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ANOMALIE 
w ochronie mniejszości. 

Do przemówienia Min. Zaleskiego, 

które podaliśmy wczoraj in extenso, 

komentarz jest właściwe zbyteczny. 

Mowa ta tak jasno i źwięźle precyzu 

je stanowisko Polski w sprawie mię 

dzynarodowych zobowiązań mniej 

szościowych, że jeżeli o tem dziś pi- 

szemy to jedynie poto, aby podkreślić 

doskonałość ujęcia tematu i wyrazić 

zadowolenie z powodu plastyczności 

wykładu; rzadko spotykanej w języku 

dyplomatycznym. 

    

Debata nad sprawą międzynaro- 

dowej ochrony mniejszości wynikła 
w Komisji 6-ej (politycznej) Zgroma 

dzenia Ligi Narodów z powodu wnio 

sku niemieckiego. Delegat Rzeszy Ro 

senberg, krytykując obecnie obowią- 

zującą procedurę rozpatrywania skarg 

i petycyj zainteresowanych  mniej- 

szości, domagał się w konkluzji udzie 

lenia im praw strony w procesie, oraz 
utworzenia stałej Komisji rzeczoznaw 

ców z osób neutralnych ' od rządów 

niezależnych, któraby petycje i odpo 

wiedzi B= badała i oświetlała. 

Objekcje natury formalnej złożył 

w imieniu pięciu zobowiązanych trak 

  

talem mamiejszościowym państw dele 

gat jugosiowiański Foticz (vide wczo 

  

  rajsze sprawozdanie Pat'a). Min. Za- 

leski natomiast rownież w imieniu 

powyższej grupy państw podjął dy- 

skusję merytoryczną, stawiając dwie 

zasadnicze tezy: 

1) jeż 
mniejszości przez instancje międzynau 

rodowe, to powinno to dotyczyć wszy 

stkich mniejszości, a nietylko zamie- 

szkałych w kilku państwach; 

li jest mowa o ochronie 

  

2) postulaty mniejszościowe nie 

powinny być wyrazem pobudek ob- 

cych zasadzie ochrony mniejszości, 

nie powinny służyć celom akcji poli- 

tycznej jednego państwa przeciwko 

innemu. 

Jest to jedynie słuszne postawie- 

nie sprawy. Absurdem bowiem jest, 

jeżeli ta sama mniejszość narodowa, 

nprz. jugosłowiańska, korzysta z mię 

dzynarodowych przepisów gwarantu 

jących jej prawa w Rumunji, nato- 

miast we Włoszech zdana jest na ła- 

skę i niełaskę narodowości panującej. 

Albo też: Polska mniejszość w Cze- 

chosłowacji posiada prawnie zabez- 

dalszego  roz- 

podczas kiedy 

pozbawiona 

pieczone możliwości 

kulturalnego, 

w Rzeszy Niemieckiej 

jest wszelkich tego rodzaju gwaran- 

cyj. 

Taka nierówność praw nie daje 

się niczem uzasadnić, i czyni każde z 

zobowiązanych traktatem 

ograniczonym w 

woju 

państw. 

mniejszościowym, 

prawach członkiem społeczności mię- 

dzynarodowej. 

Rzeczywistość 

wszak mniemania, 

być źdódłem traktatu mniejszościowe 

go, że nowe państwa będą przeniknię 

potwierdza 

mogło 

nie 

które 
  

   

te szczególnie jaskrawym nacjonaliz 

mem i odmówią mniejszościom wszel 

kich praw Przeciwnie, 

właśnie w państwach jak 

Włochy i Niemcy nietolerancja nacjo 

nalistyczna osiągnęła po wojnie swoje 

apogeum, podczas kiedy stosunki na 

rodowościowe w państwach stworzo 

nych lub restaurowanych czy rozsze 

rzonych przez traktaty pokojowe 

zmierzają widocznie ku normalizacji. 

Jeżeli więc może być mowa o zaostrze 

niu kontroli międzynarodowej nad 

temi stosunkami, to można się na nią 

zgodzić tylko pod warunkiem genera 

lizaeji tej kontroli. 
Międzynarodowa ochjrona mniej 

szości może mieć skutek tam gdzie te 

mniejszości "zachowują lojalność 

względem swego państwa. Wystąpie- 

nia nielojalne i rewolucyjne nie mogą 

być chronione owemi przepisami. Je 

egzystencji. 

starych, 

  

żeli pewien naród zasadniczo nie go- 

dzi się z pozostawaniem w granicach 

danego państwa, to jego dążenie do 

separacji oczywiście nie podpada pod 

ochronę praw mniejszości. Gdyby w 

r. 1863 istniała Liga Narodów ze swe 

to 

  

mi prawami maniejszościowemi, 

powstańcom polskim, 

niepodległość, nie przyszłoby napew- 

odwoływać się do niej 

walczącym o 

no do głowy 

o ochronę swoich praw narodowych. 

Kto wstępuje na drogę walki, ten re 

zygnuje z sądów rozjemczych. 

i narodowe istnieją dziś 

  

Mniejszoś 

we wszystkich państwach, mimo, że 

niektóre z nich nie chcą tego faktu 

uznać. Pod ich adresem wypowiedział 

Min, Zaleski z sarkazmem poniższe 

zdanie: 

„Jeżeli niektórzy przedmówcy oświadczyl:, 

że problem mniejszościowy nie istnieje w 

ich krajach, to pozwolę sobie poradzić 
więcej ostrożności w deklaracjach tego ro- 

dzaju“. 

Bez generalizacji praw i zobowią 

    

  

  im 

zań sprawa mniejszości nie może być 

pomyślnie rozwiązaną. Dopiero wy 

równanie tej niesprawiedliwości poz 

bawi niektóre państwa, mocno obcią 

żone u siebie w domu, pretekstów do 

mącenia stosunków wewnętrznych u 

sąsiadów. Doniedawna publicyści ży- 

dowscy u nas byli upartymi zwolenni 

kami utrzymania istniejącej nie- 

równości. Przypuszczać należy, że 

dziś. po doświadczeniach ze szturmo- 

hitlerowskimi w Niemczech, 
mniejszo- 

wcami 

rozciągnięcie zobowiązań 

ściowych na wszystkie państwa sta- 

nie się i dla nich postulatem, o który 

warto toczyć walkę. 

'Testis. 

    

     

      

JADWIGA 

przyjaciół i spółtowarzyszy pracy 

Jan Czesław GRYFF KELLER 
urzędnik Wileńskiego Oddz. Banku Gospodarstwa Krajowego, oficer 1-ej 
Brygady Legjonów, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, zmarł dn. 6 
października 1932 r. po długich i ciężkich cierpien., opatrzony $5 Sakramentami 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 8 października 1932 r. o godz. 4-ej pp. 

z kaplicy cment. po-Bernardyńskiego na tymże cmentarzu, o czem zawiadamiają 

Wil. Oddz. Banku Gosp. Krajow. 

  

z TURÓW 

ŁASTOWSKA 
po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzona ŚŚ. Sakramentami zmarła w 
Bieniakoniach dnia 7 października 1932 r. w wieku lat 42. 

Eksportacja zwłok ze Stacji Doświadczalnej do kościoła parafjalnego 
% Biemakoniach odbędzie we did bn o god ASU 

Pogrzeb dnia |0.X. o godz 10.30, o czem zawiadamiają krewnych, 

pogrążeni w głębokim żalu 

mąż, syn, córka, matka, siostry i bracia 

   

  

   

      

DYREKCJA I PRACOWNICY 

  

    

  

Premjer Prystor na Zamku. 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął dziś 
przed południem p. prezesa rady mi- 
niistrów Aleksandra Prystora, który 

informował p. Prezydenta o bieżą 
cych pracach rządu. 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA, (Pat), W piątek, dn. 

7 b. m. odbyło się pod przewodnict 
wem premjera Prystora posiedzenie 
Rady Ministrów, Na posiedzeniu tem 
Rada Ministrów po załatwieniu szere- 
gu spraw bieżących, przyjęła m. in. 
następujące projekty rozporządzeń 
Prezydenta Rzeczypospolitej: w spra 
wie obniżenia %osztów administracji 
komunalnej, w sprawie likwidacji 
mienia b, rosyjskich osób prawnych, 
w sprawie przedłużenia mocy obowią 
zującej ustawy o ochronie drobnych 
dzierżawców rolnych, o utworzeniu 

przedsiębiorstwa państwowego „,Poi- 
ska Poczta, Telegraf i Telefon", o 
kwalifikacjach zawodowych do nau 
czania w szkołach i na kursach zawo- 
dowych oraz projekt kodeksu karne- 
go wojskowego. 

Ambasador Polski u Herriota. 
PARYŻ (Pat). Premjer Herriot 

przyjął w piątek ambasadora Chła- 
powskiego, z którym odbył rozmowę 
trwającą przeszło godzinę. 

UR 

Po odroczeniu PBC londyńskiej. 
cy zmieniają stanowisko. Odroczenie nie zaniechanie. 

LONDYN, (Pat). Czynniki urzędo 
we starają się osłabić wrażenie faktu 
że inicjatywa Mac Donalda nie udała 
się i inspirują w tym kierunku prasę: 
że zgóda Wielkiej Brytanji na odro- 
czenie daty nie oznacza jeszcze zanie- 
chania konferencji wogóle, Mimo 
tych inspiracyj, szanse konferencji są 
nadal uważane za bardzo nikłe, acz- 
kolwiek w Londynie rozeszła się po- 
głoska, że Niemcy zmieniły swe sta- 
nowiske i obecnie mają zamiar zgo- 
dzić się na tę konferencję. 

  

ROZBROJENIE MORALNE. 
Doniosła rola prasy. — Zwalczanie fałszywych wiadomości. 

  

GENEWA, (Pat). W! 6-ej kom 
Zgromadzenia Ligi Narodów wywią- 
zała się w piątek interesująca dysku 
sja na temat współpracy prasy w or- 
ganizacji pokoju, a w szczególności 
zwalczania fałszywych wiadomości 
prasowych. 

Jak wiadomo w roku zeszłym roz 
pisano na ten temat ankietę wśród 
organizacyj dziennikarskich, Obecnie 
rezultaty tej ankiety Rada Ligi prze- 
słała Zgromadzeniu. 

Delegacja polska przedłożyła ko- 
misji projekt rezolucji, zwracający u 
wagę konferencji rozbrojeniowej na 
to, że pożądanem byłoby zwołanie 
międzynarodowej konferencji praso- 
wej do dyskutowania problemu roz- 
brojenia moralnego, a w szczególnoś 
c. zwalczania fałszywych wiadomości. 
W dłuższem przemówieniu poświęco- 
nem temu zagadnieniu delegat polski 
minister Szumlakowski oświadczył. 
że rząd polski przywiązuje duże zna- 
czenie do zagadnienia współpracy 
prasy w organizacji pokoju i przypo- 
mniał, że delegacja polska wniosła do 
komitetu rozbrojenia moralnego pro- 
jekt rezolucji celem zwołania w odpo- 
wiedniej chwili _ międzynarodowej 
konferencji prasowej. Istnieje donio- 
sły problem fałszywych wiadomości. 
Trzeba znaleźć Środki walki przeciw- 

ko temu złu. Jednakże nie mogą tego 
czynić rządy. To jest zadaniem dzien- 
nikarzy, którzy najlepiej znają swój 
teren pracy i potrafią znaleźć najlep- 
sze załatwienie sprawy, Celem rzą- 
dów byłoby tylko ułatwienie tej akcji 
przez zwołanie międzynarodowej kon 
ferencji prasowej. 

W konkluji minister Szumlakows- 
ki zaproponował przesłanie raportu 
sekretarza generalnego oraz protokó 
łu komisji nietylko do komitetu roz- 
brojenia moralnego, lecz także do mię 
dzynarodowych organizacyj dzienni- 
karskich. 

BERLIN, ua % wyniku obrad 
piątkowych gabinet Rzeszy powziął 
wieczorem decyzję w sprawie udzia- 
łu Niemiec w konferencji londyńskiej 
Według informacyj prasy, rząd w. od 
powiedzi swej wyraził zasadniezo go 

towość wzięcia udziału w konferencji 
wysuwająe jednak warunek, aby kon 
ferencja objektywnie zbadała stano- 
wisko Niemiec w sprawie równoupra- 
wnienia. + 

Niezražona trudnošciami 
Francja kontynuuje dzieło pokoju. 

PARYŻ (Pat). Według inromacyj 
zebranych na Quai d'Orsay odrocza- 
nie konferencyj 4 mocarstw bynajm- 
niej nie oznacza, że nie będą czynione 
dalsze wysiłki, aby zapewnić konfe- 
rencji  rozbrojeniowej ostateczny 
triumf. Stanowisko Francji pod tym 
względem jest jasne, Liga Narodów, 
która ujęła w swe ręce rozwiązanie 
sprawy rozbrojenia, powinna w dal- 
szym ciągu nią się zajmować, nawet 
gdyby delegaci niemieccy trwali w 

swoim oporze niebrania udziału w 
przygotowaniach do nowej konwencji 
w sprawie zbrojeń. 

Konferencja rozbrojeniowa w Ge- 
newie w najbliższym czasie wejdzie 
w drugą fazę swoich prac i nie można 
pozbawiać żadnego z państw w niej 
reprezentowanych prawa zgłaszania 
swoich uwag w kwestji tak wielkiego 
znaczeia politycznego jak równoupra 
wnienie zbrojeń i bezpieczeństwo. 
Rezoluca Benesza z 30 lipca, która by 
ła niejako konkluzją pierwszej części 

prac, będzie jednocześnie punktem 
wyjścia obrad politycznych drugiej fa 
zy. Kompetencje konferencji rozbroje 
niowej nie ulegają już obecnie żadnej 
dyskusji. 

Brutalny gest czynników decydu- 
jących w Niemczech, odmawiających 
udziału w dyskusji ogólnej nie wpły- 
nie w najmniejszym stopniu na obra- 
dy. Rząd francuski czyni obecnie w 
łonie samej konferencji jak najwięk- 
szy wysiłek, aby doprowadzić do po 
myślnego jej zakończnia. 

  

W ostatnich dniach delegacja fran 
cuska przedstawiła w Genewie obszer 
ny plan połącznia spraw bezpieczeńst 
wa i rozbrojenia, który to plan uważa 
ny jest przez kompetentne osobitości 
z pośród delegacyj zagranicznych za 
poważny przyczynek do zorganizowa 
nia pokoju. Francja gotowa jest zre 
sztą wziąć pod uwagę wszelkie wnios 
ki, któreby mogły wzmocnić skutecz 
nie jej projekt. 

Akcja przedwyborcza w Niemczech. 
Rozbijacka robota hitlerowców. Oświadczenie Hitlera. 

BERLIN (Pat). Hitler na zebraniu 

przedwyborczem w Monachjum w 

przemówieniu swem oświadczył, iż 

przed narodowymi socjalistami stoją 

dwie ewentualności: albo otrzymają 

oni władzę, albo też nie otrzymają, a 

wówczas rząd będzie pokonany przez 

ruch narodowo-soejalistyczny. 

R NSO TO PN TI K I T NAKTIS 

Tajemnicze podróże Litwinowa. 
BERLIN (Pat). W związku z taje- 

mniezym wyjazdem Litwinowa z Ge 
newy prasa niemiecka donosi, że so- 
wieeki komisarz spraw zagranicznych 
przybył incognito do Berlina, skąd u 
da się podobno na kilka dni do Mosk- 

Litwinow powróci następnie zno 
i do Genewy, aby wziąć udział w po 

siedzeniu prezydjum konferencji roz 

brojeniowej. 

   

„Deutsche Allg. Ztg.* pisze przy 
tem, jakoby delegacja sowiecka zapa 
trywała się bardzo pesymistycznie na 
obeeny stan rokowań z Rumunią. O- 
statnie spotkanie miało nie dać żad- 
nych wyników. Litwinow miał jesz- 
cze przed wyjazdem z Genewy skomu 
nikować się osobiście przez telefon z 
miarodajnemi czynnikami moskiews- 
kiemi. 

Odwołanie posłów austrjackich. 
"WIEDEŃ, (Pat). Wczoraj nastąpi 

ło odwołanie 8 posłów austrjackich w 

różnych stolicach europejskich a mię 
dzy innymi także posła w Warszawie 
Heina. Oprócz tego nastąpi zmiana at 

tasches prasowych w Berlinie i Pary- 
żu. Powyższe odwołanie nastąpiło ze 
względów oszczędnościowych. Decyz- 
ja co do następców zapadnie w najbli 
ższym czasie. 

BERLIN (Pat). W czasie urządzo- 
nego wczoraj przez niemiecko-naro- 
dowych wielkiego przedwyborczego 
zgromadzenia doszło kilkakrotnie do 
ostrych bójek z obecnymi na sali hi- 
tlerowcami, przyczem trzy osoby od- 
niosły ciężkie rany a kilka lżejsze. In 
terewnjowała policja, która przy uży 
ciu pałek gumowych rozbrajała wal- 
czących. Podobne bójki powtórzyły 
się i na ulicach. 

Według doniesień prasy prawie 
na wszystkich zebraniach, urządza- 
nych przez  niemiecko-narodowych, 
dochodzi do starć z narodowymi soc 
jalistami. W kołach politycznych przy 
pisują powtarzające się próby rozbija 
nia zgromadzeń przedwyborczych —- 
jak donosi biuro Conti — tajnym na- 
rodowo-socjalistycznym grupom tero- 

  

rystycznym. Grupy te zorganizowane 
zostały przez posła Goebbelsa z poś 
ród radykalnych elementów narodo- 
wo-socjalistycznych. Członkowie tych 
bojówek musieli jednak wystąpić z 
partji, aby nie kompromitować jej w 
czasie swoich wystąpień, Zadaniem 
ich ma być nietylko tozbijanie zebrań 
zwłaszcza partyj prawicowych, ale 
również i napady na poszczególne o- 

soby. 
Z miarodajnych kół zaznaczają —- 

jak stwierdza dalej komunikat — że 
rząd Rzeszy nie ugnie się przed tero- 
rem poszczególnych partyj oraz ich 
organów i stosować będzie ważny na 

dal dekret, przewidujący nawet karę 
śmierci za uprawianie teroru polity- 
cznego. 

  

„Nie rób pan głupstw, bo możesz coś przeżyć". 
Ciekawa rozmowa Hindenburga z Hitlerem. 

LIPSK. (Pat). Poróżnieni działacze naro- 
dowo-socjalistyczni dopiero teraz ujawniają 
niektóre ciekawe szczegóły głośnej w swoim 
czasie sierpniowej wizyty Hitlera u Hinden 
burga, podezas której prezydent Rzeszy na- 
der chłodno miał rozprawiać się z wodzem 
narodowych soejalistów. Hindenburg zapy- 
tał: „Chce pan ohjąć proponowaną mu teke 

wieekanelerza, czy nie?*. Hitler usiłował 
eoś Humaeczyć, jednakże Hindenburg już w 
„połowie zdania przerwał: „A więc nie!* Hit- 
ler zaniemówił i zmieszany poszedł do drzwi. 
Przedtem jednak Hindenburg miał zawołać: 
„Panie Hitler, to jedno panu mówię — nie 
rób pan żadnych głupstw, bo może pan coś 
przeżyć”. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Będzie międzynaredowa 

tarcza, na której państwa biedne w 
swoje kłopoty i poproszą o p ; 

wyczaj państwa bogate wyr: współ 
czucie i radzą oszczędzać. Państwo — bur- 
żuj i państwo nędza z bryndzą zachowują 

konferencja 
t- 

  

    
      

    

  

  

  

   

   

   

    

   

się w stosunkach międzynarodowych, jak 
zwyczajni bogacze i nędzarze. Bogaci nie 

ć się z biednymi, chyba że potrze 

    

rezygnowani biedni 
ść i wziąwszy pałkę w rekę 
omnieć. Na konferencjach 
anie w bawełnę* i dlatego 

aci noszą laski z gałką 
żywają ich jednak jako argumentu 

w dyplomacji.   

Rczmowa między państwami biedne 
a bogatemi jest mniejwięcej taka: — je 
my chwilowo biedni, potrzebujemy pienię- 

dzy, gdy nam będzie lepiej 
procentem. Rozw » dobrze n. 
bo przecież na kim będziecie zar: 

stanie. Wprawdzie trupy mo: 
na mydło, no ale, któż je będzie ku 

          

  zwrócimy z 

      
       

pował? 

  

Yes, Yes, oni! — odpowiadają państ- 
wa chwiłewo bogatsze — nie damy wam 
umrzeć W Paa po: ki też nie damy, 

r iki, które go     

      

    

Tak sobie gaw 
myślą: nawet na nę 
szłą gdy będziem) у 
konkurentami — mięso armatnie będzie nam 
potrzebne. 

Inaczej rozumieją państwa — nędzarze: 
dajc nam tylko nabrać'sił, a wtedy my bę 
dziemy licz, i! 

A tymczasem przed konferencją, koło 
konferencji, przy i pod konferencją hauka- 

rze całego świata bądźto o ko- 
B amkniecia granic i izolacji, bą- 

džto o solidaryźmie wszystkich krajów, na- 
rodów i bledów. 

    

       

МОО 

    — Hzolaeja! Tylko izolacjai — powtarza- 
no we Francji za czasów Tardieu i Lavała. 
"To samo zre: mówiono w niektórych 1n- 
nych krajach. Aż przyszedł Herriot. Stwier 
zdono, że polityka kontyngentowa doprowa 
dziła w roku bież. do spadku importu o 15 
miljardów fr, a eksportu o 12 miljardów 
w porównaniu z tymże okresem r. ub. 
Zrozumiano, że ogr: czenie importu wywo 
ływuje przeciwdziałanie innych państw i w 
rezultacie powoduje olbrzymie zmniejszenie 
obrotów handlu zagranicznego, 

Obecnie w traktatach handlowych kon- 
tyngenty są zwiększane; stąd wyciąga się 

wnicsek 6 zmianie francuskiej polityki haa- 
dlūwej. 

Byłby to pierwszy wyłom w dotychczaso 
wej polityce izola nej. Mówiąc nawiasem, 
kapitał oddawna ju dychał do wolności 
gospodarczej. Oczy państwa mające 

  

     

    

   

   

    

  

mało kapitału, nie pójdą za przykładem Fran 
cji. 

  

W: roku ubiegłym robiliśmy tydzień sa- 
arczalności. Wielu przekonaliśmy wó 

p o konieczności popierania wytwórczo 
ści krajowej. Skutek był taki, że przez parę 
tygodni lojalmi obywatele kupowali tylko 
towary krajowe. Niestety lojalni obywatele 
mają krótką pamięć i dlatego cała akcja sa 
mowystarczalności nie spowodowała polep 
szenia przemysłu krajowego i w konsekwen 
cji — spadku bezrobocia. 

Czyłamy świeżo © skutkach popierania 
ytwórczości krajowej w Szwajcarji. Tam 
stąpiło rozszerzenie produkcji krajowej, 

a w konsekwencji zmniejszenie się bezrobo- 
cia o 10 proc. 

    

     

   

    

Na łamach pr: gospodarczej roz 
się dyskusja między prof. Krzyżanowskim, 
a b. ministrem Matuszewskim na temat: 
czy złoty ulec ma dewaluacji, czyli zachwia 
niu, czy też będzie stał murem. Prof. Krzy 
żanowski doradza lekką, chwilową dewalu- 
ację, a minister Matuszewski kategorycznie 
odrzuca taką radę. Byłoby wszystko w po 

ku, gdyby nie wpętanie się w nią róż- 
nych bubków, mniej lub więcej politycznych 
którzy tak zawzięcie dmuchali, až dostai 
zawrotu głowy. W: zielono—wiejskich, ż 
to—narodowych i pstrokato—socjalistycz 
nych „Pisemkach zaczęli mędrkować na temat 

lub e i Ści naszej ZŁ. 

    

   

  

    i mącenia w Stona ludzi, Którzy 
chcieliby coś robić i którzy mają słuszne i 
całkowite zaufanie do na aty? Przy 
innych okazjach sami stwierdzają, że złoty 
jest mocny i stały, krzyczą w niebogłosy o 
zaufaniu, a sami to zaufanie podrywają. 

Przyjaciele państwa polskiego tak nie pa 
stępują. Czang. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WIARSZAWIA. (Pat). Londyn 30,80 
30,65; Nowy York 8,915 — 8,895; Paryż 34,98 
— 84,89: Szwajcarja 172,08 — 171,65; Wło- 
chy 45,75 — 40,58; Berlin 211,80. Tendencja 
mocniejsza. 

AKCJE. Bank Polski 89; Cukier 19 i pół: 

Si 13,60 — 13 i pół; Starachowice 8 i pół 
— 8,25. 

   
     

  

  

ZBOŻOWA. 

WIARSZAWIA, 7. 10. — Na dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowo—lowarowej w War 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Włirszawa w handlu hurtowym, w ładua- 
kach wgonowych: żyto 16,75 — 16,25, psz*- 
nica jednolita 25,50 — 26, pszenica zbie 
na 24,50 — 25, owies jednolity 17 — 17 
owies zbierany 16,50 — 17, jęczmień na ka- 
szę 16 — 16,50, jęczmień browarny 18 — 19, 

Kto wygrał? 
WARSZAWIA. (Pat). Wł 25-m dniu ciag- 

mienia V klasy 25 Polskiej Państwowej L» 
terji Klasowej główniejsze wygrane padły ra 
numery następujące: 

300 tysięcy złotych — Nr. 153.189, 15.00—- 
73.838, 10 tysięcy — 2.545, 71.262, 8.211, 
116.486, 5 tysięcy — 79%, po 3 tysiące — 
9.158, 19.599, 51.938, 54.115, 61.436, 62 152, 
63.558 i 135.170. 
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KTO PONOSI WINĘ? 
      Poniższe iuleresujące uwagi nau- 

czyciela żydowskiego drukujemy jako 
materjał informacyjny. (Red). 

W ostatnich tygodniach ogłosił 
poseł Rotenstreich w dzienniku żyd. 
„Hajnt* serję artykułów malujących 
w najeiemniejszych kolorach położe 
nie gospodarcze Żydów w Polsce. Ca 
łą winę tego rzekomo już beznadziej 
nego położenia Żydów ponoszą zda 
niem autora wyłącznie władze rządo- 
we, które stosują do Żydów politykę 
eksłerminacyjną. Jakby na poparcie 
swojej tezy poświęcił pan poseł spe 
cjalny artykuł p. t. „Nasze równou 
prawnienie* sprawie nauczycielstwa 
żydowskiego w państwowych szko 
łach powszechnych. Ubolewa nad nie 
dcią wielkiej rzeszy nauczycieli żyd., 
którzy z powodu bezwzględnej i kon 
sekwentinej ofenzywy władz  szkol- 
nych na ich placówki pracy zostali na 
bruk wyrzuceni. Wzruszające napraw 
dę jest współczucie okazane nam nau 
czycielom żydowskim a p. Roten- 

*ich zaciągnąłby u nas dług wdzię 
ci, gdyby nie to, że „nic bez ale*. 

Viestety! Dotychczasowe ustosun 
kowanie się zarówno partji politycz 
nej, jaką wymieniony poseł reprezen 
tuje. jak wogóle całego społeczeństwa 
żydowskiego do nas nauczycieli Ży 
dów, zatrudnionych w państwowem 
szkolnictwie powszechnem, nakazuje 

nam z wielką rezerwą odnosić się do 
tych, którzy się nagle stali naszymi 
przyjaciółmi. — Kr: ;kodyle łzy, jakie 
pan poseł wylewa nad naszą niedo 
lą nazwiemy „politycznemi* a wyci 
ska je dla celów chyba tylko jemu zna 
nych. Jak bowiem inaczej sądzić o 
przyjaźni, jaką nam nagle okazują lu 
dzie, którzy dotychczas nie tylko, że 
byli głusi na to wszystko, co się dzia 
ło wśród nauczycielstwa żydowskiego 
ale awet tem nauczycielstwem pogar 
dzali i ze społeczeństwa żydowskiego 
wykluczali. Całą obłudę tego chwilo 
wego sentymentu oceni się dopiero na 
leżycie, gdy się pozna — w krótkich 

  

        

   

  

    

przynajmniej zarysach genezę szkol 
nictwa powszechnego dla dzieci ży 
dowskich i jego dotychczasowe dzieje. 

Z chwilą oswobodzenia ziem pol- 
skich powstały 'na terenie byłego 
Królestwa Polskiego szkoły powsze 
chne dla dzieci żydowskich. Władze 
szkolne z całą lojalnością odnosiły się 
do tych szkół i DY do nch 
wyłącznie nauczycieli ski 
całym.naciskiem podkreślam, że przyj 
mowano nawet siły niekwalifikowane 
którym następnie umożliwiono uzy 
skanie pełnych kwalifikacyj. Ten roz 
wój szkolnictwa powszechnego dla 
dzieci żydowskich był sołą w oku tych 
dla których dziecko żydowskie stało 
się narzędziem wykorzystywanem 
dla celów politycznych. 

Dziecko żydowskie i jego szkoła 
są już bowiem od kilku lat w rękach 
menerów politycznych piłką, którą 
się posługują w swoich często niegod 
nych i karkołomnych wyścigach poli 
tycznych. W) sprawach szkolnych za 

bierają głos nie nauczyciele i wycho 
wawcy, lecz ludzie, dla których polity 
kowanie stało się zawodem i jedyneim 
źródłem utrzymywania się. Kto zna 

panujące wśród Żydów partyjnietwo 
współczuje z tem  nieszczęśliwem 
dzieckiem żydowskiem mającem tylu 
opiekunów. A że te rozbite partyjki 
i frakcyjki nie mają żadnej ideologji 
ani racji bytu. to jak pasożyty żeru- 
ja na duszy dziecka żydowskiego i je 
go szkole. Każdy bowiem żyd nawet 
analfabeta i obskurent uważa, że jest 
doskonałym znawcą uprawnianym do 
zabierania głosu w sprawach szkol- 
nych. Doszliśmy na ulicy żydowskiej 
do tego, że „co głov at 
Jedna partja chce mieć świecką szko 
łę w języku hebrajskim, to druga par 
tyjka — szkołę hebrajską z domiesz 
ką religji, inne znowu frakcje szkołę 
religijną z domieszką hebrajskiego, 
jakaś frakcyjka pragnie szkoły w ję 
zyku żydowskim, a tamta — szkoły 
żydowskiej z domieszką hebrajskiego, 
ten jest za szkołą polsko-żydowską, 
ów domaga się żydowsko-polskiej 
szkoły, a gdzie zwolennicy szkoły 

polsko- hebrajskiej, hebrajsko „polskiej 
it. d. Ale teraz jeszcze następuje tru 
dność ze siopniowaniem domieszek. 
Jako przykład weźmiemy domieszkę 
religijną. Dla jednych wystarcza bi 
blja, drugim potrzebny talmud, inni 
są za umieszczeniem w programie opo 
wiadań o  rabinach—cudotwórcach. 
Kto miał szczęście a raczej nieszczęś 
cie być na szkolnej konferencji rodzi 
ców żydowskich, ten się gubił w labi 
ryncie, z którego go nawet mitologicz 
ny kłębek Arjadny wyprowadzić nie 
potrafi. Czy należy się zatem dziwić, 
że kwestja szkolnictwa dla dzieci ży 
dowskich nie została dotychczas za 
łatwiona. Dla Państwa byłoby zapew 
ne korzystniej, gdyby mogło pozytyw 
nie sprawę tę ostatecznie uregulować. 
Ustałyby powtarzające się od czasu do 
czasu żydowskie ataki prasowe tak 
w kraju jak i zagranicą przeciw czyn 
nikom państwowym. O najlepszych 
chęciach naszych Władz szkolnych 
świadczy fakt, że zarówno Minister 
stwo Oświaty, jai: i Kuratorowie szkol 
ni przyjmują delegacje żydowskie, 
wysyłają reprezentantów na żydow 

skie zjazdy nauczycielskie i oświato 
we, aby w ten sposób zapoznać się z 
postulatami ludności żydowskiej-w 
zakresie szkolnictwa. Ё Ё 

Niestety! Po každej takiej delega 
cji, względnie zježdzie przekonywują 
się władze szkolne, že z Žydayii do 
ładu dojść jest b. trudno. Každy objek 

  

          

  

  

  

tywny obserwator zrozumie odezwa 
nie się jednego z b. ministrów oświa 
ty do delegacji żydowskiej, która in 
terwenjowała w sprawach szkolnych. 
„Panowie — odezwał się Minister — 

  

już dzisiaj przyjmuję trzecią delega * 
cję Żydowską w tei samej sprawie, 
każda delegacja przedstawia siebie ja 
ko jedynie uprawnionych reprezentan 
tów żydowskich, a treść memorjałów 
każdej delegacji djametralnie od sie 
bie się różni”. 

A jak wygłądają zjazdy nauczyciel 
skie lub oświatowe? Większą część 
czasu i energji zu ra się na burdy i 
awantury językowe, bo i tu jest tyle 
programów ile delegatów, — Ofiarą 
tej nieszczerej walki o szkołę żydow 
ską pada dziecko żydowskie, a wraz 
z niem państwowe szkoły powszechne 
dla dzieci żydowskich, oraz nauczyl 
stwo żydowskie w nich zatrudnione. 

Każda partja żydowska szukała in 
nego pretekstu do zwalczania nauczy 
cielstwa żydowskiego. Syjoniści, któ 
rych reprezentuje poseł Rotenstreich, 
widzieli w nas asymilatorów, polszczą 
cych dzieci żydowskie. Sfery ortodok 
syjne zwalczały nas jako misjonarzy. 
a lewcowi bundyści nazywałi nas pa- 
chołkami rządowymi, 

Zdawaćby się mogło, że społeczeń 
stwo żydowskie, które dzięki swoim 
niesumiennym prowodyrom politycz 
nym z małemi tylko wyjątkami odno» 
siło się do szkół — jeśli nie wrogo — 
to w każdym razie nieprzychylnie. 
swoich dzieci do szkół nie posyłało. 
Ale tu przychodzę do momentów naj 
bardziej charakterystycznych, które 
w dosadny sposób wykazują nieszcze 
rość i przewrotność tych, którzy nad 
naszą niedolą teraz płaczą. Ci sami, 
którzy nadali naszym szkołom szy 
dercze przezwisko „Szabasówki*, dla 
celów partyjnych publicznie je zwal 
czali, a nas nauczycieli piętnowali ja 
ko renegeratów i zdrajców, dzieci swo 
je masowo do tych szkół posyłali. Co 
więcej! Ci sami rodzice którzy w swo 
ich publicznych wystąpieniach biada 
li, że szkoły polszczą i asymilują ich 
dzieci, przychodzili do nas i — rozu 
mie się — „w cztery, oczy'prosili nas 
abyśmy zabraniali ich dzieciom uży 
wania języka żydowskiego. Na zie- 
miach wschodnich, -a zwłaszcza, w 

tych powiatach gdzie Żydzi z dumą 
nazywają siebie ,„Litwakami* i tak są 
przywiązani do swego języka narodo 
wego, że wojewoda Kościałkowski mu 
siał ich publicznie ganić za używanie 
języka rosyjskiego, narażają się in- 
spektorowie szkół na ataki, ilekroć za 
mierzają otworzyć szkoły dla dzieci 
żydowskich, i zatrudniać nauczycieli 
żydowskich. 

Władze szkolne dobrze rozumiały 
że szkoły i nauczycielstwo żydowskie 
są pozbawione nałeżytej opieki ze stro 
ny społeczeństwa. Nie zatem dziwne 
go, że szkoły wraz z nauczycielstwem 
znikały z powierzchni. Dzisiaj jest już 
sytuacja beznadziejna. Kryzys obec 
ny spowodował komasację szkół, re 
dukcję etatów, wstrzymywanie wszel 
kich nominacji, a tem samem nie po 
może nam płacz posła Rotenstreicha. 
Śmiem twierdzić, że i obcne wystąpie 
nie posta Rotenstreicha jest także nie 
szczere. Śmieje się z nas przez swoje 
łzy. Poruszył tę sprawę w tym właś 
nie czasie, kiedy żadnych "pozytyw 
nych wyników spodziewać się nie mo 
że (a to jest właśnie jego celem), ałe 
równocześnie „politykował* bo ogło 
sił urbi et orbi, że polityka polska 
idzie w kierunku eksterminacji Ży 
dów. My nauczyciele żydowscy musi 
my odżegnać się od tych, którzy ubo 
lewają nad naszą niedolą, a z całą pe 
wnością przeżywali ,„Schadenfreude'* 
ilekroć takiego nauczyciela „asymila 
tora—renegata* spotkała krzywda ze 
strony władz szkolnych. Do Pana Re 
tenstreicha et consortes zastosujemy 
przysłowie: ,„Boże! chroń nas przed na 
szymi przyjaciółmi, od naszych nie 

przyjaciół sami się obronimy!*. 

M. Liehtschein. 

    

  

  

   

    

   

  

  

  

  

Fotografja nasza 
przez ś. p. por. 
dla zwycięzcy Challenge'u. Puhar ten ofia 
rowany przez Aeroklub francuski, zdobyty 
był poprzednio dwukrotnie przez lotników 

przedstawia 
Żwirkę puhar przechodni 

zdobyty 

EU sl dry Pak М М, ТЕ КО & оу 

Kryzys wśród inteligencji pracującej. 
Położenie inteligencji pracującej 

z każdym miesiącem staje się coraz 
cięższe, bezrobocie bowiem i trud 
ność znalezienia pracy ciągle wzrasta 
i w żadnej grupie pracowników zaw?» 
dowo czynnych sytuacja nie przedsta 
wia się tak tragicznie jak właśnie 
wśród pracowników umysłowych. 

' Gdyby chcieć sądzić na podstawit 
danych, ogłaszanych przez Główny 
Urz. Stat., możnaby wyciągnąć wnio 
sek PP "eny, w styczniu bo 
wiem 1932 r. liczbę pracowników 
umysłowych, pozostających bez pracy 
podawano na 41,071, a w maju — na 
48.692, a w sierpniu już tylko na 
35.048 osób, bezrobocie zatem powin 
noby się zmniejszać, 

Niestety, dzeczywistość wygląda o 
wiele gorzej. Tak np. w lipcu r. 1930 
ilość zatrudnionych podawano na 
787.646 i bezrobotnych na 193.687, 
razem 981.332 osoby. W lipcu 1931 —- 
zatrudnionych 773.199, bezrobotnych 
255.179, razem 1.028.378 osób, t. jj. 
o 4,8 proc. więcej, aniżeli w roku po 
przednim, co przy płynności masy ro 
botniczej i związanej z tem trudności 
ustalenia dokładnych liczb jest zupeł 
nie możliwe i nie nasuwa poważnych 
wątpliwości. Ale w r. 1932 mamy w li 
pcu zatrudnionych 566.491 i bezrobot. 
264.147, razem 830.638 osób, t. j. o 

197.740 csób mniej, aniżeli w r. ub. 
co stanowi o 18,3 proce. mniej. Co się 
stało z 200 prawie tysiącami pracow 
ników — niewiadomo i cyfry takiej 
zwykłym ruchem na rynku pracy wy 
tłumaczyć nie można. 

To też wniosek o poprawie położe 
nia pracowników umysłowych, wypły 
wający ze zmniejszenia się w sierpniu 
r. b. liczby bezrobotnych w porówna 
niu z majem, nie odpowiada rzeczy 
wistości i poprawa w tej mierze jest 
tylko pozorna. 

Niezależnie od wzrostu stosunko 
wego odsetka pracowników umysło 
wych wśród ogółu bezrobotnych, po 
łożenie inteligencji jest tem dotkliw 
sze, że w mniejszym stopniu może ii 
czyć ona na znalezienie pracy. We 

  

dług wykazów Państw. Urzędów Po 
średnictwa Pracy w r. 1929 na 1983 
wolnych posad, dla pracowników umy 
słowych było tylko 240, co stanowi 
12,1 proc. ogólnej ilości wolnych 
miejsc, w r. 1930 — 7,5 proc., w r. 
1931 — 7,9 proc., w styczniu r, b. 
nastąpiła poprawa, bowiem na 707 
aa e dla inteligencji było 
108, 15.2 proc., ale już w maju r. 

b. ad ten spadł do 3.7 proc, a w 
lipcu-nawet do 2,8 proc. (30 na 1.085 
wolnych miejsc). 

Do podobnego wniosku doprowa 
dza również obliczenie możliwości 
otrzymania jakiegoś zajęcia. Okazuje 
się, że w żadnej grupie pracowników 
możliwości te nie są tak znikome, jak 
właśnie w grupie inteligencji pracują 
cej. Bezrobotni liczyli bowiem na 100 
miejse wolnych w r. 1931 — 3.342 kan 
dydatów, a pracownicy umysłowi — 
6.599, a w styczniu r. b. odpowiednio 
3.310 i 6.264, w maju r. b. — 1.398 i 

  

"9.566 i w lipcu r. b. — 1.169 i 7.192. 
Ponieważ szansa otrzymania zajęcia 
jest wielkością odwrotnie proporcjo 
nalną do ilości kandydatów na każdą 
wolną posadę, przeto oznaczając licz 
bą 100 szans bezrobotnych wogóle 
(dla wszystkich grup). stwierdzimy, 

"że możliwość taka dla pracownika 
umysłowego w r. 1931 wyraża się cy 
frą 50,6, w styczniu 1932 — cyfrą40,1,, 
w maju — 14,6 i w lipcu r. b. — 16,3 
Ten szereg. cyfr w sposób dobitny ilu 
struje położenie inteligencji bezrobot 
nej. 

Jeżeli chodzi o stosunki w poszcze 
gólnych dzielnicach naszego kraju, 
okazuje się, że stosunkowo najmniej 
bezrobotnych inteligentów liczą woj. 
centralne, gdyż stanowią tam oni tyl 
ko 13,8 proc. ogółu bezrobotnych 
(11.961 na 86.845 bezrobotnych), w sa 
mej Warszawie — 15,4 proc. Drugie 
miejsce zajmują woj. zachodnie, liczą 
ce 15.9 proc. (17.718 inteligentów na 
111.300 bezrobotnych), dalej woj. po 
łudniowe — 26.4 proc. i wschodnie 
28,9 proc. 

Z. K. 

  

Prz 
niemiec 

7 do Warszawy delegat Aeroklubu 
śtryd Reinhard złożył л : 

    

  

Wystawa pamiątek 
po bohaterskich 

lotnikach. 
WARSZAWA, (Pat). Prezydjum 

Warszawskiego Towarzystwa Wy- 

staw i Propagandy Gospodarczej od 

stąpiło Aeroklubowi Rzeczypospolitej 

zupełnie bezpłatnie teren wystawowy 

celem urządzenia wystawy pamiątek 

po Ś p. por. Żwirce i Ś. p. inż, Wigu- 

rze. Dzięki uzyskani uodpowiedniego 

terenu przez Aeroklub Rzeczypospo- 

litej, oraz zważywszy, iż prawie wszy 

stkie pamiątki sprowadzono już do 

Warszawy, otwarcie jej nastąpi już 

w połowie października. 

  niemieckich i znajdował się w rękach Aero- 
klubu niemieckiego. Inne nagrody ufundowa 
li m. in. polski minister Komunikacji, au 
strjacki minister Komunikacji oraz szereg 
instytucyj niemieckich. 

  

       

  

lotników pok 
klubu niemiec 

h wieniec 
ego. 

imieniem Aero- 

Notatki ze Świata. 
— 0 KAMIENIC NA LICYTACJĘ Mys 

stawiło w Warszawie To X. 
we. Jest tę prawie czwarta część domów, 
które są obciążone jakiemikolwiek długami 
hipotecznemi na rzecz towarzystw. 

Tak więc w grudniu i styczniu będą mie- 
li spekułanei i kombinatorzy obfity połów . 
— Po krowiiach, kamienice za psie pieniądze. 

— NĄ OPON KSIĄŻKĘ H. ŁUBIE) 
SKIEGO p. „Droga na Whchod od Rzy- 
mu“ unfeścii ks. kardynał Kanowski. Motv 
wy — lekceważący stosunek do obrządku 
wschodni obrażające uczucia katolickie 
opi pracy nad przywróceniem jedności 
kościelnej na Wschodzie 

— WOJEWODA GRAŻYŃSKI CONTRA 
WŁADYSŁAWi STUDNICKI — sensacyjny 

      

    

    

proces o zniesławienie rozpocznie się w po- 
niedziałek w Wiarszawie. P. Władysław Stud 
nicki swego czasu, an zebraniu komisarzy 

spraw spisowych w gmachu ministerstwa 
wewnętrznych nazwał wojewodę Graż 
go „największym szkodnikiem. państw. 
Proces odbędzie się z oskarżenia prokuratu 
ry. Włśród świadków p. Studniekiego figu- 
rują  Korfanty i b. poseł Ulitz, oskarżony 

o szpiegowstwo 
— MANIFESTACJE  ANTYBELGIJSKIE 

miały miejsce w Krefeld pod hasłem przyłą- 
czenia z powrotem do Niemiec terytorjow 
belgijskich Eupon i Maluredy. Na zjeździe 
odczytano telegarmy v. Gayla i Śchleichera. 

— NEUE FREIE PRESSE, wielki dzien- 
nik wiedeński przechodzi w.aściwie w ręce 

francuskie, gdyż paryska „Agence Econs- 

mique et Finasiere" nabyła 51 proc. akeyj 

— ATEŁIER DŹWIĘKOWE W. WATY- 
KANIE powstaje dzięki żywemu zaintercsn 
waniu Papieża Piusa IX zdobyczami techni- 
ki nowoczesnej. Auta, samołoty, radjo, ma- 

ją dziś zastosowanie w Watykanie, obecnie 
chodzi o produkcję filmów, któreby służąc 
kościołowi, stały jednocześnie na wysokim 
poziomie. Tak operatorami, jak i aktorami 

  

   

  

   

, będą księża. Grupa duchownych, wyjechała 
do Hołływood w celu odpowiednich stud- 
jów. 

— BIABRITZ DO SPRZEDANIA! — Oto 
tragiczny finał miejscowości, która w latach 
powojennych zrobiła karjerę najmodniejsze), 
najluksusowszej i najdroższej  „łuszezarni 
złota* z amerykańskich miljonerów i miej- 
seowych spekulantów, którzy na wojnie po 
robili fortuny, Dziś. bankructwo— zamknię- 
te kasyno, puste hotele, bezrobotne kokoty. 
Chcą za tą budę niedrogo — dziesięć miljo- 
nów, ale niema amatora. — Jaka siła ściąg- 
nie do Europy amerykańskie dolary.. 

— BISKUP Z METREM TAŃCÓW, PRZED 
SĄDEM pa n opierali się o słuszność 
swego słanowiska. Syndykat nauczycieli tań 
ców modnych wystąpił do sądu o odszkodo- 
wanie „za straty moralne i materjalne* z 
ra biskupiego zakazu uczęszczania na naa 
kę najnowszych przebojów. Pozwany bis- 
kup Campares Dupare bronił się powołując 
się na opinje wielu członków Akademji 
Nieśmiertelnych. Tem oryginalny proces za- 
kończył się oddaleniem skargi tancr V. 
gdyž biskup wykonywat tylko swoj obowią- 
zek duszpasterski. 

      

   
   

  

   

        

   

  

   

  

    

    

   

  

23043473)! 

Wręczenie Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej odznaki C.i. W.F. 

    

Prezydent Rzeczypospolitej przyjał 
delegację Centralengo Instytutu Wychowa- 

yła Mu honoro- 
wą oficerską odznakę instruktorską CG. !. 
W. F. и 

  

    

    
   

  

Na ilustracji naszej 1 od lewej: kpt. 
Szurchiewicz, płk. dr. wicz, dyrektor 
CIWIF., kpt. Lub instruktor oraz 
ppłk. dr. Krzyski i 2 ektora P. U. 
WEF. BPW. 

Nożycami przez prasę. 
Rzecz nieunikniona, 

„Słowo Polskie* wypowiada się 

w sprawie odprężenia gospodarczego 
które obserwujemy jako wypadkową 
przedewszystkiem wysiłków rządu, o 
raz, dość słabego zresztą, echa mniej 
lub więcej sztucznej akcji poprawie 
nia konjunktury na Zachodzie. 

„Przejawy omawianego odprężenia, któ 
re wprowadza w silne zdenerwowanie naszą 
„państwowołfwórce: ę, zmuszoną do 
stwierd i         

  

jawy, powtarzamy, należ 
bardzo ostrożnie i powściągliwie 
naiwnością twierdzenie, że przejawy te 
naczają początek końca kryzysu wogóle. 

Nie przymykając oczu na pożądane i do- 
raźnie pozytywne skutki odprężenia, pamię- 
tać należy, że kryzys, który przeżywamy, jest 
wyrazem przesilenia się dotychczasowego ty 
pu ustroju gospodarczo-społecznego, oparte: 
go na systemie iiberalnie kapitalistycznym. 
że takiego ki u nie przezwycięży ani chwi 
lowa tendencja zwyżkowa na rynkach finan- 
sowych, ani obniżka cen artykułów pierw- 
szej potrzeby. 

Odprężenie, którego jesteśmy świadkam:, 
stanowi natomiast. bardzo pożądane „respi 
ro“, daje okres „wytchnienia* i stwarza do 
godniejsze warunki, które winny być w peł- 
ni wyzyskane, aby przystąpić do rzeczywi- 
stej i pełnej likwidacji degenerujących form 
wolno-kapitalistycznej gospodarki, Fkwidacji 
jedynie zdolnej organicznie opanować i usu 
nąć kryzys, z form tych zrodzony”. 

Wyższe wykształcenie. 

„ILK.C.* zamieszcza szereg obraz- 
ków z życia akademickiego, z któ- 
rych dwa najbardziej charakterysty- 
czne wyjmujemy: 

„Przed kilku dniami na redakcyjnem biur 
ku zastałem trzy listy. Wszystkie zawierały 
jednakową prawie treść 

„Proszę Pana o umieszczenie w „Кигуе- 
rze* załączonych ogłoszeń, bo inaczej nie 
będę mogła przyjechać do Krakowa”. A na 
osobnej kartce też prawie jednobrzmiące 
teksty: „Akademiczka poszukuje mieszka- 
nia, lub utrzymania za lekcje”. 

Dziwna rzecz: ani jeden z tych listów 
nie przyszedł pocztą. Wszystkie na kopercie 
nosiły dopisek: przez grzeczność. ' 

* + * 

„Wi mrocmej sali czytelni Bibljoteki Ja 

  

Byłoby . 
01- 

   
   

  

   

          

  

      

  

giellońskiej spotykam dawnego kolegę, kio-, 
ry równocześnie ze mną zaczynał studja. 
Witamy się serdecznie, wychodzimy na kurż 
ganek, aby zaręcnić kilka słów. Słucham 
jak mówi: 

— „Zrobiłem* już pięciu doktorów, nie 
sam jeszcze doktorem nie jesteyi. Pracę od- 
dałem przed rokiem, ale nie mam z cze 
go żyć i nie mam na zapłacenie laksy za 
ocenę pracy i egzamin. Może ty między 
swymi znajomymi. znajdziesz . bogatszego 
„jołopa”, co chciałby zostać doktorem. Na- 
piszę mu pracę. Moje specjalności: historja, 
ekonomja i literatura polska i niemiecka. 
Jeszcze muszę zrobić conajmniej trzech in- 
nych doktorów, zanim mnie Magnificus ob: 
darzy tym samym tytułem". 

Przyrzekłem mu służyć bezinteresownem 
pośrednictwem, jak dotychczas, bez skutku. 

Dwa krańcowe etapy — początek 
i koniec studjów. Zaczyna się od inse 
ratów i poszukiwań w prasie, by po la 
tach rujnującej pracy poszukiwać śro 
dków utrzymania drogą nabytych w 
ciągu tych lat znajomości... Na nic tu 
inteligencja, na ńic rzetelna wiedza 
— bo niema kryterjów, niema norm 
społecznych, któreby elicie zapewniły 
właściwe jej miejsce, bo na giełdzie 
i sprycie oparty dzisiejszy porządek 
świata na wszelkie „istotne wartości* 
gwiżdże. 

  

  

      

Są jeszcze posady. 

„Nasz Przegląd, — Co interesuje 
tych źle odzianych i źle odżywionych 
ludzi, którzy tłoczą się przed nalepio 
nemi na murach gazetami? Nie polity 
ka, nie wypadki, nie zgrabne feljeto- 
ny! — Szukają niespokojnemi oczami 
gdzie na ostatnich stronach petitem 
wydrukowano: „Posady zaofiarowa- 
ne; 

„Co przynosi ta rubryka? Czy 
jeszcze „posady zaofiarowane?* 

Najczęściej — poszukuje się agentów, 
pośredników, tych, którzy mają szukać ku- 
pujących. W, rzeczywistości ogłoszenia o po- 
sadach „zaofiarowanych* — są inseratami 
ludzi, szuka cych posad, zbytu. Ludzie bee 
posady odwołują się do osób bez posady — 
aby razem poszukać zarobku. Posad kon- 
kretnych, solidnych, prawdziwych — prawie 
nie widać. Przeważnie — chodzi — o „lufi- 
geszefty”. Choć — trzeba przyznać — że zda 
rzają się wyjątki: Trafia się niekiedy posada 
solidna. Oto przed kilku dniami czytałem, że 
ktoś szuka „mamki czystej i zdrowej”... 

Tak, pocieszmy się: — został nam 
jeszcze dział produkcji, na którym 
kryzys jeszcze nie położył swej łapy... 

* jim. 
EERDOZDYDERZTZZIK OOOO WETO CACECZOWEZYZA 

Rozkład jazdy autobusów 
Wiłno — Lida 

przez Werenów — Bieniakonie. 

Odjazd z Wilna godz. 7 rano i 5 pp. 
Odjazd z Lidy godz. 7 r. i 430 pp. 

istnieją 

  

  

  

   

  

Coś niecoś 
o zawodowcach. 

A więc stało się! Polski Związek 
Tenisowy ulegając naciskowi opinii 
sportowej musiał zgodzić się na zezwo 
lenie meczu Tilden — Tłoczyński w 
najbliższą niedzielę. Ma to być t. zw. 
„mecz pokazowy”, nie wątpimy jed- 
nak, iż walka będzie prowadzona na 

  

      

serjo i według wszelkich zasad fair 
play. 

A więe pierwszy wyłom w chiń- 
skim murze, dziełącym zawodowców 

    
i amatorów, został już dokonany. Oby 
ten pierwszy krok Związku Tenisowe- 
go stał się początkiem rewizji dotych- 
czasowych pojęć o amatorstwie i za- 
wodowstwie, pojęć już stanowczo prze 
starzałych a co najważniejsze — nie- 
życiowych. 

Zawodowiec! Wyraz ten, zdaniem 
purystów sportowych, jest czemś po- 
gardliwem, czemś co'ma rzekomo ob 
niżać poziom wyczynu sportowego, po 
nieważ dana jednostka czerpie z upra 
wiania sportu środki do egzystencji. 

Jak widzimy z powyższego okre 
ślenia łączy ono w sposób alogiczny 
ocenę wyczynu i jego przyczyny. War 
tość wyniku nie jest przecież uzależ 
niona od pobudek, które go wywołały. 
Rekordowy czas np, na 100 mtr. nie 

zmieni się od tego, czy zawodnik po 
ukończeniu dystansu otrzyma lub nie 
otrzyma wynagrodzenia pieniężnego. 

Przesądowi o zawodowstwie zada 
ła decydujący cios dyskwalifikacja 
Nurmiego. Człowiek, o którym można 
powiedzieć bez przesady. że był sym 
bolem lekkiej atletyki, został zdyskwa 
liftkowany i potępiony jako zawodo 

wiec. 
Dyskwalifikacja ta oczyiwiście nie 

zdarła uroku z Nurmiego. Biegacz fiń 
ski pozostał, jak poprzednio, wiełkim 
sportsmenem. Jednak wykazała ona 
absurdalność stosowania obecnie wy 
magań czystego amatorstwa, a to z 
tej prostej przyczyny, iż obecnie wy 
niki sportowe są tak wyśrubowane, 
że osiągnięcie .ich szczytów, możliwe 
jest tylko w wypadku pędzenia spec 
jalnego trybu życia przez zawodni- 
ków, co z kolei uzależnione jest od 
dobrobytu materjalnego danej jedno 
stki. 

  

Nieżyciowość przepisów o „czy 
stem amatorstwie* t. j. wykluczają 
cych jakąkolwiek korzyść materjalną 
z uprawiania sportu, jest tak wyraź 
ną że koniecznie domaga się reformy 
Żądanie od wybitnych sportowców 
czystego amatorstwa jest poprostu nie 
realne, gdyż stosowane konsekwent 
nie pociągnęłoby dyskwalifikację oko 
ko 80 proc. gwiazd sportowych! 

O ile nieuznawanie wyczynów spor 
towych zawodowców miało ongiś pe 
wną nikłą podstawę, to zakaz wspól 
nego startu amatorów z zawodowca 
mi nigdy nie mógł być uzasadniony. 
fo np. przeszkadza Tłoczyńskiemu 
grać z Tildenem? To że Big Bill otrzy 
ma wynagrodzenie za grę? Ależ każ 
dy wybitny cudzoziemiec tenisista np. 
Cochet nie będzie się fatygował do 
Warszawy by grać gratis, Tilden do 
staje pieniądze jawnie, a inni — po 
kryjomu. 

Dobrze się więc stało, że Związek 
Tenisowy, zdecydował się zerwać z 
dotychczasową obłudą zezwalając na 
mecz z Tildenem. W pierwszym dniu 
odbędą się spotkania: Tilden—Niisse 
lin, Najuch—Barnes oraz double Ame 
ryka (Tilden—Barnes) Niemcy 
(Najuch—Niisselin). W niedzielę obok 
meczu Tilden—Tłoczyński odbędzie 
się spotkanie Najucha z Niilsselinem 
i double: Tilden, Najuch — Niisselin, 
Barnes. 

Tłoczyński po meczu z Tildenem 
nie przestanie być amatorem a jedy 
nie zyska, zaznajamiając się z arka 
nami sztuki tenisowej u jej, obecnie 
najlepszego, reprezentanta. 
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mu się podoba. 

WKRO1CE W KINIE „PAN“ 
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"WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Skazanie na Śmierć szpiega. 

W dniu 7 b. m. nowogródzki sąd 
okręgowy na sesji wyjazdowej w. Ba- 
ranowiczach rozpatrywał w trybie do 
raźnym sprawę przeciwko mieszkań- 
cowi wsi Klidzienięta pow. oszmiań - 
skiego 26-letniemu Szymonowi Kościu 
kiewiczowi, oskarżonemu 0 uprawia- 
nie szpiegostwa na rzecz państw 05- 

LEWO   

ciennych. Po udowodnieniu winy in- 
kryminowanej sąd skazał Kościukie- 
wicza na karę śmierci przez powiesze 
nie, Skazany przyjął wyrok ze spoko- 
jem. Obrona odwołała się do łaski 
Pana.Prezydenta. Wyrok zostanie wy 
konany prawdopodobnie w dniu 8 b. 
m. rano. 

  

Dziś i dni następnych monument. film produkcji amerykańskiej 

Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE 

NATCHNIENIE 
z Gretą Garbo ' Lewis Stonem w roli głównej 

wkkóTcE $ewilia, miasto miłości 
z Ramonem Novarro w roli głównej. 

| UWAGA: W dniu 9 b. m. kino nieczynne. 

  

Aresztowanie pod zarzutem 
bigamii. : 

Z polecenia wladz śledczych w Lidzie а- 
resziowąna została pod zarzutem bigamji 70 
ma b. podoficera 77 p. p., a obecna małżen. 
ka urzędnika radjestaeji wojskowej w Li- 
dzie p. Bancewiczowa vel Michalikowa. 

Tragiczny wypadek podczas 
piłowania drzewa. 

Wiezeraj rano podczas wyrębu drzewa w 
łesie należącym dc wsi Faraniszki, gm. ost- 
rowskiej spiłowane drzewo runęło na sto- 
jacych w pobliżu włościan Marcina Dłeea i 
Aleksandra Malinowskiego. Kloc zmiażdżył 
Dłecowi czaszkę, zaś Malinowskiemu pota- 
mał żebra. Obu włościan w słanie ciężkim 
odwieziono do szpitala w Ostrowcu. (e) 

Zabita przez piorun. 
T01letnia Marja Kretowicz mieszkanka 

wsi Ostrowo, gminy budsławskiej udała się 
w ubiegłą niedzielę do kościoła i od tego 
czasu zaginęła. 

Depiero w dniu wczorajszym znałeziono 
w polu pod stogiem siana jej zwęglone 
zwłoki. Okazało się, że w drodze powrotnej 
chcąc ukryć się przed burzą staruszka sehn 
wała się pod kopą siana w którą później 
uderzył piorun zabijając ją na miejscu. 

Ujęcie komunistów. 
` W. pobližu wsi Zarebiany w rejonie Кох 
drowicz aresztowano 
Jana 

  

Ignacego Kołysz у 
Bućkę i Piotra Krawczuna  oskarżo- 

systematyczne upr: nie działalnos 

ycznej wśród wł an. W mies”- 
kaniu znaleziono bibułę antypaństwową. 

  

        

Na wodę! 

  

W! Dunkierce spuszczono na wodę nowy 

kontrtorpedowiec marynarki francuskiej 
„Vauguėlin“. 

Ilustracja nasza przedstawia moment spu 
szczenia na wodę tej pięknej jednostki mor 
aSkiej. 

  

  

Rudziszki. 
AKADEMJA KU CZCI SZOPENA. 

Przed kilku dniami w gmachu szkoły po 
wszechnej w Pałukni, gm. rudziskiej pow. 
wileńsko—trockiego odbyła uroczysta 

  

się 

akademja ku uczczeniu pamięci wiekopom- 
nego kompozytora Szopena. 

Na akademją złożyło się puzemówie 
ne przez miejscowego kierownik: 

Prelegent zaznajomił 
Szopena, oraz pod- 

jego zasługi i ciężką pracę dla mu- 

Po przemówieniu — wszyscy obecni 
a oddania hołdu Genjuszowi powstań ze 

swych miejsc. W! drugiej części akademji 
przez miejscowy amatorski zespół — poi 
kierownictwem i reżyserją p. A. Naumowicza 

stały odegrane 2 komedyjki. 1) Zagłoba 
em i 2) Kominiarz i Młynarz. Obie sztu 
wykonano bardzo dobrze — zwła: 8 
nialy się panie Szyniecka, Dajnowska, 
sa oraz panowie Naumowicz i Szuszyń 

              

  

   
   

    

  

    

     
   

  

     

ieszczając krótkie sprawozdanie z uro 

i, która już żywy oddźwięk znalazła 

„zdobywało? — uważam za swój obo- 

wiązek wyrazić uznanie orgamizatorowi aka. 

demji wójtowi A. Bokszańskiemu, który z 

niezmordowanym zapałem pracuje dla społe 

czeństwa | samorządu. „ru“ 

Twerecz (pów. Święc ) 
MIŁA IMPREZA. 

Koła B. W. i R. oraz LOPP. w Twere- 

czu zorgamzowały w dniu 25 września b. r. 

miłą imprezę w postaci wiczornicy. Na pro 

gram jej złożyły się: przedstawienie p. L. 

„Nie mów hop, až przeskoczysz“, deklama- 

cja wierszy Syrokomli: „Lalka” i „Kradzic- 

ne* oraz tańce. 4 

Artyści — amatorzy wywiązali się ze swe 

go zadania nadspodziewanie dobrze, o czem 

świadczyły kaskady śmiechu licznie zebranej 

publiczności i gromkie brawa. Lekki humo 

rystyczny nastrój publiczności, wywołany 

ładnie odegraną komedyjką nabrał poważ- 

niejszego zabarwienia pod wpływem słów 

naszego „lirnika* Syrokomli dzięki ładnej 

deklamacji p. Błażewicza, naucz. w Andrze- 

jówce, który jest na tut. terenie nieprze 

nionym mistrzem w interpretowaniu swoim 

miłym głosem myśli i uczuć, zaklętych w 

słowa poezji. ь 

O trzecim punkcie wieczomicy, t. j 
zabawie tanecznej niema czego się rozp 

wać, gdyż każdemu wiadomo, jak ochoczo ‹ 

dziarsko umie nasza młodzież bawić się pięk 

nie aż do rana. Jot-Ka. 

Z pogranicza. 
Zatrzymanie przemytników. 

Ubiegłej ncey w rejonie Rudziszek та- 
trzymano trzech podejrzanych - osobników, 

którzy przedostali się nielegalnie na teren 

polski. Zatrzymani okazali się przemytnikami 

i przemycali trzy worki tytoniu litewskiego. 

Przemytników skierowano do dyspozyeji 
władz śledczych. 

Odpowiedzi redakcji. 
P. Otto Hedemann. Oczywiście, 

że nazwisko Pana jest znane jako au- 

tora ,„ Powiatu Brasławskiego'. — Co 

do artykuliku to zbyt osobisty, by mo 
żna go było drukować. Natomiast wy 
jatki z owej pracy o pow. dziśnieńs- 
skim — to by nas interesowało. 

   

  

    

2 

    
  

KOR ZB RAW LB B RSKI 

Skrzynka ze złotem i brylantami. 
Umierający Karol Tref. Nieznany gość z Krakowa. Magiczna skrzynka z drogocennym 

skarbem. 

Połicja śledcza miasta Wilna prowadzi 
cbhecnie dochodzenie w sprawie niezwykle 
sprytnego i: pomysłe o oszustwa, ofi 
którego padła mieszkanka Wilna niejak: 
Liza Matykańska zamieszkała przy ul. Szpi- 
talnej. 

Dzieje tego pomysłowego oszustwa przed 
stawiają się następująco: 

Przed kilku laty narzeczony Matykańskiej 
Dawid Gertjan, znany pod przezwiskiem „K: 
rola Tre skazany zostal na 6 lat ciężkie- 
go wi nia za zabicie na rozkaz członków 
pewnej organizacji niejakiego Kljasza Guv- 
wicza, znanego pod przezwiskicm „Wysakie- 
go”. Gortjan siedział narazie na Łukiszkach, 
lecz niedawno przewiczicny ł do Krako 
wa, gdzie ma udbyć re 

W] tyeh dniach de m 
skiej zgłosił się jukiś prz 
brany csobnik, i oświadczył, że siedział wruz 
z jej narzeczonym w jednej celi więziennej 

    

    

     

   

    

  

   

  

     

  

kary 
ania Matykań- 

wwoicie zresztą u- 

  

   

i cbeenie przybył aby ją powiadomić że 
Gewijan jest bez chory i błaga ja, 

jechała do Krakowa. 
сНа na Matykańskiej silne wrž 

javu się więc długo eświadczył: 
znajomemu, że wyjeżdża wraz z nim nicz- 
włceznie. 

Przed wyj: 

      

    

    

    

    

zdem w podóż nieznajomy 
cŚwiadczył Matykańskiej, iż pe drodze bę- 

dą musieli zatrzymać się ehwilowe w Lidzie. 
ponieważ ma twin do załatwienia pewna 
dze ważną sprawę. Yelens imołens M. 
to zgodziła się. 3 

em już w drodze do Lidy towa- 
y włajemuniczył ją w swój „pił- 

    

    

  

  

i na 

    

   

  

interes ten polegał na tem, 

iż musiał cn zabrać do W) 
złote i brylanty. - 

mowy cscbnik ów dał jej Go zrozumienia, 
yka prze- 

   

  

     

    

Oto jedno z pierwszych zdjęć ruin pozo- 

stałych po ostatniem trzęsieniu ziemi w Gre- 

  

Kradzież w synago 
Skarb „szamesa” w Ołłarzu S 

drugiej żonie”. Kto dokonał 

Aron Fin 65-letni zbankrutowany kupiec 
pełnił osłatnio funkcje sługi synagogalnego 
w bożniey przy ul. Suboez 9. Marzeniem je- 
go było zaoszczędzić trcehę grosza, by za- 

pewnić spokojną starość. 
Jakoś dzięki daleko idącym oszezędnoś: 

ciom starzee potrafił uciułać weale niezły 
kapitalik, bo aż 2240 złotych. Zaoszezędzo- 
nych pieniędzy Fin nie przechowywał jednak 
w domu, ponieważ, jak sam mówił, nie miał 
zaufania do swej drugiej żony. Za kryjow- 
kę dla swego skarhu obrał więc ołtarz w sy 
nagodze i tu swoje pieniądze składał, Przez 
długi czas wszystko było w porządku, a u 

lust 
su. Pod 

e rodziny. 

   « daje pojęcie o sile wstrzą 
mi domów znalazły Śmierć    

    

dze przy ul. Subocz 
ynagogalnym. „Nie wierzyłem 
kradzieży. Przysięga na torę 

przy czarnych świecach. 

  

ryjówce nikt nie nie wiedział. 
Tymczasem przed paru dniami gdy Fin 

zajrzał znów do skrytki, skonstatował ku 
swemu przerażeniu, że mozolnie uciułane 
cszczędności uletniły się bez śladu. 

Fin przypuszcza, że kradzieży mógł do- 
konać jedynie ktoś ze stale modlących sie 
w syn ze i dlatego zażądał, by wszyscy 
medłąey się w tej synagodze złożyli uroczy- 
sta przysięgę na terę. Ž 

Pemimo tego zabiegu skarb sic nie zna- 
łazł | poszkodowany zamełdował o kradzieży 
policji, która wdrożyła dcehodzenie. 
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SOBOTA, dnia 8 października 1932 r. 
11.30: Transmisja z Warszawy. Sygnał 

czasu. Komunikat prasy polskiej. 12.20: Ptv- 
ty. 12.40: Kom. meteor. 12.45: Płyty. 13,10: 
Poranek szkołny. 15.15: Program dzienny. 
15.20: Płyty. 15.35: Transmisja z międzynara 
dowego turnieju tennistów zawodowych z 
udziałem Tildena. 16.00: Audycja dla dzieci. 
16.25: Płyty; 16.40: „Dlaczego 2X2=4%' —, 
odczyt. 17.00: Audycja dla chorych. 17.30: 
Płyty. 17.40: Wystawa radjowa w Londynie 
i Paryżu. 17,55: Program na niedzielę. 18,00. 
Muzyka taneczna. 18.30: Słuchowisko kon- 
kursowe „Nasi przyjaciele i nasi laureaci", 
18.55: Pogadanka muzyczna. 19.10: Rozma:- 
tości. 19.15: Tydzień litewski — odczyt li- 
tewski. 19.30: Na widnokręgu. 19.45: Ргазо- 
wy. dziennik radjowy. 20,00: Koncert. 21,00. 
Kóncert życzeń (płyty). 22.00: Koncert chopi* 
nowski, 2240: Chicago — ROCA „naszego, 
wychodźtwa — feljeton. 22.55: Kom. meteor 
23.00: Słuchowisko: Tad. Rittnera „Odwiedz: 

ny o zmroku*. 23.30: Muzyka taneczna. 

   

NIEDZIELA, dn. 9 października 1932 roku 

10.00: Nabożeństwo; 11.40: Trans. 
kortu WtKS. „Legja”. Mecz ter 

100 оан Apatkanie 

Transm. odsłon       
   

     

    

„40: Poranek symfoniczny z Fii- 
skiej. W przerwie pogadanka; 
at meteo „Nawożen:e 

reportaż: 12 
harm. Wi 
14.00: Komu 

    

  

       
     
   

    
świetle najnows h badań* — od 

; 14,25: Koncert pieśni; 14.45: „Zimowe 
nie ryb w hodowli* — odczyl; 

   
a popularna (płyty(; 16.00: Au- 

ycj zieci; 16 Pieśni polskie (płv- 
ty); 1645: „Kącik językowy”; 17.00: Audycja 
dał wszystkich; 17.55: Program na ponie- 
działek; 18.00: Muzyka lekka; 18.55: Organ:- 
zacje kobiece; 19.10: Rozmaitości; 1925; Słu- 
chowisko: „Marzenie i brzytwa — według 
noweli Włodz. Perzyńskiego; 20.00: Koncert; 
w przerwie wiadomości sportowe; 22.00: Muz. 
tan.; 22.55: Kom. meteor.; 23.00: Muzyka 
taneczna. 

“g 2 э ar 

NOWINK! RADJOWE. 
MUZYKA LEKKA. 

Sobotni program radjowy rozpocznie w' 
zanka mełodyj jednego z najpopularn 
szych kompozytorów muzyki lekkiej, Jar 

ussa. Miedzy in. usłyszymy trzy wal 
iedeńskie Straussa, których tytuły brzmi 

„Wino, kobieta, śpiew* i 
(godz. 12,20). 

    

   

    

   

    
   

  

   
     

    

   
lc wiedeński   

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

„ złodzi: 

Przygoda w hotelu. „Lubię oszukiwać ludzi mądrych". 

wiezienia skrzyni.do Warszawy, mogłaby do: 
krze zerobić. Propozycja była kuszącą, 
tykańska nie mogła się jej oprzeć. Wys 
thawszy więc nieznajcmego oświadczyła, 
zgadza się na propozycję, «n zaś może jej 
zaufać ponieważ jest kobietą sprytną i w 
pele rie da się łatwo wywieść. 

Po przyjeździe do Lidy zatrzymali się w 
hetciu „Dagmara*. Z hotelu nicznajomy wy- 
słał depe: do Wilna, d według jezo 
słów miała być nacesłana zynka. Po u- 
pływie kiłku godzin nadeszła Gdpowjedz. 
„Przysylem, miejcie się na baczności G.* 

za ia cstab nie upewniła Matykad- 
co do rali, którą cna odegra. 

irz raniutkc przed frentem hote- 
a taksówka i za chwilę do poko- 

j wbiegł współtowarzys: gio- 
drżącym ze wz „enia 

upragniona skrzynka przybyła i trz 
szełerówi niezwłocznie zapładć. Ni 
nie posiada przy sobie pieniędzy, więc €ży 
r Matykańska nie namy ae: się długo 
wydobyła 290 zł. i wręczyła je współnikowi. 
W kilka chwil później do pokoju wniesiono 
skrzynię, taksówka zaś szybko odjechała z 
przed hotelu. 

     

  

   

  

    
  

  

        

   
   

    

   

  

Na za 

  

      

     steam 
    

  

ety 

       

Pa obejrzeniu skrzyni towarzysz pora- 
dził jej by cna zdrzemnęła przed daleka 
podróżą, tembardziej, że cn musi wyjść na 
miaste. © 12 muszą cdjechać, więe żeby się 

nie spóźnić, czy nie zechciałaby mu pożyczy« 
zegarka. Dama dała, a on wziął i.. poszedł 

Gdy młodzian wyszedł, w różowym nastro 
ju połcżyła się M. na tapezanie hotelowym i 
kołysana marzeniami 6 prędkiem wzbogace- 
niu się zasnęła snem giębokim.  Obudziłx 
się dopiero o godzinie trzeciej. Mimo te to- 
war: jej w hotelu jeszcze nie było. Nie- 

ał Matykańską, Myśli zaczęły kot 
„ Dzień minął w naprężonem eczekiwa 

niu. Nee była niezwykle długa i koszmarna. 

Nareszcie o 5 nad ranem dnia następu- 
jącego dierpliwość Matykańskiej wyczerpa- 
ła się. Nie mając przy sobie pieniędzy, po- 
nieważ wszystkie pożyczyła owemu „tajem 

emu Dżemsowi* postanowiła otworzyć 
rzynię, wziąć kawał złeła i sprzedać, Pa 
ższym wysiłku uadło się otworzyć tajem- 

niezą walizę, w której leżała czworokątna 
skrzynka deść duża i bardzo ciężka. 

Z największą ostrożnością Matykańska 
ctworzyta skrzynię i... ka swemu przeraże 
niu zamiast złota znałazła.. 6 dużych ka- 
mieni brukowych. Niespodzianka ta była dla 
Matykańskiej tak dalece nie oczekiwana, że 
wybuchła spazmatycznym śmiechem, który 
wzmógł się jeszcze bardziej, kiecy przee 
tała znalezicną na dnie, „drogocennej* sk 
ni karikę z takim to afoóryzmem: „Lubię 0- 
Szukiwać ludzi mądrych*. 

Metykańska zrozumiała, że została oszu- 

   
      

    

  

   

   

   

   

        

    
    

    

  

    

   

  

pieniędzy nie zapcemniał i o jej złótym ve- 
garku. Za pożyczone cd znajomych pieniądze 
przyjechała do W$lna i zameldowała o swej 
ekspadzie policji, która poszukuje obecnie 

(e) poemysłowega oszusta. 

Chlubny zawód. 
Fach złodziejski wymaga wiele s 

ści i wprawy. W tym zawodzie następuje, 
jak we wszystkich zawodach kwalifikowa- 
nych tak wielka specjalizacja, że nawet istnie 

je odrębna specjalność. 

    

  

Złedziej kieszonkowy z tylnej kieszeni 

spodni. 
Gzyż taki tytuł nie napełnia was śzacun- 

  

  kiem, czyż nie brzmi równie obficie jak np.: 
minister pełnomocny rzeczypospolitej tur- 
kiestańskiej przy dworze Fuada III? 

Złodzieje oprócz szumnych nazw mają, 
podobnie jak dyplomaci pewne przymioty. 
Przywilejem przedstawiciela mocarstwa ob- 
cego jest: nietykalność. Przywilejem złodzie- 
ja jest nieuehwytność. 

Takim nieuchwytnym złodziejem 
j kieszonkowy Miekun. 

\%хузсу na policji wiedzą kio to: taki, 
a nie mogą mu ani rusz dowieść kradzieży, 
złapać na gorącym uczynku. 

N. p. 6 bm. w Sądzie Okręgowym, bro+ 
niony przez mec. Engla znów się wywinąt 
od kary. 

A nie o byle drobiazg chodziło. O całe 
500 dolarów wyciągniętych z kieszeni nieja- 
kiego Reichmana-z okazji wiecu protestacyj 
nego w synagodze w maju 1930 r. na ulicy 
Niemieckiej, jaki urządzała ludność żydow- 
ska przeciwko Anglji. 

A może Mickun w tej sprawie rzeczywiś. 
cie był niewinny?. Może policją wiedząc kitn 
jest, zbyt pochopnie go zatrzymała w tej 
sprawie? 

Wi każdym razie sąd uznał że dowodów 
dostatecznych niema. 

jest 

   

  

  

  

  

    

   

                

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie niniejszem ogłasza, że w dniu 17 pażdziernika 1932 roku o godzinie 12-ej w lokalu Dyrekcji (Wilno, ul. Wielka 66) 

odbędzie się przetarg ustny oraż ofertowy na wydzierżawienie niżej wymienionych rybołowstw: 

Wi : г 8 2 я Cena wywo- e) 
Gbj e.wt zma i ОВ ееа М Obsza Lasa Wysokość Teri 5 

> : US 22 sm A R jednostki | równa rocz- di ala ® UWAGI 

Nh О З РЕ КИН | licytacyjnej | nej tenucie SAB a 1 š 
| GC 8 dzi ZE dzierżawy „ 

Nadlešniciwie Powiecie | Gminie a zierż. ® 

: | | a. 8 

1 36 Jez. Strusto 899,54 ha. PP Brasławskiem | Brasławskim | Słobodzkiej 899,54 3000,00 900,00 Od dnia |10 lat Dla wszystkich umów 

22187 Snudy 1455,23 ha, Krewce 20,71 ha ZANA Ą | Piusk 1475,94 4000,00 1500,00 | przetargu „| rewizja cen co 2 lata 
i T akies no ala lis jnelis 2,30 1 Sdrdela Święciański Zabłociskiej 106,11 900,00 300,00 Ha ROSU DE eóZaLCY, 3 23 „ Konciažyno 88.39 ha, Astaszonki 15,12 ha, Szejnelis 2,30 ha Hoduciskiem więciańskim Zabłociskiej » L 300, ” > cen notowanych przez 

4 32 „ Oisia 15,93 ha, Zagacz 27,00 ha, Księdzowskie 17,43 ha, | e Magistrat m. Wilna. 

Možejki 67.92 PBC idea A e : е Postawskim Postawskiej 128,28 1100,00 350,00 у + 

5 38 „ „Dzisna 2395,5 ha . й |  Święciańskim Duksztańskiej 2395,50 11500,00 3000,00 ы с 

6 „ Кгошай Ka Sa USA BAI Sa T Nalibockiem | Stołpeckim | Nalibockiej 100,00 750,00 220,00 + » 

7 8 „ Siowry 0,95 ha. Aszyrynis 11,59 ha, Bałtagoła 13,75 ha, L y |= REM 
Linemark 11,92 ha, Łokajka 52.00 ha . NG Święciańskiem | Święciańskim Janiskiej 90,34 750,00 220,00 у 5 

8 19 „ Dryngis 340,0 ha, Dryngiszcze 60,0 ha . j | 5 Łyngmiańskiej 600,00 3000,00 850,00 Aika A A 

9 22 „ Krotony 862.43 ha, Kretoniszcze 68,75 ha . : % | 3 Zabłociskiej 931,18 4000,00 500,00 у я 

10 55 „ Kierocie 23,86 ha, Gieruciszki 21,86 ha. . «. . 2 | 7 Łyngmiańskiej 45,72 250,00 80,00 5 5 

11 11 „ Morgi 129,26 ha, Kotysz 26,25 ha, Wojniak 4,92 ha Trockiem | Wil.-Trockim | Trockiej 160,43 1150,00 325,00 м . 

12 13 k Oko 1.1l ha, Wirtałaukszys 2,00 ha, Szemiot 16.9 ba, | | 
niki 13,91 ha, Szulniki 13,77 ha, Birwa-Biruny 27,10 ha, | | 

iszki 15,57 ha, Purwie 11,68 ha, Myc 3,86 ha : je | Z 92,01 750,00 250,00 3 % 

13 17 iš ha, Międzyrzeckie 52,30 ha, Korwie 61,66 ha, | | x 
0 ha, Jeziorko 11,08 ha, Iłkuć-lłka 18,40 ha, | 

Biedugnia 1,39 ha . a OOO AYO OZ ATM У | ; 198,87 1800,00 600,00 2 Ч 3. 

14 . i 15,0 ha, Witrołowka 2,0 ha, Szmygoje 2,00 ha . Ё | я 19,00 300,00 100,00 % 3 

15 „ bez nazwy 2,0 ha, Ditto 3 ha, Ditto 2,0 ha, Błahodatna 25,0 ha к, i х * 32,00 250,00 90,00 х а 

16 6 „ Zielone 14,0 ha, Gulbiny 33,60 ha Wileńskiem | Е Rzeszańskiej 47,60 300,00 100,00 > = т 

17 7-a] Odcinek rzeki Wilji w Mazuryszkach 14,5 ha s | й 2 145 50,00 „20,00 у * 

18 1 s у + w Zakrecie 60,0 ha J | & m. Wilno 60,0 400,00 150,00 ь 7       
WARUNKI: 4. 

otwarcie ofert. 

I
B
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Żdziernisa r. 

  

W ofertach należy wyraźnie 

  
. Wadjum może być wpłacone do Kasy Skarbowej, a pokwitowanie wpłaty należy dołączyć do oferty lub może by 

. Koszta przetargu w stosunku %% od suny wywoławczej ponoszą osoby, które zalicytują jednostki przetargowe. 
naczyć, że warunki dzierżawy ofertowej są znane i poddaje się im bez zastrzeżeń. 

. Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta niezależnie od wysokości zaoferowanej sumy. 
ki dzierżawy można przejrzeć w Dyrekcji Lasój 

  

  

  

"w Wilnie (referat rybny) w godzinach urzędowych. 

        
przesłane w kopercie ofertowej. 

b. w obecności przybyłych oferentów w oznaczonej wyżej godzinie odbędzie się ustny przetarg poczem nastąpi otwarcie oiert. 

©, Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie. 

      
° 

Pisemne oferty na ustalonych formułarzach należy składać lub przesyłać do Dyrekcji w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg na rybołówstwo* do dnia 17 października 1982 r. godz. 12, poczem nastąpi 

      

W? najbliższych dniach podziwiać będzie 
Warszawa grę mistrzów zawodowych tenisa 
Pr. ji podajemy fotografję z n'e- 
dawno zakończonych w Berlinie mistrzostw, 
lenisistów zawodowych, w których Francuz. 
Plaa po trzy i pół godzinnej morderczej wal 
ce pokonał młodego Niemca Nussleina (na 
lewo na naszem zdjęciu). 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr na Pohulance. 
dnia 5. 10. o godz. 8 w. e po raz pierw ży 
w Wiłlnieg ciekawą komėd ję Morstina „Dzi- 
ka pszezola“, w reży. 
z udziałem pierw 

  

   

  

  

     
     

           

  

h sił komedjo 
h z pp: cką, Wiesła 

ws i Szy w pier opłanowych 
rolach, Dekoracje według projektów Makoj 
nika. Piękne suknie pań wykonała praców-, 
nia teatralna, pod kierunkiem S. Koziow- 
sk ensacją tej premjery będzie obecność 
autora na przedstawieniu. 

Sztuka będzie powtórzona w niedzielę dn. 
9. 10. o godz. 8 w. 

Pierwsza niedzielna  popołudniówka 
odbędzie się dnia 9. 10. o godz. 4 w Teatrze 
na Pohulance. Przedstawienie to wypełnt 
piękna sztuka Rostworowskiego „Przepro- 

zka w niezmienionej, doskonałej obsa- 
dzie premjerowej. 

— Niezwykle tani poniedziałek. Na po- 
niedziałkowe przedstawienie „Przeprowadz- 
ki* (10. 10. o godz. 8 w.) Teatr Pohulanka 
obniżył ceny biletów o 50 proc. Jest to jedy 
na okazja dla: szerszego ogółu publiczności, 
aby za śmiesznie małą kwotę, mogła poznać 
przepiękną sztukę Rostworowskiego i podz. 
wiać znakomitą grę naszych artystów 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 

  

   

  

  

  

    

    skich ZASP. w Wilnie, gra „Szczęście od jut 
ra" w następujących miastach dnia 8. 10. 
bm. — Królewszczyzna, 9. 10. — Stara Wilej 
ka, 10 bm. — Mołodeczno, 11 bm. — Nowv 
gródek, 12 bm. Stołpce. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Występy 
Elny Gistedt. — Wystawiona z wielkim nak 
ładem pracy i kosztów efeklowna i nadwy- 
rąz mełodyjna operetka Abrahama „Wiktor 

i jej huzar* odniosła wielki sukces arty- 
:zny i cieszy się niesłabnącem powodz*- 

miem. | SĘ 
Dziś ta operetka ukaże isę po raz.5 'z 

udziałem znakomitej artystki Elmy Gistedt. 
W! przygotowaniu „Księżniczka Czarda- 

sza ope a Kalmaana, z Elną Gistedt niez 
równaną wykonawczynią roli tytułowej. 

— Przedstawienie popołudniowe w „Łut- 
ni*. Jutro w niedzielę o godz. 4 pp. ukaże 
się na pnzedstawieniu popołudniowem po ce 
mach normalnych wspaniała operetka Ab- 
rahbam „Wiktorj i jej huzar“. 

Bilety juž są do nabycia w kasie Teatru 
Lutnia od.11 do 9 mw. 

   

        

Sala Zw. Drukarzy 
BAKSZTA 8 BEKSZTA 8 

W. sobotę dn. 9b.m. odbędzie się 

Zabawa Taneczna 
przy dźwiękach jezzbandu. 

Bufet pod własn. zarz. obficie zaopatrz. 

Całkowity dochód przeznacza się na 
zypomogi dla bezrobotnych członków | 

KINA I FILMY 

REKORD BURIANA I LAMACZA 

(Casino: „Król, to jat*). 

Gdyby jakieś zawody stworzono. o wywo- 
łanie maximum śmiechu, napewno rekordem 
podzieliliby się: reżyser Karol Lamac i aktor 
Vlasta Burian. To co się dzieje obecnie na 
sali kina „Casino“ podczas wyświetlania tam 
ich filmu „Król, to ja”, oddawna nie miało 
nic podobnego. Kinematografija czeska w 
dziedzinie farsowej skoczyła w porównaniu 
z naszą (nietylko farsową) na takie niedv- 
sięgłe wyżyny, że już nie doznajemy nawet 
uczucia zazdrości, o którem pisaliśmy kiedyś 
w związku ze świetnym „Feldmarszałkiem*. 

Wprawdzie tamto było nieco bardziej fine- 
zyjne, jeśli chodzi o charakterystykę šrodo- 
wiska, stylowość już historyczną, lekką saty- 
rę, tu jest tego wszystkiego potrosze, mniej 
może niż tam, ale ponadto taki nabój skon- 
densowanego nieprawdopodobnie humoru i 
komizmu że nasze t. zw. „boki* są w poważ 
nem niebezpieczeństwie. Mieści się to w prze 
bajecznych pomysłach uacyjnych w wy- 
zyskaniu możliwie największego danego tła, 
co zapisujemy jeśli nie całkowicie to w zna 
komitej większości, Lamacowi, a pozatem 
w grze Buriana, którego uważamy za naj- 
lepszego dziś farsowego aktora ekranu na 
świecie. Komik ten ma dzisiaj swój własny 
teatr w Pradze i olbrzymią popularność w 
bez mała — całej ojczyźnie. Nie znam dru- 
giego o równie ruchłiwej, równie wyrazistej 
mimice. A przytem co za różnorodność uj- 
mowania typów i charakterów. Jest zasła- 
nawiające, jak ten artysta potrafił wcielić 
się w dwie tak różne postacie — zdrowego 
pełnego itemparamentu wagabundę z plebsu 
i trwożliwego, arystokratycznego degenerata. 
Jak mimo identycznego wyglądu zewnętcz- 
nego, rozpoznajemy w „każdym z łatwością 
zupełnie odrębną indywidualność. Tak zmie 
niać się może tylko niepospolity artysta. 

Nie chcę uprzedzać wrażeń czytelników 
i opisywać którychś poszczególnych tricków, 
czy sytuacyj komicznych, stwierdzam, że są 
niezrównane. Resztę niech sprawdzą Państwo 
osobiście. Dodam tylko, że chyba nigdzie 
jeszcze tak nie wykpiono królewskości wraz 
z jej wszelkiemi akcesorjami i całym anach 
ronizmem, jak tutaj. Biedni są ci nieliczni 
u nas, ee których los na ten film 
zapędził. azy ubolewania Koledze r: - "ek zentowi Z... 

    

   

  

      

       

 



KRONIKA 
Dziś: Pelagji. 

Jutro: Dionizego. 

Wachod s(onca — g. 5 m. 35 

Łachód + — ж 4m, 38 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 7/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach; 772 

Temperatura średnia + 5° С. 
@ najwyžsza -- 12° С. 

2 najniższa + 2C 

Opad: — 

Wiatr: cisza. 

Tendencja: silny wzrost 

Uwagi: pogodnie, rano mgła. 

Przywidywaniu przebieg pogody dzisiaj w 
dniu 8 października według PIM. 

Po rannych mgłach lub oparach dniem 
pogoda słoneczna. Nocą miejscami przymroz- 
ki, w dzień temperatura 12—15 stopni. Sła 
be wiatry wschodnie. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Kelizje z przepisami administracyjne- 

mi. Wi ciągu ubiegłego miesiąca poszczegól- 
me komisarjaty P. P. sporządziły 2080 pr 
tokółów za rozmaitego rodzaju wykroczenia 
natury administracyjnej. Najwięcej protokó- 
łów sporządzono z enie porządku pu 
blicznego. Wiinnych pociągnięto do odpowie- 
dzialności karnej. 

    

  

     
  

MIEJSKA. 

Tablice orjentacyjne na przy- 
stankach autobusowych. W począt- 
kach przyszłego tygodnia zostaną u- 
stawione na przystankach końcowych 
i węzłowych tablice orjentacyjne, in- 
formujące publiczność o czasie kurso 
wania autobusów. 

— Trzeba obniżyć komorne! W, ostatnich 
właściciele domów 

  

   

  

  

  

   

czasach coraz częściej 
motywując ciężki stan w jakim się znajd 

podnoszą. iż lokatorzy nie płacą w pow 
nym odsetku komornego. Niewątpliwie wy- 

padki niepłacenia komornego są częste. Wy- 
mikają one jednak nie ze złej woli lokatorów 

ale z tego powodu, że komorne jest zbyt 
wysokie i zabiera największą część zarob- 

ków. Obecnie notowane są częste wypadki 
polubownego załatwiania sporów o zaległe 

komorne. Właściciel domu obniża bieżące 
komorne i rozkłada zaległość na raty. W 
ten sposób zyskuje wiele więcej od tych 

  

właścicieli domów, którzy postępują rygo- 

rystycznie. 

— Dom robotniczy świeci pustkami. 
Z powodu zbyt wygórowanego komornego, 
jakie pobierał Magistrat za mieszkania w 
domu robotniczym, wielu lokatorów tego 
domu' opuściło swe mieszkania, przenosząc 
się do domów prywatnych, gdzie urządzili 
się znacznie taniej. W związku z tem Magi 
strat poczuł się zmuszonym obniżyć komor- 
me, chroniąc się w ten sposób od ucieczki 
reszty lokatorów. Komorne obniżone zostało 
© 20 procent. Mimo to w domu robotniczym 
pozostaje szereg mieszkań wolnych. Jak się 
dowiadujemy, lokale te Magistrat chce wy- 
korzystać dla pomieszczenia tam czę: 
gend miejskiego ośrodka zdrowia, a miano- 
wicie stacji „kropla mleka”. 

— Ul. Zamkowa otwarta dla ruchu ko- 
łowego. — — Опедда) otwarty 
ruch kołowy na uł. Zamkowej poc 
od ul. Królewskiej do zaułka Literackiego. 
Wykończenie reszty jezdni klinkierowej po- 

suwa się w szybkim tempie naprzód.* 
— Czy odbędą się wybory nowego ławni. 

ka. W| związku z rezygnacją I: Ło- 
kucjewskiego stała się aktualną kwestją wy- 
boru nowego ławn Coprawda istnieje pro 
jekt zlikwidowania sekcji rzeźni i rynków 
przez odpowiedni podział agend, ale projekt 
ten musi uzyskać aprobatę Rady Miejskiej. 

Przypuszczać należy, że kwestja ta zosla- 
nie rozstrzygnięta w najbliższym czasie. 

* — Dom dziecka im. Marsz. Piłsudskiego. 
Magistrat m. Wilna w najbliższych dniach 
otrzyma w Polskim Banku Komunalnym pe 
życzkę w wysokości 100.000 złotych. Pienią 
dze te zużyte zostaną na uregulowanie dłu- 
gów powstałych przy budowie domu dziecka 
im. Marszałka Piłsudskiego na Antokolu. 

Przy sposobności zaznaczyć należy, że 
gmach ten został jużż całkowicie wykoń: 
czony i w najbliższym czasie oddany zosta- 
nie do użytku. 

— Kompresja bużdetów miesięcznych. W 
związku z nakazem władz wojewódzkich »- 
graniczenia się w wydatkach zwyczajnych 
do sumy 7 miljonów złotych, prezydent d-r 
Maliszewski wydał w dniu wczorajszym okól 
nik od wszystkich wydziałów i sekcyj Ma- 
gistralu z poleceniem zastosowania jaknaj. 
dalej idącej kompresji budżetów miesięcz- 
nych, co ma na celu zamknięcie roku bud- 
tetowego w ramach wyznaczonej przez wia 

"dze wojewódzkie globalnej sumy budżetu. 

E | : 

WIRGIL MARKHAM. 

   

  

   

     
        

    

  

    

   

    

  

  

— Roboty klinkierowe przy świetle ref- 
lektorów. Kierownictwo robót klimkieros- 
wych chcąc wykorzystać ostatnie pogodne 
dni jesieni prowadzi roboty na ul. Wielkiej 

szonem tempie. Roboty prowadzo 
4 na dwie zmiany i w tym celu dla ro- 

botników pracujących wieczorem ustawione 
'zostały reflektory, które oświetlają jezdnię 
Ulica Wielka do zauł. Szwajcarskiego naj- 
później w niedzielę zostanie otwarta dla 
ruchu kołowego. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— SK. M. A. Odrodzenie zawiadamia, iż 

w dniu 9 października o godz. 9,15 zosta 
odprawiona msza w kościele św. Ja 
Po.mszy św. zebranie w lokalu własnym 
ref. kol. Wawrzyńczyka p. t. „Pogląd Spen- 
głera na kulturę i cywilizację” 

— Zarząd Akad. Koła Łodzian w Wilnie 
podaje do wiadomości swych członków i 
członkiń, iż dyżury Zarządu odbywać się bę 
dą w lokalu Polskiej Macierzy Szkolnej, przy 
ulicy Wileńskiej N 9 w czwartki od g. 
19 do 21 i w niedzielę od godz. 11 do 138 —- 
W; bieżącą niedzielę t j. 9 bm. o godz 12 
w południe odbędzie się poranek inform 
ny 

Akademicy pochodzący i kończący studja 
średnie w Łodzi i w woj. łódzkiem, mogą się 
zgłaszać na członków koła w dni urzędowa- 

nia. 
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SPRAWY SZKOLNE. 

— Zarząd T-wa Przyjaciół Państwowej 
Szkoły Technicznej w Wilnie zwołuje na 
zdień 16 października 1932 r. w gmachu 
Szkoły Technicznej na Antokolu przy ulicy 
Holendernia 12 o godz. 12,30 Walne Zebra 
nie, na które zaprasza rodziców i opieku 
nów. 

—- Obchody nie powinny przeszkadzać 
nauce. Kuratorjum Okręgu Szkolnego z u- 
wagi ma zbliżający się okres obchodów i u- 

; ci o charakterze narodowym połe- 
ktorom i kierownikom szkół prze- 

pro ć je w ten sposób, by na tym nie 
ucierpiały zajęcia szkolne. 

  

  

    

  

WOJSKOWA. 

— Kary na opieszałych poborowych. Re- 
feral wojskowy Mag atu przesłał ostatnio 
do Starostwa Grodzkiego kilkanaście naka- 
zów karnych z wnioskiem pociągnięcia do 
odpowiedzialności mężczyzn urodzonych w 
roku 1914, którzy bez uzasadnionych przy- 
czyn nie zarejestrowali się w referacie woj- 
skowym we właściwym czasie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. po- 

daje do wiadomości członków, komunikat 
Nr 11 znajduje się do przejrzenia w lokalu 
Koła przy ulicy W$leńskiej 33 codzień w 

godzinach od 18 o 20. 
Zebranie informacyjne dla członków Ko- 

ła Wileńskiego odbędzie się w niedzielę dn. 
30 października rb. w oklalu Koła począ- 
tek o godz 11 min, 30. 

— Polskie T-wo Teozoficzne zawiadamia, 

że po przerwie wakacyjnej bibljoteka T-wa 

jest czynną w niedzielę o godz. 16 jak rów- 

nież wznawia się pogadanki filozoficzne. Po 

gadanki odbywać isę będą co dzienielę o g. 
17 w lokału T-wa Arsenalska 4 m. 10. 

— Zebranie Związku Właścicieli Śred- 
nich i Drobnych Nieruchomości m. Wilna 
— dzielnicy Kalwaryjskiej obdędzie się w 
dniu 9 b. m. o godz. 30 w sali domu 

Nr. 1 przy ul. Wiiłkomierskiej 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 

Wiilnie. W ciągu sześciu miesięcy ubiegiego 
półrocza (kwiecień wrzesień) MUZEUM To- 
warzystwa wzbogaciło swemi darami 20 nast. 
instytucyj i osób: Lejba Chejfec, Jerzy Hop. 
pen, Józef Hryniuk. Stanisław Jarecki, Zof- 
ja Kąpińska, Helena Koźlińska, Piotr Kudu 
kis, dr. Stanisław Lorentz, dr. Michał Min- 
kiewicz, Ludwik Ostrejko, Stanisława Pietra 
szkiewiczówna, Włłodzimierz Piotrowicz, pro- 

fesor Stanisław Ptaszycki, Wiładysław Rolko, 
Kazimierz. Rudziewicz, Konstancja Skirmun - 
ttówna z Pińska, Tow. Miłośników Historji 
Reformacji Polskiej w Wiilnie, ks. Franci- 
szek Tyczkowski i Zarząd Funduszu Kultu- 
ry Narodowej w Warszawie. Z ogólnej licz- 
by 89 przedmiotów, otrzymanych przez Mu- 
zeum, na szczególną uwagę zasługują: Auto- 
grafy Adama Mickiewicza w pierwszej redak 
cji — „ODA DO MŁODOŚCI* Fundusz Kul- 
tury Narodowej) i „ROMANTYCZNOŚĆ* 
(dar Stan. Pietraszkiewiczówny): Obraz Mat- 
ki Boskiej malowany na szkłe z XVIII w. i 
30 szkiców ołówkowych Bronisława Jamon- 
tta (dar J. Hoppena), Album z 65 zdjęciami 
fotogr. na 43 tablicach z rzeźb i obrazów 
Konstancji ze Skirmunttów Skirmunttowej 
(ur. 1827 zm. 1874), utalentowanej rzeźbiar- 

ki i autorki sławnychw swoim czasie „Sza 
chów”, ilustrujących zwycięstwo pod Wied 
niem (dar córki artystki, zasłużonej histo 
ryczki Konstancji Skirmunttówny); Zegarek 
męski francuski złoty, własność znakomitego 
rysownika Napoleona Ordy (dar tejże); Wa- 
chlarz z kości słoniowej, malowany odręc:- 
nie, z XVIII w. (od d-ra M. Minkiewicza); 
Obraz Matki Boskiej malowidło ludowe z 

  

    

  

     

        

  

   

   

  

  

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). _ 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Mmiejsza ze Światem. Moja włas- 
na sprawa, bezstronnie biorąc, jest 
przekreślona raz na zawsze. 

Mamy obecnie grudzień. Rok i 
trzy miesiące temu przyjmowałem we 
Franklinie sympatyczną kobietkę z si 
wiejącemi włosami. Wydaje mi się, że 
od tego dnia upłynęły wieki... 

Mam dużo czasu, więc myślę, my 
ślę. myślę... i piszę. Zdaje mi się teraz 
że wiem, dlaczego Holborn —- nie mor 
derca posłał po mnie na chwilę 
przed straceniem. Starał się być nad 
człowiekiem, lecz nie mógł oprzeć się 
chęci przekazania mi długu zemsty. 
Widocznie przewidywał, że zetknę się 
z Raffy'm i może go zgubię. A może 
tylko żartował? Może chciał mieć się 
z czego Śmiać na tamtym świecie. 

Natknął się na bieżącą kochankę 
Raffy'ego i przypłacił to śmiercią. Ju 
ki on był we Franklinie szczerze zre 
zygnowany i obojętny. Tyle tylko, że 
nim go wessała nicość, wykonał jeden 

"machinalny gest. I ja potknąłem się 

z 
a 

o Raffy'ego i muszą iść tam, gdzie 

Holborn. Ciekawe, ale czuję się tak 
samo obojętnie jak on. Zrobiono dla 
mnie wszystko, apelowano, proszono 

nawet gubernatora o interwencję. 
Wszystko napróżno. Pomimo to pogo 
dziłem się z nieuniknionem. Nie szałe 
ję. nie przeklinam nikogo, nie złorze 
czę nawet cieniom Raffy'ego. 

A propos Raffy'ego dochodzę do 
przekonania, że utarta wiara jakoby 
w nautrze najgorszego człowieka były 
jakieś dobre strony, nie odpowiada 
rzeczywisłości. Raffy: składał się cały 
z najpodlejszego egoizmu i okrucień 
stwa, i przez niego zginął Holborn i 
zginę ja. 

Ot, przeznaczenie! Ale! niech tam. 
Mogłem znaleźć mnóstwo świadków, 
którzyby dowiedli mojej niewinności 

  

i nie znalazłem ani jednego. Upłynęło- 
sześć miesięcy i o Stemholzerze zagi 
nął wszelki słuch. Rzecz prawie natu 
ralna. Ale tylko on jeden mógł zeznać 
że był fatałnego wieczora w gabinecie 
Raffy'ego. Sądzę, że gdyby wiedział o 

    

Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* S-ka z ogr. odp. 

  

KU R JE R 

pod Drohobycza (od St. Jarockiego); Foto- 
grafja powiększona z portretu sztychowego 
Jana Łaskiego (dar Towarzystwa imienia te 
goż) i inne. 

W] tymże czasie rzecz BIBLJOTEKI To 
warzystwa 38 osób i 51 instylucyj złożyło w 
darze lub nadesłało w charakterze egzempla 
rzy wymieonych 438 dzieł w 561 tt. Ofiaro- 
dawcami na rzecz Bibljoteki byli z pośród 
osób prywatnych pp.: Bossowski* Fr. Bren- 
sztejn Michał (25 tt), Cywiński Stanisław 15 
tt.), Cybulski Adam, Grzembielewski, Hleb 
Koszańska Helena, Koźlińska Helena, Kry- 
czyński Leon, Lorentz St., Morelowski Mar- 
Jan, Nieciecki Ludwik, Oskierko Franciszek, 
Oskierczanka Halina (9 tt.), ks. Rutkowsk: 
Michał, Safarewiczowa Janina (89 tt)., Sła- 
wiński K i Studnieki—Gizbert Wa:- 

Bronisław (7 tt), Śmiałow 
ski Zbigniew, Świerkowski Ksawery, Tłoma- 
kowski Janusz, Turkowski Tadeusz (121 tt) 
ks. Tyczkowski Franciszek, Uziębło Lucjan 
(16 tt.), Weytko Włacław (11 tt.), Wilcze 
Gabrjel,  Zdziechowski Marjan. Reda 
pism wileńskich „Kurjera Wileńskiego”, 
„Dziennika Wileńskiego* adsyła 
ły łaskawie w dalszym ciągu do Bibljoteki 
T. P. N. egzemplarze bezpłatne. 

Na rzecz działu RĘKOPISÓW) złożyli da 
ry pp: Łopacińscy Euzebjusz i Stanisław (I- 
sty i dokum. z XVIII w.); Szukiewicz Zyg- 
munt (formularz wojskowy Ludwika Nar- 
butta, powstańca z r. 1863); Ptaszycki Sta- 
nisław (kopje różnych dokumentów — m. 
in. z Metryki Litewskiej — tek 14); Iwasz- 
kiewicz Janusz (44 listy O,Connora de Macie 
ja Radziwiłła kasztelana wilejskiego); V 
tko Wacław (12 sztuk rękopisów i drukó 
końca XVIII w.). 

Za wszystkie dary Zarząd Towarzyńwa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie wyraža ich ofiaro 
dawcom swą serdeczną wdzięczność, nadmie 
niając, iż Muzeum w dalszych ciągu jest ot 
warte dla publiczności w niedziele w gov. 
12—2 oraz w dni powszednie dla wycieczek 
zbiorowych Po uprzedniem porozumieniu się 
z Biurem T-wa (Lelewela 8. — Tel 14 -79i. 

„ Wstep po 50 gr. od osoby; uczestnicy wy 
cieczek zbiorowych (szkolnych, robotniczych, 
rzemieślniczych, żołnierskich) płacą po 20 
gr. od osoby. Członkowie Towarzystwa korzy 
stają z wolnego wstępu. 

    

  

   

    

     

  

  

   

  

   

  

   

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Dwa odczyty dr. Melanji Lipińskiej, 

laureatki Akademiji Medycznej Paryskiej i 
instytutu Franeuskiego. W sobotę dnia 8 i Sala Śniadeckich USR. й 
w niedzielę dnia 9 października o godz. 18. 

„Skorzystajmy z okazji usłyszenia sław- 
nej uczonej, która otrzymała pierwszą nagro 
dą na konkursie międzynarodowym z histor- 
Ji medycyny w dniu 4 grudnia 1931 roku, a 
w dniu 8 grudnia egoź roku otrzymała nagro 
dę z medycyny T. Zw. „Montioyon“ Insty- 
tutu Francuskiego. : 

II odczyt — Z psychologji niewidomych. 
Jak uchronić dzieci od utraty wzroku? 

Na te, i inne pytania odpowie nasza uczona 
w niedzielę.dnia 9 października o godz. 18. 

— Wileńskie T-wo Nowoczesnego Wycho 
wania organizuje w dniu 11 października 
(wtoenk) w sali Bibljoteki Kuratiorjum OS. 
W. Włolana 10 odczyt p. dr. Michała Kap- 
pa pt. „Nowy pogląd na temperamenty i pra 
ktyczny sposób ich rozpoznawania* — Po- 
czątek o godz. 7 po poł. 

Wbtęp wołny. 

A ‚ RÓŻNE. 
— Podatek komorniany. Z dniem 15-30 

b. m. upływa termin uiszczenia opłat o dkwi 
tów komornianych. Opłaty przyjmują kasy 
miejskie. 

— Orkiestra w strojach z 1831 r. Onegdaj 
byliśmy świadkami ciekawego zdarzenia. 
Pzrez ulice naszego miasta maszerowała or- 
kiestra wojskowa z pochodniami umundu- 
rowana w strojach 1831 r. Wywołało to og- 
gromne ciekawienie przechodniów. Otóż 
okazuje się, że jest to wojsko z czasów „Księ 
žnej Lowiekiej“ filmu, wyświetlanego obec- 
nie w kinie „Helios“. 

Dowiadujemy się również, iż ta sama av- 
kiestra ma przemaszerować przez główne u- 
lice miasta dziś o godz. 5 pp. oraz jutro w 
niedzielę od 12 do 1 pp. 

— Wycofanie autobusu z linji Wilno — 
Narocz. Z powodu świąt wyznania Mojżeszó 
wego w dn. 8—9 i 10-go dziernika na 

  

  

   

  

     

    

    

  

    

linji Wiilno—Narocz zostaje wycofany aulo- , 
    bus odchodzący o godz. 1t. natomiast o ga- 

dzinie 16 odejdzie autobus do Miadzioła. Au 
tobus zostaje wycofany w tych dniach ze 
względu ma nikłą frekwencję pasażerów. 

SPORT 
Z Wilna. 

: 6 P. P. LEG. — DRUKARZ. 

Dziš w sobotę dnia 8 bm. oraz jutro w 

miedzielę dnia 9 bm. odbędzie się spotkanie 

towarzyskie w piłce nożnej pomiędzy 6 P. P. 

LEG. — DRUKARZ. 

Początek meczu w oba dni o godz. 3 p. p.* 

LEKKA ATLETYKA W! WILNIE. 

Pomimo braku większego zatmteresowa- 
nia przez władze sportowe lekką atletyką, 
ta ostatnia zajmuje czołowe miejsce w ośói 
nopolskim bilansie lekkoatletycznym. 

Powyższe unaocznia nam tegoroczna 

      

mojej sytuacji, pośpieszyłby mi z ra 
tunkiem. Nie udało się znaleźć niko 
go, kto go widział wchodzącego, czy 
wychodzącego z domu. Zbiegły port 
jer przepadł bez wieści. Peru i jego 
pomocnicy, którzy podsłuchiwali tele 
fon Raffy'ego. uciekli przed przyby 
ciem policji. Maury Ferber i personel 
szpitalny złożyli korzystne dla mnie 
zeznania, które jednak nie mogły 
mieć zasadniczego znaczenia. Nie da 
ło się również zbadać, skąd pochodził 
rewolwer, na którego kolbie pozostały 
tylko odciski moich rąk, ani wytropić 
szofera — jeżeli istniał — który przy 
wiół Stemholzera do domu Raffy'ego. 

Gdyby Raffy nie spalił wiadomych 
fotografij, możeby mi one co pomo 
gły. Kiedy powiedziałem. że zabił swe 
go brata, wyśmiali mnie wszyscy, 
oprócz sędziego. 

  

Krótko mówiąc, nie miałem na po 

parcie swych zeznań żadnych dowo 
dów. Fakt, że strzeliłem do policji, 
świadczył przeciwko mnie. Ściśle rze 
czy biorąc — za mną. Ale cóż? 

Z braku Józefiny i moje opowiada 
nie o zajściu w jej mieszkaniu nie 
znalazło łaski w oczach sądu. 

Raffy miał rację. Wsypał mnie, 
ale nie tak, jak chciał. Nie przeczał. 
że oskarży skim trupem, przeciwko 
mnie; będzie jego własny trup, nie 
Stemholzera. Dla mnie wyszło to na 
jedno. 

  

  

WAD ER OSK I 

ktacja mistrzostw lekkoatletycznych Polsk , 
w której Wilno zajmuje czwarte miejsce. — 
Mamy więc: Wiarta 147 pkt., AZS. — Warsza 
wa 146, Polonja 102, 3 p. sap. Wilno 7%. 
Po dwóch latach walk o puhar inż. Znajdow 
skiego prowadzi Warta 284 pkt., AZS. 270, 

  

Polonja 174, 3 p. sap. 117. Poza Wilnem 
znajdują się takie kluby, jak: Cracovia, Pa- 
goń, Włarszawianka i inne. wpi. 

PING — PONG. 

Dnia 8 bm. o godz. 17 w lokału „Ogni- 
Ska” (Kolejowa 19j odbędzie się mecz Ma- 
kabi — Ognisko. Uzdiał biorą najlepsi gra- 
cze Wlilna: Grodnicki i Weksler. 

Z Polski. 
POLSKA — AUSTRIJA. 

i Polska — Austrja odbę- 

      

Mecz boksers 
dzie się w najbl 

Jest to już czwarte zkolei spotkanie na- 
szej reprezentacji z Austrją. Poprzednie me. 
cze dały wyniki 10:6, 8:8 i 13:3 dla nas. -—— 
Obecnie z 

    

Wlasta Burian 
nanej podwójnej kreacji kióla 
i jego sobowtóra w doskonał. 
arcyprzebojowym filmie p, t. 

Ostatnie 
Sżwiękowe Kino | dwa dni 

CASINO 
mlalka 47, tel. 15-41. | 

jednak ograniczy się ono prawdopodobnie 
do wyniku 10:6. 

Walczyć będą następujące pary: 
Właga musza: Rogalski (P) —Erben (A), 

waga kogucia: Polus (P) — Weiss (A), w. 
piórkowa: Cyran (P) — Jaro (A), waga lek 
ka: Sipiński (P) — Weilhamer (A), waga pół 
średnia: Garncarek (P) — Fuehrer (A). w. 
średnia: — Chmielewski (P) — Baranek (A), 
waga półciężka: Karpiński (P) — Zehet- 
mayer (A), waga ci Konarzewski (P) — 
Hawlicek (A). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
DOM ZAGROŻONY RUNIĘCIEM. 

Sekeja techniena Magistratu onegdaj zo- 
stała zaalarmowana niebezpieczeństwem, ja- 
kie grozi mieszkańcom domu narożnego przy 
ulicy Wingry i Nowogródzkiej, naskutek rap 
toewnego zarysowania się ścian. 

Na miejsce wypakdu niezwłocznie udała 
sic specjalna komisja miejscka z udziałem 
przedstawicieli władz policyjnych, stwierdza 
jae, że zarysowanie się domu nastąpiło wsku 

  

    

Nad 

Król--to ja CAP OP EE 
Dla młodzieży dozwolone. 

231 (2473). 

tek podkopania fundamentów przy prowadzo- 
nych tam robotach. W; związku z tem Ke- 
misja zarządziła niezwłoczną eksmisję wszy 
stkich lokatorów zagrożonego domu i -wy- 
dała szereg zarządzeń ochronnych. 

PODRZUTEK. 

W: dniu 6 bm. w podwórzu domu Nr. 2Ł 
przy ul. W. Pohulanka* znaleziono podrzut- 
ka płci żeńskiej około 8 dni, narodowości ży 
dowskiej. Podrzutka umieszczono w przy- 
tułku „TOÓZ.*. 

KRADZIEŻE. 

W dniu 6 bm. nieznani sprawcy ża pomi» 
cą dobranego kluc. dostali się do miesz: 

i j Iniki (Wiwulskiego 29) 

adlii gotowkę oraz drobną bižuterję 
ości 550 zł. 

6 bm. nieznani sprawcy za pomo 
cą dobranego klucza dostali się na strych 

domu Nr. 3 przy ulicy Kolejowej, skąd skrąd 
li na szkodų owicz Bronisławy bieliznę- 
męską, damską oraź p ową łącznej war 
tości 500 zł. 

      
    

        

     

  

bohater niezapomnian. filmów „C. K. Feldmarszalek“, „On i jego siostra” 
i „Pod kuratelą" ukaże się na naszym ekranie w swojej nowej niezrów= 

program: Urozmalcone dodatki dźwięk. 
Początek o godz. 4, 6, 8 1 10'15 

Wobec niebywałego 
powodzenia, jakiem cieszy się ten film, Dyrekcja prosi o przybycie przed początkiem seansów. 

DZIŚ! Super-Przebój 

Złotej Serji Polski 

Romantyczny dramat Wielkiego Księcia Konstantego i pięknej Polki. 

J. Smosarska, St. Jaracz, Węgrzyn i Al. Zelwerowicz 
Zdjęcia wojsk. przy łask. współudziale szkoły podchorążych w mundur. histor. z r 1831 

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

W rolach 
głównych 

KSIĘŻNA ŁOWICKA 
Arcydzieło to demonstruje się jednocześnie z Warszawą. Wszystkie honorowe bilety nieważne. 

_ Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i niedzielę oo godz. 2-ej 

Dźwięk. ieatr świetlny Bt 

p A N by obecnej 

ul Wielka 42, tel. 5-28 

DZIŚ! 
Tfwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Nad program: 

Dfui;k. Kino - Teatr 

STYLOWY 
uł. Wielka 36. Salwy. Dowcip. 

DZIŚ! Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. Il, tel. 15-61   
   

OPAŁOWEGO 

Zamkowa 18 Wilno 
  

  

NAJODPOWIEDNIEJSZE NA NASZ KLIMAT 

DRZEWKA OWOCOWE 
dostarczają 

SZKÓŁKI DRZEW OWOCOWYCH 
KAROLA PECIO 

w folw. Starojelni, pow. Szczuczyn k/Lidy 
st. kol. Różanka n/Niemnem 

Nagrodzone Wielkim Medalem Srebrnym 
na ll-ch Targach Północnych w Wilnie 

w 1930 roku. 

Materjał pierwszorzędny. Ceny kryzys. niskie. 

Prosimy żądać cenników, 
które wysyłamy bezpłatnie 

Dla młodzieży dozwolony! 

Zupełnie nowe 
opracowanie i muzyka! 

Największy szlagier polski 

z udziałem DANIUTY ARCYSZEWSKIEJ i ZBIGNIEWA STANIEWICZA 
Dodatki dźwiękowe. — Początek seansów o godz. 4, 6 Bi 10'15, w dnie świąt. o g. 2-ejj 

Pod dachami Paryża 
marne". W rol. gi. Albert Prejean i Pola lilery. Nad program: Najn. 100% dźwięk. śmiech. Bomby humoru. 

Kohn i Kelly w najnowszej po raz pierwszy w 
Żeński bataljon śmierci. Arcyzabawna komedja-farsa w 10 aktach. W rol. gł.: Kohn i Kelly. 

Hajda trojka 
Śpiewy rosyjskie solowe i chóralne. Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

НО МУ ПМА н tou 
z żyta i owoców na drożdżach 

„VINUM“ |j|z 
Przepisy o wyrobie win jsk 

idrożdże do nabycia w firmie 

J. PRUŻAN | 
SKŁAD APTECZNY 

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

Egzystuje od 1890 roku. 

Dziśl Najpiękniejsze 100% 
dźwiękowe arcydzieło p. t. 

Arcyfilm, który triumfal- 
nym pochodem kroczy na ekran. 

wszystkich stolic świata Pieśń 

   

Hurtowa i detaliczna sprzedaż 

WĘGLA i DRZEWA 

„CENTROOPAŁ" 
Telefon 17-80 

DZIKI 

       
       

  

  

ze wszelkiemi wygodami 
DO WYNAJĘCIA 

ulica Ponarska Nr. 29 
us od 4 

tel. 9-21, 

  

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

Wilnie niewidzianej 

  

  

  

Choroby weneryczne 
, skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 

    

POGROMCY PRZESTWORZY 
zdobył uznanie całego Wilna i całej naszej prasy, bijąc rekord powodzenial 

Ostatnie dni! Śpleszcie ujrzeć! Nad program: AKTUALJA DŹWIĘKOWE. 

-E POLA 

Wielki sensacyjno-erotyczny dramat w 
12 akt. z życia apaśzy Paryża na „Mont 

dotychczas kreacji p. t.. 

W rol. gł.: czarująca OLGA CZECHOWA,. 
niezrównany MH. Schletow i art. testru 
Stanisławskiego Michał Czechow. 

Początek o godz 4, 6,8.i 10:15 

Akuszerka 

M. Brzezina. 
pizyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
lewo Gedeminowską, 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

Akuszerka 

śmiałowska 
przeprowadziła się 

ne ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gnbinet kosmetvcz* 
ny,utuwa zmarszczki, bro- 

  

  

ių dowi. kumajki i wąsy, 
* Ф ° * У ‘ ь Mieszkanie | Dr.Lukiewicz 
sześciopokojowe ы й ZAKEAD 

2 wygodami pperoby waserzie |. Elektro-Tectiniczny 
s rne moczopic 65 

PS MYNAIKGIĄ ul. Mickiewicza 44 | "ELEKTROPRĄD 
: od godz. 5—7 Przyjmuje wszelkie roboty 

Mieszkanie Ir. Bl : Ia 
3 pokoje z kuchnią ° UMOWICZ akumulatorów 

  

ич ВУУ 
dzwonki sygnalizacy|- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa komcesjonowa- 

od 9—1 i 3—8 
ZP. 2% 

Parowa farbiarnia, pralnia chemiczna, 
prasownia I gremplarnia maszynowa 

„EXPRESS“ — Wilno, tei r7-00 
farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednoczeš- 
nie odkurza ubrania i grempluje materjaly na 

poczekaniu, odparza plusze, plisuje, reperuje 
bra nia, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez 

dopłaty do domu, wykonuje wszystko 

TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 
Zwróćcie się do „EXPRESSU* — telefon 17-00 

— Proszę się przekonać! — 

  

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

Mlini dz bządić 
„KEVA' (Paris) 

Miokiewicza 87, tel. 667, od 11-1 
Ro-;1a zanie i odświeża- 
nie t.arzy. Liezenie wą- 
grów ipryszczy. Elektry- 

zacja W Z.P.58. 

      
Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 į 4—£ 

Z.W.P 

Akuszerka 

Marja LAknerowź 
grzyjmuje od 9 do 7 wiecz 
› Нса Kasztanowa 7, m. 5 

    W. Z. P. Nr. 69. 852 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
u,. Ofiarna Nr. 9 m.$t. 

„SZOPENA” 
Piwo beczkowe dla sma- 
koszów, proszę odwiedzić: 

i przekonać się. 
Nowootwarta reprezenta- 
cja przy ul. Wileńskiej 42: 
(Dom Oficera Polskiego 
v.a-v. pl. Orzeszkowej) 

Marja Dyllowa. 

  
  

Drukarnia „Zniczć, 

Sądzę, że Stemholzer pošpieszylby 
mi z ratunkiem, Zeznania moje i Jó 
zefiny o tem, co mu wyrządono, urato 
wałyby go od krzesła elektrycznego. 
Ale pewnie żegluje jeszcze po m» 
rzach południowych i nie wie, co się 

dzieje w Nowym Jorku. A może uto 
nął? 

Zastanawiam się nad przeżytemi 
perypetjami i widzę, że miałem psie 
szczęście. Ale co z tego? Inni mieli 
jeszcze gorsze. Naprzykład Teddy Bro 
vard. Człowiek strzela, a pan Bóg ku 

le nosi. Robi się wszystko, co jest w 
naszej mocy, a osiąga tylko to, czego 
nam użyczy los. Mnie przypadł w 
udziale Sing-Sing i wyrok śmierci, 
Czekam teraz na jego wykonanie. 

Ale, na szczęście dla mnie, należę 
do tych, którzy umieją się śmiać, Co 
by było warte dobro w życiu, gdyby 
go nie można było zbywać śmiechem? 
Chociaż z drugiej strony... z drugiej 
strony, może to jest jeszcze gorzej... 

  

   

  

Dziś rano miałem gościa. Dopiero 
gdy zdjął kapelusz, poznałem w nim 

przez kratę Aldricha. 
— Jestem stary głupiec — zaczął, 

nie zwracając uwagi na stojącego bli 
sko dozorcę — ale musiałem pana 
zobaczyć. Ciężko mnie to zmartwiło 
że gubernator dał nam kosza.... 

— Och, cóż znowu? Trudno było 

       
Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel, 3-40. 

a i 

spodziewać się czegoś lepszego. Taki 
gangster, jak ja... 

— Widzę, że pan bierze to filozofi 
cznie. —- Przestąpił z nogi na nogę. 
— Przyjechałem tu... 

— (Cieszę się, że pan to zrobił — 
odrzekłem — bo miałóm napisać do 
pana list, a tak rozmówimy się ustnie. 

— Tak? Gzy pan ma do mnie żal, 
panie Peters? 

— Och, nie. Zaangażowałem się z 
otwartemi oczami. I kto zapłacił ad 
wokała, i to jakiego adwokata, jak 
nie pan? 

— Tak, ale człowiek nigdy nie 
działa z zupełnie otwartemi oczami, 
tak jak mu się zdaje. 

— (o pan przez to rozumie? 

Mrugnął na mnie znacząco. Dozor 
cy nie słyszą mowy oczu. 

— (o pan przez to rozumie? — 
powtórzyłem. 

Mrugnął drugi raz. 
— Zawsze miej pan oczy szeroko 

otwarte — rzekł, — Niedopatrzenie 
może być równoznaczne ze śmiercią. 

i— Zdaje mi się, że rozumie 
odparłem, 

— To dobrze. O czem pan chciał 
do mnie napisać? 

— Idzie mi o wiadome listy. Już 
one (eraz panu niepotrzebne. Czy pan 

je ma? 
— Mam. 
— To niech pan je prześle na rę 

ce pani Hariety Mason. Ona zaś dorę 
czy je komu trzeba. 

— Dobrze. 
-— Dziękuję panu. 
— To wrzystko. Życzę panu powo 

dzenia. 
I odszedł. Powodzenia! 

Za pięćdziesiąt minut pójdę na 
krzesło. 

W pół godziny po wizycie Aldricha 
znalazłem w celi rewolwer. Nie wie 
działem go jeszcze, ale poczułem pod 
płóciennym pokrowcem wezgłowia. 
Nie wiem, skąd się tam wziął. 

Lecz wiem, jak go ewentualnie 
użyję. „Zawsze miej pan oczy szeroko 
otwarte”. Czy będzie dziś zamach na 
więzienie? Jeżeli będzie, to jestem 20 
tów na wszystko. 

Jakie są moje szanse? Z pewnością 
nie beznadziejne. Już dwa razy udało 
się uciec skazanym na śmierć z wię- 
zienia Sing-Sing, więc i mnie się uda. 

Czy naczelnik więzienia wie o spi 

sku? Czy kto się już wygadał. Czy na 
czelnik czeka na moje pierwsze posu 
nięcie, żeby uszczknąć rzecz w zarod 
ku? 

Nie mam czasu. W każdym razie 
tu już nie będę pisał, a może wogóle 
i nigdy. Wszystko zależy od tego, czy 
naczelnik wie. 

      

  

KONIEC. 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.  


