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WYGRANA PARTIJA. 
Zatarła się już w pamięci społe- 

czeństwa uporczywa wałka, którą 

stoczyła Polska przed 6-ciu laty o je- 

dnoczesne z Niemcami ” wejście do 

Rady Ligi Narodów. Rozegrała się ta 

walka w dwóch etapach. Zgromadze- 

kładny przebieg żmudnych pertrakta 

cyj dyplomatycznych, które w wyni- 

ku doprowadziły do przyznania Pol: 

sce t. zw. półstałego mandatu w Ra- 

dzie. Polegał on na tem, że Polska 

została wybrana na trzy lata z pra- 

  

  

  

  
Minisier Spraw Zagranicznych Polski p. August Zaleski. 

nie nadzwyczajne obradujące w mar 

cu 1926 r. zakończone zostało niepo- 

wodzeniem. Nie udało się znaleźć ta- 

kiej formuły wejścia Niemiec na sta- 

łe miejsce w Radzie, któraby uzyska- 

ła ogólną aprobatę. Równych praw 

do stałego miejsca z Niemcami zażą- 

dały dla siebie Brazylja, Hiszpanja i 

Polska. O ile jednak pierwsze dwa 

państwa, stawiające ten postulat w 

bardzo kategorycznej formie, kiero- 

wały się przedewszystkiem względa- 

mi „prestiżowemi*, nie chcąc pozo- 

stać w gronie państw „mniejszych*, 

o tyle żądanie Polski uzasadnione by- 

ło tealną potrzebą obecności w Ra- 

  

dzie z chwilą kiedy są w niej Niemcy. 

Ofenzywa niemiecka na przepisy tra- 

ktatu wersalskiego. gra- 

nic polsko-niemieckich, zarysowała 

dotyczące 

się już wtedy z całą wyrazistością i 

miejsce w tem 

  

Polska musiała z 

gronie, przed które sprawa musiałaby 

zostać wytoczoną. 

Motywy żądania polskiego zosła- 

ły należycie ocenione przez mocarst- 

wa. Briand i Chamberlain stali się orę 

dównikami tezy polskiej i p. Aleksan- 

der Skrzyński, minister 

spraw zagranicznych 

ten fakt na dobro swojej działalności 

dyplomatycznej. Pełnego sukcesu jed 

   

ówczesny 

mógł zapisać 

nak nie osiągnął. 

Miał za sobą państwo rządzone, a 

raczej targane przez chwiejną i pod 

względem struktury wewnętrznej nie 

koalicję parłamentarną: 

jej, nieumiejętność opano- 

wania kryzysu finansowego i rozwi- 

chrzonych stosunków wewnętrznych, 

dorzeczną 

Niestałość 

  

czyniły z Polski w oczach Europy pań 

stwo słabe, nieobiecujące jako siła 

odporna i organizatorska. Nie mogła 

taka opinja ułatwić p. Skrzyńskiemu 

utorowania drogi do Rady Ligi. Spra 

yjęcia Niemiec była poważnie 

zaawansowana, lecz rozbiła się o 0- 

pór Brazylji, która 

przeciwko stałemu miejscu dla Nie- 

  

wa pr 

postawiła veto 

miec, jeżeli jej to samo nie zostanie 

przyznane. Polska godziła się na miej 
sce niestałe po Czechosłowacji. Zgro- 

madzenie odroczyło się do września 

w nadziei. że w międzyczasie uda się 

zapomocą rokowań dyplomatycznych 

usunąć powstałe trudności. Brazylja, 

urażona odrzuceniem jej żądania wy- 

stąpiła z Ligi. 

Reprezentantem Polski na wrześ- 

niowe zgromadznie Ligi w r. 1926 

był już min. Zaleski. Niesposób w ar- 

tykule dziennikarskim odtworzyć do 

  

wem ponownej reelekeji po upływie 

tego terminu (normalnie członkowie 

niestali Rady byli wybierani co roku). 

W porównaniu z tem na co minister 

Skrzyński był gotów zgodzić się w 

marcu, oznaczało to wielki krok na 

przód. 

W ogólnem rozumieniu udzielenie 

Polsce prawa reelekcji zapewniało jej 

uczestnictwo w Radzie w ciągu lat 

  

sześciu. Przewidywania nie sięgały 

dalej. Wydawało się, że ten okres wy- 

starczy, aby stosunki polsko-niemiec 

  

  

kie uległy normalizacji. Niechęć do re 

gulowania tych stosunków zaocznie, 

hez udziału Polski, była decydującym 
motywem przyznania jej wyjątkowe- 

  

go przywileju reelekcji. Nie uświada 

miano sobie w Europie wówczas je- 

szcze innych powodów. przemawiają 

cych za uczestnictwem Polski w de- 

cydującym organie Ligi. 

W ciągu następnych lat trzech po- 

zycja Polski w Europie doznała wiel 

kiego wzmocnienia. Przekonano się 

o stałości reżimu, który był następst- 

wem przewrołu majowego, o uporzą- 

dkowaniu stosunków wewnętrznych. 

Oznaki tężyzny i sprawności w rądze- 

niu przełamały tułającą się po świe- 

cie opinję o Polsce, jako o państwie, 

które w dalszym ciągu kryje w sobie 

clementy słabości i rozkładu. Rozważ 

na i konsekwentna polityka zagrani- 

czna, współdziałająca we wszystkich 

poczynaniach, zdążających do utrwa- 

lenia i organizacji pokoju w Europie, 

zdobyła dla siebie powszechne uzna- 

nie i zaufanie. 

We wrześniu 1929 roku reelekcja 

Polski do Rady Ligi odbyła się bez 

większych trudności, Nietylko lojal- 

ność w wykonaniu przyjętego przed 

trzema laty zobowiązania zadecydo- 

wała o tym wyborze. Obok tego mo- 

tywu, dał się odczuć jeszcze inny: 

uznanie, że Polska jest tak poważnym 

i aktywnym współczynnikiem polity- 

ki międzynarodowej, iż obecność jej 

w Radzie przynosi pożytek sprawie 0- 

gólnej, której służy Liga Narodów. 

Rok 1929 był jeszcze tym, kiedy nie 

csłabły nadzieje na zdolność instytu- 

cji genewskiej do rozwiązywania wiel 

kich zagadnień i konfliktów świato- 

   

wych. 

Ubiegłe trzechlecie przyniosło en- 

iuzjastom Ligi wiele, aż zbyt wie- 

le dotkliwych zawodów. 

Ogólnoświatowy kryzys 
darczy rozłuźnił poczucie 

współzależności 

gospo- 

solidar- 

ności i interesów 

członków Ligi. Antagonizmy zaostrzy 

ły się, a doraźnem hasłem stało się 

„ratuj się kto może i jak może”. Na 

arenę wystąpiły z otwartą przyłbicą 

siły destrukcyjne, godzące w porzą- 

przez Ligę 

   

dek rzeczy, ochraniany 

Znalazła się ona w stanie ostrego kry- 

zysu. 

Jako instytucja o charakterze uni 

wersałlnym liga Narodów nie zdała 

cgzaminu, Słabość jej wynika z braku 

zgodności celów i tendencyj państw 

które mogą wziąć na siebie odpowie- 

  

„a wykonanie jej uchwał i 

jważniejszem przeto zada- 

niem Ligi jest unormowanie wewnę- 

trznych stosunków europejskich i po- 

zyskanie mocarstw, nie będących do- 

tąd jej członkami. 

W ciągu sześciu lat zasiadania w 

dzialno: 

zaleceń    

Radzie minister Zaleski dał liczne do 

wody. że państwo przez niego repre- 

zentowane jest czynnym zwolennj- 

kiem stabilizacji i uporządkowania 

stosunków europejskich. Będąc ob- 

jektem agresywnych dążeń swego za- 

chodniego sąsiada, nie daje się ani za 

straszyć 

  

ani wytrącić z równowagi. 

  

kuropa dziś zdaje sobie sprawę, że 

folgowanie niemieckiemu rewizjoni- 

zmowi pociągnąć za sobą musi wstrzą 

śnięcie posadami pokoju w starym 

świecie. Skoro więc Niemcy są sta- 

lym członkiem Rady, mimo że ich ce- 

le rozmijają się z celami Ligi, obec- 

ność Polski jest dziś ze stanowiska in 

teresów ogólno-europejskich koniecz- 

ną przeciwwagą. W tem leży 

    

zasadni 

cza różnica wyboru Polski do Rady 

w r. 1926 i obecnie. Wówczas Polska 

żądała mandatu w imię ochrony wła- 

snych interesów. Dziś weszła do Rady 

  

jako wypróbowany współczynnik i 

współorganizator pokoju europejskie 

go. Tegoroczny sukces polski w Ge- 

newie ma więc daleko szersze znacze 

nie niż w r. 1926, a wymowa liczby 

głosów. oddanych na Polskę w ubieg 

ły poniedziałek (418 па 52 głosują- 

cych), jest w tem świetle szczególnie 

znacząca. 

W przeddzień wyborów zbliżony 

do rządu Papena dziennik niemiecki 

(„Deutsche Allgemeine Zeitung“) pi- 

sal: .„Ze strony Niemiec nie uczyniono 

dotychczas niczego przeciwko ponow 

nemu wyborowi Polski, prawdopodo 

bnie ze względu na to, iż tego rodzaju 

starania byłyby bezskuteczne”. 

Bardzo to cenne wyznanie, gdyby- 

powód wątpić w 

brak akeji Niemiec przeciwko wybo- 

rowi Polski. 

Metoda zastosowana przez Polskę 

w roku 1926 okazała się trafną. Go- 

dząe się na kompromis reelekcji, dają 

śmy nawet mieli 

cy gwarancję uczestnictwa w Radzie 
  tylko na lat sześć, zajął w ciągu tego 

czasu minister Zaleski taką silną po- 

zycję dla Polski na terenie Ligi, iż po 

ostatnich wyborach stałość mandatu 

polskiego w Radzie można uważać za 

zapewnioną de facto. 

Nie znamy przyszłych losów Ligi 

Narodów. ani też nie przeceniamy jej 

roli w kształtowaniu stosunków mię- 

dzypaństwowych. Ale jeżeli nie na sa 

mej scenie Ligi, to za jej kulisami mie 

ści się dziś ośrodek dyspozycyj mię- 

dzynarodowych. Zapewnienie sobie 

slałego miejsca i decydującego głosu 

w gronie tworzącem ten ośrodek jest 

tak znacznym sukcesem, o jakim jesz 

cze przed 6-ciu laty trudno było ma- 

Testis. 

 WAOREZESC WE TR OOO RER KOWZOCCH 

Dalszy spadek bezrobocia 
w Polsce. 

WARSZAWA (Pat), Według da- 
nych statystycznych liczba bezrobot- 
nych zarejestrowanych w PUPP., wy 
nosiła na terenie całego państwa w 
dniu 1 października r. b. 147.166 0s. 
co stanowi spadek bezrobotnych w 
stosunku do tygodnia poprzedniego 
© 2.003 osoby. 

  

Przed konferencją londyńską. 
Równouprawnienie czy rozbroienie? 

Komunikat 

BERLIN (Pat) Biuro Conti donosi 

ze strony miarodajnej, że rząd nie- 
miecki dotychczas nie odpowiedział 
jęszcze na zaproszenie rządu angiels 
kiego do wzięcia udziału w konferen- 
cji londyńskiej. Dotychczas gabinet 
Rzeszy nie powziął w tym względzie 
również żadnej decyzji. 

Niemcy żądają aby rokowania lon 
Gyńskie oparte zostały na innej pod- 
stawie, aniżeli /Ipowiedź rządów fran 
cuskiego i angielskiego na memorjał 
niemiecki w sprawie równouprawnie 
nia zbrojeń. Warunkiem udziału Nie: 
miec jest aby temat konferencji był 
ściśle określony. 

W związku z wiadomościami pra- 
sy. że Francja zażądała również za- 
proszenia i innych państw na obrady 
biro Conti informuje. że angielski 
charge d'affaires wręczając wczoraj 
zaproszenie nie wspomniał nic o 

      

biura Conti. 

tego rodzaju rozszerzeniu _kon- 
ferencji poza 5 mocarstw, a mianowi 
cie Niemcy, Francję, Anglję Amerykę 
i Włochy. Udziału innych państw w 
konferencji Niemcy nie uważałyby za 
bezwzględną przeszkodę. Musianoby 
tylko wyraźnie ustalić, że temat kon 
ferencji nie uległby zmianie. Z tego 
też powodu Niemcy muszą żądać już 
przedtem ustalenia wyraźnego tema- 

tu rokowań. 
Konferencja, w której poza wymie 

nionemi 5 mocarstwami uczestniczyć 
by miały jeszcze np. Polska, Belgja 
lub Czechosłowacja, nie mogłaby już 
być wyłącznie wymianą zdań w kwe 
sth równouprawnienia, lecz musia- 

łaby poruszać cały problem rozbroje- 
niowy. Tem samem konferencja lon- 
dyńska stałaby się — oświadcza biu- 
ro Conti — swego rodzaju małą kon 
ferencją rozbrojeniową. 

  
  

3 warunki. 
PARYŻ (Pat), O rozmowie jaka od 

była się wczoraj między szefem rzą: 
du francuskiego a Simonem. informu 
ją. że poruszono m. in. sprawę odro- 
czenia sesji prezydjum konferencji 
rozbrojeniowej. Prace odbywające się 
pod kierunkiem szefa rządu francus: 
kiego i ministra spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanji wymagają gruntow 
nego badania i rozmów dyplomatycz 
nych. które muszą się toczyć prze 
czas dłuższy. Jest bardzo możliwe, 
projekt ten będzie gotów na 10 paź- 
dziernika. 

Co się tyczy konferencji 4 lub 5 
mocarstw w Londynie, to wg. opinji 

  

   

tutejszych kół parlamentarnych, Niem 
cy powinny wząć w niej udział jedy- 
nie pod trzema warunkami: 1) spot- 
kanie odbędzie się nie w Londynie, 
lecz w Genewie, 2) bez zgody małych 
państw zainteresowanych w tej spra 
wie w równym stopniu, co mocarst- 
wa wiełkie, konfereneja 5 mocarstw 
nie ma prawa zawierania żadnych 
umów, lecz jedynie może upoważnić 
do wystąpienia z propozycjami, któ- 
re mogą być ratyfikowane tylko przez 

" honferentcję rozbrojeniową. 
Do warunków wymienionych nale 

ży również dodać żądanie aby 
zmieniły taktykę. 

    

Ostry konilikt w tonie Labour Party. 
LONDYN (Pat) Na odbywającym 

się w Leicester kongresie Labour 
Party doszło w dn. 5 b. m. do poważ 
nego konfliktu między odłamem ra- 
dykalnym na czele którego stoi b mini 
ster oświaty Trevelyan i b. minister 
komunikacji Morrison, a odłamem 0 
tiejalnym. reprezentowanym przez 
Hendesona. 

Trevełyan w niezwykle ostrem 
przemówieniu, w którem nie oszezę- 
dzał Mae Donalda zaatakował rów- 
nież Hendersona i zgłosił rezolucję, 
aby ewentualny przyszły rząd Labour 
Party, o ile dojdzie do władzy, bez 
względu na to, czy jako rząd większo 

ści, czy mniejszości, spowodował na- 
tychmiast zrealizowanie "naczelnych 

* haseł socjalistycznych, zwłaszcza w 
kierunku nacjonalizacji wielkiego 
przemysłu komunikacji i banków. 

Wywody Trevelyana spotkały się 
ze sprzeciwem Hendersona, który о- 
Świadezył, że tego rodzaju rezolucja 
wiąże ręce kierownictwu partji Mowę 
Hendersona kilkakrotnie przerywano 
nie dając mu mówić i obrzucając go 
obelgami. Morrison poparł Trevely- 
ana. Rezolucja przeciwko której wy- 
powiedział się Henderson, została 
przyjęta znaczną większością głosów. 

De Valera w Londynie. 
LONDYN (Pat) Wiczoraj około 

północy przybył z Paryża de Valera 
Na dworcu zebrał się kilkutysięczny 
iłum, wznoszący na jego cześć nieu- 
stanne okrzyki. Narady jego z człon 
kami rządu angielskiego rozpoczyna- 
ją się dzisiaj o godzimie 11 rano. Po 
południu przyjęty będze zapewne na 
krótkiej audjencji u króla. 

LONDYN (Pat). Na środowej kon 

ferencji z de Valerą postanowiono 
rozpocząć rokowania między dwoma 
Кга апй w sprawłe rocznych spłat 
gruntowych, jak również spłaty in- 
nych sum należnych Wielkiej Bryta- 
nji. Konferencja ma się odbyć w Lon 
dynie, a otwarcie jej nastąpi prawdo- 
podobnie 14 b. m. 

Hoover broni sFego programu gospodarczego. 
WASZYNGTON (Pat). Prezydent 

lloover rozpoczął wczoraj próby prze 
ciwstawienia się tendencjom przech; 
dzenia do stronnictwa demokratycz- 
nego, jakie ujawniły się wśród zadłużo 
nych farmerów w głównej strefie rol 
niczej. Inecyndenty, do których dosz- 
ło wczoraj wykązały konieczność 
go rodzaju kampanji. Tysiące męz- 
czyzn kobiet i dzieci defilowały ulica 
mi miast, protestując przeciwko poło 
żeniu rolnictwa i niosąc plakaty wy- 
mierzone przeciwko Hooverowi. W 
wygłoszonem dłuższem przemówieniu 
bronił Hoover swych dotychczaso- 
wych wysiłków, zmierzających do 
zwalczania depresji, która — jak о$- 
wiadczył — spowodowana jest głów - 

nie przez wojnę oraz wybujały nacje 
nalizm i niepewność państw europej 

skich. Prezydent podkreślił dalej ist- 
niejące w Stanach Zjednoczonych od 
początku 1932 r. niebezpieczeństwo 
paniki finansowej * handlowej i oświa 
dczył, że sekretarz skarbu już w lu 
tym tego roku twierdził, że Stany Zj. 
będą mogły utrzymać parytet złoty co 
najwyżej przez dni 15, a to z powodu 
wzmagającego się odpływu złota za- 

   

    

granicę oraz zjawiska tezauryzacji 
wewnątrz kraju. 

Mówca stwierdził, że zaufanie 70 

stało obecnie przywrócone głównie 
dzięki zarządzeniom rządowym. 275 
miljonów dolarów w złocie powróciło 

z zagranicy, a na ogólną sumę złotych 
dolarów tezauryzowanych przez oby- 
wateli Stanów Zjednoczonych, około 
250 miljonów zostało zpowrotem zło- 
żonych w bankach. 

Następnie prezydent wypowiedział 
się za stosowaniem spłat rocznych 
długów wojennych w celu zapewnie 
nia ekspansji rynków zagran'cznych 
dla amerykańskich produktów rol 
nych. Nie aprobuję — powiedział 
Hoover — ani skreślenia długów wo- 
jennych, ani propozycji naszych prze- 
ciwików obniżenia taryf celnych. W 
interesie naszego przemysłu rolnego 
i w interesie postępu świata biorę u- 
dział w organizacji światowej konfe- 
rencji gospodarczej. Na konferencję 
tę wyśłę przedstawiciela rolnictwa. 
Podstawą bezpieczeństwa rolnictwa 
amerykańskiego jest taryfa protekcyj 
na. W razie potrzeby rozszerzymy ją 
nawet. 

W kuluarach Ligi Narodów. 
Przypuszczenia, domysły. 

GENEWA. (Pat). Głównym przedmiotem 
rozmów w Kułuarach Ligi jest w chwili 0- 
beenej projektowana konferencja 5 mocarstw 
w Londynie dla dyskutowania niemieckiego 
żądania równouprawnienia w zakresie zbro- 

. Szanse powodzenia inicjatywy angiel- 
skiej ceeniane są tu bardzo sceptycznie, a to 
ze wzgłędu na nieustępliwe stanowisko za- 
jęte przez Niemców. Ogłoszony wezoraj ko- 
munikat w Berlinie świadczy, że Niemcy sta- 
wiają dla swego udziału w konferencji lon- 
dyńskiej te same warunki, co dla powrotu 
па konferencję rozbrojeniową to jest żąda- 
ja uprzedniego uznania równości praw. 

Nieustępliwe stanowisko Niemiec tłuma- 

czene jest względami wyborczemi w związku 
z wyborami do Reichstagu w dniu 6 listopa- 
da. To też nie wierzy się tu w możliwość 
jakiegoś porozumienia w najbliższym cza- 
sie. 

Co się tyczy stanowiska Francji, 10 -— 
jak słychać z kół franenskich — jeżeli na- 
wet ze wzgl kurfuazyjnych i taktycz- 
nych rząd francuski p mie zaproszenie 

do Londynu, to niemniej sprzeciwi się, by 
narady londyńskie wyszły poza ramy proce- 
duralnej dyskusji wstępnej, gdyż uważa, że 
dyskutowanie samego zagadnienia nie może 
mieć miejsca bez udziału wszystkich zainte- 
resowanych państw i przeciwny będzie de- 
batem w gronie pewnej tyłko grupy mo- 
carstw. 

Wi Genewie będą tymczasem kontynue- 
wane prace rozbrojeniowe. Data zebrania 
się prezydjum konferencji nie jst jeszcze 
zdecydowana. Ostatnio projektowane było, 
aby zebrało się ono 14 października, ale nie 
wiadomo, czy raporty, które mają być przed- 
stawione, będą do tego czasu gotowe. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Przed każdem w: iejszem posunięciem, 
sfery gospodarcze w ynają zażartą dys- 
kusję prasową, która stwarza „klimat 3- 
pinji” — urabia grunt. 

O handlu kompensacyjnym (towar za to- 
war) i o konieczności jego zorganizowania 
zaczęto mówić przed miesiącem na jednem 
ze specjalnie urządzonych na pokaz zebrań 

. Zaraz potem cała prasa gos- 
trzeszczała od artykułów, po- 

sprostowań i uzupełnień. Wbzyscy 
ę zgadzali, że handel kempensacyjny po- 

między państwami, czyli zasada wymiany 
towaru za towar jest prymitywem i złem 
keniecznem. Sprz no się jedynie co do 
cełowości stwarzania specjalnej instytucji 
regulującej ten adel. Wskazywano, że 
urząd kompensacyjny miałby wielką skłon- 
ność do zmonopolizowania całego handlu 
kompensacyjnego w Polsce i w walce o włas- 
ny egoistyczny interes mógłby działać na 
szkodę handlu zagranicznego Polski wogóle, 
a poszczególnych grup eksportowych w szc”e 
gólnośc s 

Dyskusja — dyskusja, a robola — robo- 
tą. Onegdaj sfery gospodarcze (czyt. Lew- 
jatan) edbyły zebranie założycielskie Pol- 
skiege Towarzystwa handlu komepensacyj- 
negc. Prezesem obrano inż. Marjana Szyd- 
łowskiego (dyrektora Centralnego Związku 
Przemysłu Polskiego). Władze towarzystwa 
mają pracować bezpłatnie. Ciekawa jest Э@- 
powiedź nowoobranego Prezesa na py i 
„kto ma wywozič“ i „kto ma przywoziė“? 
Zdaniem Prezesa — swoboda konkurencji ku 

Ё nowana i dlatego wy- 
wozić i przywozić mają ci, którzy dotych- 
czas pracowali w tej dziedzinie. 

  

   

     

  

  

   

    

   

      

  

     

  

    

Włciąż rośnie góra papierków programo- 
wo-gospodarczych przed słynną już Świato- 
wą konferencją gospodarczą. Ma ona „przy- 
czynić się* do uzdrowienia kryzysu šw2.19- 
wego. Nic dziwnego, że taka „ważna konfe- 
rencja zbiera się powoli i z namysłem. Dłu 

  

go myślano, nim wreszcie przedwczoraj do- 
wiedzieliśmy się o tem, że odbędzie się ona 

  

. Specjalny komitet rzeczoznaw- 

21 bm. w Genewie, by przy- 
at tego niepowszed 
ie, nikt narazie nie 

Optymiści twierdzą, że 

ców zbierze     

  

   
gotować p. 
niego zdarze 
wie, kiedy to nastąpi 
w styczniu roku 1$ 

    

  Mieliśmy „Tygodnie Akademika*, „Ty- 
godne LOPP.*, „Tygodne dla bezrobotnych'* 

- zawsze trzeba było płacić! Zupełnie inne- 
go rodzaju tygodnie chee urządzić Centralne 
Tow. Org. i Kółek rolniczych. Chce ono w 
całej Polsce zaprowadzić coroczne Tygodnie 
Rełricze. Mają one być wyrazem solidarnoś- 
ci rolników całej Polski. W: ciągu takiego 
tygodnia będą się odbywały masowe zebra- 
nia rolników, n órych będzie się mówił» 

o sytuacji rolnictwa, o drogach postępu i po- 
stulatach gospodarc h, o zadaniach Związ. 
ków zawodowych zrzeszeń rolniczych, 4 
spółdzielniach i t. p. Niewątpliwie tego ro- 
dzaju zebrania znakomicie mogą przyczynić 
się do wytworzenia olbrzymiej siły twórczej 
tych 65 proc. mieszkańców Połski. 

* * * 

  

  

   
   

      

   

  

   

Są tacy, którzy na wszystko mają lekar- 

stwo. Dużo mówią, zaciekle dyskutują i 
wciąż opracowują programy odrodzenia ludz 
kości. Nieszczęśliwi są jednak ci ludzie, któ 
rych leczyli papierowi praktycy! 

Wszyscy leczą dziś kryzys. Ale jakoś 
bezskutecznie, bo kryzys nietylko żyje, ale 
poprawia się. Soejaliści także postanowili 
rozprawić się z kryzysem. W, tym celu ma 
być zwołana międzynarodowa konferencja 
socjalistyczna, która opracuje takie intere- 
sujące nas sprawy: 1) przeprowadzenie na- 
rodów od ustroju kapitalistycznego do soc- 
jalistycznego bez ostatecznej katastrofy cy 
wilizacji, 2) połączenie idei gospodarki pla- 
nowej z ideją wolności jednostki, a więc 
wolności t. zw. połitycznych. 

Czang. 
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NOŽYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
„Wedle stawu grobla!“ 

Temi słowami premjer Prystor w 
niedawnem przemówieniu wypowie- 
dział się co do tempa i rozmachu na- 
szych inwestycyj. Nie mamy dobrej 
opimji jeśli chodzi o „„gospodarność*, 
a oględność w wydatkach, zwłaszcza 
na budowle reprezentacyjne. Słusznie 
też pisze o tem „Dziennik Poznański 

„W którąkolwiek stronę Rzeczypospoii- 
tej zwrócimy swe oczy, wszędzie widzimy t 
samo. W Stolpeach, pogranicznej żydowski 
mieścinie, wybudowano kosztem pół miljo 
na złotych rzeźnię, w órej biją dv 

ień. A Nowogródka? 
łe dworce ikowne pałace dla 

i r pańsiwow i samorządowych? 

Szpetne kolonje urzędnicze z 
cegly w mi wościach, w 

  

    

    

  

  

        

      

   

    

     

   
    

     

  

domo co nadmiar 
nego? lieżby ładniej w У taniej ko- 
sztowaiy dworki drewniane, dostosowane do 

  

! Z jednej strony, egzotyczne wys-     

  

    
  

koki w dziedzinie budowri ‚ а z drugiej 
strony, tuż obok, baraki i z auki, w ktć- 

rych „mieszks4į“ w najprymitywniejszycł    
warunkach bytowania osadnicy wojskow: * 

„Litanja tego budownictwa przyto: 

czona przez „Dz. P.* jest dość długa. 
Gmach Kasy Chorych we Lwowie. B. 
G. K. w Warszawie, walący się stad- 
jon w Poznaniu, wspaniały gmach 
Kasy Chorych w Środzie — pusty, 

instytucja została przenesiona do 
Gniezna... Dobrze jeszcze, jeśłi taka 
budowła zostanie zakończona, bo czę 
sto słyszy się o przerwaniu z racji bra 

dalszych kapitałów. A wtedy 
takie „nowoczesne ruiny budząc go- 
rzkie refleksje w podainiku. nienajle 
piej usposabiają jednocześnie zagra- 
niczny kapitał do pożyczek na tak nie 
liczące się ze stawem groble. 

   
  

  

Komunikacja na Ziemiach Wseho- 
dnich 

W związku z wileńskim zjazdem 
inżynierów kolejowych „Dzień Pols- 
ki* zastanawia się nad możliwościa 
mi wpłynięcia na stan ekonomiczny 
Ziem Wschodnich przez poprawienie 
środków komunikacji. Zdaniem auto- 
ra chodzi przedewszystkiem o napra- 
wę i rozbudowanie dróg kołowych. 

„Dobrodziejstwem dla wschodnich dziei- 

  

kilometrów nowych linji kolejowych, 
tym samym kosztem kilka tysięcy kilomet 
rów szos i dróg dojazdowych. 

Wi większości dojazdów, transporty towa 
rów mogą się odbywać tylko na wózkach 

jednokonnych, mogących unieść do 500 kg. 
ładunku, czyli dla wszystkich towarów cięż- 
kich transport jest nadmiernie drogi. Na 
stacjach np. kolejowych, w głębi Polesia i 
Wileńszczyzny, cena 1 m* drzewa opałowego 
wynosi obecnie 5 do 6 zł., a za najem wozu 
płaci się około 15 zł. za 15 do 20 klm. 

To też lasów, położonych nawet niezbyt 
daleko od kolei, albo od rzek spławnych, nie 
można eksploatować bo koszt dostawy bu 
dulca jprzekracza niejednokrotnie jego war- 
tość na miejscu. A przecież lasy, to główne 
bogactwo tego kraju. 

W! mniejszym nieco stopniu koszt traus- 
portu obciąża produkty rolnicze, jak len, i 
żyto, albo kartofle, ale i tak cena ich dzięki 
kosztom dostawy do kołei, kalkuluje się dro- 
żej, niż ceny na rynku światowym. 

Zły stan dróg dojazdowych, jest przyczy. 
mą pauperyzacji rolników, obniża wartość 
ziemi, a pośrednio utrudnia również normal 

ne tranzakcje kredytowe 
ciciele ziemscy, których całkowity niemal do 

  

chód opierał się przed wojną na sprzedaży 
budułca. Obecnie to źródło dochodów wysch 
ło całkowicie, gdyż dostawa do kolei jest za 

‚ A jednak właściciele tych ma- 
jatków muszą przecież płacić podatki — za- 
dłużają się więc ponad miarę i bankrutują“. 

Jest to bezsprzecznie jedna z naj- 
bardziej palących spraw, sięgająca 
głęboko w rażącą dziś pauperyzację 
naszych ziem. Z sytuacją, żeby Wileń 
szczyzna była ubogim krewnym Po!- 
ski pogodzić się niesposób, to też roz 
budowa i naprawa dróg jest jednym z 
tych problemów. od których zacząć 
należy. < jim. 

Notatki Z6 świata. 
— MILJONOWA AFERA NA ŚLĄSKU 
у sztowaniem dr. 

ładów pszezyńskich, 
rji na rzecz przed- 

rczkę slu- 
jne towa- 

kcyjnym kapitałem zakładowym. 
jest w tą historję również 

     

    

   

    

     

  

     

    

zany. 
— JUBILEUSZOWA NAGRODA 

25-lecia Śmierci Wyśpiańskiego j niecu- 
dziennym sposobem uczezenia poety. Po dwx 
tys. złotych czeka na reży insceniza- 
tora, dekoratora — i i autora — 
odtwórcę, którzy w czasie i 
poety (od 15 listopada do 15 grudnia) osiąg- 
ną największy sukces artystyczny w utwo- 
rach Wyspiańskiego. Wilno może śmiało sta- 
nąć do konkursu z Nocą Listopadową, któ- 
rej inscenizacja była o wiele piękniej pomy: 

ślana niż w Włarszawie. 
— TAJEMNICZA BANDA TELEFONICZ.- 

HE s uje w Warszawie cały szere. 
znanych osobistości stołecznych. Setki tei 
fonów, żby, propozycje. wreszcie fałszy- 
we Zamów irmach. I tak do niesz- 

ji 

     
    

  

   
   

   
        

    

      
   

   
         

  

dziecięcych nadsyła fury łalek i rachunki i 

tak w kółko ze łym refrenem — okup 

Zaalarmowana policja i detektywi prywata 
biedza się nad odnalezieniem cwaniaków. 

— DO ROCZNIC I JUBILEUSZÓW| po- 

dawanych przez nas dochodzi stuletnia rocz- 

nica śmierci Walter Scotta, właściwego twór 

cy romantycznej powieści rycerskiej. Jego 

powieści były, a nawet i są ulubioną lekturą 

ongiś literatów i oświeconych dam, dziś —- 

młodzieży szkolnej (w chwilach wolnych od 
sportu i Wallace'a...). 

— KONGRES REFORMY SEKSUALNEJ 
W: BRNIE zakończony 25 ub. m. zajmował 

się przedewszystkiem sprawą ograniczenia 
urodzin. Włychodząc z faktu śmiertelności 66 

procent dzieci prołetarjackich, kongres na- 
woływał do opieki nad matką, w praktyce — 

do zakładania poradni. Występowano prze- 

ctw karałności spędzania płodu i zboczeń_ 

płciowych. Stanowisko takie jest zupełnie 

zrozumiałe. Lekarz dostosowujący się konir- 

czności do okropnych dła stw pracu 

cych warunków musi wysuwać rzeczy, które 

w nowym ustroju stałyby się zbyteczne. 
— FORD KAPITULUJE OSTATECZNA: 

z ambicyj humanitarnego wodza kapitału. Za 
siada. że nie zniży pensyj robotnikom, 
valił się tem nawet, a inni nim. — Obec- 

nie płajta panowie, fówno panowie, jak mó- 

wi pewien poeta: 6-ciodolarowe zarobki spa- 
апа na 4 dolary dziennie. Ładny skok — 33 
procent! 

— KURACJĘ ODTŁUSZCZAJĄCĄ ŚWI- 
NIOM będą stosować w Holandji, gdzie wol- 
no wysyłać do Anglji świnie wagi od 76, da 
100 kilo. Rzecz jasna, że ceny na świnie tej 
wagi skoczyły do gór Doczekamy może 
jeszcze w naszych dzikich czasach, że świnia 
będzie miała tyle kłopotu z wagą, co dziś 
gwiazda filmowa. mi. 

  

    
  

  

    
  

      

   

     

    

85-letnia rocznica urodzin prezydenta Hindenburga. 

  

Bardzo uroczyście obchodzono w Berlinie 
85 rocznicę urodzin prezydenta Rzeszy nie- 
mieckiej feldmarszałka Hindenburga. — 

Na ilustracji naszej widzimy sędziweg» 
prezydenta odbywającego przegląd wojsk. 
Nosi on na sobie dawny mundur cesarski. 

OAZY BEZDOMNYCH. 
W noc cichą, jesienną i bardzo cie 

płą idziemy ze swym Ciceronem, pa 

nem Teofilem bezrobotnym i bezdo 

mnym murarzem ulicą Mostową w 

kierunku Gielętnika. Jest godzina pół 

do drugiej, móże druga. Mijamy fron 

ton katedry, bielą odrutowanych ko 

iumn znaczący się i w Ciełętnik! Jak 

w głęboką toń głową w dół. Chłodny 
szum drzew nad nami i chybotliwy 

rozchwiał ulicy Arsenalskiej w dal 
szej perspektywie.  Siedliśmy na 

ławce. Połowa ,„Wandy* smakuje roz 
kosznie. Trochę trawy, trochę kało 

sza, a wszystko razem mocne, że naj 
silniejszego człowieka może na dłu 
go unieszkodliwić. 

„Hrabia“. 

Przysiada się do ńas zaraz jakiś 
typ. Twarz w ciemnościach rysuje się 
bladą plamą. Wita się z Teofilem i coś 

szepczą, poczem następuje akt prezen 

tacji. Nowoprzybyły znany jest w ko 
łach bezdomnych pod nazwą „Hrabie 
go. Tak go wszyscy tytułują. Powo 
dem tego paradoksalnego poprostu 
tytułu jest fakt, że osobnik ów, podob 
no były oficer rosyjski, ma podobno 
bardzo arystokratyczne maniery. Gdy 
jakimś cudem zdobędzie trochę pie 
niędzy puszcza je natychmiast w to 
warzystwie swych towarzyszy niedoli, 
wykazując wielkopański gest w zna 

nej knajpie na przedmieściu Wilna. 
Momenty te należą jednak podobno 
do zamierzchłej przeszłości, podobnie 
jak garderoba „Hrabiego*. Obecnie 
przysiadł się do nas w perspektywie 
otrzymania papierosa, względnie je 
dnego lub dwu pociągnień co w gwa 
rze tamecznej noszą piękną nazwę 
„szlugów*, Dostaje całego papierosa, 
co osłatecznie wprowadza go w stan 
bezbrzeżnego zachwytu. Przysuwa się 
do mnie i zaczynamy rozmawiać. 

— Jakże się „„hrabiemu* powodzi? 
'pytuję i nagle ugryzłem się w ję 

„ Odrazu refleksja: bezrobotny mu 
rarz, za jakiego się podaję, nie może 
takiego pytania zadać. „Hrabia zor 

jentował się zaraz. 
— Czy ty nie siszczyk czasem? -— 

mruknął podejrzliwie. 
— Et, głupi — ziewnął Teofil — 

to przecie z naszej chewry. Gdzie mu 
tam do siszczyka? Chciałoby się to 
takiemu chodzić po ulicach i spać po 
ławkach. Coby jemu za interes, Prze 
cież my nie doliniarze, ani nie robimy 
na mokro, ale porządne jesteśmy lu 
dzie, nieszczęściem wielkim dotknię 
te. ° 

Nie można było odmówić logiki 
dowodzeniom .,)Hrabia' uspokoił się 
nieco, zaciągnął papierosem. W świe 
tle nikłego żaru papierosa zobaczy 
łem wargi, okolone ciemnym zaro- 
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Nabożeństwo za duszę 
ś. p. Michaliny Mościckiej 

w Buenos Aires. 

  

   Z inicja 
Aires odbyło się w miejscowym kościele pul 
skim nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. 
prezydentowej Mościckiej. Żałobną mszę św. 
odprawił proboszcz prafji polskiej ks. Wł 
dysław Zakrzewski. Obecni byli 
członkowie poselstwa, konsułatu, patronatu 

     

    

    

     
polskiego, przedstawiciele szystkich orga- 
nizacyj polskich oraz prasy polskiej w Bu- 
enos Aires, łudzież urzędnicy Banku PKO 

  

Tlustracja nasza przedstawia wnętrze Ко- 
Ścioła podczas nabożeństwa. 

Na Zamku. 
WIARSZAWMA. (Pat). Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej przyjął w dniu 5 bm. na an- 

djencji prezesa NIK. dr. Jukóba Krzemień- 

skiego w towarzystwie wiceprezesa NIK. p. 

Rugiewicza, którzy złożyli Panu Prezyden- 

towi w myśl odnośnych przepi 

kontroli państwa sprawozdanie NIK. za ok- 

res budżetowy 1931-32, To samo sprawozda- 

nie prezesa NIK. i wice-prezes złożyli następ 

nie panu prezesowi Rady 

rowi, mrszałkom Sejmu i Senatu oraz mi- 

nistrowi skarbu. 

  

   ów ustawy o 

    

inistrów Prysto- 

Komitet ekonemiczny 
ministrów. 

WIARSZAWA. (Pat). W: dniu 5 bm. od- 

było się posiedzenie Komitetu Ekonomicz- 

nego Ministrów pod przewodnictwem preze- 

sa Rady Ministrów p. Prystora. Komitet Eko 

nomiczny wysłuchał sprawozdania z konfe 

rencji gospodarczej w Stresie oraz załatwił 

szereg spraw bieżących. Między innemi u- 

stalono sprawę zakupu podkładów kolejo- 

wych przez PKP. na r. 1933-34 oraz przedy- 

skutowano zagadnienia, związane z handłem 

zagranicznym. 

Jednolity tekst K. P. K. 

WARSZAWA (Pat). W Dzienniku 

Ustaw z dnia 5 października ukazało 

się obwieszczenie ministra sprawiedli- 
wości w sprawie ogłoszenia jednolite 

go tekstu kodeksu postępowania kar 

nego. Nowy jednolity tekst kodeksu 

postępowania karnego zawiera prze- 
pisy o postępowaniu, zamieszczone w 

rozporządzeniu ustawodawczem Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 

marca 1928 r., uzupełione i poprawio 

ne ustawą z 21 stycznia 1932 roku о- 

raz rozporządzeniami ustawodawcze- 

mi Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
11 lipca i 23 sierpnia 1932 r. 
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stem dawno nie gołonym. Zaczął opo 
wiadać. W słowach dziwnie dobiera 
nych, opowiadał o sobie o zjawiskach 
życia otaczającego. W! mych awantur 
niczych eskapadach różnych widywa 
łem ludzi, różnie mówiących, ale cze 
goś podobnego, podobnej mieszaniny 
polsko-rosyjskiej nie udało mi się za 
notować. Żałowałem, że nie mogłem 
posłużyć się stenogramem, bo zaiste 
ze względów etymologicznych byłaby 
to najsensacy jniejsza pointa. 

Jak sypia? Doskonale. Przeważnie 
w domu noclegowym. Ale to w zimie. 
Teraz nie trzeba bo najzupełniej ten 
kawałek ławki lub szeroki pas trawy. 
starczy. Umyje się rano w Wilence i 
dalej na miasto. Interesuje się też poli 
tyką. Codziennie czyta pisma w szaf 
kach ulicznych, Jako monarchistę ro 
syjskiego zachwyca go „Słowo i czu 
je dziwną idjosynkrazję do „Dzienni 
ka Wileńskiego". Żywi się zupą w ja 
dłodajni, a czasem otrzyma jakieś 
wsparcie od swych towarzyszy emi- 
grantów, którym się lepiej powiodło 

niż jemu. 

Franuk — kociarz, 

Papieros skończony. Otulamy się 
szezelniej, stawiamy kołnierze, gdyż 
wrzesień daje jednak znać o sobie 
zimnem  przedporankowem. Głowy 
chwieją się to w prawo, to w lewo, 
chbotają się niesamowicie w górę i w 
dół i po chwili słychać lekkie chrapa 
nie mych towarzyszy niedoli, którzy 

ILCE NS RSI 

Min. Szumiakowski w obronie 
uchodźców ukraińskich. 

GENEWĄ. (Pat). W trzeciej komisji Zgro 

madzeniė Ligi, w dyskusji nad działalnością 

urzędu spraw wychodźtwa, delegat polski mi- 

nister Szumlakowski 

    

wskazał koniecz- 

ność, aby przy rozdziale subweneyj dla u- 

chodźców uwzględniono w większym stop- 

niu organizacje uchodźcze ukraińskie, z ra- 

portu wynika bowiem, że tylko 3 proc. fun- 

duszu zapomogowego poszło na te organi- 

zacje. 

na 

  

W tejże komisji w dyskusji nad utworze 

niem komisji dla spraw niewolnictwa dele- 

gat polski wyraził zgodę na ten projekt, ze 

względu na to, że chodzi o komisję ogólną, 

dotyczącą wszystkich państw. 

  

Kto będzie następcą 

ś.p. hr. Graviny? 

GDAŃSK. (Pat). Nominacją nowego wyso- 

kiego komisarza Ligi Narodów śnteresują się 

jedynie „Danziger Neueste Nachrichten“, c0- 

dziennie podając krążące dookoła tej sprawy 

pogłoski. Dziś pismo to donosi, że dotych- 

jeszcze niema podobno odpowiedzi: od 

wymienianego wczoraj kandydata Massey'a, 

czy gotów jest objąć to stanowisko. Przesz- 

kodą ku temu — jak zaznacza dziennik 

niedostateczna znajomość języka 

niemieckiego. Wymieniane są nowe nazwi- 

ska kandydatów, między tnnemi dyplomaty 

angielskiego Clive'a. Włobec tego, w 

ciwieństwie do wyrażanej wczoraj nadziei, 

że nominacja nastąpi w ciągu bieżącego ty- 

godnia, „Danziger Neueste Nachrichten” 

stwierdzają, że do zapadnięcia decyzji praw 

dopodobnie jeszcze daleko. 

czas 

    

   
może być 

  prze- 

Przedstawiciel Rady Portu. 

GDAŃSK. (Patj. Przedstawicielem Rady 

Portu w Gdańsku w nowoutworzonem przed 

stawicielstwie kolei polskich oraz portów 

Gdań: i Gdyni w Pradze Czeskiej został 

mianowany dotychczasowy naczelnik wydzia 

łu ekonomicznego, starszy radea dr. Wic- 

kowski. 

  

Na miejscu śmierci 
por. Żwirki i inż. Wigury. 

MORAWSKA OSTRAWA.. (Pat). 

Na miejsce katastrofy lotników por. 

" Żwirki i inż. Wigury w Cierlicku przy 
bywają w coraz większej liczbie wy- 

cieczki z Polski, głównie ze Śląska 
Cieszyńskiego, Górnego i Krakowa. 

Ostatnio zwiedziła je wycieczka mło- 

dzieży ewangelickiej ze Śląska Cie- 
szyńskiego, która odśpiewała tam kil 
ka pieśni, wygłosiła szereg wierszy na . 

cześć lotników i umieściła na złama- 

nem przez samolot drzewie tabliczkę 

pamiątkową. Na miejscach na któ- 
rych znaleziono ciała lotników steją 
krzyże. pod któremi zwiedzający skła 

dają kwiaty i wieńce. 

Bilans Banku Polskiego. 

WARSZAWA, (Pat). Bilans Banku Pol- 
skiego na ostatnią dekadę września wykazn- 
je zapas złota w wysokości 488,840 tys. zł. tj. 
o 6.084 tys. zł. więcej, niż w poprzedniej de- 
kadzie. Złoto to pochodziło z podaży wew- 
uętrznej. Pieniądze i należności zagraniczne 
zaliczone do pokrycia zwięks y się o 1.477 
tysięcy do sumy 35.399 tys. złotych, pomimo 
że w trzeciej dekadzie przypadły znaczne 
płatności z tytułu zobowiązań państwowych. 
Pieniądze i należności zagraniczne niezali- 
czone do pokrycia obniżyły się o 4.654 tys. 
złotych i figurują w biłansie w kwocie 
102.566 t y. Portfeł weksłowy, pomimo 
ultima m ca, wzrósł bardzo nieznacznie, 
gdyż tylko o 4.813 tysięcy zł. i wynos 
623.004 tysiące zł. Również nieznacznie wzro 
sły pożyczki zasiawowe i niosły 118.275 

tysięcy, a więc o 1.538 tysięcy zł. wicej niż 
na 20 września. O 13.408 tysięcy zł. wzro- 
sły inne aktywa, (podnosząc się do sumy 
166.823 tysiące. Wi pasywach obniżyły się 
natychmiast płatne zobowiązania o 37.07: 
tys. zł. do sumy 151,634 tys. zł. Obieg bi- 
letów bankowych wynosił 1.055.809 tys. 2ł., 
wzrastając na ułtimo o 44.648 tysięcy zł. 

Wskutek zmniejszenia się sumy natychmiast 
płatnych zobowiązań i zwiększenia się re- 
zerw kruszcowo-walutowych stosnek proce: 
towy pokrycia obiegu biletów i natychmi: 
płatnych zobowiązań wzrósł. 

Kto wygrał? 

WIARSZAWIA. (Pat). WI dniu 5 bm. głów 
niejsze wygrane Loterji Państwowej padły 
na numery: zł. 5.000 38.357, 66.880 i 
150.824, 3.000] złotych — 40.646, 88,121, 

113.820, 140.376 i 193. 
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jednak sen mają lekki i czujny. Za każ 
dym szelestem podświadomie prawie 
zwracają głowy w tę stronę i nadsłu 
chują. Ja zasnąć nie mogę — wiado 
mo kwestja przyzwyczajenia. Gdyby 
tak potrenować, to możeby się doszło 
do jakichś rezultatów. Zimno jest po 
rządnie, to też mniej wytrzymali pa 
sażerowie ławek wstają, robią kilka 
uderzeń rękoma i przytupują nogami, 
które często odziane są w buty, ale 

bez podeszew, 
Myślałem, że się ta noc skończy 

na tem... Ale nie. W. pewnej chwili 
ktoś podszedł do naszej ławki. Teofil 
i „Hrabia* zerwali się natychmiast. 
Nowoprzybyły dźwigał coś na plecach 
i rzucił to brzemię na trawę. 

— Franek, to £y? — szepnął Tea 

fil. 
— Tak, to ja — odpowiedział przy 

były. — Udał mi się dzisiaj połów! 

Chodźcie do Srulki. | 
Podnieśliśmy się z ławki i po pre 

zentacji poszliśmy we czterech. 
— Gdzie idziemy? Ja nie znam 

Wilna — szepnąłem „Hrabiemu'. 

— Poznasz gołubczyk. Prześpimy 
do sześć czasow. Etyj Franuk — to 
oczyj charoszy czełowiek. 

Politurka u Srulki. 

Poddałem się biernie, ciekaw co z 
tego wyniknie. Przeszliśmy Zielony 
most na Kalwaryjską, a potem długo 
Lwowską. Potem jakieś zaułki zawsze 
pełne błota, jakieś zadrutowane pod 

Protest katolików przeciw 
dekretowi Hindenburga. 
W całej prasie niemieckiej głoś 

nem echem odbił się protest katolic 

kiej młodzieży, zgrupowanej w diece 

zjalnym związku kolońskim, przeciw 
dekretowi Hindenburga, powołujące 
mu do życia państwowe kuratorjum 

wychowania fizycznego. Prezes orga 

nizacji kolońskiej zwraca śmiało i bez 

ogródek uwagę społeczeństwa kato 

lickiego w Niemczech, że zapowie 

dziane „kuratorjum* przypomia bar 

dzo swemi wytycznemi związek utwo 

rzony w sierpniu 1914 r. pod nazwą 

„Jugendwchren zur militirischen Ver 

bereitung*. Następnie podkreśla fakt, 

że na kierownika wspomnianego ku 

ratorjum powołuje się jednego z je 

nerałów czynnych, że zapowiada się 

powołanie do pracy w Kuratorjum i 

podległych mu organizacjach spensjo 

nowanych oficerów. Wreszcie stwier 

dzając że młodzież katolicka chee wy 

chowania w duchu pokoju, zwraca się 

do naczelnego prezesa katolickich or 

ganizacyj młodzieży niemieckiej, ks. 

prał, Wolkera, z żądaniem interwen 

cji u miarodajnych czynników prze 

ciw militaryzacji młodzieży 

£IDOL 
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ULUBIONA BASTA-DO OBUWIA 
  

Nowy tygodnik. 
Ukazał się w Wiarszawie 1 numer nowego 

tygodnika p. t. „EPOKA* pod redakcją p. 
Józefa Wasowskiego. Oprócz artykułu nacze/ 

nego redaktora znajdujemy w nowem piśmie 

prace następujących autorów: Jampolskiego, 

Kornackiego, Kmity, Baranowskiej, Groster- 

na, Wileckiego i innych. „Epoka* obejmu- 

je, szeroki zakres zainteresowań — od po- 

lityki, poprzez kwestje społeczne, do filmų 
i notatek naukowych. 

O kierunku i charakterze nowego tygod- 
nika trudno z pierwszego numeru wydać 
sąd. Jest to zdaje się organ grupy intelektu 
alnych pacyfistów, liberałów i uczuciowych 
społeczników, występujących w obronie jed 
nostki przed ofenzywą zbiorowości. Najbar- 

dziej charakterystyezny artykuł napisał p. 
Włodzimierz Jampolski („Wracamy do czło- 
wieka”), Tendencyj do rozwinięcia pozytyw 
nego programu i stworzenia ruchu ideowego 
o zadatkach na ekspansję redakcja — 64- 
dząc z pierwszego numeru — nie zdradza. 

P. Wasowski w artykule wstępnym (,„Poch- 
wała myśli”) zgłaszając akces do filozoficz 
nych wskazań Bertranda Russela, zawartych 
w jego książce „Przebudowa społeczna”, ocze 
kuje przekształcenia jednostki ludzkiej pod 
działaniem „rozumnej myśli*. 

Racjonalistyczny optymizm autora znaj 
dzie zapewne dalsze rozwinięcie w nastę- 
pnych numerach „Epoki*. rz. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 

WIARSZAWIA. 

    

  

   (Pat). Londyn 30,84 
30,68; Nowy York 8,917—8,897; Paryż 34,95 - 

— 3487; Szwajcarja 172 — 
212. Tendencja niejednolita 

AKCJE. Bank Polski 88,25 — 88 i pół, 
Wysoka 47; Lilpip 13,30; Starachowice 9,25. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PROF. HERBACZEWSKI NIE CHCE BYĆ 

EMERYTEM. 

Jak wiadomo, senat uniwersytetu Wiitol 
da Wiiełkiego w Kownie zatwierdził nową le 
ktorkę języka polskiego przy uniwersytecie, 
postanawiając jednocześnie wystąpić do rzą 
du o przyznanie emerytury dotychczasowemu 
profesorowi literatury połskiej i języka ро!- 
skiego, Herbaczewskiemu. Wi odpowiedzi na 
tę uchwałę prof. Herbaczewski rozesłał do 
redakcji list, w którym protestuje przeciwko 
przeniesieniu go na emeryturę, stwierdzając 
że pensji emerytalnej nie przyjmie, poniew: 
jest zdelny do pracy i może wykładać na 
uniwersytecie. Prof. Herbaczewski oświad- 
еха, iż na wzór Gandhiego rozpocznie gło- 
dówkę, jeżeli nie będzie dopuszczony do wy 
kładów języka i literatury polski. 
wersytecie kowieńskim. (A. T. E.). 

  

171,57; Berl'n 

  

  

  

wórka, trochę przez pole obok zagonu 
kartofli i stanęliśmy przed starem, 
ciemnem domostwem. Franuk zaczął 
walić w okiennicę. Głucha cisza. Do 
piero po chwili usłyszałem jakiś głu 
chy głos, który zapytywał się o po 
wód tak późnej wizyty. Franuk, kie 
rownik wyprawy i jej kasjer mówił 
za nas. Po krótkiej wymianie zdań 
byliśmy już w środku. Przedewszyst 
kiem nieprawdopodobny zaduch. Po 
wietrze jak kamień. Smród. Stary Żyd 
w łachmanach, trzymający świecę ło 
jową w rękach, które chyba nigdy 
jeszcze nie weszły w kontakt z wodą. 

— Srulka, politurka jość? 
— Co ma nie być? A ile dać? , 
— No jak zawsze. Butelkę, 
— Może być butelka! 
— Pół litra wystarczy. Zagryzka 

jak zwykle. A potem spać! 
— Pieniądze masz? 

Jość — rzucił Żydowi jakąś mo 
netę, Ten chwycił ją w szpony swych 
palców, popatrzył z jednej i drugiej 
strony, pokiwał głową i znikł w ciem 
ności, gdyż szabasówka rzucała tylko 
mały krąg światła na mroczną izbę, 
w której stał nieprawdopodobny za 
duch. Po chwili Srul wrócił, niosąc bu 
telkę brunatnego płynu, drugą nieco 
większą, i starą torbę papierową. Do 
tego szklankę odpowiednio brudną i 
coś co można bylo przy odrobinie fan 
tazji nazwać chlebem razowym. Fra 
nuk wziął od Żyda to wszystko i za 
cząl przygotowywać politurę. Po raz 

  

  

229, (2471) 

Pėika wiceprzewodniczącą 
Międzynarodowej FederacjiKobiet 

z wyższem wykształceniem. 

  

Pani Stanisława Adamowiczowa wybraną 
została na wiceprzewdniczącą Między: 
dowej Federacji Kobiet z wyższem wykształ 
ceniem. Kandydatura jej, wysunięta przez 
Federację angielską i belgijską, uzyskała po 

     
    

„parcie prawie wszystkich federacyj w Euro- 
pie, Ameryce i kolonjach angielskich. 

jemy portret p. Adamowiczowej 

ORAS TK SAS SERA TPRTRZZCO 

Lornetujemy šyiat. 
Azja się broni przed gwiazdą. 
Wpatrujemy 

jej na pamięć. 

      

  

się w mapę Azji, uczmy się 

Oto stoi dwóch przeciwników, dwóch wie- 

loletnich wrogów, Karzeł i Olbrzym. Japon- 

ja i Rosja. Mierzą: się groźnie oczyma, wza- 

jemnie się przeciw sobie ubezpieczają. Stoją 

niby spokojnie, a — (słyszy ziemia 

drży pod ich stopami. 

W(patruj się w mapę Azji widzisz długie 

— błotniste — tajgowe — mroźne tysiące ki- 

lomeirów Syberji 

Znamy ją dobrze, iłuż wśród nas mamy 

wieloletnich jej mieszkańców. Pojedyńcza 

nić kolejowa, przecina ją przez całą długość, 

przeskakuje przez szerokie koryta rzek — 

Irtysz. Ob, Jenisiej, dokoła Bajkału i dalej 

dalej na Włschód, do stanowiska groźnego 

karła: Japonji: 

A z boku leżą Chiny. Kto z dwóch partne 

rów potrafi je pozyskać, ten będzie władcą 

świata. Kto poprowadzi Chiny, temu nic nie 

zdoła się oprzeć. Ćwierć ludności całego glo 

bu ziemskiego, bajeczne zasoby energji, pra- 

cy, wytrwałości bajeczne zasoby nieocenio- 

nych skarbów. Włarto jest grać o tę stawkę. 

, Dziś nad Chinami wschodzi gwiazda — 

„przez Azję do panowania nad šwiatem“: 

takie jest, hasło Kremla, lecz Olbrzym ma 

groźngo pizeciwnika, a to pierwszy jego 

cios: „wolne państwo mandżurskie*. To nic, 

że Chiny prostestują, Chiny dziś, to olbrzy- 

mie dziecko, czekające na ipomoc silniej- 

szych. Nie zwracajcie uwagę na noty Chin 

zwrócone do mocarstw — noty te są pstrą 

deklamacją, szkoda na nie miejsca w dzien- 

nikach. Lecz baczcie pilnie na akcję Sowie- 

tów w Krainie Kwiecistego Środka i na ak- 

cję Japonji w Mandżurji. 

Błotne, chłodne, przepaściste są tysiączne 

kilometry Sybiru. Lecz nad tą olbrzymią 

przestrznią krzyżują dziś szpady dwaj wielo- 

letni przeciwnicy, walczą o przewagę nad 

Światem, o przewagę nad Chinami. A świat 

czeka. 
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* * * 

Przysłuchajmy się echom mowy Jeduego 

z przy 

kumary, który przed kilku tygodniami prze- 

mawiał w parlamencie japońskim: 

— „Europa i Ameryka nie mają nic de 

mówienia w sprawach dotyczących Azji. Nie 

zniesiemy dolłszego ich wtrącania się w le 

sprawy. 

Azja jest tylko dlu azjatów!* 

Tak, Japonja dąży do hegemonji w Azji. 

Myśli o zalaniu ognia, rozpalonego przez wy 

słanników gwiazdy wśród czterystu sześćdzie 

sięciu siedmiu miljonów. — Wierzy w siebie 

i w swoją przyszłość. 

  

ódców nacjonalistów japońskich Ka- 

  

Wpatrujemy się w mapę Azji, uczmy się 

jej na pamięć. Tu się bowiem ważą losy 

świata. Czy pozostaniemy nadal biernymi wi 

dzami? Europo! 
W. Toli. 

pierwszy bodaj w žyciu widzialem po 
dobny obrzęd. Wziął większą butelkę 
nalał trochę wody, potem przelał całą 
zawartość brunatnej flaszki, wyjął 
garść soli z papierowej torby i zaczął 
to wszystko gwałtownie mięszać. Gdy 
już się trochę zmęczył, odsapnął i po 
stawił butedkę na stole. Widziałem 
jak pod wpływem soli na dnie butełki 
zaczął się osadzać w drobnych kawał 
kach lakier i brunatny proszek, pod 
czas gdy od góry mętnawy płyn coraz 
się bardziej klarował. Po kilku minu 
tach Franuk wziął szklankę i napełnił 
ja płynem, Wypił nie odrywając ust, 
splunął, skrzywił się i powąchał kawa 
łek chleba. Zkolei pili Teofil i „Hra- 

bia*. Poszło im znakomicie. „Hrabia* 
nawet odłamał chleba i zaczął go uni 
cestwiać w swych potężnych żuch 
wach. Gdy przyszła kolej na mnie pe 
leciłem grzeszną duszę Bogu, zamkną 
łem oczy i zacząłem pić. Cóż to za 
świństwo. Poszło! Ja wogóle nie nale 
żę do ludzi, którzy za kołnierz wyle 

wają, piłem już różne kombinacje na 
pojów (naprzykład miętówka z Dru 
tem kolczastym) ale czegoś podobne 
go jeszcze nie piłem w życiu. To na 
wet trudno sobie wyobrazić. Napew 
no gdyby nie zbawienny kawał raze 
wego chleba, który powąchałea — 
byłbym bardzo biedny. 

A potem poszliśmy spać... 
T, Jacek Ralicki. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Piorun — lekarzem. 

„Cudowne uzdrowienie chorego. 

Niezwykle ciekawy wypadek zdarzył się 

przed kilku dniami mieszkańcowi wsi Czela- 

dzie gm. wiśniewskiej Edwardowi Dudzian- 

ge który będąc od 1 do 3 łat sparaliżowany i 

zupełnie nie władał nogami — nagle odzy- 

skał zdrowie. : 

Wiypadek ten przedstawia się następuja- 

    

20: 
W ub. niedzielę 18-letni Tomek Łaczen» 

wicz wywiózł na wózku Ed. Dudzianka na 

spacer. Dudzianek specjalnie w dniu tym 

prosił Łaczenowicza, by wywiózł go do lasu 

„na grzyby”. Życzeniem chorego stało się za 

dość. Uczynny chłopiec zawiózł chorego w 

głab lasu czeladzińskiego i nazbierał chore- 
zek grzybów. Podczas grzybobra- 

się silny wicher, a niezadługo po 

ezął padać deszcz połączony z uderzeniami 

piorunów. Laczenowicz porwał wózek z cha 
ybko potoczył go z zamiarem dosta- 

do leśniczówki oddalonej 0 į ki 

łometr celem ukrycia się przed nawałnica i 

deszczem. 

W] czasie ucieczki przed ulewą przygod- 

ni spacerowicze zmuszeni byli ukryć się pod 

drzewem, bowiem deszcz począł łać jak z 

wiadra. Pioruny biły bezustannie. Kiedy Du- 

dzianko wraz z Łaczenowiczem znajdowali 

  

   

       

się ukryci pod gałęziami rozłożystego dębu 

trzasnął piorun, który uderzył w wózek. 

Nie minął jeszcze ogłuszający huk pio- 

runu i nie zdążył jeszcze powstać ogłuszony 

  

Łaczenówicz, gdy Dudzianek był już na no- 
a 

   gach i stał oddalony od wózka i miej 

uderzenia piorunu o jakieś 10 kroków. Łacz 

nowiez własnym oczom nie che'ał wierzyć, 

iž od 13 lat bezwładny i sparaliżowany Du- 

dzianek mógł bez niczyjej pomocy chodzić. 

  

'Dudzianek sam nie jest w stanie wytła- 

maczyć tego „cudownego uderzenia*. Kiedy 

uderzył piorun w wózek, on przerażony da 

najwyższego siopnia poderwał się i wskoczył 

na nogi i jak obłąkaniee rzucił się do uciecz 

ki. Po przebiegnięciu ckoło 10—15 kroków 

stanął jak wryty, gdyż dopiero sobie uprzy- 

temnił, sa mhbez niczyjej pomocy chodzi. 

„Cudownie uzdrowiony* Dudzianek sam przy 

był do wsi. 

Na widok swobodnie kroczącego w kierun 

ku wsi Dudzionka żona jego wybiegła na 

społkanie męża i w czasie witania się stra- 

ciła przytemno: wi o „cudownym U- 

zdrówieniu* Dudzłonka łotem błyskawicy 

obiegia eałą wieś i okolicę i nada! jest żywo 
komentowana wśród mieszkańców. 

  

      

   

  

Tragiczna przygoda kupca. 
Przedwczoraj w lesie koło wsi Undry ko- 

ło Iwieńea znaleziono zagryzionego konia 

oruz napół przytemnego kupca Abrahaina 

Sznejdera, ukrytego na drzewie. Jak się о- 

kazało, na przejeżdżającego furmanką A. 
Szuejdera, napadie kilka wilków, które bły- 
skawieznie rzuciły się na konia. Po krótkiem 

szamotaniu się, nieszczęśliwe zwierzę padło 

  

nieżywe. Podczas gdy wilki rzuciły się na 

konia Sznajder wyskoczył z wozu i wdra- 

pał się na pebliskie drzewo, dzięki czemu 

uniknął niechybnej śmierci. Widząc z drze- 
wa krwawą uczłę wilków Sznajder stracił 

przytomność i w takim stanie znaleźli go 

wieśniacy uezepionego na gałęziach drzewa. 

(e) 

Symułował napad rabunkowy w obawie 
przed 

W dniu 3 bm. do komendy policji powia 

towej w Oszmianie wpłynęła skarga miesz- 

kanca wsi Porpliszeze Onuirego Baranow- 

skiego, z której wynikło že padł on ofiarą 

napadu rabunkowego. : 
Według złożonego przez Baranowskiego 

mełdunku został on wpobliżu stacji Para- 
fjancwo napadnięty przez 4 osobników. je- 
den z napastników z okrzykiem „ręce do 

góry* złapał go za kołnierz, drugi trzymał 
łutę rewołweru przed jego oczami, trzeci 
rewidował kieszenie, zaś czwarty stał na 
czatach. Po zrabowaniu 100 zł. napastnicy 
zbiegli. 

Przeprowadzone dochodzenie  połieyjne 

zoną. 
wykazało jednak, że Baranowski napad sy- 
muluje. Tego dnia otrzymał Baranowski w 
pewnem miejscu większą sumę pieniędzy o 
czem była dobrze poinformowana jego żona. 

Jakoś się tak złożyło, że po drodze do 
domu Baranowski wpadł „na chwiłeczkę* 

do knajpy „na jednego i zabawił tam przez 
dłuższy czas. W| rezultacie pozostało w kie- 
szeni o 190 zł. mniej. Po wytrzeźwieniu Ba- 
ranowski nie chcąe wtajemniczać żony © 

swej przygodzie wpadł na pomysł symuło- 
wania napadu rabunkowego. 

Pomysłowego Baranowskiego pociągnięto 
do odpowiedzialności sądowej za wprowadze 
nie w błąd władz śledczych. (e) 

Żona podpaliła zabudowania męża. 
WI dniu wczorajszym z połecenia władz 

śledczych aresztowana została mieszkanka 
wsi Zygunie, gminy komajskiej, Helena Ra- 
sakowa, oskaržona © podpalenie zabudowań 
„gospodarskich swego męża Jerzego Rusaka. 
Ogień strawił stodołę z tegorocznemi zbio- 

Dziś i dni następnych! 

Bohater z Zachodu 
Dramat przygód i sensacyj z życia dzikiej prerji Dalekiego 
Zachodu, gdzie za każdym węgłem czeka zdradziecka kula 
bandyty i opryszka, 
Billy the Kida, który pięścią i rewolwerem torowsł drogę ame- 
rykańskim kolonistom. W rolach głównych: Wallace Baery, 

Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE 

rami, powodująe znaczne straty. 
Przeprowadzone dochodzenie wykazało, 

že Rusakovla |łokonała podpalenia tchcąe 

zemścić się w ten sposób na mężu, za pobi- 
cie. Podpalaezkę osadzono w więzieniu po- 

wiatowem. (e) 

  

Dramatyczna epopea o tys. przygod. 

Dzieje nieustraszonego obrońcy prawa 

John Mc Brown I Kay Johnson. 

  

Troki. 
Ocknijmy sięi 

M ostatnich czasach w pismach  wileń- 
skich sprawy Trok są dość często poruszane 
Ale to jeszcze mało. Należy pisać znacznie 

ięcej, aby Troki z. ły pracować 
ej i na sposób współczesny. 

Jakie są niedomagania Trok? 
Przedewszystkiem brak szkoły. Niektóre 

budy, w których się dotychcz koła m 

ci, są potworne, są zaprzeczeniem wszelkich 
zasad pedagogicznych i higjenicznych. To 
nie ulega najmniejszej wątpliwości. To 
stwierdzają wszyscy, najbardziej nawet obo- 
jętni dla sprawy wychowania młodzieży. 
Rzadko która szkoła wiejska ma tak niehi- 
gjeniczne pomieszczenie. 

Czemu się szkoły nie buduje? 

Jedni powiadają: niema pieniędzy. Mia- 
sto jest biedne. Ta odpowiedź jest chyha 
żariem. 1) Troki nie mają długów, 2) Troki 

"mają majątek, ziemię i jeziora, 3) Troki pła 
cą rocznie za wynajem w czterech domach 
izb ponad 2,500 zł. rocznie. Płacą już szereg 
lat. Gdyby przed kilku laty zaczęto budować 
szkałę dziś był spokój. Kuratorjum 
samo 0 > 50 proc. kosztów budowy. 
Kuratorjum o budowę szkoły urgowało, - 
pierało, naciskało. Bezskutecznie. Dzisiaj gdy 
kto przyjędzie do Trok i zapyta o szkołę 
powszechną spuszczamy oczy, bo nam wstyd 

Inni powiadają: Na drugi rok zwiną se 
narjum, to budynek po niem zajmie szkoła 

  

      

   

           

  

    

        

     

  

      

  

    
  

powszechna. Seminarjum będzie zwiniele, 
ale władze na nie dopuszczą, by Troki, 
bez szkoły średniej pozosta ma eo li- 
czyć na to, aby nic po seminarjum w Tro- 

      

kach nie powstało. Więc n budować 
szkołę, jeśli już nie z potrzeby wychowaw- 

czej to poprostu, by nie wstydzić się, gdy 

  

ludzie zapytają: gdzie jest szkoła powszech- 
na. 

Druga bolączka. 

na część woj 
do Landwarow 

Miasto dopuściło, żeby 
a przeniesiona została 
sto mogło było i pow n 

no temu zapobiec bo 1) KOP. zawsze 
czynnikiem twórczym w szerzeniu kultury 
narodowej i myśli państwowej, 2) pobyt w į 
ska jest korzystny materjalnie. 

zego było potrzeba, by zatrzymać tu w 
ch, wojsko KOP.? Trzeba było trochę 

też o żołnierzy troszczyć, trzeba było 
zbudować im koszary, co jest interesem dła 

ta, bo KOP. płaci czynsz punktualnie i 
dobrze płaci. Tego się nie zrobiło i miasto 
na tem dużo straciło i dużo traci. 

Trzecia bolączka — to brak bibijotek: i 
czytelni większej i na europejską miarę urzą 
<dzonej. Powiadają: niema pieniędzy. To nie 
dak. Czy trzeba dowodzić, że oświata bog 
wo niesie? Czy trzeba jeszcze w 20 wieku 
dowodzić, że bibljoteka i czytelnia są kon'e- 
cząe dla rozwoju życia duchowego miasta? 
(ży takie dow« niebyłoby wybijaniem 
otwartych okien? 

Kto ponosi wine za te bołącz 
odpowiedzialny za te braki w 
aniastą? 

Troki powinny być cackiem. I powinny 
i muszą się tem stać. Prawda, że to nie mo- 
że się stać w ciągu roku, pięciu lat, ale te 
może się s w ciągu lat, wykonując stop- 
niowo plan zakreślony, myśl tę jasno wyt- 
kniętą, wprowadzając w wykonanie. To jest 

najprzykrzejsze, że się nie widzi jakiejś my- 
śli na dalszą metę, że podstawą lutejszej go 
spodarki jest bierne oszczędzanie, a nie ra- 
zumne, ale wytrwałe wysiłki celem przebu- 
dowy Trok na siedzibę letniskową, miłą 
«ola, wygodną dla łudzi, z całej Połski. 

kto winien? Wszyscy stwierdzają, że Ma 

      
   
   

    
  

  

   
  

    

   
   

     

      

  

      

    

  

    
  

  

    

  

   
i? Kto jest 

yciu naszego 

     

    

  

    
   
  

  

gistrat tutejszy, że Rada Miejska są mało 
czynne. To samo przekonanie panuje w Ra- 
dzie Miejskiej. Wiielu członków Rady Miej- 
skiej uważa, że trzeba jak najprędzej Radę 
rozwiązać, przeprowadzić nowe wybory i no 
wą robotę rozpocząć. 

Przykre są rzeczy w Trokach. Tu nie 
wchodzi w grę uczciwość. Ludzie pracujący 
— ło ludzie uczciwi i osobiście prawi, Ale 
to ludzie, którzy boją się poporostu myśleć 
myślami twórczemi, boją się czynu, za któ: 
ry musieliby wziąć na siebie odpowiedzia!- 
ność przed przyszłością. Oto wszystko. 
tymczasem panuje tu zastój, bierność, stoi- 
my w miejscu. Biedoty tu dużo, a boimy się 
uczynić cokolwiek, aby tej biedocie ulżyć i 
pomóc jej przez roboty miejskie. Brudu dużo 
u nas i kiedy Włoj. Urząd Zdrowia zbudo- 
wał dla dziatwy szkolnej łaźnię, my się na- 
wet ma to zdobyć nie możemy, aby dostar 

УС trochę drzewa co pewień czaś i wyką- 
pać wszystką dziatwę szkół i z przedszkola 

Seminarjum zwijają, my ani palcem w 
bucie nie kiwamy, by się postarać u władz, 
by nam tu założyły jaki zakład średni hau- 
kowy: może gimnazjum — może liceum, fhio- 
że szkołę zawodową. Gdzieindziej miasta za 

biegają, troszczą się, jeżdżą, piszą memorja- 
ły, bo ludzie przecież rozumieją, czem jest 
dla miasta zakład noukowy. U nas panuje 
taka atmosfera, jakby cała Polska winna się 

kłani i ; a może chcecie gimnazjum 
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sprawy z życiem miasta związane poważnie 
— chodzi mi o przyszłość miasta. Nie kieru 
je mną niechęć żadna, do nikogo. Idzie mi 
o istotę rzeczy, a nie o drobiazgi. Poruszsm 
te sprawy publicznie, bo uważam, że Troki 
są własnością calej Polski, cała Polska inte 

Trokami, więc ci, co gospodarują 
w mieście, eo kierują życiem miasta muszą 
to zrozumieć, że Rada Miejska i Magistrat 
muszą kierować się kategorjami nowoczesnej 
ostrożnej i ciągle naprzód postępującej pra- 
cy, prowadzącej miasto do coraz Swietniej 
szego wyglądu a ludność do coraz większego 
dobrobytu. Wi tej robocie na nikogo nie 
trzeba się oglądać, lecz samym iść naprzód, 
ucząc się od innych. 

Jeśli w Trokach co zrobiono, to nie si- 
łami gospodarzy miasta. Zamek się zabezpie- 
cza od całkowitej ruiny kosztem państwa. 
Dom Ligi M. i K. zbudowany został przez 
państwo i przez ludzi z poza Twok. Że lu 
istnieje seminarjum nauczycielskie, czy jest 
w tem jaka zasługa miasta? Schronisko 
szkolne stworzyło kuratorjum i t. d. 

Że się często umieszczało anonimowe ko- 
respondencje z Trok, ja się podpisuję naz- 
wiskiem, biorąc za uwagi tu umieszczone od 
powiedzialność. 

    

    
    

    
    

  

    

    

   

Ks. Wiktor Potrzebski. 

Z pogranicza. 
Z ZSRR. wciąż uciekają. 

Ž Dzisny donoszą, iż onegdaj rane wpob- 
Hžu m. Drui patrol KOP. zatrzymał dwóch 
esobników, którzy małą łódką dostali się 
rzeką na teren polski. 

Zatrzymanymi okazali się  ueiekinierzy 
z Mińszczyzny. Jeden z nich Waeław Masło- 
wiez jest b. studentem moskiewskiej połitech 

0d Redakcii. 
P. Jan K. w Dziewieniszkach. Spra 

wozdania nie zamieścimy, ponieważ 
jest zbyt spóźnione. 

K UR JE 

Wystawa alegoryj kwiatowych. 

mę 
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W, parku Łazienek Królewskich w War 

szawie na terenie Pom ńczarni otwarto 
ystawę p. t. „Ałegorje kwiatowe”. 

ną uwagę zw 

wne mełodje*, którą wi : 
grafji. Wszystkie alegorje wykonane zo 

ły według projektu dyrekłora Mazurki 

cza. 

Z Muzyki. 
Otwarcie sezonu w teatrze „Lutnia 

(„Wiktorja i jej huzar* Grunwalda 

i Beda. Muzyka P, Abrahama). 

Operetka zawsze była w Wilnie 
otaczana specjalnie ciepłem uczu 

ciem. Długoletnia przymusowa absty 

nencja naszej publiczności od tej ulu 

bionej jej formy widowiskowej nie 

wątpliwie wzmocniła owe tłumione 

tęsknoty, które kierownietwo Teatrów 

Miejskich — trafnie chwytając odpo 

wiedni moment -—— postanowiło zaspo 

koić drogą zorganizowania stałych wi 

dowisk tego typu. 

Tym sposobem rozgraniczono na 

reszcie charakter działalności dwóch 
teatrów wileńskich, których było O 

jeden zadużo, jak tego dowiodło tylo 

letnie doświadczenie, Trzeba też przy 
znać, że dyr. Szpakiewicz dogodził 

swoim klijentom doskonale: podobne 

przepełnienie sali, jakie miało miejsce 

na otwarciu sezonu operetkowego, 

niewątpliwie nie było tyłko objawem 
wzmożonej frekwencji premjerowej, 

lecz kazało wyczuć zapowiedź trwałe 

go powodzenia w Wilnie podobnej im 

prezy. ‚ 
Jakkolwiek bowiem upodobania 

publiczności miast większych zdradzi 
ły w ostatnich czasach operetkę dla 

bardziej błyskotliwych walorów licz 

nych rewji, to jednak u nas wspom- 
niana już wierność w uczuciach pu 

bliczności w stosunku do operetki nie 

zostanie zachwiana. A to dlatego, że 
po pierwsze wszystkie imprezy rewjo 
we miały u nas charakter dorywczo 
zmontowanego widowiska, mniej lub 
więcej udatnie wykonanego, ale zato 
prawie zawsze rażącego nieznośną ab 
pegacją strony dekoracyjnej, która 
jest bodaj, że głównym czynnikiem 
atrakcyjności nowoczesnej rewji 
feerji. Pozatem zaś sposób, w jaki 
dokonano prezciitacji na premjerże 
operetki „Wiktorja i jej huzar“ zmu- 
szał wszystkich do uznariłą tak pięk - 
nych wyników staraności, pomysło 
wości i doboru talentów. Akcja, roz 
grywająca się w tak odmiennych tefe 
nach, jak Tokio, Petersburg, Węgry 

pozwalała wyzyskać kontrasty 
barwne w sposób może powściągliwy, 
jednak trafny i sumienny; strona mu 
zyczna — doskonała: tak pod wzglę 
dem umiejętności wokalnej wykotaw 
ców, jak i pięknie brzmiącej orkie 
stry. Trzeba szczerze podziękować ka 
pelmistrzowi p. M. Kochanowskiemu: 
w Wilnie od szeregu lat operetka nie 
miała tak dobrze skompletowanej z 
lepszych muzyków wileńskich i tak 
sharmonizowanej w brzmieniu orkie 
stry. Odtworzenie całej partji orkie 
strowej było nacechowane dużą pre 
cyzją i polotem. Stało ono na poziomie 
wartości partytury muzycznej Pawła 
Abrahama, obfitującej w momenty 
prawdziwie piękne o wielkiej skali 
nastrojów, Cały szereg nzelodji lirycz 
nych, bądž groteskowo-žartobliwych, 
bądź znów całych fragmentów o sil 
nem napięciu dramatycznem czyni tę 
operetkę (tekst Grunwalda i Beda) nie 
tylko niezmiernie przyjemnem widowi 
skiem, ale i wartościowem słuchowi 
skiem. 

Przemiły konglomerat perypetji ko 

micznych i dramatycznych, zakończo 
ny niezmiernie barwnym w kolorze 
i porywającym w rytmice obrazem 
wesela węgierskiego, miał tak renomo 
wanych wykonawców, (można powie 

dzieć: asów operetki), jak pp.: Elna 
Gistaedt (co za ekspressja w momen 
tach dramatycznych), Szczawiński 
(humor i werwa), Gabrielli (b. miły 
głosik, dużo wdzięku), Dembowski 
(dobry śpiewak, dobry aktor), Halmir 
ska (temperament i wdzięk). 

Osobno należy wymienić wyko 
nawców ról, przeważnie mówionych: 

p. Tatrzańskiego za jego niespożyty 
humor i niezrównane odtworzenie 
spryciarza — ordynansa, oraz p. Wyr 
wicza—-Wichrowskiego za pełne dy 
styngowanego umiaru wykonanie roli 
posła. Inne role grali pp. Detkowski, 
Brusikiewicz Dejunowicz i Karbowski 

W ogólnem więc wrażeniu tak udat 
nej inauguracji nowego typu teatru 
„Lutnia“ towarzyszą jaknajlepsze na 
sze życzenia powodzenia. A. W: 
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Apel Spółdzielni Mieszkanio- - 
wychdo Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 

W niedzielę odbył się wiec człon: 
ków wileńskich spółdzielni mieszka- 
niowych w sprawie konieczności zmia 
ny detychczasowych warunków kre- 
dytowych, jakie obowiązują spółdzieł 
nie mieszkaniowe względem Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Jak wiado 
mo wileńskie spółdzielnie pobudowa- 
ły mieszkania w latach 1929 i 1980. 
to jest w czasie gdy ceny materjału i 
robocizny znajdowały się na najwyż 
szym poziomie. Obecnie gdy komorne 
mieszkaniowe spodło bardzo znacznie 
czionkowie spółdzielni są zmuszeni 
do opłacania wygórowanych kwot ty- 
tułem procentów i amortyzacji. Tak 

1р. ха — za pięciopokojowe mieszka 
miesięczna rata dła Banku Gospo 

darstwa Krajowego wynosi 240 zł., 
podczas gdy komorne za takie miesz 
kanie jest znacznie niższe. Spółdziel- 
nie i ich członkowie stoją wobec ban 

  

  

   

  
  

  

    

  

kructwa, tem bardziej, że ogromna 
więks członków składa się z urzę 

  

dników, którym pobory zostały obni 
"żone przeciętnie o 25 do 30 proc. w 
stosunku do roku 1930, W niektórych 
spółdzielniach odpadanie członków 
jest tak znaczne, że połowa mieszkań 
wybudowanych stoi pustkami. 

Z przemówień, wygłoszonych na 
wiecu wynikało, że oprocentowanie i 
amortyzacja wynosi 5,72 proc. przy 
rozłożeniu spłat na czas do 36 lat. 
Warunki te jak dowiedzieliśmy się sta 
nowią maksimum ulg, na jakie Bank 
Gospodarstwa Krajowego idzie. Po- 
dobno projektuje się jednak dalsze 0- 
bniżenie oprocentowania o 1 proc. 
Jest najwyższy czas, by w okresie о- 
gólnej zniżki cen, zniżki, która dotk- 
nęła już nawet artykuły monopolowe, 
odsetki płacone przez spółdzielnie zo- 
stały obniżone. 

Sądzimy, że doprowadzenie urzęd 
niczych spółdzielni mieszkaniowych 
do bankructwa nie leży ani w intere- 
sie Rządu, ani Banku Gospodarstwa 
Krajowego. T. N. 

Samokształcenie młodzieży 
dzisiejszej. 

Wiiełu ludzi wielkich, którzy posunęli lu- 
dzkość na nowe tory, opromieniło epokę 
blaskiem genjuszu; wykształcenie swe, a na- 
wet wybitną wiedzę, zawdzięczając pracy nad 
sobą — samokształceniu. Jakże często, jed- 

nak,. praca ta odbywała się w warunkach 
nader c <ich, nieopowiednich, w połączeniu 

z rozpaczliwą walką o byt... Jeśli nawet ten. 
co chciał się sam kształcić, posiadał znośne 

warunki materjalne, otoczenie uważało go za 
dziwaka, lub próżniaka; często szykanowało 

adowało nawet. 
Dość przejrzeć życiorysy takich ludzi, jak 

Newcomen i James Watt, twórców tnaszyny 
parowej, albo wielkiego Tomasza Alvy Edi: 
sona. Dawid Liwingston, odkrywca ziem Śro 
dkowej Afryki, musiał się uczyć przy huku 
maszyn fabryki, w której pracował; wkońcu 
doszedł do takiej wprawy, że huk ten nie 
przeszkadzał mu w skupieniu. 

      

   

  

Wiele przykładów bohaterskiego zamiło* © 
wnula do nauki opisał Gaston Tissandier w 
swej książce; „Męczennicy w imię nauki*, 
przetłumaczońćj ha jężyk polski. Widać z te- 
go, że były niedostateczne nietylko warunki 
życiowe, ale i ogół społeczeństwa nie myślał 
jeszcze doniedawna o potrzebie pomocy dla 
samouków, dla chcących uzupełnić swe 
kształcenie, o potrzebie dania im możn: 
zdobycia rzetelnej wiedzy. 

Alę cząsy się zmieniają. Zasługą współcze 
śności jest ło, ŻE dziś społeczeństwo uzna 
samokształcenie; istuieją odpowiednie dziea 
w tym kierunku oraz Ćiły szereg uczelni i 
kursów, prawie w każdym ju, które mają 
na celu szerzenie wiedzy poza šžkolą, ulat- 

wianie, jej zdobycia nawet w temipić przys- 
pieszonem. 
To też młodzież dzisiejsza jest szczęśliwsźą 
od pokoleń poprzednich, bo jej chęć uczenia 
się, jej popęd do nauki znajduje oddźwięk 
w słarszem społeczeństwie. Kursa są więc 
wyrazem postępu dzisiejszej epoki, są formą, 
która najbardziej czyni zadość potrzebom 
zdobycia wiedzy w sposób przyśpieszony © 
raz pozwala na zdobycie dyplomu, nadające 
go uprawnienia społeczne. Na terenie na- 
Szego kraju niema większego miasta, które 
by nie miało dokształcających kursów. 

Ma też je i Wilno i to w różnych gałę: 
ziaćh wiedzy: handlowej, społecznej i ogól- 
no—kształcącej, — Zwracają uwagę Kursy 
Koedukacyjne orzpowszechniania średniego 
wykształcenia dla dorosłych, w Wilnie (prz 
ulicy Biskupiej Nr. 4) ponieważ dają w: 
ształcenie średnie, przygotowując do mat 1 
przez wykłady dobranego zespołu sił nauczy 
cielskich pod wytrawnem kierownictwem jed 
nego z b. wizytatorów Kuratorjum Wiłeń- 
skiego, za aprobatą władz szkolnych, ściśle 
według programu gimnażjum państwowego. 
Opłata bardzo dostępna ze względu na trud 
ne warunki, w jakich dziś znajduje się, nie 
raz, ucząca się młodzież. Kursy rozwijają się 
i frekwencja wzrasta. Kursy rozporządzają 
gabinetami: przyrodniczym, fizyczno—che- 
micznym i pracownią przy nich, są bogato 
wyposażone w pomoce nattkowe i posiadają: 
również bibljotekę. — Niechże młodzież ko- 
rzysta z nadarzającej się okazji. Szkoda, bo 
wiem, każdego dnia, który upływa bezczyn 
nie, gdy tak łatwo można zdobyć średnie 
wykształcenie. 

SPORT 
Z Wilna. 

ZAWODY PIŁKI NOŻNEJ. 

W| nadchodzącą sobotę, t. j. dnia 8 bm. 

na boisku sportowem 6 p. p. Leg. na Anto- 

kołu o godzinie 15 odbędą się zawody to- 

warzyskie piłki nożnej pomiędzy drużynami 

6 P. P. LEG. — DRUKARZ. 

W] niedzielę, dnia 9 bm. tamże o godz. 

15 nastąpi spotkanie rewanżowe. 

Z Polski. 
ECHA TOURNE LEKKOATLETYCZNEGO. 

Nasza ekspedycja lekkoatletyczna składa 
ła się z 21 zawodników. Wkród nich tylko 
dwaj: Kusociński i Sznejder nie zostali poko 
nani. Najwięcej natomiast punktów dla Poł 
ski zdobyli: Maszewski — 14 i Heljasz 12. 

Nasz reprezentant — Wieczorek zdobył 
skromne 3 pkt. zajmując na liście zdobyw 
ców punktów miejsce 12—13 pospołu z Hart. 
likiem. Drobek ten posiada jednak ważne 
znaczenie, o ile uprzytomnimy sobie, że na 
wet nasz as Kusociński musiał zadowolić 
się 9 pkt. ` 

  

   

      

   

   

  

Gsirzegamy! Nieb Pani 

nie zaniedbuje Swej cery I 
Świeża cera jest symbolem młodo- 

ści, Jeśli Pani zależy na pięknej cer- 

ze i młodym wyglądzie, powinna 
Pani używać mydła Palmolive co- 
dziennie rano i wieczorem. 

                

   
   

      

    

    

    

WYRÓB 
KRAJOWY 

MYDŁO PAL 

Ponieważ do wyrobu tego mydła 
użyte zostają słynne ołeje kosme- 
tyczne z owoców oliwnych, pałm i 
orzechów kokosowych, mieszane 

przez naszych fachowców wedłuą 

specjalnej recepty, stanowiącej na 

szą ścisłą tajemnicę mydło to dzia*1 

łagodnie i naturalnie, i zachowu;z 
delikatność i miękkość skóry. OD- 
fita, gęsta piana uwalnia pory od 
wszelkich niecsystości, nie wywo- 
łuje przytem najmniejszego podraż- 
nienia skóry, — nie można się więc 

dziwić, że mydło to cieszy się po- 
wszechnem uznaniem również jako 

mydło do kapieli. 
Piękne kobiety całego świata uży: 
wają codziennie regularnie mydią 

Palmolive, by zachować świeżą 1 
delikatną cerę i jędrne, piękne ciażc 

        

  

XI Zjazd Inżynierów Kolejowych. 
4 października b. r., po trzydnio 

wych obradach, nastąpiło zamknię 

cie XI Zjazdu Inżynierów  Kolejo 

wych. 
Z referatów o znaczeniu ogólnem, 

wygłoszonych na Zjeździe, na szcze- 

gólną uwagę zasługuje referat inż. 
Krzyżanowskiego o taryfach na P. K. 
P., który wywołał ożywioną dyskusję. 
W. dyskusji zabierali głos Wicemini- 

ster Komunikacji, inż. Gallot, wypo 

wiadając się za pewnem uelastycznie 

niem taryf, to znaczy, aby przy pew 

nych warunkach przewozowych — 
masowy przewóz ładunków na dal 
szych odległościach — można było sto 
sować indywidualnie, z pominięciem 
ustalonych stawek dla danego ładun 

ku i odległości, To praktyczne i naw 

  

skróś życiowe stanowisko p. Wice 
nistra spotkało się z uznaniem zebra 
nych. 

XI Zjazd Inżynierów Kolejowych 
uchwalił, iż następny Zjazd t. j. XII, 
odbędzie się Warszawie. 

Do stałego Zarządu Zjazdu powo 
łano — na prezesa p. inż. Adama Fran 
(ka, na miejsce ustępującego dotych 
czasowego prezesa, p. inż. Zienkiewi 
cza i na wiceprezesa p. insp. M. K., 
inż. Kołomyjskiego, na miejsce doty 
chczasowego wiceprezesa, inż. Gąsow- 
skiego. 

W końcu zaznaczyć należy, iż pre 

zesem Komitetu Wykonawczego Zjaz 

du Wileńskiego był wicedyrektor P. 
K. P. w Wilnie, inż. Stefan Mazurow 
ski. 

  

Uroczyste otwarcie linji kolejowej 
Woropajewó—srija. 

Dowiadujemy się; iż otwarcie i po 
święcenie nowej linji kolejowej Wo- 
ropajewo — Druja długości 89 klm. 
nastąpi dnia 1 listopada r, b, W dniu 
tyt J. E. ks. arcybiskup wileński w 
otoczeniu duchowięństwa dokoną po- 
święcenia nowootwartej linji kolejo- 
wej. Na uroczystość tę przybędą z 

Warszawy dyrektorzy departamentów 
1 wiceminister inž. Gallot. 

- Nową linja kolejowa połączy na- 
stępujące miasta: Szarkowszczyznę, 
Nowy Pohost, Miory—Druję. Na linji 
tej będą kursowały pociągi mieszane 
a mianowicie pasażersko-towarowe. 

Świetlica „osiędla" na Zoliborzu. 

    

  

Dnia t października została ponownie 
otwarta Świetlica dla dzieci w wieku szkol- 
nym w barakach dla bezdomnych „Osiedle* 

na Zolibonzu. Świetlica została wybudowana 
i jest prowadzona staraniem Obyw. Komitetu 
Pomocy dla Bezdomnych, na którego czele 
stoi p. marsz. Aleksandra Piłsudska. W. świei 
licy dzieci odrabiają lekcje i spędzają wolne 

chwile na zabawach i gimnastyce. Prócz te- 
go zarząd urządza od czasu do czasu poga- 
danki ilustrowane przezroczami, pokazy ki. 
Z i przedstawienia amator- 

skie. 
„lustracja nasza przedstawia wnętrze 

świetlicy. 

ZANE S A CZ OCTOOO Z WEOOECA 

TEATR | MUZYKĄ 
W WILNIE. 

— Teatr Pohulanka donosi: — Ostatnie 
przedstawienie sztuki Rostworowskiego — 
„PRZEPROWADZKA, pełnej piękna obok 
brutalnej prawdy, iskrzącego się humoru tuż 
przy sentymencie odbędzie się dziś we czwar 
tek dnia 6. 10. bm. o godz. 8 w. w niez- 
mienionej, doskonałej obsadzie premjerowej. 

— Jutro, w piątek dnia 7. 10. o godz. 8 
w. jedyne w swoim rodzaju artystyczne świę 
to muzykalnego Wiilna, mistrzowski koncert 

prof. paryskiego konserw. Nikolasa Zadri. 
Od 2. 11. 1931 r. do 6. 4. 1932 roku Ni- 

kolas Zadri dał 72 koncerty w 58 miastach 
— W| sobotę dnia 8. 10. o godz. 8 w. po 

raz pierwszy świetna w komiźmie satyry i 
niefrasobliwej lekkości djalogu, choć prze- 
pojona mistycyzmem niecodziennej tezy, ko 
medja L. H. Morstina: „Dzika pszezola“, 

Atrakcją sobotniej premjery „Dzikiej 
pszczoły* będzie przybycie na przedstawie 
nie autora Ludwika Hieronima Morstina, któ 
ry po olbrzymich sukcesach tej sztuki w Sto 
licy i Krakowie pragnie się przekonać jak 
zareaguje na nią Wilno, znane ze swego 
artystycznego smaku i zainteresowania dla 
rzeczy tak wartościowych jaką jest niewątpl 
wie „Dzika pszczoła”. 

— Pierwsza popołudniówka w Teatrze na 
Pohulance odbędzie się w niedzielę dnia 4 
10. bm. o godz. 4 a pierwszy tani poniedzia 
łek (50 proc. zniżki) zapowiedziany jest na 
10, 10. o godz. 8 w. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej: 

skieh ZASP. w Wiilnie wystąpi dziś dnia 6 
1 bm. w Postawach, darząc publiczność 
koncertowo graną komedją Kiedrzyński 
„Szezęście od jutra*, 2 Ri 

— Teatr Muzyczny „Lutniać, Dziś po raz 
trzeci nadwyraz efektowna i melodyjna ope- 
retka Abrahama „Wiktorja i jej huzar“. 

Wi roli tytułowej urocza Elna Gistaedt, w 
otoczeniu najwybitniejszych artystów zespo- 
łu: Gabrjelli, Halmirskiej, Dębowskiego, — 
Szczawińskiego, Tatrzańskiego,  Wiyrwicz—- 
Wiichrowskiego i innych. 

Zniżki akademickie wydawane są od g. 
7 w. w kasie Teatru (okienko 3). 

RADJO 
CZWIARTEK, dnia 6 października 1982 roku. 

11,50: Transmisja. 12,30: Kom. meteor. 
12,36: Poranek szkolny z Filharm. Warsz. 
15,15: Program dzienny. 15,20: Koncert dla 
młodzieży (płyty). 16,00: „Bierzmy się de 
handłu* — odczyt. 16,15: Lekcja francuskie- 
go. 16,30: Kom. Zw. Młodz. Polskiej, 16,45: 
„Idea Państwa Polskiego za Piastów* — od- 
czyt. 17,00: Koncert z płyt. — „Święto wioę- 
ny”. 17,40: Odczyt aktualny. 17,55: Progr. 
na piątek. 18,00: Koncert. Wi przerwie wiad. 
bieżące. 18,55: „Skrzynka pocztowa Nr. 216“ 
19,15: Rozmaitości. 19,25: Wileński kosą. 
sportowy. 19,40: Przerwa (Rozmaitości), -— 
19,45: Prasowy dziennik radjowy. 20,00: Kon“ 
cart. W! przerwie komunikaty. 21,30: Słuch» 
wisko. „Skąpiec — Moljera. 22,15: Muzyka 
taneczna. 22,55: Kom. meteor. 23,00: Ma:y- 
ka taneczna. й = 2
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Wschód słońca — в 5 m.31 

Zachód ‚ — & 4 43 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wiinie z dnia 5/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

Temperatura średnia + 6 C. 
s najwyższa - 9° С. 

najniższa + 3 C 

Opad: ślad. 

Wiatr: połudn.-zach 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 6 
października według PIM. 

Zachmurzenie zmienne z możliwością prze 
lotnych deszczów. Chłodno. Nocą przymroz 
ki. Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry 
zachodnie i północno-zachodnie. 

OSOBISTA 

— Wyjazd dyr. Falkowskiego. Dziś t) 

jest we czwartek 6 bm. wyjeżdża w sprawach 

służbowych do Warszawy na dwudniowy po- 

byt dyrektor Kolei Państwowych w Wilni » 

inż. Kazimierz Falkowski. Zastępstwo obej- 

mie wice-dyrektor inż. Stefan Mazurowski 

— Prezes Izby Kontroli Państwa w Wil- 
nie p. Jan Pietraszkiewicz powrócił z Wa'- 

szawy i w dniu 5 października 1932 r. ob- 

jął urzędowanie. 

MIEJSKA. 

— Uwagi wojewódzkie tematem sporó 

w Magistracie. Uwagi Urzędu Wiojewódzk'e- 

go co do nowego budżetu miasta wywołały 

w samorządzie wileńskim wielkie porusze- 

nie. W sprawie tej obradowała onegdaj Ta- 

dziecka komisja finansowa. Po bardzo dłu 

giej i wyczerpującej dyskusji komisja pow- 

strzymała się od konkretnych wniosków, po- 

nieważ poszczególni delegaci uzależnili swe 

stanowisko od instrukcyj swych ugrupowań. 

Chodzi tu przedewszystkiem o zlecenie władz 

wojewódzkich, nakazujące Magistratowi prze 

dkładanie Urzędowi Wojewódzkiemu do za 

twierdzenia budżetów miesięcznych. W toku 

„dyskusji przeważało zdanie, że tego rodzaju 
złecenie jest sprzeczne z ustawą samorzą 

dową, tembardziej że na terenie samorządu 

wileńskiego jest już przedstawiciel władz 

rządowych w osobie komisarza skarbowego, 
który czuwa nad gospodarką finansową 

miasta. 

— Projekt zlikwidowania miejskiego wy- 
działu opieki społecznej. Ze źródeł miarodaj 
nych dowiadujemy się, że w Magistracie roz 
ważany jest projekt likwidacji wydziału о- 

pieki społecznej. Agendami zlikwidowanego 
wydziału podzieliłyby się wówczas wojewódz 

ki wydział opieki społecznej i Państwowy 
Urząd Pośrednictwa Pracy. 

Projekt ten powstał na tle planu oszczęd 
nościowego, jaki opracowuje Magistrat. 

— Przygotowania do uruchomienia ko- 
mitetu do spraw bezrobocia. Wi okresie je 
siennym Państwowe Urzędy Pośrednict 
wa Pracy notują zazwyczaj wzrost liczby 
bezróbotnych na skutek likwidacji szeregu 
robót o charakterze sezonowym. Zjawisko 
to w miesiącach zimowych potęguje się jesz 
cze bardziej. W! związku z tem okres ten 
wymaga specjalnej opieki nad bezrobotnym: 
i przyjścia im z pomocą przez państwo | 
społeczeństwo. W. roku ubiegłym rolę tę 
objął powołany do życia Komitet Walki z 
bezrobociem. Dowiadujemy się, że na terenie 
Wilna czynione są obecnie gorączkowe przy 
gotowania do uruchomienia Komitetu, c» 
podobno ma nastąpić już w najbliższych ty- 
godniach. 

— Regulacja cen węgla. Dowiadujemy 
się, że w najbliższym czasie ma być powo- 
łana specjalna Komisja do regulowania "en 
na węgiel. Wi skład tej Komisji wejdą przed 

stawiciele władz, konsumentów i sprzedaw- 
ców. 

— Powakaeyjne posiedzenie Rady Miej- 
skiej. Dziś odbędzie się pierwsze powakacyj 
ne posiedzenie Rady Miejskiej. 

Porządek dizenny obejmuje 16 spraw. 

— Czy dodatek komunalny zostanie а- 
trzymany? Na ostatniem posiedzeniu Komisji 
„Finansowej rozpatrywana była m. in. spra 
wa cofnięcia pracownikom miejskim dodz:t 
ku komunalnego, który już został w swoim 
czasie o 5 procent zmniejszony. Wibrew sta- 
nowisku Urzędu Wojewodzkiego i Magistra 
tu Komisja wypowiedziała się za dałszem 
utrzymaniem w mocy tego dodatku. Przy 
puszczać nole: że Rada Miejska podzieli 
stanowisko Kom Finansowej. 

— Zapowiedź redukcyj. Dowiadujemy się 
że w związku z pracami komisji redukcyj- 
nej na terenie magistratu, poczynając od 1 

listopada ma ulec redukcji kilkanaście męża 
tek. 

    

      

   

        

   

    

. OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Suhwencje dla instytucyj dobroczyn- 

nych. W! miesiącu bieżącym Magistrat in. 
Wiilna postanowił wyasygnować na rzecz in 

WIRGIL MARKHAM. 

stytucyj dobroczynnych na terenie miasta 
70.000 złotych w charakterze miesięcznej su 
bwencji bezzwrotnej. 

   

WOJSKOWA. 
— Weielenie do szeregów poborowych 

rocznika 1911-go. Jak się dowiadujemy, weie 
lenie do szeregów poborowych rocznika 19i1 
zakwalifikowanych do kawalerji nastąpi w 
połowie bieżącego miesiąca. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Rodzina Wpjskowa w Wilnie podaje 

do wiadomości, iż dnia 9 października od- 
eczka do muzeum Towarzy- 

stwa Przyjaciół Nauk. Występ 20 gr. Zbiórka 
w lokału Rodziny Wojskowej przy ulicy Mie 
kiewicza 13 o godz. 11 min. 45. Członkinie 
wraz z rodzinami są proszone o jak najlicz 
niejsze przybycie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt © odkażaniu ścieków kanali 

zaeyjnych W! dniu 7 października w piątek 
o godzinie 20 w sali Stowarzyszenia Techni 
ków Polskich w Wilnie p. inż. Edward Rou 
ba wygłosi referat na temat: „Odkażan: 
ścieków kanalizacyjnych za pomacą chloru”. 
Goście mile widziani. 

    

  

  

    
  

  

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na którem prof. Mi 
chał Kapp wygłosi odezyt pt. „Najwažn'ej 
sze przyczyny kryzysu gospodarczego”, od 
będzie się w czwartek dnia 6 październ'ka 
rb. o godz. 8 wieczorem, w lokalu Związku 

(Jagiellońska Nr. 3 m. 3). 
Wstęp wolny dla członkiń, dla wprowa 

dzonych gości 30 gr. 

— Kulb Włóczęgów Senjorów. W piątek 
dnia 7 bm. odbędzie się w lokalu przy ulicy 
Przejazd 12, LXXXIX zebranie Klubu Wżó 
częgów Senjorów. Początek o godzinie 19 i 
pół. Na porządku dziennym referat imż. M. 
Starczewskiego p. t. „Kierunki Ideowe Współ 

czesnej Młodzieży”. 
Wistep dla członków i zaproszonych goŚ 

ci. Wi sprawie zaproszeń informacyj udziela 
Sekretarz Klubu p. Wacław Pac Pomarnacki 
(tel. 16—90). 

: RÓŻNE. 
— Przygotowania do wystawy katolie- 

kiej. Archidjecezjalny instytut akcji katoli- 
ckiej czyni obecnie przygotowania do zorga 
nizowania wystawy, której całość ma objąć 
książkę, prasę i sztukę katolicką. W, spra- 
wie tej w dniu 4 b. m. odbyło się zebranie 

przedstawicieli miejscowego społeczeństwa 
katolickiego, na którem ukonstytuował się 
komitet organizacyjny: 

  

NADESŁANE. 

CHRZEST „CZŁOWIEKA—MAŁPY*. 
Odświętnie udekorowane kino „Świato- 

wid w Whrszawie gościło w środę dnia ż8 
września doborowe towarzystwo. Odbył się 
właśnie chrzest nowego arcydzieła van Dy- 
kea „Człowiek — Małpa* ze znanym pływa- 
kiem — rekordzistą Wismullerem w roli ty- 
tułowej. 

W'specjalnie przygotowanych fotelach za 
siedli przedstawiciele wielu ministerstw i 
władz miejskich, redaktorzy pism  stołec>- 

nych oraz profesorowie Uniwersytetu Wac- 
szawskiego. Z pośród dyplomacji najliczniej 
reprezentowana była Ambasada Amerykań- 
ska z p. Charge d'afaires Crosbin i radcą 
Clavtonem na czele. Z powodu nieobecności 
p. ambasadora Larochy z Ambasady Fran- 

iej przybyli p. radca Pierre Bressy w to 
wie członków Ambasady. Poseł Rze- 

szy Niemieckiej p. von Moltke zajął miejsce 
przy pośle austrjackim, baronie Hein i mi- 
ist Czechosłowacji Girsa. Z poselstwa 

kiego obecni byli radca Tilmont i Co 
ibm wywarł niezwykle mocne wrażenie 

awem „Człowiek—Małpa* ukaże się w 
Wilnie. 

  

   

    
   

       
  

   

Studjum baletu 
L. Sawinej-Doiskiej. 

  

Studjum artystki baletu p. Sawinej-Dol- 
skiej otwarte w dawnym lokalu (ul. M 
wieza Nr. 22 m. 45), w sali „Domu Rosyj- 
skiego”. Przyjęcie uczenie w poniedzia: 
Środy i piątki od godz. 5 do 7 wiecz. 

  

   

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Raffy odpowiedział sympatycznie: 
— Słuchaj przyjacielu, tyś sprząt 

nął Stemholzera i pójdziesz za to na 
gorący fotel. 

— Ja nie jestem Holborn — odpar 
łem, — I zresztą nie rozumiem, co ma 
znaczyć twoje oskarżenie. 

Pokazał w brzydkim uśmiechu wil 

cze zęby. 
— Uważasz, że sprytnie się urzą 

dziłeś w mojej pracowni, co? 
— W jakiej pracowni? Co? Jak? 
— Nie udawaj, przyjacielu. Spryt 

nie się urządziłeś, ale powiedź gdzieś 
go schował? Bo tak czy tak, znajdzie 
się. 

W tej chwili byłbym sprzedał du 
szę za dwadzieścia sekund rozmowy 
z Józefiną. Z tego co mówił Raffy. 
wynikało, że wiedział on tylko tyle, 
iż policja, przybywszy na miejsce 
zbrodni, nie zastała ani mnie, ani tru 
pa. O roli Józefiny nie wiedział. 

— Nie rozumiem — rzekłem. — 
Co się stało Stemholzerowi? 

Nagle Raffy zerwał się z krzesła 
i oparłszy się wąskiemi dłońmi o kra 
*ądź biurka, spojrzał na mnie groź 

nie przymrużonemi oczyma. Zęby od 
słoniły mu się jak u psa, a z gardła 
wydobył się charkot, podobny do war 
czenia dzikiej bestji. 

— Słuchaj, ty! Ja cię urządzę. Toś 
ty przybył z Milvaukee, co? A znałeś 
Holborna? Chciałeś mnie wsypać. Zdo 
być dla mnie te fotogratje, a potem 
mnie wsypać? Znałeś Holborna? 

— (Go to ma do rzeczy? 
— Zobaczysz, psie, co to ma do rze 

czy. Znałeś Holborna, zabrałeś foto 
grafje Masonowi, żeby mnie szanta 

żować. 
A więc nie wierzył w moje dobre 

intencje. 
— Ty i Stemholzer — pienił się 

Sabati — braliście się do mojej dziew 

RE. RJ. EE; R 

Dostawy żyta i owsa dla wojska. 
W dniu 5 października b. r. w U- 

rzędzie Wojewódzkim pod przewodni 
ctwemą p. wojewody wileńskiego Z. 
Beczkowicza odbyła się konferencja 
zainteresowanych czynników wojsko 
wych i rolniczych, poświęcona omó- 
wieniu zasad i warunków dostawy ży 
ta i owsa dla wojska. 

Obrady zagaił p. wojewoda pod- 
kreślając m. in. znaczenie akcji, zmie 
rzającej do zbliżenia wojska jako kon 
sumenta bezpośrednio do producenta 
rolnika i stwierdzając w tym wzgle- 
dzie całkowitą zgodność zapatrywa- 
nia się na te sprawy dowódcy O. K. 
III. p. gen. Litwinowicza. 

Gen. Litwinowicz zobrazował dą 
żenia korpusu III do utrzymania bez 
pośredniego kontaktu z producentem 
rolnym, co wyraz swój znalazło w sta 
le zwiększającej się ilości zakupów, 
uskutecznianych na terenie korp. od 
producentów, względnie ich zrzeszeń. 
W bieżącym sezonie wojsko zakupi 
12.700 tonn owsa i 5.090 tonn żyta. 

Następnie kpt. Tysowski zakomu- 
nikował szczegóły, dotyczące wymaga 
nej przez wojsko jakości zboża przy 
dostawach, sposobu zakupów, cen i 
niezbędnych formalności przy zawie 
raniu umów. Sprawa faktycznej jako 
Ści zbóż na terenie województwa wi- 
leńskiego oraz posiadanych zapasów 

żyta i owsa, które mogą być z poszcze 
gólnych powiatów dostarczane dla 
wojska, została zreferowana przez p. 
naczelnika W. Szaniawskiego. 

W wyniku ożywionej dyskusji u- 
zgodniono szereg punktów, dotyczą- 
cych jakości dostarczonego zboża, cen 
i warunków .dostawy. Przemawiając 
w imieniu miejscowego rolnictwa pre 
zes K, Wagner wyraził gen. Litwino- 
wiczowi podziękowanie za nadzwy- 

czaj przychylne ustosunkowanie się 
wobec potrzeb rolnictwa. Konferen- 
cję zamknął pan wojewoda, wyraża - 
jac pewnośćć, że przedstawiciele woj 
ska potraktują życzliwie zgłoszone 
na konferencji postulaty rolników i 
przyczynią się do zreali4owania ich 
w możliwie całej rozciągłości. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGEDJA BEZROBOTNEJ SŁUŻĄCEJ 

W dniu wczorajszym w godzinach wieczo 
1owych do ambulatorjum pogotowia ratunko 
wego wpadła młoda jeszcze kobieta, i resztka 
mi sił krzyknęła: „ratujcie! jestem zatruta!“, 
poczem padła na ziemię tracąc przytomność 
Lekarz pogotowia stwierdził że jest ona po 
ważnie zatruta esencją octową Po zastosowa 
niu pierwszych środków ratowniczych i wy 
pompowaniu żołądka samobójczyni odzyska 
ła przytomność, poczem opowiedziała co na 
stępuje: 

zywa się Teofila Tarło, jest z zawodu 
ą i mieszka samotnie przy ulicy Turgiel 
5 Przed kilku miesiącami straciła posa 

dę i klepała ostatnio okropną biedę Nie ma 
jąc nadziei uzyskania w prędkim czasie posa 
dy w rozpaczy postanowiła popełnić samobój 
stwo W tym celu nabyła przedwczoraj dwie 
flaszki esencji octowej, wypiła ich trującą za 
wartość i położyła się do łóżka czekają 
śmierci Naskutek okropnych boleści straciła 

przytomn. i w takim stanie przeleżała pra 
godzin 
yskała przytomność i uprzy 

tomniwszy sobie że jest umierającą postano 
wiła ratować się Ostatkiem sił wło palto 
i poszła do pogotowia ratunkowego 

Denatkę przewieziono karetką pogotowia 
w stanie ciężkim do szpitala Sawicz (c) 
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SPRAWCY NAPADU NA DOM SCHADZEK 
PRZY ULICY PRACZKARNIA. 

W uzupełnieniu wiadomości podanej przed 
paru dniami o z: 1 przy ulicy Praczkarnia 
dowiadujemy się nazwiska aresztowanych. Są 

nimi mieszkańcy miasta Wilna: Jan Pilipo- 
nis, Wiktor Staszkiewicz, Władysław Kaspe- 

rowicz, Jan Marcinkiewicz, Kazimierz Jan- 

kowski oraz Eugenjusz Dryg Przeciwko wszy 
stkim aresztowanym zastosowano jako śro- 
dek zapobiegawczy areszt bezwzględny Do- 
chodzenie przeciwko nim prowadzone jes 
w trybie doraźnym Dodać należy że Wiktor 
Staszkiewicz jest bezrękim inwalidą, lecz zna 
ny jest policji pod przezwiskiem „króla bi 
Jardu*, bowiem mimo swego kalectwa gra 

mistrzowsko na bilardzie (e) 

          

Obława na wilki. 
Z Wołożyna donoszą, iż wobec plagi wil- 

ków w ostatnich dniach urządzono kilka 
obław. Zabito 4 wilki. W' polowaniu — ob- 
ławie wzięli udział oficerowie KOP. i człon- 
kowie towarzystwa myśliwskiego. 

    

czyny, parszywe psy! Dawnobym cię 
sprzątnął, gdyby nie... 

— Durniu! — odrzuciłem. — 
udawaj. Wiesz, że nie chciałem two 
jej dziewczyny. 

Ale on nie zważając na moje sło 
wa, ciągnął dalej: 

— Ukarałem Stemholzera i tyś 
miał za to odpokutować. Wtedy wym 
knąłeś się, ale nie myśl, że mnie tak 
łatwo wyprowadzić w pole. Policja 
szukała ciebie, a moi chłopcy tropili 
policję. Teraz już jesteś w moich rę 
kach. 

Gdybym miał te fotografje w kie 
szeni kamizelki, roześmiałbym mu się 

w twarz. 

— Powiedz mi jedno 
ły. — Gdzie? 
Za mojemi plecami odezwał się znę 
kany głos Peru. 

— Szefie, jak... 
— ldź do djabła! — wrzasnął Raf 

fy. — Jak będę cię potrzebował, to za 
dzwonię. 

-— Ale, szefie, drzwi... 
— Nadół, dopóki nie zadzwonię! 

—rryknął z pasją Raffy podnosząc gro 
źnie pięść, 

I kiedy Peru wyniósł się jak nie 
pysz zwrócił się do mnie: 

— (hłopcze, ja cię wypuszczę, ale 

  

- rzekł Raf 
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KINA I FILMY 

„POGROMCY PRZESTWORZY* 

(Pan). 

Czar precyzyjnych, celowych linij samo- 
lotu, jego lotu pod stropem nieba, wysmux 
łe rasowe kształty wojennego okrętu, tó zwy 
ciężanie przestrzeni przez wynalazczą, zdo- 
bywczą inteligencję człowieka, opanowywa- 
nie przezeń materji za pomo 
krywanie zupełnie nowych $ 
uczuć, najniezwyklejszych efektów, powiet- 
rza, światła ruchu — wszystko to ma w 50 
bie wielką, głąboką poezję, ma porywające 
piękno, które niezawodnie zapiera oddech w 
piersiach tym, dla których jest dostępne. 

Niewielu jest ich jednak, a i ci miezawsze 
zdążą opowiedzieć o swoich przeżyciach tam. 
w błękitach.. Szczęściem la sama wynala 

cza inteligencja: znalazła sposób, aby te wszy 
stkie, wspomniane efekty utrwalić i potem 
choć w części dać pojęcie o nich różnym, 
nie mogącym nawet marzyć o ujrzeniu tego 
w naturze. Takiego ich bogactwa, .jakie wi- 
dzimy w filmie „Pogromcy przestworzy”, — 
jeszcze nie było w żadnym filmie lotnicz 
Ten jest ze ystkich / najefektowniejsz 
tembardziej, że obfituje jeszcze w niezmier 
nie ciakawe momenty z ćwiczeń bojowych 
amerykańskiego lotnictwa morskiego (a tak 
że i całej floty wojennej), interesujące szcze 
góły budowy i działania przeróżnych urzą 
dzeń technicznych na takiej np. ruchomej 
bazie dla samolotów, wielkim statku — lot 
nisku ete. Wszystko w przepysznych zdję- 
ciach i emocjujących pomysłach. 

Oczywiście do tego doczępiony jest dra 
macik, historja dwóch podoficerów — lotni- 
ków z przeróżnemi ich perypetjami. Zako 

  

   
    

    

     

      

     

  

  

   

czenie stanowi mocny akord bohaterski zajn 
scenizowany z odpowiednią powagą i godno 
ścią a nawet akcentami. wzruszenia. 

„MIŁOŚĆ DOŃSKIEGO KOZAKA* 

(Helios) 
I tu tytuł zwulgaryzow 

— „Tichij D 

  

ny. Wł oryginale 
i w poziomie     

   
miarem kultury nie g 

Pozatem — dobry 
wego w porównamiu z dawnenm 

      

   
   

  

   

  

bym do góry z radości 
się w „rodzimej produ 
benedyktyńska sumienno: 
całego bogatego bardzo arsenału 
jów, w danym wypadku fołklor: 
o bardzo spec 
mat ro "Wa si 

  

  

  

    

  

we 
niałe typy! Jak 

Jaka starannoś 

  

   

    

    

  

dobrani 
owaniu 

! Strona 
tło naturalne, m wskie zdję 

‚ sytuacje na tem Ul. 
© zajowem skomponowane. 

Sam połów ryb, ałbo wesele, każde z osobmt 
starczą za cały film. Montaż, a nawet cza- 
sami fotomontaż i różne inne techniczne 
Środki ekspesji świetne. Doskonałe pomysły 
symboliczne, często zresztą stosowang ^ 
filmach sowieckich, zawsze jednak patrzy- 
my na mie z satysfakcją (płaszcze i czapki 
oficerska „panioza” w pustej kołysce pa 

zmarłem dziecku służącej). 
Oczywiście nie obeszło się bez „pierwis 

stku socjalnego” i „klasowego nastawienia * 
Burżuje w czarnych barwach i przyczyną 
mieszczęścia bohaterów — „ludzi prostych” 
Przedstawione jest to w niezbyt dużej dozie, 
ale zato z im smaczkiem! Ten oficer zbla 
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zowany. ten papa 
Strona dźwiękowa, 
popsuta „8 

Cały repertuar filmowy tego co zdołało 
do naszych oczów, za pośrednictwem wileń- 
cekich ekranów przeniknąć z sowietów, po- 

ęcony był wyłącznie tematom przedwo 
jennym, aż do dawnych historycznych włącz- 
nie z odpowiedniem wymalowaniem burżu- 
jów. Ciekawe byłoby zob. akiś dramat 
ma te współczesnego w Rosji, ше 

przepieprzony oczywiście i popsuty 
tendencję i propagandę, mie przedstawi 
tego ży w sposób spreparowany specjal 
nie dla cudzoziemców etc. Ja mat 
zwykły, przec ego sow — obyv ko 

to oboj z możli- 
prawdy jednak 
tu mogą zdobyć się 

to? Mało prawdopodobne. Wszak przy- 
zwyczajenie.. A zresztą, kto moż 

obszarnik, co za typy! 
ciekawa, ale wyra 
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TRIUMF I ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH 

Reportaż z pobytu w Wilnie 

Ś. P. ŻWiRKI I WIGURY 

pióra red. B. W. Święcickiego 

Las Ne aka ko em 
pięknie ilustrowany. 

Cena tylko I zł. 

Żądajcie w kioskach i księgarniach. 

  

с 
latka 47, tel. 15-41. 

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Sźwiękowe Kina | 

DZIŚ! Super-Przebój 

Złotej Serji Polski 

W rolach 
głównych 

Zdjęcia wojsk. przy łask. współudziale szkoły podchorążych w mundur. histor. z r 
Arcydzieło to demonstruje się jednocześnie z Warszawą. 

"2 Wlasta Burian 
A Ś į N 0, nanej podwójnej kreacji kióla 

i jego sobowtóra w doskonał. 
arcyprzebojowym filmie p, t. 

Nad program: Urozma 
Ceny od 25 gr. Począt 

Dla młodzie 

  

bohater niezapomnian. filmów „C K. Feldmarszałek*, „On i jego siostra” 

i Pod kuratelą" ulaże się ba naszym ekranie w: swojej nowej niezrów- 

Król--to | 

KSIĘŻNA ŁOWICKA 
Romantyczny dramat Wielkiego Księcia Konstantego i pięknej Polki. 

J. Smosarska, St. Jaracz, Węgrzyn i Al. Zelwerowicz 

icone dodatki dźwięk. 
ek o godz. 4, 6, 8.i 10'15 
ży dozwolone 

1831 
Wszystkie honorowe bilety nieważne. 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i niedzielę oo godz. Ż-ej 
  

Dfwięk. teatr świetlny 

sl. Wielka 42, tel. 5-28 

Film nad filmy! 

  

PAN 

Kolosalne 

Najwyższy wyraz emocji! Subtelna intryga miłosna! 
Nas M jednocześnie wyzwieba o SS 

New-York, i Warszawa. — 
| Dia młodzieży dozwolone! 

powodzenie! 

kszem powodzeniem w stolicach 
NAD PROGRAM: AKTUAL. 

pieszcie ujrzećl — 

Świata, 

JA DŹWIĘKOWE. 

POGROMCY PRZESTWORZY 
jsk: Paryż, Londyn, 

— Ostatnie dnit 

UWAGAI Dla uniknięcia tłoku upraszamy o przybycie punktualnie na początek seansów: 4, 6, Bi 10 15. 

  

Dźwiękowe Kino 

Miekiew. II, tel. 15-61 

Jtwiyk. Kino - Teatr 

STYLOWY 

  

| DZIŚ! 

LUX 

uł. Wielka 36. Salwy. Dowcip. 

Dziś! Najpiękniejsze 100% 
dźwiękowe utóydzieła put: 

Arcyfilm, który triumfal- 
RUM „oehoddmi kroczy na Glinka) 
*vszystkich stolic świata Pieśń Hajda troika 
Śpiewy rosyjskie solowe i chóralne. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz 

Pod dachami Paiyża 
marne". W rol, gł. Albert Prejean i Pola lilery. Nad program: Najn. 100% dźwięk. śmiech. 

Kohn i Kelly w najnowszej po raz pierwszy w 

W rol gł.: czaru) 
niezrównany H. 
Stanisławskiego 

Wielki sensac 
12 akt. z życia 

ilnie niewidzianej 
Żeński bataljon śmierci. Arcyzabawna komedja-farsa w 10 aktach. W rol. 

Książka to najlepszy przyjaciel czło- › 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzciemności. 

ls S. MILL: 

Bibljoteka Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 8, m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór astatnich no- 
wości i dzieł klasycznych, 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

    

  

  

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

   
   

        

    

    
     

   

  

Rie WINA v dom 
z żyta i owoców na drożdżach 

„VINUM“ 
Przepisy o wyrobie win jak 
idrożdże do nabycia w firmie 

J. PRUŽAN 
SKŁAD APTECZNY 

Wilno, ulica Mickiewicza 15, 
tel. 482. Vis-a-vis hot. Georges 

Egzystuje od 1890 roku. 

  

| 

  

  

NAUKA 
szybka i gruntowna jęzv- 
ków obcych: niemiecki 
i francuski metodą kon- 
wersacyjną oraz przygo- 
towanie do Matury ze 
wszystkich pszedmiotów. 
Lela sa džela suspecjas 
liści b. prof gimnazjum 
i absolwenci Uniw. S B 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera“ pod „Nauka“ 

KANALIZACJA, 
WODOCIĄG, 

sporządzenie  proiektów 
i kosztorysów, jak rów- 
nież wykonanie powyż- 

szych robót — przyjmuje 
na dogodnych warunkach 
inż. dypl SPOKOJNY 
Wilno, ul. Straszuna 10—3 
«Eli '12-40, Se SU Aa e 
od 1—3 pp. i od 7—8 w. 

SKLEP 
DO WYNAJĘCIA 

swobodny, nadaje się na 
piwiarnię lub sklep spo- 

żywczy — ul. 3-go Maja 
Nr. 2, m. 7 

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 
niem lub bez w dobrym 
punkcie miasta do wyna 

jęcia. Zamkowa 3—3. 
Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 

Sprzedam PIANINO 
w dobrym stanie 

ul. Gimnazjalna 10—2 

  

  

  

  

Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 58 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, 1е!. 10 67 
od godz. 9—1 i 4—8 

Akuszerka 

Marja Laknejovė 
przyjmuje od 9 do 7 wieez 
rlica Kasztanowa 7, m, 5 
w. Z.P. Nr. 69. 852 

  

      

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tem. Zan: 
na lewo Gedeminowski 

ul. Grodzka 27. 
W. Z:*Nr. 3093 

  

Akuszerka 

Śmłiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Mickiewicza 4—€ 
tamże gabinet kosmetycz 
my, usuwa zraarszczki, b;0- 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323   

jąca GLGA CZECHOWA, 
Schletow i art. teatru 
Michał Czechow. 

4, 6, 8 i 10:15 

yjno erotyczny diamat w 
apaśzy Paryża na „Mont- 

Bomby humoru. 
dotychczas kreacji p. t.. 

gł: Kchn i Keliy. 

SPRZEDAM natychmiast 
tanio ewentualnie na raty 
6 i pół ha ziemi za la- 

sem Antokolskim. 
Wiadomość: Plackowski, 
willa Podzamcze w Cie- 
lętniku od 4 do 5 p. poł. 

  

DO WYNAJĘCIA 

mieszkanie 
z 3-ch pokoi z kuchnią 

ulica Wileńska 7 

  

B. nauczyciel gimnaz. 

udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst- 
kich przedmiotów w z 
kresie ośmiu klas gimnaz. 

Specjalność: polski, fizy- 
ka, mstema yka. Łaskawe 
zgłoszenia do Adminis*r. 

„Kurjera Wileńskiego” 

      

BZEC SX 

DRUKARNIA || 
INTROLIGATORNIA | 
„ZNICZ“ | 
Wilno, św. Jańska Br. 1 

Testa 240. R 
Dzieła książkowe, iż 
druki, książki dla | 
urzędów, bilety wi- В 
zytowe, prospekty, № 
zaproszenia, afisze Iš 
i wszelkiego rodza- ji 
ju roboty drukarszie 

WYKONYWA ! 
PUNKTUALNIE $ 

— TANIO — 
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nie gratis. Powiedz mi, coś ty zrobił 
z trupem? Na Boga nie wypuszczę cię 

dopóki nie powiesz. 
Ach, jakiś ty głupi — westehną 

łem. — Skąd ja mogę wiedzieć, co się 
stało z ciałem Stemholzera? Nie wie 

działem nawet. że on nie żyje. 
Przechylił się wtył z rękami na 

biodrach. patrząc na mnie ni to zło 
śliwie, ni to sarkatycznie. 

— Masz tupet, Fultz — rzekł. 
Ale nie wiesz, co to będzie, jak moi 
chłopcy, wezmą cię w obroty. Powta 
rzam: ę cię pod warunkiem, że 
mi powiesz, co zrobiłeś ze Stemholze 
rem. 

  

  

  

   

   

  

  
Nie nie zrobiłem, bo nawet nie 

wiedziałem, że on nie żyje. 

Mówiąc to, zastanawiałem się mi 
mochodem, cobym mu odpowiedział 
gdyby Stemholzer spoczywał pod zie 
mią, naprawdę pogrzebany mojemi 

rąkoma. 
Dobrze. Nie, to nie. Zobaczymy. 

co jeszcze powiesz. 
— Gzy to znaczy, że cheesz, żebym 

ci dostarczył dowodu rzeczowego prze 
ciko sobie samemu? — Gdyby to by 
ło możliwe? 

Zarechotał złowrogim śmiechem. 
— Dlaczego nie? Chciałbyś zyakać 

na czasie, jak widzę. Holborn próbo 

  

  

wał z tej samej beczki. Mógłbyś iść na 
policję i powiedzieć, że chcemy cię 
wsypać. Możeby ci uwierzyli. Toby 
było lepsze, niż rozprawa z moimi 
chłopeami. No, pewnie. Ale wiesz, €o 
Fulz, jeżeli się nie przyznasz, to i tak 
potrafimy podrobić trupa Stemholze 
ra. 

Zrozumiałem, że wpadłem w pu 
łapkę. Jakże mogłem dostarczyć im 
trupa Stemholzera, jeżeli on nie 
umarł? Cokolwiekbym skomponował, 
nie wypuściliby mnie, nimby nie spra 
wdzili, czym ich nie okłamał. 

Gdybym wiedział o jakiem ciele. 
podobnem do Stemholzera odzyskał 
bym wolność i mógłbym porozumieć 
się z Józefiną. Ona byłaby moim świa 
dkiem, ale czyby się zgodziła? 

Poczułem na czole 

Raff 

  

strugi 
7 zauważył to i rzekł: 

Jesteś odważny, Fultz, ale cie 
kaw jestem, czy jeszcze długo wytrzy 
masz. 

Zadzwonił telefon. Raffy zawahał 

sę i ujął za słuchawkę. 

— Tak? — zabrakło mu głosu. Słu 

chał ze dwadzieścia sekund, oddycha 

jąc szybko i zaciskając wolną pięść — 

Tak? Oby Bóg... 
Nie dokończył, rzucił słuchawkę 

na biurko i nacisnął dzwonek. 

potu. 

      

Gdyby nie ten dzwonek, 
miał tuż pod ręką, byłbym się na nie 
go rzucił odrazu na początku i popró 
bował go pokonać. Ale dzwonek był 
niebezpieczniejszy niż rewolwer. Te 

który 

raz usunęła mi s 
deska ratunku. 

Zapanowało między nami milczenie 
Raffy, cały pod wrażeniem telefonu, 
zapomniał o mojem istnieniu. W każ 
dej sekundzie mogło się stać coś nie 
przewidzianego. 

Ale nikt jakoś nie nadehodził. Raf 
fy nacisnął dzwonek drugi raz. 

  

ę z pod nóg ostatnia 

  

Za mojemi plecami otworzyły się 
drzwi. Obejrzałem się dopiero wtedy. 
gdy zobaczyłem wyraz twarzy Raffy* 
ego. Oparłem się o ścianę. Od drzwi 

szedł straszny duch Stemholzera z bro 
dą i wąsami i obandažowaną szyją. 
Ubranie wisiało na nim, jak na szkie 
lecie. Mnie prawdopodobnie nawet 
nie zauważył. W ręce, obciągniętej żół 
tą skórzaną rękawiczką, trzymał re 
wolwer. Raffy, posłuszny, nakazowi 
lufy, usiadł na fotelu jak zahipnoty 
zowany, 
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