 ctm. U większości styl jeszeze mocno 
szwankuje. w 

Bieg 100 mtr. 1) Krauze (Szk. Techn.) 12 
sek. finisz rasowego sprintera;: 2) Zalewski; 
5) Kowalski — obaj z Gimn:.A, Mick. 

Bieg 1500 mtr. Najciekawszy: punkt pro- 
gramu. Trójka zwycięzców doskonale się za- 
prezentowała. 1) Samecki (Szk, Ogr.) 4 min. 
35,6 s.; 2) Herman 4 min.-35,8: s; 8) Toma- 
sžewicz 4 min. 36 sek. 

„Z powodu ulewnego deszczu zawodów nie 
akóńczono. Zakończenie ich nastąpi 29 bra. 
otgódz, 15. 

Dotychczas prowadzi Gimn. A.. Mick. 38 
pk.; 2) Gimn. J Lelewela 34 p 3) Szk 
Techaicrnn 33 pkt, 

TURNIEJ TENISOWY. 
Nastąpiłyy rozgrywki finałowe. Dotychcza- 

sowe wyniki'są następujące. 
nglt: panów: Piotrowski—Karolezyk: 

- Kewes—Piotrowski 6:2, 6:3, Tur: 
3 opeč“ 6:0, 6:2. Dolgow—Lisowski 

6:4, 7:5. Bukowski—Potyra 6:4, 6:1, Grabo- 
iecki—Szulc 6:0; Karolczyk—Borowski 

:5, 6:4. Grabowieski—Bukowski 6:1, 6:1. 
W: doublu: Kewes i Merecki — Włeyssen- 

hof i Kopeć 8:6, 7:5.. Grabowiecki i Turczyń- 
ski—Patyra i Włojkow 6:1, 6:0. 

W) singlu pań: Hbhendlingerówna—R=i- 
sowa 6:2, 7:5, Olechnowiczowa—Fiorczakowa 
6: 

W/ mixcie: Florczakowa i Grabowiecki— 
Dowborowa i Wiyssenhńoff 11:9, 12:14, 6:1. 
Hohendlingerówna i Turczyński—Chudyko- 
wa i Patyra 6:2, 6:3. 

ŻAKS. — 6 pp. leg. 4:3 (2:2) 
W. barwach Żaksu wystąpił Birbach, któ 

ry skutecznie wzmocnił drużynę akademików 
żydowskich. Gra ambitna, lecz dość chaotycz 
na. Pomimo zwycięstwa, przewaga Żaksu 
znikoma. 
„UV wojskowych wyróżnili się Hajdul 1 
OŁ u zwycięzców — Rogow i Aduń- 

ski, 

      
    

  

  

  

    

  

    

    

    

    

   

   

  

   

  

    
   

  

   

  

  

    

  

  

  

   

  

   

  

    

   

  

   

  

1 pp. Leg. — Makabi 4:2. 
Wojskowi przeważali przez cały czas, to 

też wynik meczu odpowiada przebiegowi 
spotkania. 

U legjonistów wyróżnił się nowy nabytek 
Drąg, strzelec 2 bramek. Należy sądzić, iż 
będzie on korzystnem wzmocnieniem lin:j 
ataku mistrza Wilna, szczególnie o ile zdoła 
obsadzić stanowisko lewoskrzydłowego. 

w. D. i 

Zgan naczelnego redaktora 
„Cajtu“. 

W dn. 26 bm. w południe zmarł w 
Wilnie długoletni naczelny redaktor 
dzennika „Cjt* b. p. Don Kapłano 
wiez, przeżywszy lat 51, 

B. p. red. Kapłanowicz był wicepre 
zesem Pen Clubu żydowskiego w Wil 
nie, członkiem zrządu Związku Lite 
ratów Żydowskich i _ kilkakrotnie 
członkiem zarządu Syndykatu Dzienn 
karzy Żydowskich 

Wymienione insłyiucje odbyły w 
godzinach wieczornych wspėjne zebra 
nie, poświęcone pamięci zmarłego. 

Pogrzeb b p. red. Kapłanowicza 
odbędzie się na koszt Gminy Żydow 
skiej, dzisiaj 27 bm. o godz. 12 w po 
ludnie, z domu żałoby przy ul. Wieł 
ka Pohulanka 45, 

      

  Red. Don Kapłanowicz urodził się w Wor 
ach na Wileńszczyźnie w roku 1880. — 
czył gimnazjum w Wilnie, od najmied 

lat współpracował w prasie żydow 
. W roku 1903 łany był przez rząd 

rosyjski na Sybir za ć Iność polityczną. 
po powrocie do kraju wydał w roku 1906 
pierwszy zbiorek nowel i opowiadań » op. 
sem sybirskiej katorgi, pod t „Za 
lym murem*. Wi latach następnych pa 
się w druku kiłka innych zbiorów r 
Red. Kapłanowicz był długoletnim korespon 
dentem dziennika „Tog* w Nowym Yorku. 
jednego z największych żydowskich czaso 
pism w Ameryce. 

  nia 
Ukoi 
szyci 

      

    
    

        

   

  

      

   

kolejowych. 
Jak już donosiliśmy w dniach 2, 3 

i 4 października r. b, odbędzie się w 
Wiline ogólnopolski zjazd inżynie 
rów kolejowych. W zjeździe weźmie 
udział zgórą 500 uczestników. Ma 
przybyć również na zjazd minister ko 
munikacji inż, Butkiewicz. 

Dnia 2 października o godz. 9.15 
w kościele Ostrobrmskim odprawione 
zostane nabożeństwo, poczem o godz. 
10 rano w sali Śniadeckich U. S. B. 
nastąpi otawrcie zjazdu. Program zja 
zdu przewidu jeszereg referatów facho 
wych, które wygłoszą inżynierowie 
Dybowski, Krzyżanowski, Dębski, Cze 
czot, Kołomyjski i inni. 

W niedzelę 2 paźdizernika po po 
łudniu uczestnicy zjazdu udadzą się 
do Trok i Werek. Wieczorem o godz. 
10 w sali Miejskiej odbędize się raut. 

    

  

  

LEKARZ-DENTYSTA 
L WILKOMIRSKI 

przeprowadził się z ulicy Wielkiej 19 
na Hetmańską 2, m. 3 

TTT ANNA TTT IIS TITANO 

UWAGA! 

TRŁUWF | ŚMIERĆ NA PODNIEBNYCH SZLAKACH 
pióra red. BOLESŁAWA WITĄ ŚWIĘCICKIEGO 

REWELACYJNY ILUSTROWANY REPORTAŻ Z POBYTU BOHATERS<ICH LOTNI<ÓW 

$. р. por. F, ŻWIRKI iś. 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 1 

2 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Pohulanka. W) sobotę dnia 1 paź 

dzierniką o godz. 8 wiecz. odbędzie się inau 
guracyjne przedstawienie IV-tego sezonu Te- 
atrów ZASP. Dana będzie 2-ga część „Nie- 

spodzianki“, „Przeprowadzka“ K. H. Rost- 
worowskiego. Utwór ten rozwija łosy rodzi- 

na plan pierwszy 
ałę i Felka Za 

dla Szywa- 

              

   

  

   

reżyseruje re. 
por: i 

  

— Teatr Lutnia. Reżyser 
kapelmistrz Kochanowski i 

      e widowisko muzyczne operetkę „Wiktor 
ja i jej huzar”, którae tryumfalnie obiegała 
wszystkie sceny europejskie, Obsada tej ope 
retki będzie dla Wiilna obfitowała w szereg 
senszcyj stanowiący i ie o4trwa 
łem powodzeniu 3 

— Stały Teatr Objazdowy. Dnia 1 paž- 
dziernika w Nowoś anach odbędzie się 
pierw wido ego Teatru Objazdo 
wego Teatrów ich w Wilnie, w dosko- 
nałej obsadzie z reżyserem Janem Boneckim 
w głównej rołi na czele. Dana będzie współ. 

i komedja „Szczęście od jut- 
7 jazdowy gra w 

Święcianach, 3 października w Drui, 4 paź- 
dziernika w Brasławiu, 

RADJO 
W/TOREK, dnia 27 września 1932 roku. 

  

   

    

    

          

  

  

   
        

  

  

   

    

11,58: Sygnał cząsu, 15.10: Program dzien 
ny. : Chórąlna mu taneczna (pls 

ty). 15,35! Kom. meteor, 15,40: Muzyka ka 
meralna (płyt), 16,20; Audycja dla naucz. 

yki, 10 Kom. żeglugi | rybaków. — 
16,40: „Zamykamy sezóń kaiakoyy* — od. 
czyt. 17,00: Koncert symfoniczny. 18,44: „W 
jagodowym kraju* — wrażenią z podróży 
po Polsce. 18,20: Muzyka taneczna. 19,10: 
Program na środę. 19,15: „Z zagadnień gosp. 

      

   

     

    

społ.* odczyt litewski. 19,30: Rozmaitości. 
19,35 owy dziennik radjowy. 19,45: 
„Film fantastyczny" — felj. 20,00: Koncert. 
W. przerwie felj. rodziny jedenastej mu- 

у 2 : Komunikaty. 22,00: Muz, taneczna 
: Komunikaty. 22,50: Muz. taneczna,    

ŚRODA, dnia 28 września 1932 roku. 
11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien    
   

  

  

   

  

  

ny. 15 Wesołe piosenki 4płyty). 15,35 
Kom. meteor. 15,40: Aud, dla dzieci. 16, 
Muzyka francuska (płyty). 16,35: „Mała 
skrzyneczka“. 17,00: Koncert symfoniczny. 
(płyty). 18,00: „Król Stefan Batory* — od 
czyt. 18,20: Muzyka taneczna. 18,50: „Państ 
wowe znaczenie Związku Strzeleckiego”. — 
19,10* Program na czwartek; 19,20: Prasowy 
dzienik radjowy. 19,30: „Płaszczyk klepto 
Transmisja z Pragi Czeskiej: Opera „Rusał 
menji“. 19,45: Pogadamka muzyczna. 20,00: 
ka” Dworzaka. W przerwach komunikaty, 
dod. do pras. radj. i wiad. sport. 22,50: Mu 
zyka lekka i taneczna (płyty) 

UWIAGA: Między godziną 14 a 16 trasmi 
sją z Wliednia meczu lekkoatletycznego Poł 
ska — Austrja z udziałem polskim olimpij- 
czyków 

   

    
   

     

NowoŚĆ! 

REEETTNEHNNE TNT EISS TRS 

Czaszka rozłupana sprężyną. 
Być żwoluionym z pracy w dzisiejszych 

czasach jest bardzo przykro. Stangret Kocie- 
ra z majątku Mirze, powiatu stołpeckiegu 
mógł zapałać słusznym gniewem na kierow- 

„nika fabryki rektyfikacyjnej w Sowiezach, 
stanowiącej z maj. Mirze jedną „całość gos- 
podarczą“, kiedy z powodu tego Kona:zew- 

skiego (kierownika) stał się przedmiotem ra- 
żącej krzywdy. Konaczewski chciał podsta- 
wić nogę Aleksandrowi Kocierze, chciał się 
go pozbyć. Sam pijak — skradł spirytus i 
rzucił złośliwe podejrzenie na 18-letniego 
stangreta. 

Dziedzic, człek energiczny i prędki, stan 
greta natychmiast przepędził na cztery wial- 
ry. 
4 Pozbawiony źródła zarobku natychmiast 
wykonał zemstę, Zaczaił się na Konaczew- 
skiego i trzasnął go po głowie, ale czem? 

Jedni twierdzą, że grubą, mało elastycz- 
ną stalową sprężyną, po którym to ciosie 
denat zawłókł się między wielkie metalowe 

  

beczki i tam ucichł na wieki: 
Oskarżony powiada, że nie sprężyną, lecž 

kijem z prostego drzewa. I że cios ten nie 
mógł spowodować śmierci, bo zraniony Ko- 
naczewski miał jeszcze dość siły, by uadć 
się do pobliskiego miasteczka, lam się 
urżnąć, a potem powrócić i wsunąć się mię- 
dzy beczki metalowe. Te beczki właśnie, mu- 
siały się niebezpiecznie poruszyć i były właś 
ciwemi mordercami, gniołąc na śmierć bez- 
władne ciało pijaka. 

Sąd Apelacyjny w Wilnie, na posiedzeniu 
dnia 24 bm. wywodów oskarżonego nie po 
dzielił, Natomiast poszedł po linji obrony 
(z urzędu adw. Rymkiewicz) i zastosował da 
leko idące okoliczności łagodzące, skazując 
18-letniego Aleksandra Kocierę na 2 iata 
więzienia. (W okręgowym w Nowogródku 
były 4 łata). 

Niewinny kij poniósł karę surowszą. Zo- 
stał skazany na zniszczenie. Ost. 

  

Ojcobėjcy. 
| Mieszkaniec chutoru Zaprosie, gminy le 

nińskiej Józef Klepusiewicz ożenił się wbrew 
woli ojca. Marja była kobietą piękną. Józef 
miał słuszne powody, aby zlekceważyć wolę 
ojca. Ale ten także miał swoją rację, w każ 
dym razie przeczucie, „węch*; odrazu zwą 
chał że z tego związku nie dobrego nie wy 
niknie. 

Marja była kobietą zalotną. Jednego Jo 
zefa było dła niej zamało, Miała więc kochan 
ka Dymitra Oszukiewicza, z którym jeszcze 
przed wyjściem za Klepusiewicza łączyły ją 
„bliskie stosunki”, Te nie ustały po zmianie 
stanu. 

Najmłodszy wódz indjan. 

  , „Głos Jeleni* odziedziczył godność wodza 
Indjan Kolumbji Brytyjskiej mimo zaprawdę 
bardzo młodego wieku... 

Marja była kobietą sprytną. Potrafiła obu 
i męża i kochanka poddać swej władzy usid 
lić i.. pogodzić, Żyli zgodnie we trójkę. I 
jedna rzecz tylko zakłócała ich harmonijne 
współżycie: widmo surowego ojca, Bronisła 
wa Klepuisewicza 

Wiięc Marja zaczęła męża Józefa nama- 
wiać do złego: „nie słuchaj ojca, uniezależ 
nij się, żądaj wydzielenia gruntu i inwenta 
rza”. Józef żądał. Pokorny wobec żony, mu- 
siał się stawiać ojcu. 

Ale ojciec nie dał się skrzywdzić. Pamię- 
tał o swoim interesie. Dał w końcu synowi 
działkę mało-użytecznego gruntu, nie dając 
nie z inwentarza. Twarda dola czekała mło 
dych. 

Wtedy Marja zaczęła namawiać Józefa 
do najgorszej rzeczy, jaka może być: do oj 
cobójstwa. / 

Na uroczysku lešnem, gdzie stary Bron'- 
sław pasał kozy rozegrał się wstrząsa jący 
dramat, 

Marja sprawdziła, że stary już śpi, obu- 
dziła Oszukiewicza: dała mu ostatnie dyspo 
zycje zbrodni. Oszukiewicz zbudził Józefa. 
Ten narazie się wzdragał, ale potem poszedł 
na uroczysko. O 50 kroków od miejsca zbrod 
ni czuwał, podczas gdy Oszukiewicz śpiące- 
mu Bronisławowi zadał 2 uderzenia obuchem 
Ofiara krzyknęła: Ojl... i wyzionęła ducha. 

Trupa wrzucono do ogniska. 

Obejrzano ubrania i umyto ręce. 

Badana przez sąd Marja Klepusiewiczowa, 
kobieta o dużem napięciu złej woli i wyzuta 
ze wszelkich skrupułów moralnych do winy 
się nie przyznała. Józef Klepusiewicz ojco- 
bójca i Dymitr Oszukiewicz, zwyczajny 0- 
prawca w zeznaniach swych się poplątali. 

W| Sądzie Okręgowym dostali: Marja 15 
lat, Dymitr 12, a Józef 10 lat ciężkiego wię 
zienia. 

Dnia 24 bm. Sąd Apelacyjny w myśl du- 
cha i przepisów nowego kodeksu, który nie 
czyni różnicy między podżegaczem, wyko 
nawcą, a pomocnikiem wszystkich troje ska 
zał jednakowo na 8 lat więzienia. Obronę 
wnosili adwokaci: Romankiewicz, Rymkie= 
wicz i Popiel. Ost.
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KRONIKA 
  į Dzis: Damjana. 
Wtorek | | w 

| 27 | 
Jutro: Wacława. 

  

| Wachod słońca — g. 5 m. 13 
| Wrzesi |] Zachód |. — к, 5 08 

    

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 26/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperatura średnia  +- 149 C 
2 najwyższa -- 18° С. 
. najniższa Ą- 12° С. 

Opad: | 
Wiatr: połudn.-zachodni. 

Tendencja: wzrost, potem stan stały. 

Uwagi: chmurno. 

— Przewidywany przebieg pogody w dn. 
dzisiejszym 27 września. W! całym kraju, po 
lekkich rannych mgłach lub miejscami 
chmurnym stanie nieba, w ciągu dnia pogoda 
słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. 
Ciepło. Słabe wiatry z kierunków południo 
wych. 

OSOBISTA. 
— Wyjazd do Warszawy dyrektora PKP. 
W| dniu wczorajszym wyjechał z Wilna 

w sprawach służbowych dyrektor PKP. w 
Wiilnie inż. Falkowski który weźmie udział 
w dalszych obradach zjazdu dyrektorów P. 
K. P. w Warszawie. Na <zas nieobecności 
dyr. Falkowskiego czynności dyrektora spra 
wować będzie wice—dyrektor inż. Stefan 
Mazurowski. 

URZĘDOWA. 

— Urlop Arcybiskupa Teodozjasza. JE. 
Ks. Arcybiskup Wileński Teodozjusz v raj 
wyjechał na trzytygodniowy urlop kuracyj- 
ny do Czechosłowacji. Na czas nieobecności 
ks. Arcybiskupa Teodozjusza zarząd Djecezji 
Wiileńskiej został powierzony ks. Arcybisku 
powi Grodzieńskiemu Aleksemu. 

MIEJSKA. 

— Właściciele nieruchomości eheą pła- 
€ić, nie uchroni to jednak ich od egzekucji. 

Właściciele nieruchomości złożyli do Magi- 
stratu memorjał, w którym wyrażają golo- 
wość pokrycia wszystkich swoich zaległości 
z tytułu podatku od nieruchomości, prosząc 

jednocześnie o nie skierowywanie tego po- 
datku na drogę egzekucyjną za pośrednict. 
wem władz skarbowych. 

Sprawa ta była rozpatrywana na jednem 

  

z ostatnich posiedzeń Magistratu, przyczem 
postanowiono petycję właścicieli nierucho- 
mości oddalić jako sprzeczną z ustawą. Wo- 
bec tego zaległości z tytułu omawianego po- 
datku Magistrat przekazał Izbie Skarbowej, 
która rozpocznie kroki egzekucyjne. 

— Ulgowy termin do płacenia podatków 
komunalnych. Z dniem 1 października upły 
wa ulgowy termin do uiszczenia bez kar za 
zwłokę zaległych należności za wodę, kana- 
lizącję, elektryczność i wszystkich wogóle 
samoistnych podatków komunalnych. Pa 
tym terminie podatek pobrany będzie w dro 
dze egzekucyjnej z doliczeniem kar za zwło- 
kę. 

— Czy cena elektryczności zostanie ohni- 
żena? Dowiadujemy : że na najbliższem 
posiedzeniu Rady Miejskiej ma być rozpatry 
wany projekt zmn zenia taryfy elektrycz- 
ne, 

— Kłopoty finansowe Magistratu. W pierw 
szych dniach października przypada termin 
do zapłacenia raty pożyczki angielskiej. Do 
uiszczenia przypada poważna kwota, bo aż 
310.000 złotych, z czego w myśl umowy mia- 
sto pokrywa połowę, resztę zaś skarb pań- 
stwa. Magistrat : wileński będzie musiał 

zapłacić obecnie 155000 złotych. Ze względu 
na ciężki stan finansowy miasta wypłacenie 
tej sumy nastręcza naszym władzom muni- 
cypalnym poważne trudności. Jak zapewniają 
jednak w Magistracie rata ta zostanie uregu 
lowana. 

  

   

      

   
   

    

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wolne mieszkania dla studentów. Za- 

rząd Stowarzyszenia Bratnia Ponroc Polskiej 
Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefa 
na Batorego w Wiilnie podaje do wiadomo 
ści, że rozporządza wielką ilością adresów 
wolnych pokoi. Studenci poszukujący miesz 
kań proszeni są o zgłaszanie się do Stowarzy 
szenia ulica Wielka Nr. 24 w poniedziałki 
środy i piąki w godz. 13—15. 

Z POCZTY. 
— Dyrekcja P. i T. zawiadamia, że z 

dniem 31 październiika zostanie zwłinięta 
agencja pocztowa Rewiatycze, pow. Prużana, 
wojew. Poleskiego, a z dn. 1 listopada br. 
uruchomiona na jej miejsce agencja poczto 
wo-telegraficzna Siechniewicze, tegoż powia- 
tu i województwa. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Komunikaty A. Oddz. Z. S. Kom. Aka 

demickiego Oddziału Związku Strzeleckiego 
zawiadamia członków AOZS., że zebranie 
Oddziału odbędzie się w dniu 29 bm. (czwar 
tek) o godz. 18 min. 30 w loklu Komendy 
Podokręgu Z. S. przy ulicy Żeligowi 

      

    

     

Kk DyR. FZBER 

R — Obecność członków w mundurach — 
obowiązkowa. 

Zarząd Akademickiego Oddziału Związku 
Strzeleckiego, podaje niniejszem do wiadomo 
ści, że dyżury w lokalu Komendy Podokręgu 
Z. S., przy ulicy Żeligowskiego 4 — codzien 
nie w godz, od 9—13 i że udziela się wszel 
kich informacyj w sprawie przyjęciad o Ak. 
Oddz. Zw. Strzeleckiego w godz. podanych. 

Na WILEŃSKIM BRUKU 
DOPIERO TERAZ PRZYPOMNIAŁA ŻE MAZ. 

ZAGINĄŁ. 

Do policji śledczej zgłosiła się w dnin 
wczorajszym niejaka Helena Konopacka i za 
meldowala 0 zaginięciu jej męża Ste 
który według jej mełdunku miał wy 
domu 31 grudnia ubiegłego roku na spotka 
nie Sylwestra i od: tego czasu zaginął bez 

  

   

   

  

Przez dziewięć miesięcy czekała daremnie 
na powrót zaginionego małżonk 

Obeenie jednak cierpliw wyczerpała 
się i postanowiła powiadomić o tem zagiwę 
ciu policję. (e). 

STRZAŁY DO ZŁODZIEI WŁAMYWACZY. 

„Antoni Mackiewicz zamieszkały przy uli 
cy Święciańskiej Nr. 19—a powiadomił pa 
licję © tem, że ubiegłej nocy zauważył ja 
kichś osobników, którzy usiłowali przedostać 
się do mieszczącego się na podwórzu tego do 
mu składu. Spłoszeni złodzieje, na jego w 
dok zaczęli uciekać, Mackiewicz usiłował zat 
rzymać uciekających strzelając w ich stronę 
kilka razy. 

Złodzieje jednak zbiegli. (e). 

PIERWSZA OFIARA CZADU. 

W dniu wczorajszym w godzinach wieczo 
rowych pogotowie ratunkowe zawezwane za 
stało na ulicę Niemiecką Nr. 6 gdzie uległ 
poważnemu zaczadzeniu bezrobotny  Lejba 
Paruski. Zaczadzenie nastąpiło  naskutek 
przedwczesnego zamknięcia szybru w napa 
lonym węglem kamiennym piecu. Pierwszą 
tegoroczną ofiarę czadu przewieziono do 
szpitala, (e). 

  

   

KRADZIEŻE. 

W! nocy z dnia 24 na 25 bm. Balukiewicz 
Bronisława (Kałwaryjska 10) skradla z k'e 
szeni bawiącemu u niej Stasiakowi Kazimie 
rzowi (św. Piotra i Pawła 9) zegarek oraz 
gotów łącznej wartości 300 zł. Baluk 
wicz zatrzymano z zegarkiem. gotówki już 
nie odnaleziono. 

W dniu 22 bm. służąca 
Ksawerego (Wileńska 30) Iiewiczówna 
wiga (Poleska 17) skradła Sokołows 
z niezamkniętego biurka 85 rubli rosyjski« 
w złoeie, Ilewiczównę zatrzymano. Skradzio 

    

     
  

Sołokowskiego 
Jad 
emu 

  

    

nych pieniędzy narazie nieodnaleziono. 
W diu 24 bm. Zażełło Władysław (Ogiń 

skiego 12) dostał się przez otwarte okno do 
mieszkania Blachówny Dobory (Antokolska 
149) i radł aparat radjowy (detektor) oraz 

r słuchaw k, łącznej wartości 50 
zieży zatrzymano 

     

Lu święk. teatr świetlny 

PAN 
«i. Wielka 42, tel. 5-28 Nadzwyczaj ciekawa 

DZIŚ! Po raz pierwszy w Wilnie! Najnowszy 
przebój produkcji „Paramountu* 1932/33 r. 
Wspaniała kreacja najmodniejszej gwiazdy ekr. Silvia SIDNEY i bohater filmu „Szary Dom" Chester MORRIS 

Olśniewająco piękne widokil 
Paramountu oraz najnowszy PAT. Na l-szy seans ceny zniżone. 

fascynująca treść! 

CUDOTWÓRCA (Wiara czyni cuda, a mi- 
łość jest podstawą życia) 

Nad program: Konkursowy tygodnik 
Początek o godz. 4-ej, w dnie św o Ż-ej 

  

DZIŚ! 
Dtwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Tileśska 38, tel. 9-26 

najwybitniejszych art 

Najnowszy artyst. przebój dźwię- 
kowy wytwórni „Sowkino”* w Moskwie 
W-g powieści D. Szolochowa „Cichy Don“. 

vstów teatrów moskiewskich. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. 

MIŁOŚĆ DOŃSKIEGO KOZAKA 
Reżys. Olgi Preobrażenskiej : 

Oryginalne pieśni i tańce w wykon. dońskich kozaków 
Iwana Pronowa z udziałem 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10:20 
Na premierę, w sobotę i niedzielę — bilety honorowe nieważne. 

  

DZIŚ! 
„Droga do raju* 
zdera humoru francus 

"ua Kino 

ASINO 
JAB tel. 15-41. | Nad program: 

Luciena Barouxa 
Doskonałe dodatki dźwiękowe: 

Ceny od 25 gr. 

Najnowszy przebój sezonu z udziałem bohaterki filmów 
i „Kongres tańczy” LILJAN HARVEY i czarującego jej partnera HENRY GARATA oraz gwia- 

LILJANKA CHCE SIĘ ROZWIEŚĆ 
1) Tygodnik Foxa, 2) Komedja dźwiękowo - rysunkowa. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 

kiego 

„Precz z miłością”, „Z rozkazu księżniczki”, 

2-ej 

  

DZIŚ! Gigant arcy- 

dzieło G. W. Pabsta 

twięk. Kino - Teatr 

Molly умоса 
«kiew. 22, tel. 15- 28   

Nad program: Doda: 
swemi prawdziwemi obrazami z czasów wojny. 

NAJEŹDŹCY 
tkł dźwiękowe. 

(Front zacho- 
dni 1918 roku) 

Ludzie ze słabemi nerwami proszeni są nie przychodzić, 
Początek seansów o godz. 4, 6. B i 10:15, w dnie świąt. o g. 2-ej 

Film ten osnutv na tle powieści 
wojennej Ernesta Johannsena 

„Czwórka piechurów", wstrząsa 

  

Fabryka Górnośląska Konkurs. W dn. 13 września r.b. 

MLE. NS KI 

DARMO 
zupełnie przeznaczyliśmy 5 palt wełurowych męsk:cit 
i 8 płaszcze damskie z futrzanemi kołnierzami dla 
tych, którzy zakupią u nas do 24 grudnia r. b. 1 2 
niżej wymienionych kompletów towarów. Przec: j 
cie uważnie. Chcąc spopularyzować firmę naszą w 
niezliczonych rzesz konsumentów naszego kraju, 
syłamy nie bacząc na to, iż towary w ostatnich cera 

sach znacznie zdrożały) nasze bezkonkurencyjne kom 
plety pierwszorzędnych materjałów zimowych po ce 
nach najtańszych w całym kraju, a mianowicie: 

Nr. 3 tylko za 20 zi. 50 gr. 
3 mtr. najmodniejszego materjału czysto—wełnianego 
ma męskie ubranie jesienne, 1 pullower wełniany w 
najmodniejsze wzory żakardowe ostatniego roku z 

        

amerykańskim zamkiem przy szyj, I koszulę z białe 
go dobrego tr tu, 1 parę wełnianych skarpetek, 3 
ręczniki białe waflowe oraz 3 chusteczki do nosa. 
Opłatę pocztową 3 zł. 

Nr. 4 tylko za 24 zł. 
4 mir. rypsu czysto—wełnianego na elegancką suknię 
lub kostjum damski, 1 pullower damski wełniany w 
najmodniejsze wzory żakardowe lub gładki z jedwah 

nym haftem (ostatnie tegoroczne modele), 1 kosznię 
damską z białego dobrego trykotu, 1 parę pończoch 
„Macco* oraz 3 chusteczki białe m owane do ne 
sa. Opłatę pocztową 3 zł. płaci odbiowca. 

Nr. 5 tylko za 33 zł. 
1 szt. (17 mtr.) płótna białego w wyborowym ga!un 
ku, I parę kołder pikowych na łóżka w najmodni 
sze wzory i kwiaty w różnych kolorach, 2 prześ 
radła na łóżka białe z kolorowemi brzegami, 3 ręcz 
niki białe waflowe oraz 1 parę dywanów na ścianę w 
piękne obrazy. Opłatę pocztową 3 zł. 50 gr. płaci od 
biorca, 

Towary powyższe wysyłamy każdemu za zalicze 
niem pocztowem po otrzymaniu listownego zamówie 
nia, płaci się przy odbiorze. Bez ryzyk. eżeli towar 
się nie podoba, zwracamy pieniądze. Zamówienia pro 
simy adresować: 

Firma M. SZYFFER, ŁóDŹ, 

uł. Nowomiejska 5. — Skrzynka pocztowa 459, 

UWAGA: W dniu 30 grudnia r. b. ogłosimy list 
osób, które otrzymały premje. Korzystajcie z okazji, 
każdy z kupujących może zupełnie bezpłatnie otrzy 
mać 1 premję. 

płaci odbiorca, 

   

    

   
  

  

  

    

    

   

  

nów i wełen po cenach najniższych dostać można 

wSKLEPIE BŁAWATNYM 

f „TKANINY TANIE" 
$. CISZEWSKIEGO, Wiino, Wileńska 31. 

+ 

AT TNA DST TT TIE 
SKLEP OBUWIA 

Wł. Czapiińskiegoe 
| Wilno, Bominikańska 8, — filja Wielka 13 

poleca óbuwie na sezon jesienny i zimowy 
damskie, męskie i dziecinne. 

Obuwie wykonane solidnie. Ceny niskie. 

t © "ET" 

"Najpiękniejsze s t | 

i 
  

  

  

INE | | i | 
| 

Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

  

   

|
 

DO) ĖS 

DARKA i IATKOLEATORIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

   
  

  

  

Dzieła książkowe, dru- 
Ei: Esiaski dle arsedów 
państwowych. samorzą- 

    

Nr. 221 (2463). 

  

WALKA Z KRYZYSEM! 

Łaźnie i wanny „AGREST” (Mostowa (8) 
po remoncie i wprowadzeniu miękkiej wody miejskiej 

z dniem 29-go września b r. zostaną znów otwarte i będą czynne: 

w czwartki, piątki i soboty. 
Ceny zniżone o połowę. 

CENY ZNIŻONE O POŁOWĘ! 

Ceny zniżone o połowę. 
  

Od roku 1443 kin | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 | 

Mebie 
iadains, spmalne i ga- 
Pło W - kredensy, 

stoły, enały, łóżka 14,0 

Wykwintne, Wóche; 

NIEDROGO, 

me dogodnych та 
! МА RATY. 

NADESZŁY KOWOŚCI. 
8324 ' 

Pianina qr stroję i 

wynsjmuję — Mickiewicze 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

Radijo 3 lampowe 
na prąd 

zmienny, z głośnikiem — 
z powodu wyjazdu na wieś 

DO SPRZEDANIA 
Zakretowa 20, Kucharski 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 
łacina: grecki. 

Przygotcwywanie do 

matury | EyZaminów 
w zakresie szkół średn. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. piofes 
gimn. oraz abeolw. U. 5.B. 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy“. 

  

  

  

  

  

Niedrogo 

lekcje-korepetycje 
as 
francuskiego, 

niemieckiego, 
polskiego 

Slowackiego 16—6 

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWRONSKA 
(University College 

Lopdon) 
Słowackiego Nr, 1 m. 10 

telefon 838. 

Maturzysta 
udziela korepetycyį 
na dogodnych warunkach 

Mostowa 11, m, 6 
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TATA Ne Поазу аГЙ 
w Wilnie 

Maszyny: Remiogton, Un- 
derwood, Royal i Ideal 
Korespondencjahandlowa 
i urzędowa. Metoda no- 
woczesna. Informacje: ul. 
Sosnowa 10—5. od godz. 

9—11 i od 3—6 

  

Dr. Zeldowiczj LOKALE 
Choroby skórne, wener, | Z 4, 5 i 6 pokoi 
narządów moczowych, ze wszelkiemi wygodami. 

od g. 3—1 i 5—8 wiecz. Nadają się na mieszkania Pis 2 
Dr.Zeldowiczowa | w. stafańska Nr. 32. 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr GINSBERG 
ekoroby skórne, 
ryczna i moczop dała 

Wileńska 3 jl 567 
od godz. 8—1 1 4—3. 

DL. Blemowicz 
Choroby weneryczue. 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

Po 20 

Może być jeden 12 po- 
kojowy lokal. 

  

Do wynajęcia 

SRLEP 
przy ui, Wileńskiej 20 

Do wynajęcia 

pokój 
słoneczny, ze wszelkiemi 
wygodamri w domu Nr. 10 
m. 6, przy ulicy Naszej 
leżącej równolegle z ul. 
Zakretową odul Recznej 

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 

  

   

          

  Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—] i 4—6 

ZWB 

  

  

Docent U. S. B. 
Dr. Med. 

Marjan Mienicki 
po powrocie i przepro- 

wadzeniu się wznowił 
przyjęcia chorych 

skórno-wenerycznych 

Wileńska 31, m. 2 
od 4—7 po poł. 

L Kenigsbarę 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 4—A. 

Akuszerka 

Maja Laknerow: 
przyjmuje od 9 do 7 wieca 
lica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

  

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zan: 
na lewo Gadbikiował. 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 
  

Akuszerka 

miatowska 
przeprowadziła stę 

na ul. Mickiewicza 4—6 

tamże gabinet kostmetycz 
my, usuwa zmarzzczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 
w. P. 48. 832 

Drzewo osikowe 
KUPUJE 

Ernst Neumann 

  

  

niem lub bez w dobrym 
punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 
Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 

2 pokoje 
umeblowane z telefcnem. 
bez używalności kuchni 

poszukuje 
młode, inteligentne, bez- 

dzietne małżeństwo. 
Zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wil.* sub „Wy- 

placalni“ 

Poszukuję 
dobrej, religijnej, inste- 
ligentnej, starszej pani— 
wychowawczyni do có- 
teczki —- uczenicy sim. 
S$. Nazaretanek, lat 9. 
Pożądana znajomość jęz. 
francuskiego i muzyki 
(pianino). Oferty do Red. 
„Kurjera Wilensk.“ pod 

„Opieka dziecku* 

  

  

  

RUTYNOWANA 

maszynistka 
z własną 1павтупа, 

POSZUKUJE 
stałej posady 

Mickiewicza 33—4 

fiządea domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie, 
Oferty do Administr. 
„Kurjera Wilensk.“ 

JAGŁODAJAIA 
NADWIŚLAŃSKA. 

wydaje obiady 
od 55 gr. na maśle. 

  

  

poszukuje 
w każdej miejscowości 

przedsrawicieli, agentów 

Na zasadzie rozporządzenia M. W. R. 
i O. P. poz. 593 (Dz. Ust. Nr. 75 1930 r.) 
Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Wołożynie ogłasza konkurś na stanowis- 

otrzymałem od swego 
znajomego psa buldoga 
Szarej maści. Nie będąc 
pewnym co do prawnej 
własności psa tego, upra- 

i domokrążnych rozsprzedawców. 
Artykuł nowoczesny. Bez fachowości każdy może za- 

także fabryka daje robić miesięcznie 500 do 800 zł., 
rowery do pracy. 

porto załączyć znaczek pocztowy. 

J. BŁACH, Szopienice, Górny Śląsk, 
ui. Warszawska 88, 

Prospekty wysyłamy darmo. 

ko nadrabina m. Wołożyna. 

Na 
daty ogłoszenia konkursu. 

wiadające wymogom Ś | poz. 593, uprasza 
się o nadesłanie ofert w ciągu dni 14 od 

J. Garber 
Prezes Zarządu 

szam prawnego wlašci- 
ciela zgłosić się po niego 
pod Adresem: Skopėwka 
Nr. 5, m. 1. Uprzedzam, 
ze po 7-miu dniach będą 
uważał tego psa za swoją 

własność 

Osoby odpo-   dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, aficze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 
PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

         

=
 

ill 

PW DEE A YO ZET EZ 
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в 5 Bridge'a 
lekcje udziela student 
politechniki D. Lipski 
Mickiewicza 41—6 

  
        

  

Breslau 13 
Gutenbergstr. 39 
i poszukuje oferty 

kupców i pośredników 
  

Ludwisarska 4 
(obok sali Kreingla) 

Restauracja 
„MAZOWIECKA 

      godz. 4—6 P Jagiellońska 2-« 
, anna poleca: śniadania i obiady 

Poważnainstytucja | poszukuje posady | wyborowe z 3-ch dań po 
poszukuje agentów do | gospodyni domu u :tar-- | | zi 3) gr. oraz kolącje 
sprzedaży pokupnego ar- | szego samotnego pana. | pe cenach przystępnych. 

| tykułu. Zgłoszenia; ulica | Oferty do Adm. „Kurjera | Bufet zaopatrzony jest w 
Subocz 9. m. 8 Wil." pod „Gospodyni“ doborowe przekąski. 

SNS S SIA KITT III I IT AI KI R KO I S IIS I TI NEO ARCE. 

WIRGII. WIRGIL MARKHAM. HAM. 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Elektryczny napis po drugiej stro 
nie ulicy miał następujące brzmienie: 
„Hotel Gardeniera — Zapytaj każdego 
podróżnego. Charlie, któremu już 
zapłaciłem, zawracał na placu przed 
stacją. Zaszedłem mu dorgę. 

— No? — zawołał i powiedział, 
zanim zdążyłem się odezwać: — Mó 
wią, że mógłby pan pojechać lokomo 
tywą. 

— Nie o to mi idzie — odrzekłem. 
Zawieziesz mnie do Hotelu Gardenie 
ra i zaczekasz na mnie. Chyba niema 
Jeszcze dziesiątej. 

—— Dobrze, proszę pana. Tylko 
dzi 

  

— Rób, co ci każę, bo pożałujesz. 
Zawiózł mnie przed hotel. Wysia 

dając, zobaczyłem przez oszklone 
rzwi frontowe chłopca w liberji, za 

miatającego hall. Na trzeciem piętrze 
świeciło się w jednem oknie. 

— Dobry wieczór — rzekłem do 
chłopca, oddalającego się ze szmatą 
i kubełkiem. 

—— Dobry wieczór — odpowiedział, 
zatrzymując się. — Pan kogo szuka? 

—- Kobiety — przerwałem. — Ma 
cie tu ją+wśród gości. 

Poznałem po jego twarzy, że po 
sądził mnie o coś bardzo bardzo złe 
go. 

— Nazwisko? 

— Panna Carmody — zaryzyko- 
"wałem z bijącem sercem. 

— Jest taka — odpowiedział. — 
/Ale już pewnie poszła spać. 

— Doprawdy. A ja mam wrażenie, 

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka 

że nie poszła. Zresztą muszę się z nią 
zobaczyć, tak czy tak. Zaprowadź 
mnie do niej. 

Chłopak widząc. że jeżeli mnie nie 
zaprowadzi, to pójdę sam, rzucił 
szmatę, postawił kubełek i pobiegł 
przodem. Zostawiłem walizkę w hal 
lu: Na korytarzu trzeciego piętra świe 
ciła się słabo żarówka. Zatrzymaliś 
my się przed drzwiami, odpowiada 
jącemi oświetlonemu oknu, które za 
uważyłem z ulicy. 

— Możesz już iść — rzekłem do 
chłopaka i gdy się oddalił, zapuka 
łem ostrożnie do drzwi. 

— Kto tam? usłyszałem jej 
zdziwiony głos. 

— Naczelnik więzienia z Frankli 
nu — odpowiedziałem — z wizytą do 
panny, Filadelfji Boston. 

Rozległy się szybkie kroki, drzwi 
otworzyły się szeroko i oczom moim 
ukazał się jasny pokój i niewyraźna 
plama jej twarzy, prawie niewidocz 
nej pod światło. Odczułem raczej, niż 
zobaczyłem że twarz ta, zazwyczaj po 
ważna i trochę żałosna, była wykrzy 
wiona przerażeniem, a usta drżały. 

Przyprószone dyskretną siwizną wło 
sy, zwolnione na noc ze szpilek, opa 
dły na ramiona do łokci. 

— (o pan powiedział? Jakie naz 
wisko? — zapytała, przytrzymując 

' pod szyją popielate kimono, 
— Filadelfja Boston. 
— (o ło ma znaczyć? 

mnie pan tak nazwał? 
— Bo to jest pani nazwisko. Bo 

Dlaczego 

z ogr odp. 

tak mi powiedziało nieomylne prze 
czucie. Bo jeżeli pani jest Filadelfją 
Boston, a tak jest z wszelką pewnoś 
cią, to czeka panią nadzwyczajna nie 
spodzianka. 

Nie odpowiedziała, tylko oparła 
się ciężko o framugę. Patrzyłem w nią 
jak w tęczę, ale ona nie miała „dla 
mhie oczu. 

— (o pan o niej wie? — zapytała 
wreszcie, patrząc w ziemię. 

— (o ja o niej wiem? — powtó 
rzyłem, podnosząc ręce nad głową. 
— Wszystko. Wiem, że Hearnshaw, 
czy jak on się tam nazywał, szalał za 
nią łat temu, kiedy była jeszcze małą 
dziewczynką. Że poznał ją tutaj na wy 
brzeżu. I on, chociaż mógł być jej 
dziadkiem, nie widział poza nią świa 
ta. Spotykali się, ilekroć jej się udało 
wymknąć z domu lub ze szkoły. On 
ja nazywał Pat, a ona jego Dubro 
sky'm. Ona byłaby poszła za nim 
na kraj świata, ale on się na to nie 
zgadzał. Biedak, starał się przemówić 
jej do rozsądku, ale jednocześnie wi 
dywał się z nią i okazywał, że jest w 
niej zakśchanv do szaleństwa. Nie 
mógł inaczej. Miał ją blisko i wiedzał, 
że jest zakochany. Tak, że wkońcu... 

Filadelfja oparła o framugę obie 
ręce, a na rękach głowę. Kimono nie 
przytrzymane pod szyją. opadło ria 
piersi w luźnych fałdach. 

— Tak, że wkońcu uciekła z nim, 
czy też byłaby uciekła. Czy też próbo 
wała uciec? Potem musiali się rozstać. 
Potem jeszcze on był bliski śmierci, 
albo może tyłko tak udawał. Może 
chciał, żeby uwierzyła w jego śmierć. 
Później —- dodałem zgadując — po 
pożarze lasów i domu Bostonów, wró 
cił do Middlehaven, które się tymcza 

sem bardzo rozrosło. Nikt go nie po 
znał. Zamieszkał sobie w domku nad 
jeziorem j w noc jego śmierci pani 
przyjechała... 

Triestas Drukarnia . 

POZA 

Filadelfja stała w nieruchomej po 
zie. Położyłem jej rękę na ramieniu. 

— Szukała go pani bardzo długo. 
Zwiedziła pani wszystkie więzienia 
na wschodzie, Wreszcie dowiedziała 

się pani, że zaginiony mieszka w Mid 
dlehaven. To pani zabrała go z dom 
Ки 1 przywiozła zpowrotem i zostawi 
ła, a sama znikła. 

Podniosła głowę i ogarniając na so 
bie kimono, odpowiedziała: 

— Skąd pan to wszystko wie? 

— Dodałem dwa i dwa, j dwa — 

odrzuciłem. — Cała tajemnica sprawy 
Middlehaveńskiej zależy od tego, w 
jaki sposób pani opuściła domek, od 
listów i od znaczenia wyrazu Vivien 
To ostatnie sama mi pani powiedzia 
ła. 

— O jakich listach pan mówi? 

O pani listach, panno Pat. Dubro 
sky miał je bardzo długo, ale potem 
zgubił. One właśnie naprowadziły 
mnie na dobre przeczucie. 

= -Pan. maste:. listy? 

— Mam kopje. Co się tyczy orygi 
nałów... ale, nie, to jest już inna spra 
wa. o której nie mogę pani powie 
dzieć. 

— Listy — szepnęła. — Listy — 
powtórzyła. zapadając w nieprzytom 
ne zamyślenie. 

Nagle potrząsnęła głową i dotyka 
jąc mego ramienia drobną, białą rącz 
ką, rzekła: 

— Pan jest bardzo, bardzo, bardzo 
mądry. I bardzo sympatyczny, ale do 
prawdy zbyt przebiegły. Pan sądzi, że 
ja wróciłam do Middlehaven owej no 
cy? Że zabrałem go z domku i L. d. 

— Jestem tego bezwzględnie pew 
ny — oświadczyłem, 

— Pan sądzi, że le listy pisała Fi 
ladelfja — Pat? 

Głos jej podniósł się o kilka tonów. 
— Nie, panie nie, mądry panie na 

   

  

мна KZ Tańską 1. tel 3-40, 

AGD * \ 

п' 

czelniku, nie Filadelfija Boston i ja 
nią nie jestem. 

Powiedziała to tonem tak nieod 
parcie przekonywującym, że moja pe 
wność ugięła się pod nim, jak trzciaa 
pod naporem watru. 

—=Pant...? Nie...? 
— Filadelfja Boston przestała ist 

nieć przed wielu laty. 
Wpadłem w rozpacz. 

— Nie wierzę pani. To pani... 
ni... pani.., 

Podniosła wysoko głowę j dodała 
х cichym śmiechem: 

— Pan mj nie wierzy? Kto może le 
piej wiedzieć, pan czy ja? 

— Na Boga, niech mi to pani wy 
tłumaczy, 

— Dziś nie nie powiem. Me jatro 
spotkamy się wieczorem koło ruiny 

domu Bostonów, to pomówimv. Może 
pan nabierze o mnie lepszego wyobra 
żenia. Przekonałem się, że dobrze jest 
mieć chociaż życzliwych znajomych. 
No, więc — spotk e się? 

— Koło ruin 
— Tak. Po Russ Przyprowa 

dzę panu tamtą kobietę i ona powie 
panu całą prawdę: 

— Przyprowadzi pani... 

Cotnęła się w głąb oh i ujęła 
za klamkę. 

— Jutro wieczorem. 
-— Chwiłkę — powiedziałem. -— 

Jeszcze pani nie powiedziałem 0 
skarbie Dubrosky'ego. 

— Nie, nie, nie. Już dziś nie 
Schyliła głowę ; wyciągnęła rękę 

obronnym gestem. Drzwi zamknęły 
się, Zostałem sam. 

Wróciłem autobusem do Middleha 
ven, 

pa 

  

Rozdział XXV. 

TAMTA KOBIETA. 

Stawiłem się na wskazanem miej 
seu. Mędzy drzwiamj wieszała się 
przejrzysta zimna mgła, ale księżyc 

słał wysoko na niebie i nie było cien 
no. Przyszedłem z miasteczka pieszo. 
Zwalona brama i zarosły podjazd 
wskazały mj drogę do ruiny. Przez: 
wał drzew od strony północnej poły 
skiwały srebrzyste wody jeziora. 

Nie zastawszy nikogo, jąłem prze- 
chadzać się powoli po polance. Młode 
wiązy i buki były całe w pąkach. Sto 
jąca Ściana i ogromny stos rumowisk. 
zieleniły się bluszczem. 

Obszedłem dom trzy razy j zapuś. 

ciłem się w dawną ścieżkę ogrodową,. 
kiedy zobaczyłem samotną postać, 
zbliżającą się od strony wody. Wido- 
cznie į tam było jakieś przejście. 

Patrzyłem. Tamta kobieta była ni: 
ska, pulchna, ściśnięta w gorsecie,. 
strojna w koronki, falbanki i pióra, 
mieniąca się wszystkiemi barwami 
tęczy. Szła na palcach, który to szcze 
gół wydał mi się dziwnie znajomy. Z. 
białych ramion osuwał się niedbale: 
narzucony płaszcz, ruda, puszysta fry' 
zura połyskiwała jakiemiś klejnota 
mi, Kiedy podeszła zupełnie blisko,. 
zobaczyłem jaskrawo  umalowaną: 
twarz i postawione rzęsy, nadające 0- 
czom efektownie gwiaździsty wyraz. 
Przyznaję, że oniemiałem. 

— A, co, poznaje mnie pan, panie 
Petęns? — zapytały purpurowe usta,. 
wykrzywiając się w ironicznym ušmie-- 
chu, 

— Poznaję, 
łem. 

— | mnie pan poznaje. panie na: 
czelniku? — Zapytały ponownie pur- 
purowe usta głosem panny Carmody. 

— I — panią także. 
Purpurowe usta uśmiechnęły się: 

lekko, м 

hrabino — wyjąka: 

(D. c. n.) 

oazy ir 

Bedoktar adnowiedzialny Witeld Kiszkis.


