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Wilno, Czwartek 13 Października 1932 r. Cena 15 groszy 
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HUGENBERG — HITLER. 
Berlin, w październiku. 

Między sojusznikami habsbur- 

skimi już dawno przebiegł czarny 

kot. Nigdy jeszcze wrogie stosunki 

między narodowcami i hitlerowcami 

nie doszły do takiego naprężenia, jak 

w dobie obecnej. Całą swą nienawiść 

skierowują obecnie hitlerowcy prze- 

ciwko partji swego byłego sojusznika 

Hugenberga. Na słupach obwieszcza 

ja „krwawą walkę* systemowi Hugen 

berga. Ich wrogi stosunek do marksi 

stów, centrum i nawet Żydów odszedł 

na dalszy plan w porównaniu z wro- 

gim stosunkiem do nacjonalistów. 

Prasa hitlerowska rzuca się i miota 

przeciwko nacjonalistom. Dr. Goeb- 

bels, wódz berlińskich hitlerowców 

opublikował rozporządzenie partyjne, 

zabraniające członkom partji czyta- 

nia prasy narodowej. Rozkaz ten był 

jawnie skierowany przeciwko orga- 

nom Hugenberga, bowiem znaczna 

część wyborców Hitlera nie może się 

obejść bez umiłowanego ,,Lokal-An- 

zeiger“. 
Zjawisko to jest podwójnie nie- 

przyjemne dla hitlerowców: 1) cierpi 

na tem zbyt ich własnej prasy partyj 

nej i 2) od czasu jak prasa hugenber 

gowska przestała sekundować hitle- 

rowcom i zaczęła na nich napadać, 

czytanie jej może się szkodliwie dla 

hitlerowców odbić na wyniku wybo- 

rów. 

Hugenberg, rzecz jasna, nie pozo- 
stał dłużny. Zaskarżył do sądu Goeb- 

belsa za nieuczciwą konkurencję i 

Goebbels został skazany na wysoką 

grzywnę pieniężną w razie powtórze- 

nia nawoływania do bojkotu orga- 

nów druku Hugenberga. To, oczywiś 

cie wywołało jeszcze większą wście- 

kłość leadera hitlerowskiego który 

nie szczędzi niepochłebnych epitetów 

pod adresem Hugenberga i jego przy- 

jaciół politycznych. 

Wielką sensacją było odkrycie hi- 

tlerowskiego „Angriff'u”, że pradziad 

wodza „Stahlhelmu* pułkownika Dii- 

sterberga był... prezesem gminy ży- 

dowskiej w Paderborpiu... Lecz i tu 

prasa hugenbergowska nie pozostała 

dłużną i ogłosiła hitlerowskiego ber- 

lińskiego emisarjusza dra Goebbelsa 

„męskiem wydawnictwem Róży Luk- 

semburg''... bowiem obaj są „drobnej 

budowy i mają semickie rysy twarzy” 

Trudno sobie wyobrazić bardziej zło 

śliwej uwagi pód adresem tak zawzię 

tego antysemity, jakim jest dr. Goeb 

bels. 

Póki „„malarze* narodowej i hiiłe 
rowskiej prasy wymieniają między 

sobą ,„przyjemne* uwagi, bojówki hi- 
tlerowskie przeniosły swój „akty- 

wizm* z zebrań partyj lewicowych, 

na zebrania nacjonalistów, systema- 

tycznie prowokując bójki i kłótnie na 
ich zebraniach. Prasa zaś hitlerowska 

dzielnie sekunduje bojowym  działa- 

niom swych bronzowych drużyn, pi- 

sze o nacjonalistach w takim tonie, 

w jakim dotychczas pisała tylko o ko 

munistach. Prasa hugenbergowska na 

tomiast która obeszła milczeniem ca- 
ły tegror hitlerowców przeciwko par 

tjom lewicowym, odkryła nagle, że 

hitlerowcy to... teroryści. Tak więc 

wczorajsi przyjaciele stali się jakgdy 

by zawziętymi wrogami. Dr. Goebbels 

już gotów jest „odepchnąć czółno na 
cjonalistów, które czasowo nam słu- 

żyło”... : 

Jednakże mylnem byłoby przece- 

niać charakter tego wrogiego stosun- 

ku j uważać, że między Hitlerem i 

Hugenbergiem powstała przepaść nie 

do przebycia. Namiętna wrogość prze 

ciwko nacjonalistom jest tylko kolej 

nym taktycznym manewrem hitlerow 

ców, pragnących podkreślić swój 50- 
€jal-rewolucyjny charakter j tem sa- 

mem zmusić do zapomnienia o usłu- 

gach, jakie okazywali oni tak zniena 
widzonemu, gabinetowi „baronėw“. 
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Jak nienaturalny jest wrogi stosu 

nek hitlerowców do „rządu arystokra 

tów* świadczyć może to, że ich frak- 

cja partyjna na 220 członków liczy 

nie mniej 35 arystokratów! — Trud- 

no sobie wyobrazić partję z bardziej 

arystokratycznym składem leaderów. 

T'o też niebezpodstawnie prasa Hugen 

berga dała hitlerowcom ironiczną ra 

dę, że skoro tak nienawidzą arystokra 

cji, jak o tem krzyczą, to przedewszy- 

stkiem musieliby wyzbyć się ze swych 

szeregów arystokratów... Hitlerowcy 

oczywista, nie upierają się z wykona 

niem tej rady, przeciwnie chełpią się 

swymi „princami krwi“ przed monar 

chistycznie usposobionym mieszcza- 

ninem niemieckim. Z okazji zaś ślu- 

bu księcia Koburskiego z księżniczką 

szwedzką rada miejska  Koburgu, 

gdzie hitlerowcy mają większość, wy 

asygnowała 1200 marek na upiększe- 

nie miasta. 

Tak _ wygląda w istocie 

wojna hitlerowców z „panami i ma- 

gnatami“. Socjalistyczne tyrady .,syn- 

dykalistycznego skrzydła” tej partji 

nie mogą zmienić jej zasadniczego 
kontr-rewolucyjnego charakteru. Nie 

rzeczy 

darmo Hitler i jego przyjaciele gorz- 

ko płaczą, że Papen „skradł ich pro- 

gram“... Kontygenty, zniszczenie u- 

mów taryfowych, uzbrojenie... jakie 

asy właściwie pozostały jeszcze w par 

tfelu Hitlera, które Papen jeszcze nie 

wykorzystał? Przyszłość wykażę na 

ile uda się jeszcze Hitlerowi socjałno- 

rewolucyjną frazeologją” zatuszować 

w oczach wyborców jego socjalno-po 

lityczną jednorodność z niby tak znie 

nawidzonym przez niego „gabinetem 

baronów* i ukryć, że walka między 

nimi trwa nie o programy, lecz o to, 

kto ten program będzie przeprowa- 

dzał... 

Częściowe wybory ostatnich cza- 

sów zdają się wykazywać, że ruch hi- 

tlerowski traci wciąż na siłe. Wszyst 

kie wybory komunalne ostatnich cza 

sów przyniosły hitlerowcom klęskę. 

Tak naprz. w dzielnicy West-Batenau 

w Oldenburgu stracili hitlerowcy 20 

proc. głosów. W dzielnicy Koóppels- 

dorf otrzymali podczas ostatnich wy 

borów do Reichstagu zamiast 822 

wszystkiego 492 głosów. W miastecz- 

ku gesseńskiem Neustadt — zamiast 

249 tylko 45 głosów.:. Wprawdzie, 

trudno jest sądzić o wyborach pań- 

stwowych według wyborów komunal 

nych bowiem wchodzą tutaj w rachu- 

bę czysto lokalne okoliczności. Jed- 

nakże przeraża paralelizm upadku hi- 

tlerowców podczas wszystkich wybo- 

rów komunalnych ostatnich czasów. 

Nie należy ignorować symptomatycz- 

nego znaczenia tych wyborów. 

Jeśli wszystkie oznaki nie łudzą, 

ta 6 listopada, po fali zwycięztw, za- 

stąpionej biegiem na miejscu (patrz 

art. moj „Bieg na miejscu“ „Kurjer“ 

z 28. 9.) czeka hitlerowców klęska. 

Byłoby rzeczą ryzykowną przedwcześ 

nie określić rozmiary tej klęski. Czy 

stracą hitlerowcy 10 proc., 20 proc. 

czy 50 proc.? — Część burżuazyjnych 

wyborców hitlerowców, spłoszonych 

ich socjalistycznemi tyradami i zado 

wolonych z rządów Papena, pójdzie 

do obozu Hugenberga, skąd przyszła. 

Część proletarjackich wyborców roz 
czarowanych „rewolucyjnym socjaliz 

mem* hitlerowców, pójdzie z komuni 
słami. Lecz masy są między partjami, 

Hitlerówcy liczą, że uda im się 

oderwać od socjal-demokratów, prze 

żywających ciężki kryzys, 2 miljony 

wyborców... W każdym bądź razie nie 

zdobędą 51 proc. wyborców. 

Dziś Hugenberg i Hitler są zawzię 

tymi wrogami i przywódca narodow- 

ców uprzedza „gabinet baronów*, by 

nie dawał Hitlerowi nawet odrobiny 
władzy. „Szaleńcom* powiada „nie 
wolno dawać nawet cienia władzy, 
gdyż mogą zniszczyć ją całkowicie". 

  

Restauracyjne plany rządu von Papena. 
Wielka mowa programowa kanclerza. 

Równouprawnienie zbrojeń. — Polityka gospodarcza. — Reforma ustroju Rzeszy. — „Z Hin- 
denburgiem dla nowych Niemiec". 

BERLIN. (Fat.) Na zgromadzeniu 
bawarskiego związku przemysłow- 
eów kanclerz Papen wygłosił z du- 
żem zainteresowaniem  Gczekiwaną 
mowę w sprawie równouprawnienia 
zbrojeń, sytuacji gospodarczej i re- 
formy konstytucji pod hasłem .,zau- 
tanie przysparza pracy i chleba. 

Kaneierz oświadczył, że przywró- 
cenie światowego stanowiska Rzeszy 
Niemieckiej jest szczytnem zadaniem 
rządu Rzeszy. Uzupełniając postulaty 
zupełnej niezależności, swobody i ró- 
wnouprawnienia Niemiec, kanelerz 
wskazał na związek zagadnienia roz- 
brojeniowego z życiem gospodarczem, 
rzucając pytanie, kto będzie lokował 
kapitały w kraju bezbronnym i zda- 
nym całkowicie na atakj. sąsiadów 
oraz przypominając okres inflacji, 
którą spowodowało — zdaniem kan- 
elerza — wkroczenie obcych wojsk 
"do Nadrenji. 

Rozprawiając się następnie z za- 
rzutami, stawianemi programowi go- 
spodarezemu rządu Rzeszy, kanelerz 
wskazał, że wbrew oświadczeniu Hit- 
łera program ten ostaje się przy zet- 
knięciu z życiem, na eo wskazywać 
ma poprawa na rynkach pracy i w 
zakresie een surowców. 

Co się tyczy polityki handlowej 
rządu Rzeszy, kanclerz nie jest zwo- 
iennikiem bezwzględnej  autarchiji, 
gdyż Niemcy nie mogą się wyrzee 

swego stanowiska w gospodarce Świa 
towej, eo jednak nie przeszkadza 
wprowadzeniu zarządzeń, niezbęd- 
nych dła ochrony rolnictwa niemiec- 
kiego. 

Zkołei kanclerz przeszedł do kwe 
stji reformy konstytucji, podkreślając 
jej znaczenie dla usprawnienia życia 
gospodarczego w Niemczech. Kane- 
lerz wspomniał tu o inicjatywie w 
tym względzie kół bawarskich i pa- 
nującem wśród wszystkich wielkich 
stronnictw przekonaniu o konieczno 
šei tej reformy, konstytucja weimar- 
ska bowiem w ciągu 13 lat swego 
istnienia wykazała niezdolność do u- 
stabilizowania stosunków w Niemr- 
czech. 

POSTANOWIENIA ZASADNICZE, 
ZAWARTE W DRUGIEJ CZEŚCI 
KONSTYTUCJI WEIMARSKIEJ, NIE 
MAJĄ ULEC ZMIANIE. JAKO PRZE- 
CIWWAGA DO GRY JEDNOSTRON- 
NYCH INTERESÓW PARTYJNYCH 
STWORZONA MA BYĆ IZBA WYŻ- 
SZA POD NAZWĄ IZBY PIERW- 
SZEJ, ZE ŚCIŚLE OKREŚLONEMI 
PRAWAMI I SZEROKIM UDZIAŁEM 
WARSTWY PRACOWNICZEJ. RE- 
FORMA DOKONANA BA BYĆ W 
SCISŁEM POROZUMIENIU Z KRA- 
JAMI ZWIĄZKOWEMI. RZĄD OD- 
RZUCA ZARZĄDZENIA, PROWA- 
DZĄCE DO BEZPOŚREDNIEGO 
LUB POŚREDNIEGO  ROZBICIA 
PRUS, NATOMIAST PRZEZ POŁĄ- 
CZENIE WAŻNIEJSZYCH ORGA- 
NÓW PRUS I RZESZY USUNIĘTY 
MA BYĆ DUALIZM, PANUJĄCY PO- 
MIĘDZY PRUSAMI I RZESZĄ. 
'TWÓRCY. KONSTYTUCJI WEIMAR 
SKIEJ ODDALI LOS KRAJU NIE- 
TYLKO W RĘCE REICHSTAGU, 
LECZ POWOŁALI INSTYTUCJĘ 
PREZYDENTA RZESZY, W KTÓREJ 
RĘKU ZNAJDUJE SIĘ ICH DZIE- 

RASTENIS KAS STN 

A Hitler ze swej strony piętnuje swe- 

go sojusznika habsburskiego. 

Lecz cóż z tego wynika? — Gdy 
Papen zastąpił demokratyczny rząd 

pruski i państwa katolickie protesto 
wały przeciwko temu, hitlerowcy pięt 

nowali centrum owych „katolickich 

separatystów* nazwą „czarnej dżu- 

my*. Nie przeszkadzało to im później 

pertraktować z tą samą „czarną dźu- 

mą“ o koalicję... Fakt ten dobitnie 
dowodzi, na ile poważnie można trak 

tować hitlerowskie tyrady. Wczoraj 

— przeciw „czarnej dżumie*, dziś — 

z „czarną dżumą”*, jutro z Papenem, 

Hugenbergiem i „czarną dżumą*. Na 

cząs wyborów zosłały przerwane dy- 

plomatyczne stosunki hitlerowców z 

„Klubem Władców*. Po wyborach 

zostaną odnowione. Walka trwa o 

podział władzy. - 

Dr. G. W. 

ŁO. OBECNY PREZYDENT RZESZY 
JEST PODWALINĄ SZEROKIEGO 
ZAUFANIA. ON TEŻ DBAĆ BĘDZIE 
O TO, ABY TESTAMENT BISMAR- 
CKA — IDEA „ŚWIĘTEGO CESAR- 
STWA* ZNÓW ŚTAŁ SIĘ NADZIEJĄ 
PRZYSZŁYCH POKOLEŃ. 

Rozprawiająe się następnie z ata- 
kami narodowych socjalistów na о- 
beeny rząd Rzeszy, kanclerz ošwiad- 
czył, że jest historycznym  tałszem 
twierdzić, że nie dopuścił on narodo- 
wych socjalistów do wzięcia na siebie 
odpowiedzialnošci. Hitler odrzucił 
ciertę, uczynioną mu w dzień 13 sier 
pnia r. b., domagając się na podsta- 
wie posiadanych 230 mandatów do 
Reichstagu powierzenia mu stanowi 
ska kanclerza. Prezydent Rzeszy nie 
zgodził się na to nie z jakichś wzglę 
dów osobistych, lecz jedynie ze wzglę 
dów zasadniczych, mianowicie z po- 
wodu, że doktryna Hitlera nie da się 
pogodzić z postułatami konserwatyw 
nej polityki, opartej na wierze. Roz- 

bieżność pomiędzy polityką konser- 
watywną, opartą o wiarę i polityką 
narodowych socjalistów nie da się 

nigdy ze sobą wyrównać. Nie można 
poniewierać większości, jak to czyni 
Hitler — oświadczył dalej von Papen 
i równocześnie poniżać demokracji 
parlamentarnej do tego stopnia, że 
zaczyna się występować z bolszewie 

kiemi rezolucjami przeciwko rządo- 
wi narodowemu. Nie umniejszając 
ofiarności tych, którzy padali dla ru- 
chu narodowo-socjalistycznego, nale 
ży przedewszystkiem pamiętać o 2 
miljonach ofiar Wielkiej Wojny. Pa- 
mięć o nich powinna stanowić właści. 
wą podstawę wspólnoty narodowej 

Niemiee. к 
Mowę swą kanclerz Papen zakoń 

czył oświadczeniem, że rząd Rzeszy 
prowadzić będzie dzieło odbudowy 
de końca, mając po temu dostateczne 
Środki i siłę. Kończące, kanclerz 
wzniósł okrzyk: „Z Hindenburgien:, 
dla nowych Niemiee!* 

Sensacyjne rewelacje 
© zamierzonej restauracji monarchji niemieckiej. 

BERLIN, (Pat). Rewelacje „„Vorwaerts* 

© oświadczeniach byłego kronprinea w spra 

wie planów restauracji monarchji w Niem- 

czech są nadał żywe omawiane w tutejszych 

kałaeh politycznych, mimo ukazania się 

wczorajszego oficjalnego zaprzeczenia. 

Kemunistyczna „Wełt am Abend* pisze, 

że niezależnie ed tego, czy wczorajsze do- 

niesienie eałkcwicie lub tylko częściowo od- 

powiada prawdzie, zwłaszcza © iie dotyczy 

to cdpowiedzialnych osobistości rządu Rze- 

szy, pewnem jest, że koła monarchistyczne 

rozwinęły w ostatnich miesiącach niezwykle 

energiczną działalność. Kronprine hył stale 

w r6zjazdach i prowadzi wytężoną działal- 

ność propagandową. Również i żona kron- 

princa hierze żywy udział we wszelkich na- 

cionalistyeznych zjazdach kobiecych. Koła 

zbliżone do kronprinca nawiązały bliski kon 

takt z Hitlerem, liczące na jego współdztała- 

nie w planach monarchistycznych. 

Według informacyj dziennika, prezydent 

Hindenburg nie jest wciągnięty w te posu- 

nięcia. Monarchiści liczą się też z ewentual- 

nościami w związku z sędziwym wiekiem 

prezydenta Hindenburga. Nastroje monarchi 

styczne wśród narodowych soejalistów są b. 

siłne, przyczem kronprinca uważa się za swe 

go ezłowieka, Główne jednak sprężyny ruchu 

naejenalistycznege znajdować się mają w 0- 

bozie niemiecko-narodowym i w Stahlhel- 

mie, przyczem szezególną rolę przypisuje się 

mjr. Pabstowi. 

Obeeny konflikt między niemiecko-naro- 

dowymi a narodowymi socjalistami dzien- 

nik uważa za manewr mający na cełu od- 

wrócenie uwagi publicznej od istotnych za- 

gadnień. 

O odbudowie monarchij: pruskiej, bawarskiej, 
wirtemberskiej | saskiej. 

MONACHJUM, (Pat). Wpychodząca w Mo- 
nachjum „Welt am Montag* przynosi sensa- 
cyjną wiadomość 0 planach Herrenklubu, 
dotyczących przywrócenia monarchji prus- 
kiej, bawarskiej, wiriemberskiej i saskiej. 
Według wiadómości „Wylt am Montag*, 
przywrócenie wymienionych monarchij ma 
się odbyć w ramach reformy ustroju Rze- 
szy, Terytorja dawnych samodzielnych ksią- 

„stewek zostaną podzielone między newopow 
stałe królestwa, Namiestnikiem cesarza ma 
zcstać kronprine Fryderyk Wilhelm. Na ее- 
sarza upatrzony został, wsutek ostatecznej 
rezygnacji Wilhelma II, najstarszy syn kron - 
princa. Reforma ma być przeprowadzona z 
wiosną przyszłego roku, po przewidywanem 
ewentualnem ustąpieniu prezydenta Hinden 
burga. 

Odroczenie prac konferencji rozbrojeniowej? 
Wykręt Niemiec. — Projekt francuski. 

GENEWA (Pat.) Przewodniczący 
konferencji rozbrojeniowej Hender- 
son odbył konferencję z Poltisem, 
sprawozdawcą Beneszem oraz sekre- 
tarzem generalnym Ligi Narodów 
Drummondem na temat obecnego sta 
nu prae konferencji. 

W/g oficjalnego komunikatu, prze 
wodniczący poinformował swych ko- 
legów, że minister spraw zagranicz- 
nych Neurath nie będzie mógł przy- 
być do Genewy, ponieważ rząd nie- 
mieecki przyjął zaproszenie ofiejalnė 
rządu angielskiego na konfereneję 4 
mocarstw w Londynie, co chwilowo 
uniemożliwia mu czynienie innych 
projektów. Pozatem komunikat głosi, 
że delegat Franeji zawiadomił p. Hen 
dersona, że delegacja francuska opra 
cowuje obecnie projekt, który, jej 
zdaniem, ułatwiłby prace konferen- 

cji. Plan ten może być jednak przed- 
stawiony dopiero za dwa tygodnie. 

Z tego komunikatu wynika, że 
von Neurath twierdzi, że przyjął za- 
proszenie na konferencję londyńską 
mimo że w rzeczywistości przyjął je 
z pewnemi zastrzeżeniami, oraz że 
rząd niemiecki udaje, że uważa kon- 
ferencję 4 mocarstw za zdecyiłowaną, 
podezas gdy niema ani pewności, czy 
konferencja się odbędzie, aui też nie 
nie jest zdecydowane co do miejsca 
i składu konfereneji. Z komunikatu 
wynika pozatem, że przewodniczący 
konferencji widzi w fakcie, że pro- 
jekt francuski będzie mógł być przed 
stawiony dopiero za dwa tygatnie, 
podstawę względnie pretekst do ewen 
tualnego odroczenia, przynajmniej 
na ten przeciąg czasu, prace prezyd- 

jum konferencji rozbrojeniowej. 

  

Herriot wyjechał do Londynu. 
PARYŻ. (Pat. Premjer Herriot 

wyjechał 12 b. m, o godz. 16.45 do 
Londynu. Premjera żegnali na dwor- 

cu członkowie rządu. Obecny był 
również ambasador Wielkiej Brytanji 
w Paryżu lord Tyrrell. 

Wspólny front Francji 
z zaprzyjaźnionemi państwami. 

GENEWA, (Pat). Przed odjazdem 
do Paryża Paul-Bońcour odbył w Ge- 
mewie szereg rozmów politycznych, 
między innemi z delegatami Małej En- 
tenty, Polski, Belgji i Grecji. Przedmio 
tem tych rozmów było ustalenie szcze 

Nowy brytyjski 
LONDYN, (Paż). Niektóre. dzien- 

niki londyńskie twierdzą, że gabinet 
angielski zaakceptował nowy brytyj- 

gółów projektu francuskiego, -wiąžą- 
cego redukcję zbrojeń z uzyskaniem 
dodatkowych gwarancyj bezpieczeńst- 
wa, w której to sprawie Francja prag- 

nie działać w śŚcisłem porozumieniu z 
państwami zaprzyjaźnionemi. 

plan rozbrojenia. 
ski plan rozbrojenia, który Mac Do 
nald przedstawi jutro Herriotowi. 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KONGRES WILNIAN — LITWINÓW. 

„Dzień Kow.* (230): Zorganizowana dnia 
8 bm. przez Związek Wilnan narada przed- 
stawicieli organizacyj zainteresowanych ap- 
robowała wniosek Związku o zwołaniu na 
3—5 stycznia 1933 r. kongresu wilnian za- 
mieszkałych w Litwie niepodległej. Zorgani- 
zowanie kongresu powierzono komitetowi, 
do którego wejdzie jpo dwóch przedstawiciel: 
Zwią wilnian, korporacji studenckiej 

* oraz związku młodzieży wileńskiej 
„Ażołas*, Wi tych dniach komitet ten ogłosi 
obszerne sprawozdanie w sprawie zamierzo- 
nego kongresu, 

ZASĄDZENIE „SZPIEGA* POLSKIEGO. 

„Echo“ (277): Wi tych dniach Sąd Wój- 
skowy rozpatrywał sprawę znanego plecz- 
kajtisowca Gaudawicziusa, oskarżonego o 
szpiegostwo na rzecz Polski. Stwierdzono, że 
Gaudawiczius zorganizował w Wilnie grupę 
pleczkajłisowców. Sąd skazał Gaudawicziu- 
sa na 10 lat ciężkiego więzienia. 

PLANY WOLDEMARASA. 

„Liet. Žinios“ (231). Woldemaras po wy- 
graniu wszystkich spraw sądowych pragn'e 
zamieszkać w Kownie. Zwrócił się on przez 
swych upełnomcenionych adwokatów do rzą 
du z prośbą o z zakazu mieszkania w 
Kownie. Wołdemaras pragnie również, by 
wydział humanistyczny uniwersytetu przy 
jał g+ w charakterze profesora historji. 

Poseł Estonji na Zamku. 
WARSZAWA, (Pat). Dnia 12 października 

o godzinie 13 poseł nadzwyczajny i minister 

pełnomocny Estonji p. Karol Pusta złożył 

Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej swe K- 

sty uwierzytelniające na uroczystej audjen- 

cji w Zamku Królewskim. 

Wi drodze powrotnej z Zamku p. Pusta 

złożył wieniec na grobie Nieznanego Żoł 

nierza. 

   

  

    

  

Nominacja. 
WARSZAWA, (Pat). Prezydent Rzeczypo- 

spolitej mianował w dniu dzisiejszym dyre- 
ktora departamentu w II 'stopniu służbo- 

wym p. Karola Kasińskiego podsekretarzem 
słanu w Ministerstwie Rorlniectwa i Reform 
Rolnych w tym samym stopniu służbowym. 
A o Na = 

Komitetet ekonomiczny 
ministrow. 

WIARSZAWA, (Pat). W, dniu 12 bm, pod 

przewodnictwem p. premjera Prystora od- 

było się posiedzenie Komitetu Ekonomiczne- 
go Ministrów. Na posiedzeniu tem Komitet 
Ekonomiczny ustalił zasadę koordynacji wy 
konywania ustaw finansowo-rolnych oraz 
przeprowadził dyskusję nad sprawami, do- 

tyczącemii bilansu handlowego. 

Konferencja dziennikarzy 
w Londynie. 

LONDYN, (Pat). Międzynarodowa Federa- 
cja Dziennikarzy na konferencji w Londynie 
omawiała rolę dziennikarzy w pracy nad 
utrzymaniem pokoju świata. Wi obradach: 
wzięli udział delegaci klubów dziennikarsk.. 
Wielkiej Brytanji, Niemiec, Polski, Austrji,. 
Belgji, Franeji, Grecji,  Whgier, Rumunji,. 
Szwajcarji, Czechosłowacji, Brazyłji, Hisz-. 
panji, Hołandji i Danji. Obecni byli także. 
przedstawiciele Międzynarodowego Biura 
Pracy i londyńskich stowarzyszeń korespon- 

dentów zagranicznych . 

  

Manis, 

Wstepny krok. 
TOKJO (Pat). Ting-Shi-Yuan, nieoficjal 

ny reprezentant Pu'Yi, ostatniego przedsta- 
wiciela chińskiej dynastji mandżurskiej, spra 
wującego obecnie zwierzchnią władzę w 
Mandżurji, dał do zrozumienia, że uniezależ- 
nienie państwa mandżurskiego ma być je- 
dynie krokiem wstępnym do przywrócenia 
monarchji w Chinach.  Emisarjusze Chin 
właściwych mieli podobno złożyć wizytę 
Pu-Yi. 

Jędrzejowska - Hebda 
zdobyli mistrzostwo Meranu. 
MERAN, (Pat) Finał gry mieszanej © mi- 

strzestwo Meranu przyniósł sensacyjne zwy- 
cięstwo polskiej parze Jędrzejowska—Hehb- 
da, którzy pokonali w finale parę franeuską 
Du Plaix—Henrotin 6:4, 6:4, W grze poje- 
dyńczej panów tytuł mistrzowski zdobył 
Menzel, bijąc Matejkę 8:6, 7:9, poczem Ma- 
tejka zrezygnował z dalszej walki 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WNRSZAWA, (Pat). Londyn 30,70 — 
30,56; Nowy York kabel 8,919 — 8,899; Pa 
ryż _ 34,98 — 3489; Szwajcarja 172,20 -— 
171,77; Włochy 45,68 — 45,46; Berlin 211,90. 
Tendencja dla europejskich dewiz słabsza. 

AKCJE: Bank Polski 89. Tendencja utrzy 
mana. 

i 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWA, 12. X. Na dzisiejszem zebra 
niu gietdy zbožowo-towarowej w Warszawie 
notowano za 100 klg. parytet wagon War- 
szawa w handlu hurtowym w ładunkach wa 
gonowych: żyto 16—16,25, pszenica jednoh 
ta 25,50—26, pszenica zbierana 24,50 — 25, 
owies jednolity 17 — 17,50, owies zbierany 
16,50 — 17, jęczmień na kaszę i6 — 1650, 
jęczmień browarny 18 — 19, gryka 17 — 19, 
proso 18 — 20, groch polny jadalny z wor- 
kiem 24 — 26, groch Victoria z workiem 26 
— 29, siemie Iniane bazis 90 proc. 34 — 36.



Sowiecka konkurencja 
jedną z przyczyn upadku Kreugera? 

Śmierć szwedzkiego króła zapałezanego 
Iwara Kreugera ciągłe jeszcze jest przedmio 
tem zaiuteresewania szerokiej opinji publicz 
nej. Niedawno wyszła w Paryżu książka pt. 
„Tajemnica Iwara Kreugera* w której autor 
Maria Frali szczegółowo mówi o stosunkach. 
jakie łączyły Kreugera z Moskwą. 

Fraii pisze, że wałka pomiędzy Kreuge 
rem a Moskwą zapoczątkowana została już 
przed wc . W roku 1913 produkcja zapa 
łek w Rosji wynosiła 5 miljonow skrzyń pi 

pudełek. Z tego 2 miljony  takiei 
ne na Bałkany. Konkurencja 

się Kreugerowi mocno we 
znaki i dłatego przygotowywał się do walki, 
w której rzeczywiście zwyciężył. Do roku 
1920 Kreuger mógł żyć spokojnie, bowiem 

Resja produkowała tylko pół miljona skrzyń 
co nie wystarezałe naweż na pokrycie wew- 
nętrznego zapotrzebowania. 

Og tego czasu belszewicy poczęli powięk 
szać produkcję zapałek a ich konkurancja 
dla kcncernu szwedzkiego stawała się © 
tyle groźną, że Resja posiada niewyczerpa- 

ne zapasy surowca i tanią siłę roboczą. w. 

ten sposób bolszewikom udało się obniżyć 

ceny zapałek na rynku światowym, Kreuger. 
kierując się chęcią wyeliminowania zapałek 

ył h starał się uzyskać monopoł w 

różnych państwach za cenę wysokich poży- 

czek. Rówuscześnie szczodrze popierał agi- 

taeję przeciwko scwieckiemu dumpingowi- 

Konkurencja Meskwy jednak rosła. W, reku 

1924-ym wyrobi ż w ZSRR 3 miljony 

skrzyń, w roku 1 — 5 miljonów, a w r. 

1926 — 6 miljonów. Kreuger więc stara się 

porozumieć z rządem scwieckim i w r. 1926 
wyjechał de Moskwy. 7 

Pierwsze wrażenia przekonały ge, že bol 

szewicy potrzebują koniecznie pieniędzy. W. 

czasie wizyty u dyrektora trustu zapałezane- 

go objawił gotowość udzielenia Sowietom 

znacznej pcżyczki wzamian za menopol wy 

wczu sewieckieh zapałek, Porozumienie jed 

    

   

   

    

  

  

    

   
  

    

    

nak nie zestało esiągnięte. Kreuger mastęp- 
nie żądał, aby sprzedano mu cały zapas przy 
gotowanego drzewa zapłkowego. Ale bołsze 
wiey żądali za nie olbrzymich sum, na które 
Kreuger nie mógł się zgodzić. Po swym pow 
rocie de Szwecji Kreuger wszezął jeszcze 0- 
strzejszą walkę z ZSRR, chociaż wówezas 
sam znajdował się w krytycznem położeniu 
finanscwem. Krenger udzielił pożyczek jesz 
cze kilku państwem, w których uzyskał mo 
nepGł, ale zapałki sowieckie wnikały na iu- 
ne rynki, 

Po dwóch latach Kreuger wznowił roko 
wania z Moskwą, tym razem jednak z ini- 

Sowietów. De Steckhelmu przybył 
cmisariusz sowiecki Fuszman i zapropono- 
wał Kreugerowi, że rząd sowiecki wywozić 

będzie zagranicę nie gotowe zapałki, ałe ty! 

ko półfabrykaty, bez fosforu. Półiabrykaty te 
wykończyłyby koncern szwecki. Zarązem za 
proponował założenie towarzystwa, któreby 

zyskałe mienepol sprzedaży zapałek sowiee- 

kieh w Eurspie i na innych rynkach. Kreu 

ger misl rządowi sowieckiemu dać 89 mił- 

jonów dołarów, za eo miał otrzymać prawo 

na 50 proc, zysku towarzystwa. Kreuger zaia 

teresował się propczycją, ale cdrazu uświa 

demił sobie, że bolszewicy koniecznie potrze 

bują pieniędzy. Dłatege propozycję sadrzuci! 

w nadziei, że uda mu się uzyskać korzyst- 

niejsze warunki. Walka znów rozgorzała. 

Kiedy w Niemezech pogorszył się kryzys fi- 

nansowy, Kreuger pożyczył Niemcem 125 mil 

jenów dolarów i zamknął granice niemiec- 

kie dla dowozu zapałek sowieckich. To byt 

dla Meskwy poważny cios, ale nie maniej 

fednak poszkodowany został Kreuger, bo- 

wiem pieniądze jego w Niemczech „zmarz- 

ty“, co wreszcie zachwiało i tak już walący 

się gmach. 
W ten sposób zdaniem Mario Frali kon 

kurencja sowiecka stała się jedną z przy- 

     

  

czyn samobójstwa króla zapałczanego. 

    

Nowe prawo o ustroju adwokatury. 
WIARSZAWA, (Pat). W. Dzienniku Ustaw 

Nr. 86 z dnia 12 bm. ukazało się rozporzą- 

dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą 

ustawy, zawierające nowe prawo o ustroju 

adwokatury. Wykonanie rozporządzenia, któ 

re wchodzi w życie z dniem 1 listopada rb., 

powierzone jest ministrowi Sprawiedliwości. 

Pierwsze wybory i mianowanie organów ad- 

wokatury na podstawie przepisów nowego 

prawa odbędzie się w ciągu 2 tygodni od 

chwili wejścia w życie rozporządzenia. 

Kpt. Karpiński w Kabulu. 
KABUL (Afganistan), (Pat). Lotnik Kar- 

piński przybył do Kabulu. Przeleciał on tra- 

sę Teheran—Herał—Kabul, wynoszącą 2196 

km w 14 godzin 20 min. Lot nad górami Ska 
listemi i pustynią Solną odbywał się w b. 
trudnych warunkach. 

Huragan nad Sardynją. 
Przerwana komunikacja. -— Pozrywane dachy. — Runięcie 

frontonu kościoła. 

RZYM, (Pat). Straszliwy huragan 0 któ- 
rym donoszą z Sardynji, wyrządził wielkie 
szkody, powodując przerwanie komunikacji 
telefcnieznej i telegraficznej, oraz zrywając 
przewedy elektryczne na przestrzeni kilku- 
dziesięciu kilometrów. W! miastach i miaste- 
«zkach sardyńskich wiatr pozrywał dachy z 

  

Mordarstwo i nieudane 
CHARBIN (Pat). Na jednej z ulie Char- 

bina pewna Angielka została napadnięta 
przez 4 bandytów, którzy usiłowali porwać 
znajdujące się przy niej dzieci. Angielka z0- 
stała przez bandytów zamordowana. Dwaj 
przechcdnie Rosjanie rzudili się w pogoń za 

Oczekujemy rewizji 
Dowiadujemy się, że przyjechał do Lwo- 

wa 'móde. Mieczysław Etłinger, warszawski 
„adwokat, jeden z obrońców Rity Gorgono- 
wej. z 

" Celem podróży jest konferencja z klijen- 
tka, która obecnie znajduje się w więzien 
nym szpitalu w „Brygidkach*, oraz konferen 
cja z drugim obrońcą mec, Axerem w Spra- 

wielu domów. Na wzgórzu Kapucynów hura 
gan spowodował zawalenie się frontonu sta- 
rego kościsła. Katedra w Alghero pozostała 
bez dachu, a dzwonnica uległa poważnym 
uszkodzeniom. Również Toskanja została na 
wiedzona kałastrofalnym huraganem, połą- 
czonym z oberwaniem się chmury. 

porwanie w Charbinie. 
bandytami, którzy poczęli cstrzeliwać się i 
ciężko poranili ścigających. W pościgu rów 

nież brała udział policja chińska, która dała 
do uciekających bandytów salwę, zabijając 
2 bandytów, 2 innych bandytów zbiegło. 

  

procesu Gorgcnowej. 
wie ekspertyzy Śladów krwi na koszuli Gor 
gonowej i powołania nowych świadków. 

Podobno ma być dckocptowany do „kon 
syljum* obrończego jeszcze trzeci adwokat. 

Mówią, że inż. Zaremba nie interesuje 
się zupełnie ani Gorgonową, ani dzieckiem, 

Kto wygrał? 
WARSZAWIA, (Pat). WI 27 dniu ciągnie- 

nia V klasy 25 Polskiej Państwowej Loterj: 
Klasowej . nastgpujące ważniejsze wygrane 
padły na numery losów: 

25 tysięcy złotych premja 200 tysięcy zł. 
-—-Nr. 5851; po 15 tysięcy złotych — Nr. 
86017 i 127450; premje po 10 tysięcy zł. sta 
wka 250 zł. wygrały numery: 482, 1504, 2441, 

  

    

które urodziło się w więzieniu. Ost. 

11069, 11535, 14964, 17169, 17401, 23097, 
25358, 25640, 35550, 38431, 38513, 43359, 
41583, 51506, 53294, 61003, 63949, 68281, 

70877, 71492, 72320, 74729, 86147, 91750, 

91837, 91701, 93454. 99701, 100572, 106263, 

113405, 120235, 124855 i 125853. 

Wygrane po 2 tysiące złotych — Nr. Nr. 
136996, 137894, 140197, 140310; 141030, 
144563. 

Legenda czy rzeczywistość. 
Jakoś przed pół rokiem ukazał się 

na łamach „Kurjera Wileńskiego* ar- 
tykuł p. Łopacińskego wykazująty, 
że niesłuszne są zachwyty poetów nad 

t. zw. szlachtą zagrodową. Autor wspo 

mniany, opierając się na osobistych 
obserwacjach, wykazał, że szlachta 
zagrodowa posiada nieomal wszyst- 
kie możliwe wady. Oskarżył p. łs. tę 
liczną warstwę ludności kresowej za 
rzucając jej: złodziejskie instynkty, 

głupotę, niewdżięczność, brak  soli- 
dności, prywatę, pieniactwo, tenden- 
cje rusyfikacyjne... i f. d. i t. d. Sądzi- 
łem, że po tej lawinie zarzutów i oskar 
żeń znajdzie się choćby jeden głos, 
któryby wziął w obronę kilkusettysię 

czny odłam ludności. Niestety ani na 
łamach K. W., ani w innych czasopis 
mach nikt nie stanął po stronie oskar 

żonych. A szkoda! Gdyż polemika mo- 
głaby pobudzić naszych uczonych do 
badań nad szlachtą zagrodową, do ba 
dań nad zagadnieniami dotychczas 
ieżącemj odłogiem. 

W tym celu pozwalam sobie rzucić 
kamień w wodę, gdyż możliwie roz- 
chodzące się kręgi dotrą do odpowied 
nio wykwalifikowanych specjalistów 
w tej materji. Przedewszystkiem zacz 
nę od ogona: gdzie i kiedy p. Łopaciń 
ski znalazł w naszej literaturze pięk- 
nej zachwyty nad szaraczkami? Jeśli 
wyliczymy utwory Mickiewicza, Syro 
komli, Orzeszkowej, Rodziewiczówny 

Chodźki — a ostatnio i Pogaduszki 
Wołłejki toć tam znajdziemy więcej 
zarzutów słusznych czy niesłusznych 

wymierzonych pod adresem zaścian- 
kowca, niż zachwytów i górnolot- 
nych uniesień. Wszyscy wymienieni 

poeci i powieściopisarze chłoszczą bo- 
leśnie szlachtę zagrodową, lecz chło 

szczą uczciwie, gdyż sprawiedliwie. 
Więc posóż p. Łopaciński wystą- 

pił przeciwko „legendzie*? legendy 
tej przecież niema! Przypomina to 
nie mniej — nie więcej, tylko wyła- 
mywanie drzwi otwartych. 

Prawda, zagonowcy posiadają na 
ogół liczne wady, lecz nim zaczniemy 
potępiać te wady, 4astanowić się na- 
leży nad ich genezą. Przedewszyst- 
kiem stwierdzić należy, że niema ani 
jednego narodu, ani jednej warstwy 
społecznej, któraby nie miała całej 
litanji wad i grzeszków na swem su- 
mieniu. Dłatego też i przeciętny zaś 
ciankowiec nie może być ideałem, tem 
bardziej, jeśli rozpatrzy się jego prze 
szłość, choćby w sposób powierzchow 
ny. Zatrzymajmy się chociażby na wie 
ku XVIII. Jaka byla dola tej szlachty 
zagrodowej? Uprawiał w złych warun 
kach ekonomicznych swój zagon i żył 

bez najmniejszych widoków  popra- 
wy swego losu na przyszłość. Do urzę 
du popłatnego dotrzeć nie mógł: lu 
kratywne starostwa przydzielano tyl 
ko większym dygnitarzom, którzy 
się rekrutowali z pośród bogatszej 
szlachty. Wszyscy ci wojscy, cześnicy, 
referendarze, pisarze. powiatowi mu 
sieli się zadawalniać tylko czczym ty 
tułem,  nieokraszonym . dochodami 
starostw. Karjera wojskowa też była 
zamknięta, gdyż wojska było tyle co 
pies napłakał, a pozatem i stanowisko 
oficerskie w  ehorągwiach narodo- 
wych trzeba było kupić, co znowu 
nie było dostępne dla zwykłego sza- 
raczka. Palestra też nie była dostęp- 
na: trzeba było choćby szkołę klasz- 
torną skończyś, a nauka tam nie była 
bynajmniej. tania. Dla zdolniejszego 
pozostawały tylko dwie karjery: su 

BURY ER 

Z żałobnej karty. 
IŚ. p. Jadwiga Łastowska. 

" W ubiegły poniedziałek odbył się 
w Bieniakoniach pogrzeb przedwcześ 
nie zmarłej Ś. p. Jadwigi Łastowskiej, 
małżonki profesora U. S. B, i kierowni 
ka rolniczej stacji doświadczalnej p 
Wacława Łastowskiego. 

Ś.p. Jadwiga z Turów Łastowska 
urodziła się w maj. Topol w pow. je- 
zioroskim Ziemi Kowieńskiej w roku 
1890. Ukończyła szkołę handlową w 
Wilnie i po wyjściu zamąż w r. 1912 
osiadła w Bieniakoniach na rolniczej 
stacji doświadczalnej. Biorąc udział 
w pracy męża i zajmując się gorli 
wie sprawami stacji, stwarzała niez 
miernie dodatnią, serdeczną atmosfe 
rę wokół tego ośrodka pracy rolniczej 
co pamiętają dobrze ci, którzy tam 
bywali. 

Zmarłą cechowała wielka umiejęt 
ność współżycia z ludem okolicznym. 
wśród którego prowadziła ożyw'oną 
i bardzo pożyteczną działalność, sku 
pując tkaniny ludowe, ułatwiając ich 
zbyt, popierając wogóle przemysł 
tkacki, zakładając warsztaty dla wy 
robu kilimėw i obič meblowych i L. d. 
Pracowala przytem we wszystkich 
społecznych organizacjach miejsco 
wych: była założycielką i prezeską li 
dzkiej sekcji Koła gospodyń, sprawa 
mi oświatowemi zajmowała się Gd r. 
1919, była członkiem zarządu: Koła 
Ziemianek w Lidzie Towarz. Popiera 
nia przemysłu ludowego w Nowo 
gródku, Okręg. Towarz. Opieki nad 
Związkiem Harcerzy. 

Wielka bezinteresowność i skrom 
ność były stałemi cechami Jej działal 
ności społecznej, Umiała wnieść w pra 
cę wiarę w powodzenie i pogodę, mia 
ła dar łagodzenia wewnętrznych: kon 
fliktów. Szczególną jej ambicją było 
niesienie pomocy moralnej i materjal 
nej potrzebującym. Za zapłatę wystar 
czała Jej życzliwość ludzka. W ko 
łXach młodzieży cieszyła się wielką 

popularnością i sympatją wzamian 
za troskę i opiekę, którą tej młodzie- 
ży udzielała. Gorąca patrjotka od cza 
sów szkolnych przepajała swą działal 
ność myślą o pożytku dla państwa. 

Pochowano š. p. Jadwigę Lastow 
ską na cmentarzu w obrębie murów 
kościoła w Bieniakoniach wpobliżu 
grobu Maryli z Wereszczaków Puttka 
merowej. Stało się tak na żądanie spo 
łeczeństwa miejscowego które chcia 
ło, aby grób Jej pozostał wśród tych, 
dła których pracowała w ciągu lat 20. 
Pogrzeb miał charakter manifestacji 
społecznej. Złożono kilkadziesiąt 
wieńców od organizacyj społecznych 
i poszczególnych osób. Nad grobem 
przemawiali: starosta lidzki, p: Bogat 
kowski, prof. Witold  Słaniewicz, 
p. Najda w imieniu społecznych orga 
nizacyj lidzkich i kierownik szkoły w 
Bieniakoniach p. Dracz w imieniu 
miejscowej ludności. W pogrzebie 
wzięły udział tłumy ludności okoli 
nej, oraz liczne grono wilnian z p. 
Wojewodą Beczkowiczem na czele. 
Stawiło się również in corpore Koło 
Rolników U. S. B. 

Dla uczczenia pamięci zmarłej -po 
wstało Towarzystwo Pracy Społ. im. 
Jadwigi Łastowskiej, Wybrano Komi 
sję organizacyjną w składzie: prof. 
W. Łastowski, p. Zofja Turówna, p. 
Dracz. p. Karol Wagner i p. Tadeusz 
Kiersnowski, oraz Tymez. Radę 
T—wa w składzie: p. Wojewoda Be 
czkowicz, p. Józef Borowski, prof. 
Witold Staniewicz, Starosta lidzki p. 
Bogatkowski i p. Z. Rewieński. - 

Jednym z celów T—wa będzie 
ufundowanie w Bieniakoniach domu 
ludowego im. Zmarłej. W piśmie na 

  

    

kienka duchowna lub uczepić się 
klamki wielkopańskiej. Stan duchow, 
ny nie przedstawiał też zbyt wielkich 
korzyści, gdyż intratne kanonje i bi- 
skupstwa były zarezerwowane dla 
magnaterji i ustosunkowanych. Pozo 
staje więc tylko ta jedna karjera rezy 
denta lub ekonoma u możnowładcy. 
Zabezpieczało to byt, dawało nawet 
korzyści materjalne, lecz wyrabiało 
pieniactwo, partyjnictwo, serwilizm. 

Lecz, jak podkreśliłem, karjera ta by 
ła dostępna dla zdolniejszych — wy- 
brańców losu. Cała szara brać musia 
ła ciężko pracować na swej włóce, 
czy też półwłóczku. Prawda, w okre- 
sach sejmikowania mogło się bractwo 
opić siwuchą, mogło naryczeć dowoli 
o wolności i równości, lecz po zlicze- 
niu kresek wracało do szarej rzeczy- 
wistości, do głodówki, albo do cało- 
wania końców buta swego dobrodzie- 
ja magnata. A serwilizm ten był niez 
będny gdyż w przeciwnym wypadku 
mógł być najechany i wygnany z ojco 
wizny, a później ( jak to niejednokrot 
nie wskazują akta) — musiałby po 
kilkadziesiąt lat dochodzić słuszności. 
W takich warunkach, zdawałoby się, 
nie mogły się w środowisku drobno- 
sżlacheckiem urobić jakieś nadzwy- 
czajne dodatnie cechy charakteru. Z 
trudem wiążąc koniec z końcem mu 
siała się u niego wyrobić chciwość, 
musiała się utrwalić pycha, a nawet i 
buta, a szczególniej przecenianie swe 
go tytułu szlacheckiego jako jedynej 
rzeczy, która go odróżniała od chłopa, 

By jakoś rozweselić szarzyznę życia 
rozwinelo się w nim chorobliwe pie- 
niactwo, a jako sport — worywanie 
się w grunta sąsiada. Lecz później, 
niestety zbyt późno, gdy rzucono ha- 
sło 100 tysięcznej armji, nie kto inny 
ale właśnie te szaraczki rzuciły się 
gromadnie w szeregi wojska źle odzia 

w I 

   

    

LENS SK 1 

Po trzęsieniu ziemi w Grecji. 

  

E 

Wi Stratonikach, z powodu zniszczenia 
wają się pod gołem niebem. 

  

szkoły przez trzęsienie ziemi, lekcje odby- 

„Dostawca Śmierci” 
Klęski żywiołowe i nędza wojenna, jakic 

w 6statnim czasie nawiedziły Mandżurję, po 
wocłały do życia znów starego „azjatyckiego 
gościa* — cholerę, która w Charbinie na 
Dałekim Wiehodzie ezu ję się jak u siebie 
w domu. Wi roku bieżącym w lecie i pierw- 
szych dniaeh jesieni cholera pochłonęła set- 
ki ofiar. Setki lekarzy zorganizowanych w 
oddziałach przeciwepidemicznych wałczy z 
tą chorebą straszliwą. Tym oddziałom Te- 
karskim służy również t. zw. „dostawea 
šmierei“. Jest to autobus Nr. 531, który jesz- 
cze niedawno weale nie różnił się ot in- 
nych autobusów i na jego płatformie szofer 
wykrzykiwał kierunek jazdy: Czurin-Mada- 
gor. Jego pasażerami byli charbińczycy, któ 
rzy udawali się de pracy, na zakupy czy icż 
w letnich dniach nad rzekę Sungari. Obce 
nie autcbus ten wywołuje zgrozę. Przecho- 
dnie ponuro patrzą się, gdy przejeżdża on 
przez ulice. Kenduktor już dawno znikł a 
na jego miejsce powołano sanatarjusza z 
epaską Komitetu przeciwepidemicznego na 
ramieniu. 

Zmienił też kierunek ten autobus. Obac- 
nie jeździ tyłko w kierunku miejskiego szpi- 
tala centralnego, dckąd codziennje zwozi 
dziesiątki ludzi, chorujących na cholerę. O- 
becnie autobus ten, nazwany przez ludność 
miejscową „dostawcą Śmierci* jest jednym 
środkiem łączącym chorych na cholerę z 

resztą miasta. Były dni, kiedy autobus ten 

w ciągu 24 godzin odbył pięćdziesiąt tur. 

W ostatnim ezasie jednak na szczęście Ii- 

czba ta się zmniejsza, ponieważ epidemja 

chcłery już nie tak gwałtownie grasuje. 

Jak tylko nadejdzie wieść, że ktoś po- 

dejrzanie zachorował, „dostawta Śmierci* 

już śpieszy na wskazane miejsce. W! miesz- 

kaniu ehorego natychmiast przeprowadzana 

jest dezynfekcja a pacjent odwieziony ds 

szpitała. Częste zdarza się, że jest to ostat. 

nia podróż. 

Lek: jeżdżący w tym autobusie opo- 

wiada: „Ciężka jest nasza praca. Krewni 

chorych widzą w nas nieprzyjaciół i przyj- 

mują bardzo nieprzychylnie. Ludzie nie mo- 

gą zrozumieć, że spełniamy swój cbowiązek 

Z durgisj strony zachowanie się ludności 

jesi zupelnie zrozumiałe, bowiem odjazd 

chorego autobusem, to odjazd w przepaść 

Nikt nie wie jaki los spoikał pacjenta a 

cmentarz dła zmarłych na chelerę to rzeczy 

wiście ementarz nieznanych grobów*. © 

Charbińskie pismo „Rupor* następująco 

opisuje ten ostatni przytułek Фаг epide- 

mi: В 
„Krzyczymy za dozoreą. W' kształcie li- 

tery „T“ roztožone są wspólne i pojedyńcze 
groby, których wierzehcłki obłane są wap- 
nem. Czierej grabarze zasypują wielki współ 
my grób, w którym pogrzebane 14 Chińczy- 
ków zmarłydh na cholerę. Zaazr obok pzry- 

  

     

szem otwieramy rubrykę składek na 
cel powyższy. z : 

Wskutek niespodziewanej šmier 
ci ś. p. Jadwigi Łastowskiej ubyła kra 
jowi zasłużona, energiczna i niezinor 
dowana działaczka społeczna na za 
niedbanej w porównaniu z miastem 
wsi naszej, Okoliczną ludność, która 
tak dużo korzystała z działalności 
zmarłej dotknął cios może niemniej 
bolesny, niż Jej osamotnionego dziś 
małżonka. Cześć Jej pamięci. 

  

nego, głodnego i podle dowodzonego, 
aby pózniej ławą złożyć swoje kości 
na okopach Pragi. 

Znowuż później, niestety również 
zbyt późno otworzono szeroko pod- 
woje szkół i uniwersytetu wileńskie 
go. Uczelnie te tanie i dła wszystkich 
dostępne wypuściły plejady uczonych, 
poetów. inżynierów, lekarzy i t. d., 
którzy imię Litwy i Polski rozsławiły 
od Kamczatki aż po Andy. I znowuż 

były to rody nieznane, dzieci szaracz- 
ków i zagonowców. Trzeba było tyłko 
niewielkiego czynniku: tańszej nauki, 
aby w uśpionej i sponiewieranej- war 
stwie wykwitły niebywałe talenty i 
charaktery. : 

Jeżeli zaś cofniemy się jeszcze pa 
rę wieków wstecz, to spostrzeżemy, że 
na okrytych blaskiem i krwią polach 
Orszy, Smoleńska, Kircholmu, chwa- 

ła spada w równej mierze na wodzów, 
jak i na nieznane z-nazwiska zastępy 
chorągwi „tatarskich oraz lekkiego 
i ciężkiego znaku w których tak w sze 
regach towarzyszy jak i pocztowych 
służyli bojarzy putni paneerni i t. p. 
przodkowie późniejszych szaraczków. 

Jednak by nie zabardzo zagłębiać 
się w zamierzchłe dzieje, jak również, 
by nie operować zbyt utartym szere- 
giem nazwisk począwszy od Miekiewi 
cza, a kończąc na Zanie, podam, tak 
jak p. Łopaciński parę przykładów 
i nazwisk ze swojej najbliższej okoli 
cy, mianowicie . zachodniej . połaci 
pow. Oszmiąńskiego. I tutaj są zaś- 
cianki pominięte całkowicie w osła- 
wionej monografji ś. p. Jankowskie- 
go. Otóż wspomnę chociażby o Wik- 
torji Czasznickiej, która mając za so 
bą wyższe studja, mogłaby z łatwością 
dostać lukratywną i wygodną posadę 
w średnich szkołach. Jednak Czasz- 
nicka odrzuca wszystkie ponętne pro 
pozycje i niesie kaganiec oświaty jako 

  

   

na ulicach Charbina. 
gotowany jest drugi grób masowy. Trupów 
zazwyczaj owija się w płótno i układa w 
jamie jednega obck drugiego*. „Grzebiemy 
w wspó:lnych grobach Rosjan i Chińczy- 
ków* cdpowiedział na nasze pytanie do- 
zorca. 

Wiracając z cmentarza, dzieninkarz spo- 
tkał dwóch grabarzy chińskich, niosących 
zwłeki człowieka zmarłego na cholerę, owi- 
nięte w płótnc. Było te ostatnie wrażenie z 
tego ponurego zakątka. 

  

Notatki ze Świata. 
w Whrszawie. Tę niesamowitą „wojnę ko 
koszą* zmuszony był prowadzić 4 komisar- 

    

  

alnymi. Rytualni to oni są, ale łegalni nie : 

proceder swój uprawiają w odstraszających 
warunkach  higjenicznych.  Skonfisk 
chluby rodu koguciego po oględzinach wete 
rynarza pójdą na stół ochronek i przytnł- 
ków miejskich. 

— ROZWIAL 

  

Ć( WAGON, SZLABAN I SA 
MOCHÓD można jeśli się słucha słów poety 
„mierz siły zamiary“ —Sympatyczny 620- 
ter katowicki, pijany „w drebiezgi“ dokona! 
tego czynu dość łatwo. Włystarczyło tylko 
wybrać moment, gdy zamkniętą szlabenem 
szosę będzie mijał wagon II klasy przejeż 
dżającego pociągu. Włiedy gaz, najwyższy 
bieg, szlaban w kawałki, wagon też, a pan 
kierowca przytomnieje w komisarjacie... ca 
ły i zdrów. — „Durnia Pan Bóg strzeże” — 
stare przysłowie, dobre przysłowie... 

— SAMOLOTY DLA KOŁCHOZÓW, do 
wałki chemicznej ze szkodnikami rolniczemi 
uchwalił zakupić w większej ilości zagranicą 

Komisarjat Ludowy Rolnictwa ZSRR. 
— CZY WIECIE ŻE SZOSY SĄ PRZY- 

CZYNĄ RAKA? Rzecz jasna nie chodzi o na 
sze skromne szosy żwirowe, ale o pełną jez 
dnię asfaltową autostrady, Niemiecki dr. 
Grunwald, japoński dr. Nakam Nissao usta 
lili, że rak płucny szerzy się wskutek wdy 
chania pyłu smołowcowego przez ludnoś 
okoliczną. Rosja — kraj bez asfaltu — nie 

zna raka płucnego. 
— 16 LAT NIE USNĄŁ ANI RAZU zma: 

ły przed paru dniami w Budapeszcie ex— 
major armji austrowęgierskiej  Korneljusz 
Szekely. To ciężkie i niezwykłe upośledzeni 
powstało u niego naskutek kontuzji w cza 
wojny. I daremnie bogata rodzina sprow 
dzała najlepszych specjalistów — potrafili 
oni tylko wydziwiać się i obserwować. 

— Z FRYZURĄ SAME KŁOPOTY. — To 
fryzura garsonki zanika — współpracown'k 
jednego z tygodników angielskich przeprowa 
dził ciekawy -obrachunek. Liczył fryzury na 
b. uczęszczanym dworcu i na 300 pań z wło 
sami długiemi naliczył 59 z fryzurą krótką. 
Teraz znów okazało się że kolor blond 
platynowy stał się tak nagminny, że elegant 
ki przystąpiły do odwrotu. Ale jakże się po 
kazać z „rabą” fryzurą, wszak powrót kole 
ru naturalnego trwa kilka tygodni. Pow 
ją więc specjalne pensjonaty i robią świet 
ne interesy. Oto troski ludzi bogatych... 

— HAROLD LLOYD PRZYBYŁ DO EURO 

PY z żoną i trojgiem dzieci, Odwiedzi Paryż, 

Lońdyn i swe rodzinne miasteczko Byth, — 

gdzie każdy twierdzi, że jest jego krewnym. 

— (Czyżby na wzór Chaplina chciał odświe- 
żyć entuzjazm swych zwolenników? mi, 

   

  

   

  

  

   

          

nauczycielka ludowa w najbardziej 
zaniedbane zakątki kraju, gdzie osta- 

tecznie w złych warunkach niszczy 
swe zdrowie, siły i nerwy. 

Albo czyż nie zasługuje na uznanie 
taki p. Łohinowicz z Puzel, który by 
dzieci nie zmarnowały ojcowizny, ka- 
że -się pochować na nieświęconej zie 
mi przy rozstajnych drogach -w polu 
krwawym potem zdobytem. Cześć Je- 
go pamięci! 

P. Łopaciński widział u zaścian- 
kowców tylko ujemne cechy charakte 
ru i brak wszelkiego polotu do dohra 
i piękna. Podobnie i ja w sąsiedztwie 
miałem liczne zaścianki i odniosłem 
wręcz odmienne wrażenie. Prawda, 
mają częstokroć śmieszne zwyczaje, 
jak np. chodzenie dziewczyn do pracy 
w rękawiczkach i kapeluszach — aleć 
to nie grzech! Odwrotnie, ileż to ra- 
zy, siedząc wieczorem obok szaracz- 
ka, usłyszałem całe utwory naszych 
poetów recytowane z pamięci. Ileż to 
razy spocona i zziajana szlachcianka 
gwałtem zaciągnięta do przedwieczne 
go klawikordu, grała mi dawno zapo 
mniane. polonezy. 

Jak już wspomniałem, niema spo- 
łeczeństwa bez wad, a i w każdem 
stadzie znaleźć się może owca parszy- 
wa. A jednak mając pod bokiem za- 
ścianek, ani razu w przeciągu kilku- 
dziesięciu lat rodzice moi nie mieli 
żadnej przykrości z ich strony. Praw- 
da, raz tylko jeden  zašciankowiec 
(pominę jego nazwisko) nadużył jako 
ekonom zaufania i zbiegł do Amery- 
ki z poważną kwotą. Ale gdy wrócił 
po latach 20-tu — kwotę tę z nawiąz- 

ką zwrócił sukcesorom. 
W niektórych jednak okolicach 

istotnie zdarzają się nadużycia zbyt 
częste, i, że tak powiem, — nagminne. 
Ale czyż to jest tylko cechą szlachty 
zagrodowej? Czyż liczne fortuny mag 

Nr. 235 (2477). 

Nogi Kusego, 
czy wiersze Rytarda? 
— Nie miał prawa! 
— Miał prawo! 
— Właśnie, że nie miał prawa nie star- 

tować!.. Gdzie karność!.. Za kazionne pie- 

niądze jechał!... Fair-play... 
I tak wkółko. Rozterkotal się kołowrotek 

i posypały się na biednego „Kusego* ciężki 
rzeczy. Jaki z niego 'Pólak, (jaki katolik)— 
toż konor barw..—Niewiele brakuje, a usły- 
szymy:—,„wara!* i „nie szargać świętości!...* 
A poszło przecie o drobiazg — jedno pismo 

było takie sprytne, że namówiło olimpijczyka 
do pisania pamiętnika. |Inne pisma teżbg 
chciały, ale się spóźniły — stąd gniew. A jak 
było naprawdę? — Przecie PZLA wydał już 
komunikat, w którym dość wyraźnie bierze 
Kusocińskiego w obronę. Czy PZLA nie „stoi 
na straży”, czy nie rozumie interesu sportu 

polskiego? а 
1 сту sportowiec choćby jadący za klu- 

bowe pieniądze ma obowiązek startować iv 
konkurencji, do której nie byt zgłoszony dla 
tego tylko, że przez chwilę nerwy kierownika 
ekspedycji mie wytrzymały? Zwłaszcza spor- 
tewiec tej miary, co Kusociński. Nie mamy 
Kusocińskich na hurt, i z tego „detalu* po- 
winniśmy zdawać sobie spruwę, że trzeba 
tych, których mamy szanować choć trochę. 
Jakieś tam zestawienie cieszy się, że osta- 
tecznie argument o przemęczeniu olimpijczy- 
ków nie jest całkowicie słuszny, że większość 
z nich nie wykazała spadku formy.—Spytać 
można, czemu ci ludzie nie wykazali popra- 
wy formy, choć przecie niby nic na prze- 
szkodzie nie stało, a są to talenty sportowe. 

Najgorsze, że do całej tej wrzawy tkają 
swoje trzy grosze różni powołani z amator- 
stwa. Jak Filip z konopi wysk ły naprzy- 
kład w tej sprawie „Wiadomości Literackie" 
w swych, dla bógwieczyjego snobizmu wpro- 
wadzonych „Stu wierszach o sporcie”. 
Niejaki pan J. M. Rytard, o którym wia- 
domo, że prócz kiepskich wierszy pora się 
jeszcze — również „dla własnej przyjemno- 
ści” — taternictwem i innemi równie „lek- 
koatletycznemi* sportami, poczuł się na si- 
łach wypowiadać się o naszych lekkoatle- 
tach. Ten pan tak pisze: — „Nasz bożek 
olimpijski zachowywał się w Pradze popro- 
stu—głupio. Na 1500 ratr. nie chciał biegać, 
choć groziło to nam porażką, a gdy publicz- 
ność opuszczała stadjon, zaczął trening do 
wiedeńskiej próby bicia rekordu... 

Rekord nie rekord, a w Wiedniu czekał 
męczący bieg i trzeba było trenować, tylko 
że p. Rytard—sportowiec nie rozróżnia mię- 

dzy treningiem do biegu na trzy klm., a zdzie- 
raniem się w obronie barw na 1500 m.— 

& į. na dystansie niezbyt odpowiednim dla 
Kusego. Te rzeczy rozumie dziś każdy pędrak, 
a „Wiadomości Literackie* lepiejby się spor- 
tem nie zajmowały, 

I jest w tem jedna rzecz szczególnie nie- 
smaczna.—Może sobie p. Rytard wypisywać 
pocieszne głupstwa o rzeczy, na której się nie 
zna, ale nie może bimbać sobie wzgardliwym 
tonikiem na temat „niemądrego ogrodniczka*, 
czy „prostaczków z tupetem o mimowolnej 
dozie inteligencji. Powiedzmy odrazu: ogro- 
dniczek Kusociński i jego prostaczkowie ko- 
ledzy więcej się społeczeństwu polskiemu 
przysłużyli, niż p. Rytard swym całożycio- 
wym miernym dorobkiem literackim.  Po- 

wiedzmy, komu jeszcze to niejasne, że choćby 
nie propaganda, choćby nie bezpośrednie war 

tości rekordzisty jako pracownika, czy żoł- 
nierza, to sam fakt jego istnienia w kraju 
jest dopingiem dla zdrowia społecznego. Nie 
będą automobiliści wojskowi jeździli przy- 
zwoicie bez wyścigów o szybkości zawrotnej 
uprawianej przez mistrzów, nie osiągałoby 
się dzisiejszych czasów w marszu wojsko- 
wym bez niedosiężnego rekordzisty w tej 
konkurencji, trudniej byłoby nauczyć całą 
młodzież pływać, gdyby nie było Bocheń- 
skiego. 15 minut dla zdrowia dobre dla star- 
szych panów z „Wiadomości Literackich — 
młodzież musi mieć na kim się wzorować. 
Jeśli gromada członków Związku Strzeć 
kiego — organizacji o celach chyba ni:za- 
przeczalnie społecznych — trenuje przez sze- 

reg miesięcy by raz do roku biegać maraton, 
przyczem strzelec Soduła zdobywa mistrzost 

wo Polski, to dlatego że są na świecie Zabalu 

i Nurmi, o których oni wiedzieli i młodzień- 
czo marzyli. i 

A wartości bezpośrednie? — Oto ilustra- 
cja: W policji niemieckiej uprawia się sport 
i jest wielu wybitnych sportowców. Między 
innymi starszy schutzmann Brauch — mistrz 
Rzeszy w biegu na 25 klm. Pewnego . razu 
prowadzi Brauch patrol w niebezpiecznej 
zielnicy berlińskiej. Natykają się na trzech 

opryszków. Dwu ujęto trzeci ucieka. Brauch 
goni. я 

— Stać! Stać bo strzelam. 
Opryszek zwiewa dałej. 
— Frajer, daj spokój! Przecież goni cię 

Braich... й 
Opryszek zatrzymał się zrezygnowany. 

Tak ło zaoszczędzono,  jakie-takie, 
zawsze życie ludzkie. 
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nackie nie wyrosły najsampierw -na 
rozdrapywaniu królewszczyzn, a póź 
niej — na opiece nad małoletniemi? 
W każdej warstwie społecznej można 

wyszukać liczny zastęp ujemnych jed 
nostek, ale to nie jest dowodem, aby 
można było całą warstwę kilkusetty- 
sięczną oczerniać w czambuł. Tem- 
bardziej należy być ostrożny przy 

krytykowaniu właśnie szlachty zagro 
dowej. Dlaczego? Bardzo proste! 

Mianowicie dużo, dużo rodzin t. zw. 

ziemiańskich pochodzi właśnie z po- 
śród bojar putnych lub pancernych, 
a obecnie zwanych szlachtą zagrodo- 
wą. Ba, nawet nie jeden ród używa: 
jący obecnie tytułu hrabiowskiego 
(jak to wskazują archiwa) jeszcze w 
XVI wieku był zwykłym bojarskim! 
Przecie gęsto i często mówiono po- 
cichu w XVIII wieku, że Król „Staš“ 
pochodził z tych bojar putnych i co 
zdaje się plotką nie było. 

Dalej jeszcze p. Łopaciński robił 
zarzut, że szlachta zagrodpwa rusy- 
fikowała się. Zarzut ten o ile dotyczy 
t zw. Rusi Zadźwińskiej i Zadnie- 

przańskiej może i jest słuszny. Ale 

czyż można temu się dziwić, jeśli się 

przypomni że tam zaledwie w XVI 
wieku rozwinął się proces tworzenia 
warstwy bojar putnych i pancernych 
z pośród ludności autochtonicznej 
(tak jak i na całym obszarze W. X. 

Lit.), a tam właśnie prawosławnej — 
że prowincje te w ciągu dwóch stule- 
ci aż do 1-go Rozbioru kilkakrotnie 
przechodziły z rąk do rąk: to W. X. 
Lit.—to Moskwy? Należy tutaj stwier 
dzić, że proces rusyfikacyjny był wo- 

góle w tych prowincjach silny, nie 
oszczędził i innych warstw ludności, 

nawet najzamożniejszych i zdawałoby 
się najbardziej uświadomionych. 

Pozostaje jeszcze jeden zarzut p. 

Ł., który omówić należałoby właści-
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Konferencja samorządowa w Nieświeżu. 
Staraniem Rady. Powiatowej BB. 

ódbyła się w Nieświeżu w dniu 9 bm. 

pod przewodnictwem prezesa Rady 

pow. posła G. Szymanowskiego konfe 

rencja samorządowa, na której wysłu 

chano i przedyskutowano projekt no- 

wej ustawy samorządowej. Mimo bar- 
dzo złeż pogody, na konferencję zjecha 

ło około 70 członków rad, zarządów i 

biur gmin wiejskich i miejskich z ca- 

łego powatu. 
W krótkiem wstępnem przemówie 

niu poseł Szymanowski naszkicowal 
warunki ogólnopaństwowe, w jakich 
powstał j był opracowany projekt us- 
tawy. Następnie poseł J. Gorzkowski 

po zobrazowaniu ogólnych założeń, z 

których wychodzi projekt, w dłuższem 

przemówieniu, w formie bardzo jas- 
nej j zwięzłej zreferował działy proje- 
ktu. traktujące o ustroju samorządu 

miejskiego i powiatowego. Wreszcie 
senator O. Jeleński zreferował dział 
projektu, dotyczący samorządu wiej- 

skiego. 

Po referatach odbyła się długa i 
rzeczowa dyskusja, w której wysunię- 
to szereg wniosków o ewentualnych 
mniejszego i większego znaczenia po- 
prawkach do projektu. W szczególno- 
Ści szereg mówców wypowiadział się 

za tem, by przewodniczącym Sejmiku 
był obywatel z wyboru, a nie starosta 

powiatowy. 

Po konferencji, która trwała КИКа 
godzin, burmistrz nieświeski p. Hen- 
rici w imieniu wszystkich zebranych 
podzięował Radzie za zorganizowanie 
tak pożytecznej konferencji, a refe- 
rentom za szczegółowe i b. ciekawe 
referaty. 

Straszliwa plaga wilków. 
Jak już donosiliśmy, w ostatnich 

dniach na terenie powiatu mołode- 

<zańskiego, wołożyńskiego a obeenie 
na terenie pow. baranowiekiego i sło- 
nimskiego pojawiły się wiełkie gro- 
mady wilków. Setki wilków grasują 
na terenie gm. kostrowiekiej, gdzie 
w biały dzień zuchwale porywają ow- 
ce, cielęta i duszą konie. Ze względu 
na brak broni u włościan, są oni bez- 

silni wobec szkodników, gdyż trudno 
odpędzić napastników kijem, zwłasz- 
eza, iż napadają wilki nawet i na 

ludzi. Na terenie gm. kostrowickiej 
w ostatnich dniach wiłki udusiły oko- 

ło 206 sztuk żywego inwentarza. Po- 
szkodowani włościanie zwrócili się 
do władz  stareścińskich o pomoc. 
Z polecenia władz wczoraj przepro- 
wadzona została pierwsza obława na 
szkodniki. W wyniku kilkugodzinnej 

obławy zastrzelono 8 wilków. 
Na terenie pogranicznych wsi od- 

Krwawy 

einków  Rubieżewicze, Kozdrowieze, 
Domaniewicze i Suchodowszezyzna 
zauważono wielkie stada wilków, któ 
re najprawdopodobniej przybyły z te- 
renu Białorusi sowieckiej. Wiłki po- 
częły już nawet na drogach napadać 
na przejeżdżających włościan i kup- 
ców. W miejscowościach tych są urzą 
dzane obławy. 

W związku z ukazaniem się więk 
szej ilości wiłków o tak wczesnej po- 
rze (wilki przeważnie ukazują się w 
końcu listopada lub w pierwszych 
dniach grudnia) zabobonni włościanie 
i kobiety prorokują bliską wojnę lub 
inny kataklizm, Tłumaczą oni to tem, 
iż w 19138 roku w m. październiku 
również wielkie stada wilków poja- 
wiły się w lasach i na drogach gmin- 
nych i wiejskich. Wczesne ukazanie 
się wiłków sprowadziło największe 

nieszczęście ludzkości a mianowicie 
wszechświatową wojnę 1914 roku. 

wypadek. 
Usiłował stawić czynny opór sekwestraterowi 

Onegdaj rano do właściciela zaśc. Olech- 
«mowo, gm turgielskiej Władysława Janukie- 

__ „Car Iwan Groźny'' na scenie 
Teatru Narodowego w Warszawie. 

  

Teatr Narodowy w Warszawie wystawił 
"potężny dramat Aleksego Tołstoja „Car 
iwan Groźny”. 

Fotografja nasza przedsławia znakomi 
tych odtwórców głównych ról: Kazimierza 
-Junoszę-Stępowskiego — jako cara Iwana 
fna- prawo) oraz Wojciecha Brydzińskiego 
— w roli Pustelnika. * 

  

wie na lamach „Tygodnika Rolnicze- 
go“. Mianowicie p. Ł. twierdzi, że 

zagonowcy gospodarują źle, że są o- 
pórtuniści. 

Z tem się trudno zgodzić, chociaż - 

by dłatego, że ta warstwa ludności 
majuporczywiej zachowała nawet w 
<iężkich czasach swój stan „posiada- 
mia i że właśnie szaraczek zawsze 
większy czynsz dzierżawny płacił, niż 
rolnik innych kategoryj. Na potwier 
«dzenie swych słów p. Ł. podał wesoły 
przykład z praktyki, gdy zaścianko- 
wiec pod Dynaburgiem nie korzy- 
stał z użyczonej mu wirówki. Mój 
Boże, ale i ja z całą otwartością twie” 
dzę, że w analogicznych warunkach 
gospodarczych również nie korzystał- 

„bym z wirówki, a wyrzuciłbym ją 
ma cztery wiatry! 

Ale dajmy spókój wirówkom! 

Na zakończenie wspomnę tylko, 

że w ciągu długich stuleci wartości 
nagromadzone w tej licznej warstwie 
ludności rzadko były doceniane. Kry- 
tycznie o niej odzywano się nietylko 
w. dobie Sejmu Czteroletniego, ale i 
w wieku XX. Usunięto ją od urzędów 
i synekur, odebrano jej prawo obywa 
telskie (głosowania) w Konstytucji 
3 maja, — niedawno odsunięto ją od 
kolonizacji wewnętrznej, a teraz 0- 
dziera się ją w czambuł od czci i wia- 
ry. Tylko w okresach przełomowych. 
gdy trzeba było krwią zlać ojcowiznę. 
zwracano się do niej z gorącym ape- 
lem: tak było w XVIII wieku, oraz 

podczas wszystkich powstań. Dlatego 
też uważam, że właśnie teraz należa- 
łoby rozwiłąć badania naukowe nad 
tą warstwą ludności, która tak dużą 
rolę odegrała na ziemich b. W. X. Lit. 

Dr. B. Dederko. 

postrzelił. 
wieza przybył sekwestrator urzędu skarbo- 
wego B. Drebniak w asyście połicjanta, ce- 
lem dokonania sekwestru za zaległe podatki 
Kiedy o przybyciu sekwestratora dowiedział 
się syn Janukiewieza Kazimierz, wybiegł na 
podwórze i zaczął wymyślać i grozić. Nastę- 
pnie krzyknąwszy w uniesieniu: „łeb roz- 
walę, kto zechce zabrać świnię z chlewa*, 
rzucił się do stodoły, jak się później okazało 
pe schowaną fuzję, cheąc w ten sposób swo- 
‘а świnię obronić przed sekwestratorem, Po 
chwili z szopy rozległ się strzał Kiedy obecni 
na dziedzińcu rzucili się do szopy, znaleźli 

Janukiewicza w kałuży krwi. z 
Jak się wyjaśniło, brońppo którą udał się 

Janukiewicz, przechowywana była nielegal 
nie w szopie, Ponieważ ładująe fuzję Janu- 
kiewiez działał w dużem podnieceniu, spo- 
wodowal nieostrožny strzał trafiając siebie 
w twarz i wybijając prawe oko. Pozatem 
eksplodujący ładunek urwał mu palec wska 
zujący prawej ręki. 

Kazimierza Janukiewicza przewiezieno do | 
szpitala w Oszmianie. Fuzję nielegalnie po- 
siadaną zakwestjonowano O zajściu spisano 

protokół te) 

ČSA TATTO 

Humor. 
SKROMNOŚĆ. 

Narzeczona: — Jeśli chodzi o moje ży- 
czenia, mam tyłko jedno... 

Narzeczony: — Jakie? 
Narzeczona: Abyś spełniał wszystkie 

moje życzenia. (Le Rirej. 

  

Za PÓŹNO. 
— Obiecywałem mojej żonie przed ślu: 

bem, iż spełnię każde jej życzenie, które wy 
czytam w jej oczach. 

I cóż? 
— Chciałbym być eraz analabetą. 
  

KU RJE 

Wymiana więźniów 
Polską 

Z pogranicza donoszą, iż przedło- 
żona nowa lista więźniów mających 
ulec wymianie z Litwą została przez 
rząd litewski zaakceptowana. Obecnie 
toczą się narady w sprawie terminu 
wymiany więźniów politycznych mię 

   

R La NOSCĘSI 

politycznych miedzy 
s ° 
i Litwą. 
dzy Polską a Litwą oraz wybrania 
miejsca tej wymiany. Rokowania te 
zakończone zostaną jeszcze w b. m. 
W początkach listopada nastąpi wy- 
miana więźniów między Palską a Li- 
twą. 

Dochodzenie karne przeciwko 
L. Uniechowskiemu zostało umorzone. 
Jak się dowiadujemy, zgodnie z 

przepisami Kodeksu Postępowania 
Karnego, które przewidują umorzenie 
dochodzenia w sprawach karnych 
przeciwko osobom zmarłym, docho- 
dzenie karne przeciwko b. prezesowi 
wil. oddz. P. С. K. Ludwikowi Unie- 
chowskiemu zostało w dniu wczoraj- 
Szym umorzone. 

Nie oznacza to jednak całkowitego 
umorzenia sprawy. Jak się dowiadu- 
jemy władze śledcze prowadzą w dal- 
szym ciągu dochodzenie celem usta- 
lenia wysokości strat _poniesionych 
przez wileński oddział Czerwonego 

  

Krzyża oraz ustałenia realnej warto- 
ści pozostawionych przez Uniechow- 
skiego papierów wartościowych, mają 

eych rzekomo stanowić pokrycie 
strat Czerwonego Krzyża. Pozatem 
prowadzone jest dochodzenie w celu 
ustalenia czy U. nie popełnił nadużyć 
i w innych organiżaj jach, w których 
pracował. 

Ustalenie strat związane jest ze 
znacznemi trudnościami i potrwa 

s przez dłuższy ezas, O ostatecznych 
wynikach tego dochodzenia poinfor- 

(©) mujemy naszych czytelników. 

ок 

SPORT. 
Z Wilna. 

SPORT Wi SZKOLE. 
sportowa uczniów Semin, Nau 

egrała ostatnio dwa spot 

    

    
    
   

        

kolnemi. 
stwo osiągnęli wilnianie, którzy w 

    

sportowa uczniów gimn. :m. 
Św. rza do Trok była wysoce udana. 
Jednak nieodpowiednie warunki atmosfery: z 
ne uniemożliwiły zakończenie gier sporto- 
wych, 

W trójboju lekkoatletycznym pierwsze 
miejsce zdobył Lichodziejews 

Wbiegu na 3000 mir. zwyciężył Błaże- 
wicz, 

W, sztafecie 4X100 odnieśli zwycięstwa 
troczanie w czasie 51 sek. 

  

Ze świata. | 
ZWYCIĘSTWO POLSKICH PIĘŚCI 

POLSKA—AUSTRJA 9:7. 

Międzynarodowy mecz bokserski między 
reprezentacjami Polski i Austrji przyniósł 
zwycięstwo Polsce w stosunku 9:7. Zawody 
stały na barzdo niskim poziomie, z wyjąl- 
kiem spotkań w wagach piórkowej i półc.ę- 
żkiej. 

Techniczne wyniki zawodów: 
Wi wadze muszej Erdon (Austrja) wygra! 

7 Rolaskim (Polska). 
W wadze koguciej Weiss przegrał na punk 

ty z Poluszem (Polska). 
W wadze piórkowej Cyranek (Polska) stą 

czył najładniejszą walkę dnia z Jaro (Austr- 
ja). Wynik remisowy jest sprawiedliwym 
miernikiem sił obu zawodników. 

Wiwadze lekkiej Wagner (Austrja) ueglł 
na punkty Sipińskiemu. Wi wadze półśred 
niej Garnczarek wygrał na punkty z Fuerem 
(Austrja). Wi wadze średniej | Chmielewski 

odniósł żwycięstwo nad Barenkiem (Austrja). 
W. wadze półciężkiej Zehetmayer (Austrja) 
zwyciężył Karpińskiego. Krpiński trzymał się 
przez cały czas bardzo dobrze. W| wadze cięż 
kiej Hawliczek (Austrja) zwyciężył pewnie 
Konarzewskiego. Jedynie gongowi zawdzię- 
cza Konarzewski, że nie został wyłączony. 
Sędziował w ringu p. Fritz Sadłowski z nie- 
mieckiego Śląska. Mecz był czwartem spotka- 
niem naszej reprezentacji bokserskiej 7 
Austrją. Polska dotychczas wygrała trzy ra: 
zy — 10:6, 18:2, 9:7 i raz zremisowała 6:8. 

Ogólny stosunek wynosi 40:24 na naszą ko- 

rzyść. $ 
POLSKA—W£O0CHY W PILCE NOŻNEJ. 

Dnia 25 bm, polska reprezentacja pilkai- 
ska wyjeżdża do Wiłoch, aby rozegrać dwa 
mecze z reprezentacyjnemi zespołami Włoch. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 bm. 
w Neapolu, jako: Polska — Wfochy polud 
niowo-środkowe, drugie 30 bm. w -Gem.e, 
jako: IPolska — Włochy północne. 

Definitywne ustalenie składu naszej re 
prezentacji nastąpi 23 bm. 

Zespoły włoskie mają dobrą markę w 
świecie 'piłkarsikm; to też walka z niemi nie 

  

   

będzie dla nas zbyt łatwa 
ń osłabia je. 

i włoskiej na dw 
      

     
    

    

  

   

  

   

  

północną i pa 

pokaniach tego to 
po 

  

Piękma cera = 
jędrne ciało 

to symbole młodości Zastosowanie słynnych olejów kos- 
metycznych z owoców oliwnych, 
palm i orzechów kokosowych i ich 
połączenie przez naszych fachow- 
ców, według specjalnej recepty, 
stanowiącej naszą tajemnicę, - Oto, 
co czyni z mydła Pa!molive idealny 
środek do pielęgnowania urody, 
cieszący się uznaniem miljonów 
kobiet, dbających o zachowanie 
ułodej i pięknej cery. 
Łagodna piana mydła Palmolive 

uwalnia pory od nieczystości, czyni 
skórę miękką i delikatną, nie draż- 
niąc jej zupełnie. 

Jeśli Pani pragnie zachować świe- 
żość i piękność cery, prosimy zasto- 
sować następujący prosty zabieg: 
wcierać codziennie rano i wieczorem 
miękką pianę mydła Paimolive w 
skóre, następnie spłukać ciepła, a 
potem zimną wodą i delikatnie 
wytrzeć ręcznikiem. 

Ten sam zabieg prosimy sto- 
sować do całego ciała pod- 
czas codziennej kąpieli. 
"To wszystko — i oto 
tajemnica  praw- 6 
dziwej piękności 
na której lata nie 
pozostawiają śladu. 

MYDŁÓ 

  

    
     

  

   
   

  

   

  

WYRÓB KRAJOWY 

Prosimy zwracać i 
uwagę na charakte- ją 
rystyczne cechy» 18 
prawdziwego mydła 48 
Palmolive — zielone 

TERAZ as czarną 
: opaską i złotym na- 
GR. 96 pisem Palmolive | 

          

ALMOLIVE 
  

Kto bardziej jest winien? 
Są rzeczy, o których z niechęcią 

się pisze, pomimo iż obowiązek dzien 
nikarski pisać nakazuje. Dzieje się to 
zazwyczaj wówczas, gdy się wie, że 
alarmy prasy będą przysłowiowym 
głosem wołającego na puszczy, bo- 
wiem sympatje osobiste mają wyższą 
rację, niż interes publiczny. ' 

Niewiele szukając przypomnijmy 

chociażby o naszej straży pożarnej. 
Pisaliśmy, alarmowaliśmy, całe mia- 
sto bębniło, że w straży są nieporząd 
ki, dzieją się jakieś horendalne rze- 
czy, brak dozoru, organizacji, gospo- 
darka pod zdechłym azorkiem... 

I co? — nic. 

Najwyżej ci, pod czyim adresem 
uwagi skierowane były, pośmieli się 
pod wąsem i... dalej swoje robili. 

s A tymczasem rezultaty długo na 
siebie czekać nie kazały. Nie będzie- 
my przypominać historji z kinem 
miejskiem (za olbrzymie straty, które 
dzieki „gospodarce“ p. Lokucjewskie. 
go miasto poniosło — p. Lokucjew- 
ski otrzymał dziś emeryturkę i spo- 
kojnie dożywać będzie swego wieku) 
—pomówmy o straży ogniowej. 

Nadużycia Wasilewskiego wykrył 
nie p. Waligóra, jak mylnie narazie 
nas poinformowano, lecz prezydent 
Maleszewski. To ogromnie zmienia 
postać rzeczy, tembardziej, że p. Wa- 
ligóra przyznał się — że wiedział o 
nadużyciach Wasilewskiego — dopie 
ro wówczas, gdy został przyciśnięty 
do muru przez prezydenta. 

Wiiedział, lecz milczał! Dlaczego? 
To jego tajemnica. 

Od sierpnia strażacy nie otrzymy 
wali należnych pieniędzy. Do 9 paź- 
dziernika to przeszło dwa miesiące. 
Do kmd. Waligóry płynęły skargi po- 
krzywdzonych, lecz zamiast sprawę 
skierować odrazu na właściwe tory, 

ściągał ją, zwlekał, tuszował i powie- 
dział co wiedział dopiero wówczas, 
gdy inaczej powiedzieć nie mógł. 

Dobremu gospodarzowi wystar- 
czyło jedno słowo pokrzywdzonego. 
że go krzywdzą, aby wszcząć natych- 
miast dochodzenie i całą malwersację 
wykryć — złemu mało widocznie by- 
ło skarg kilkudziesięciu podwład- 

nych. 
Odpowiednie wnioski z tego, wła- 

ściwe włade raz nareszcie wyciągnąć 
powinny. 

Jest jeszcze jedna sprawa, o któ- 
rej również milczeć nie możemy. Wa- 
silewski jest młodym chłopcem. Tra- 

  

10 groszy dziennie. 
Szalejący obecnie na całym świecie kry- 

zys gospodarczy, zmniejszając dochody 
wszystkich warstw ludności, zmusił je auto 
matycznie do redukcji budżetów domowych. 
Na pierwszy ogień poszły t. zw. „wydatki 
kulturalne. Jedna po drugiej rwą się zło- 
te mici, wiążące ogół ze światem ducha. Cóż 
więc czynić? Dać za wygrane? Nie! Lecz bo 
daj za ostatni grosz nabyć skromny odbior- 
nik detektowy i za jego pośrednictwem na- 
wiązać ponowny kontakt ze światem ducha. 

Prawda, że trzy złote miesięcznie opłaty 
abonamentowej, to dziś nie to samo, co jesz 
cze rok temu. Lecz bądźmy szczerzy — i nie 
wyolbrzymiajmy znaczenia tej sumy w 
przeciętnym budżecie. 

Trzy złote miesięcznie — to jednak tyl- 
ko dziesięć groszy dziennie, czyli cena jed 
nego pudełka zapałek lub dwuch papiero- 
sów „Gramd-Prix*, Prawda, że zapałki są 
przedmiotem codziennego użytku, że trud- 
no byłoby bez nich rozniecić ogień — lecz 
czy płomień kultury, który codziennie - 
palają masze stacje radjowe, posiada mniej 
sze znaczenie? Podobnie, jak trudno wyo- 
brazić sobie człowieka cywilizowanego, któ- 
ry mógłby obejść się bez zapałek — nic 
można wyobrazić sobie człowieka, który 
przeprowadzając konieczną dzisiaj rewizję 
swego budżetu, kreśliłby pozycję: opłaty 
radjowej. 

Odwrotnie! Właśnie obecny kryzys wi- 

  

OGŁOSZENIE 0 PRZETARGU 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie niniejszem ogłasza, że w dniu 17 października 1932 roku o godzinie 12-ej w lokalu Dyrekcji (Wilno, ul. Wielka 66) 

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

fił w nieodpowiednie towarzystwo 
znanej na gruncie magistrackim pi- 
jackiej kompanji. Ci go w wir kielisz 
ków wciągnęli i wszystkie zdefrau- 
dowane pieniądze, jak można z tego 
wnioskować — przepił. 

Czy więc on jeden jest winien? 
Prawnie — tak, lecz moralnie współ- 
winnymi są i ei co przez brak odpo- 
wiedniego dozoru i stworzOny przez 
siebie bałagan do nadużyć mu po- 
mogli, i ci co mu zdefraudowane su- 
my „puścić* ułatwili. Kim są ci współ 
winowajcy — palcem wytykać nie 
będziemy, lecz dobrze „wiedzą sąsie- 
dzi, jak kło siedzi”... . и 

EET 

— 

A 

в 
barid оюГ € M peretcnon 

JEDYNY ŚRODEK TUALETOWY USUWAJĄCY 
ZMARSZCZKI | NADAJĄCY IDEALNA, BIEL 

! MATOWOŚC SKÓRZE. 
ZADAC WSZĘDZIE - KREM ABARID 

POBRANE FEBE A ZOROAOESEEWTEWZAWA 

nien skłonić wszystkich do zwrócenia bacz- 
niejszej uwagi na radjo, jako na dostępny 
dla wszystkich, a często jedyny — łącznik 
kulturalny. Dziesiątki tysięcy rodzin, które 

dotychczas znały radjo dorywczo, zespolić : 
się z mim powinny teraz w ścisłym i ser- 
decznym kontakcie. A później, kiedy przej- 
dzie fala kryzysu, pozostać i nadał wdzięcz 
nymi radjosłuchaczami, 

! Widzięcznymi za ko, że w dobie najtrud- 
miejszej — w dobie, w której poczęły wysy- 
chać źródła i strumyki życia duchowego -— 
radjostacje polskie nie pozwoliły, aby Polak 
został pozbawiony dobrodziejstw kultury, a- 
by cofnął się wstecz na drodze cywilizacji. 

  

  

  

  

                          

i Cena wywo- > 
Obiekt zZNajJdiwje stę iw: ž 

: : „Obszar — | Pwcza Wysokošė Termin & 

NAZWA DB“ EE TU = A jedostki | równa rocz-|- w ajum objęcia = UWAGI 
licytacyjnej | nej tenucie i 4 > В 

Nadleśnictwie Powiecie | Gminie ha dzierž. 2 ESO 8 
| zł, 5 

1 36 Jez. Strusto 899,54 ha. jar odparta a AO IS Brasławskiem Brasławskim Słobodzkiej 899,54 3000,00 900,00 ©Оа ама |10latį Dla wszystkich umów 

2 ЭИ „ Snudy 1455,28 ha, Krewce'20,71 ha «>. as 2 > Pluskiej 1475,94 4000,00 1500,00 przetargu Ž rewizja cen co 2 lata 

3 23 „ Konciażyno 88,39 ha, Astaszonki 15,12 ha, Szejnelis 2,30 ha Hoduciskieme Święciańskim Zabłociskiej 106,11 900,00 300,00 5 zd ae różnicy 

4 32 „ Olsia 15,93 ha, Zagacz 27,00 ha, Księdzowskie 17,43 ha, Ma: ROWE Р 
Możejki 67,92 ONCE SCO ZEE RA > Postawskim Postawskiej 128,28 1100,00 350,00 Ž z 8 A 

5 38 „ Dzisna 2395,5 ha . е % Święciańskim Duksztańskiej 2395,50 11500,00 3000,00 я # 

6 „ Kronano Seri i о че о ера Nalibockiem Stołpeckim Nalibockiej 100,00 750,00 220,00 ; ч 

7 8 „ Siowry 0,95 ha, Aszyrynis 11,59 ha, Baltagola 13,75 ha, х = 
Linemark 11,92 ha, Łokajka 52.00 ha. . . . .. Święciańskiem Święciańskim Janiskiej 90,34 750,00 220,00 ы 2 

8 19 „ Dryngis 340,0 ha, Dryngiszeze 60,0 Ва . = й Lyngmianskiej 600,00 3000,00 850,00 3 @ 

9 22 „ Krotony 862,43 ha, Kretoniszcze 68,75 ha . ы ы Zabłociskiej 931,18 4000,00 500,00 ś + 

10 | 55 „ Kierocie 23,86 ba, Gieruciszki 21,86 ha. . . . . r | 2 Łyngmiańskiej 45,72 250,00 80,00 ы $ 

11 11 „ Morgi 129,26 ha, Kotysz 26,25 ha, Wojniak 4,92 ha Trockiem | Wil.-Trockim Trockiej 160,43 1150,00 325,00 $ 5 

12 13 „ Rako-Oko 1,11 ha, Wirtałaukszys 2,00 ha, Szemiot 16,9 ha, | 
Szulniki 13,91 ha, Szulniki 13,77 ha, Birwa-Biruny 27,10 ha, | 
Cukiszki 15,57 ha, Purwie 11,68 ha, Myc 3,86 ha . . . > 2 * 92,01 750,00 250,00 5 & 

13 17 „ Turgojcie 2,13 ha, Miedzyrzeckie 52,80 ha, Korwie 61,65 ha, 
Łukno 43,10 ha, Jeziorko 11,08 ha, Itkuč-Ižka 18,40 ha, 
KGiedugnla L99 1194 Ls 4 Air A AGCA » > Rudziskiej 188,87 1800,00 600,00 2 Е 

14 „ Biciszki 15,0 ha, Witrotowka 2,0 ha, Szmygoje 2,00 ha . 3 ' > Trockiej 19,00 300,00 100,00 ё 2 

15 „ bez nazwy 2,0 ha, Ditto 3 ha, Ditto 2,0 ha, Błahodatna 25,0 ha 8 ^ 3° 32,00 250,00 90,00 zł ы 

16 6 „ Ziefone 14,0 ha, Gulbiny 33,60 ha i Aa Wileńskiein ы Rzeszańskiej 47,60 300,00 100,00 = = х 

17 7-a| Odcinek rzeki Wilji w Mazuryszkach 14,5 ha . * { 14,5 50,00 20,00 A z 

18 1 > $ „ w Zakrecie 60,0 ва . . . 5 5 2 m. Wilno 60,0 400,00 150,00 я ы 

WARUNKI: 1. p Sri na ustalonych formularzach należy składać lub przesyłać do Dyrekcji w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg na rybołówstwo* do dnia 17 października 1932 r. godz. 12, poczem nastąpi 
otwarcie ofert. = 

2. Wadjum może być wpłacone do Kasy Skarbowej, a pokwitowanie wpłaty należy dołączyć do oferty lub może być przesłane w kopercie ofertowej. 

3. Koszta przetargu w stosunku % % od sumy wywoławczej ponoszą osoby, które zalicytują jednostki przetargowe. 
4. W ofertach należy wyraźnie zaznaczyć, że warunki dzierżawy ofertowej są znane i poddaje się im bez zastrzeżeń. 
5. Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta niezależnie od wysokości zaoferowanej sumy. 
6. Warunki dzierżawy: można przejrzeć w Dyrekcji Lasów w Wilnie (referat rybny) w gedzinach urzędowych. 
7. Dnia 17 października r.b. w obecności przybyłych oferentów w oznaczonej wyżej godzinie odbędzie się ustuy przetarg poczem nastąpi otwarcie ofert. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie.
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KRONIKA 
  

  

  

i = Dziś: Edwarda. 
c” Jutro: Kaliksta. 

13 Wschód słońca — g. 5 m. 44 |Paždziern. = Zachód . —am. 4m. 26 
    

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 12/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 
Temperatura średnia ++ 9° С. 

я najwyższa -j- 120 C. 
2 najniższa + 6° С. 

Opad: 

Wiatr: połudn.-zach. 

  

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
13 października według P. I. M. 

Zachmurzenie zmienne, malejące. Dość 
ciepło. Słabe wiatry zachodnie, potem po- 
łudniowe. 

URZĘDOWA. 
— Urząd Ziemski ma ułec likwidacji. 

Jak nas informują w najbliższym czasie ma 
ulec zwinięciu Wiileński Urząd Ziemski. 
Agendy zwiniętego urzędu ziemskiego ma 
przejąć Wydział Ziemski, który niezadługo 
powołany i zorganizowany zostanie przy WE 
łeńskim Urzędzie Wojewódzkim. W| związ- 
ku z tą reorganizacją pewna ilość urzędni- 
ków ulegnie redukcji. 

i 
MIEJSKA. 

— Regulacja brzegów Wilji. Pro- 
wadzone od szeregu miesięcy prace 
nad zabezpieczeniem brzegów Wilji 
przy ul. Zygmuntowskiej zostały one- 
gdaj definitywnie zakończone W chwi 
li obecnej, jak się dowiadujemy, Magi- 
strat czyni w Ministerstwie Komuni- 
kacji starania o uzyskanie pożyczki, 
któradby umożliwiła przeprowadzenie 
takichże robót w znacznie szerszym 
zakresie. W wyadku pómyślnego wy- 

niku starań regulacja brzegów Wilji 
dokonana zostanie na przestrzeni od 
więzienia na Antokolu do mostu Zwie 
rzynieckiego, przyczem po obu stro- 
nach rzeki mają być dla użytku publi 
czności urządzone specjalne bulwary. 

Magistrat dąży do rozpoczęcia tych 
robót jeszcze w roku bieżącym. 

— Reorganizacja gospodarki miej 
skiej. Przed kilku dniami na posie- 

dzeniu Magistratu poruszona była spra 
wa reorganizacji agend samorządu wi 
leńskiego. Reorganizacja, jak wiado- 
mo, ma pójść w kierunku komasacji 
urzędów i biur miejskich. Obecnie roz 
ważany jest projekt połączenia rzeźni 

miejskiej ze stacją kontroli mięsa. 

W związku z zamierzoną reorgani 
zacją wydział personalny Magistratu, 
rak również Komisja Redukcyjna zaj- 
mą się wkrótce rozpatrzeniem nowych 
"wniosków redukcyjnych. Jak się do- 
wiadujemy obecnie jest znowu kilka- 
dziesiąt kandydatów do redukcji, 

= šoRAWY AKADEMICKIE. 
— Zarząd Koła Polonistów Sł. USB. ро- 

daje do wiadomości, że w niedzielę dnia 16 
bm. odbędzie się Ogólne zebranie Koła Po- 
lonistów Sł, U. $. B. z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) Pożegnanie Kuratora Koła Pol. prof. 
Kolbuszewskiego. 

› 2) Referat prof. M, Morelowskiego p. t. 
„zmysł plastyki artystycznej i Świata zew- 
nętrznego w dziełach Krasickiego'* 

3) Program działalności koła na rok — 
1932—33. 

Początek o godzinie 11. — Goście mile 
widziani. 

— Z Wydziału Humanistycznego Uniwer 
sytetu Stefana Batorego. Wie czwartek dnia 
13 bm. o godzinie 13 w Auli Kolumnowej od 
będzie się promocja p. Władysława Arcimo 
wicza na doktora filozofji. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kurs nauczania w oddziałach pierw- 

szych. Zarząd Oddziału Grodzkiego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego przy wpółudziale 
pp. inspektorów szkolnych na miasto Wiilno 
urządza dla ogółu nauczycielstwa szkół pow 
szechnych m. Wilna ośmiodniowy kurs nau 
czania w oddziałach pierwszych. Program 
kursu będzie rozesłany po wszystk. szk. pow 
szechnych publicznych i prywatnych m. Wil 
na. : 

Bližszych informacyj dotyczących progra- 
mu i zajęć można zasięgnąć w lokalu Od 
działu Grodzkiego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego przy ulicy 3 maja 13 m. 7, każ- 
dego dnia w godzinach od 5—7. 

Uruchomienie kursu uzależnione będz.e 
i. Opłata za kurs zależna 
zgłoszonych i będzie wy 

od ilości 
również od 
nosiła od6—8 zł. 

Zapisy na kurs przyjmuje Zarząd Oddzia 

łu Grodzkiego ZNP. 3-go Maja 13 m. 7 w 
i Ъ od5—7 codziennie, jak równ.eż 

Sekretarz Inspektoratu Szkolnego 

   

   
m. Wilna. 

GOSPODARCZA. 
— Czwarta rata podatku lokalowego. W 

połowie bieżącego miesiąca Magistrat przy 
stępuje do wysyłania nakazów na czwartą 

ratę podatku lokalowego, która jest płatna 

do dnia 15 grudnia rb. 
— Rewizje osobiste u płatników. Onegdaj 

w lokału wileńskiej Izby Skarbowej odbyła 

się narada w której udział wzięli wszyscy 

naczelnicy urzędów skarbowych. Konferen. 

cja ta miała na celu opracowanie instrukcyj 

dla sekwestratorów w związku z nowem up- 

rawnieniem, zezwalającem na przeprowadza 
nie rewizyj osobistych u płatników. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet, na którem p. dr. Ja. 

nina Rostkowska wygłosi referat pt. „Nowy 

program ministerjalny dla szkół powszech- 

nych, jako początek reformy nauczania w 

szkolnictwie  polskiem'*, odbędzie się w 

czwartek dnia 13 października rb. o godz. $ 

wieczorem w lokalu Związku przy ul. Ja- 

giellońskiej Nr. 3—%3. 
— Zarząd Koła Związku Urzędników Ko- 

lejowych w Wflnie podaje do wiadomości 
swych członków że w dniu 14 października 

1932 r. o godz. 17 m. 30 odbędzie się Whalae 

Zebranie członków Koła ZUK, Wilno w lo- 

kalu przy ulicy Słowackiego Nr. 11. 

TEATR | MUZYKA 
—- „Dzika pszezoła* H Morstina, święci 

codzienne triumfy na scenie Teatru Wielkie 

so na Pohulance, „Dzika pszczoła” idzie 

dziś 13 bm i jutro 14 bm o godzinie 8 wiecz 

w Teatrze na Pohulance. Przypomnieć na- 

leży PT Publiczności, że legitymacje zniżko 

we — 25 proc. — równające ceny biletów 

teatralnych z kinowemi, są do nabycia w 

sekretarjacie Teatru na Pohulance codzien- 

nie od godziny 11 do 2 w poł. 

— Wielką niespodziankę, przygotowuje 

Teatr na Pohułance dla dzieci od lat trzech 

do dziewięćdziesięciu. Oto w najbliższych 

dniach, ukaże się i wzleci ze sceny, w krainę 

noezji i fantazji, — czarodziejski, egzotyc: 

ny „Niebieski ptak* S 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 

skich ZASP w Wilnie, daje dziś 13 bm przed 

stawienie w Nieświeżu, poczem „Szczęście 

6d jutra*, zawita do mastępujących miast: 

14 bm Horodziejowo, 15 bm Hajnówka, 16 

pm Wołkowysk, 17 bm Słonim, 18 bm. Ba- 

ranoWwiczę 
— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy 

Elny Gistedt. Wystawienie pięknej operetki 

Abrahama „Wiktorja i jej huzar* było ewe- 

nementem w życiu artystycznem W$lna. 

Dziś Teatr muzyczny ,Lutnia* gra ją po 

raz 1i-ty z udziałem znakomitej odtwórczy- 

ni roli tytułowej Elny Gistedt. 

Przygotowania reżyserskie do wystawie: 

nia operetek „Księżniczka czardasza” Ka! 

mana i „Carewicz* Lehara — w całej pełni. 

* —— Szkoła Dramatyczna przy Teatrze Miej 

skim ZASP na Pohulance donosi, że dodat- 

kowy egzamin dla osób, które z różnych 

wzgłędów nie mogły poddać się egzaminowi 

w poniedziałek dnia 10 bm. — odbędzie się 

w dniach najbliższych. 

Sekretarjat Teatru na Pohulance przyj- 

muje wpisy do Szkoły Dramatycznej oraz 

udziela bliższych informacyj jeszcze tylko 
przez kilka dni od 11 do 2 po poł. Normalne 
wykłady odbywać się będą stale w godzinach 
od 4 do 7 wieczór. 

4. UR 4 E R 

P. wojew. Beczkowicz pre- 
zesem Wojewódzkiego Ko- 
mitetu Wileńskiego Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akadem. 

W dniu 11 b. m. w lokału Ogniska 
Akademickiego odbyło się posiedze- 
nie Wydziału Wykonawczego Wóoje- 
wódzkiege Komitetu Wiłeńskiego Po- 
mocy Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej, na którem dokonano wyboru 
prezesa Komitetu. Prezesem Komite- 
tu został wybrany p. wojewoda wileń 
ski Zygmunt Beczkowicz, który po 
objęciu przewodnictwa w serdecznych 
słowach podziękował za wybór, wy- 
rażając nadzieję, iż Komitet pracować 
będzie nadal owocnie dla dobra nie- 
zamożnej młodzieży akademickiej. 
Na temże posiedzeniu uchwalono zor 
ganizowanie w okresie od dn. 5—13 
listopada 1932 r. X-go „Tygodnia 
Akademika* i w tym celu powołano 
specjalny Komitet X-go „Tygodnia 
Akademika, na czele którego stanął 
p. wojewoda Beczkowicz. 

Program X-go „Tygodnia Akade- 
mika został już opracowany i uch- 
wałony. Szczegóły programu oraz 
skład osobowy Komitetu Honorowego 
i Komitetu Wykonawczego będzie po 

dany do ogólnej wiadomości w dniach 
najbliższych. 

Prace nad organizacją „Tygodnia* 
мтга 1 nad szczegółami w.dniu wczo- 
rajszym obradowało Prezydjum Ko- 
mitetu pod przewodnictwem pana 
wojewody. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 13 października 1932 r. 

1150: Komunikat meteorologiczny. Czas. 
Wiadomości prasowe. 12.20: Płyty 12,35: Po- 
ranek szkolny. 15.15: Program dzienny 
Koncert dla młodzieży (płyty). 16. 
właściwsze zabawki dziecięce.16.15: 
jęz. francuskiego. 16.30: Komunikat Towa- 
rzystwa Gimnastycznego „Sokół* 16.40: Idea 
Jagiellońska w historji polskiej i powszech- 
nej — odczyt. 17.00: III akt „Tristana i Izol- 
dy“ — Ryszarda Wagnera. 17.55: Program 
na piątek. 18.00: Koncert. 18.55: Skrzynka 
pocztowa Nr. 217 19,15: Rozmaitości 19,25: 
Wilenski komunikat sportowy. 19,45: Praso- 
wy dziennik radjowy. 20,00: Muzyka lekka. 
20,50: Komunikaty. Dodatek do prasowego 
dziennika radjowego. 21.00: Dalszy ciąg 
muzyki lekkiej, 21,30: Słuchowisko „Jutro” 
— (Conrada, 22,15: Muzyka taneczna. 22,55: 
Komunikat meteorologiczny. 23,00: Muzyka 
taneczna. 

15.2 

      

PIĄTEK, dnia 14 października 1932 roku. 

11,50: Komunikat meteor. Czas. Wiad. 
prasowe. 12,20: Walce Jana Straussa (płyty). 

    

  

12,40: Komunikat meteor. . 15,15: Program 
dzienny. 15,20: Muzyka popularna (płytyj. 
15, „Mala skrzyneczka“. 16,15: Lekcja jęz 
angielskiego. 16,30: Kom. Wileńskiego Tow. 
Org. i Kół. Roln. 16,40: „O młodzieży amery 
kańsko--polskiej* -—— odczyt. 17,00: Koncert 
17,55: Program na sobotę, 18,00: Muzyka ta 
neczna (płyty). 18,45: Rozmaitości. 19,00: 
Z zagadnień litewskich. 19,20: Przegląd pra- 
sy rolniczej krajowej i zagranicznej. 19,30: 
„Ciotka Albinowa mówi”. 19,45: Prasowy 
dziennik radjowy. 20,00: Pogadanka „Jan 
Brauhms*. 20,15: Koncert symfoniczny z Fu 
harmonji Wfrszawskiej. W; przerwie felj. 
„Postęp w literaturze”. 22,40:. Wiadomości 
sportowe. Dod. do pras. dziennika radjowe- 

    

go. 22,50: Komunikat meteor. 23.00: Muzy 
ka taneczna 

acid 

NOWINKI RADJOWE. 
WAGNER I 0 WAGNERZE. 

Dzisiaj o godz. 17,00 nadany zostanie ze 

studja wileńskiego trzeci akt opery Wagnera 

„Tristan i Izolda“, szczytowe dzieło wielkie 

go kompozytora, odznaczające się głębią pa. 

tosu lirycznego. Słowo wstępne do tej audy 

cji wygłosi prof, Michał Józefowicz 

ze 

TRZECI KONKURS 
DLA RADJOSŁUCHACZY 

W) niedzielę dnia 16 bm. odbędzie się 
przed mikrofonem Rozgłośni Wileńskiej w 
godzinach od 21,00 do 22,00 trzeci konkurs 
muzyczny. W; oznaczonej godzinie nadany 
zostanie szereg płyt gramofonowych z re- 

mniej lub więcej nudne z różnemi 

0 0 czem S e n e m Ww Е osobistościami i wszystko jest w po- 

sea) W ; 

Szybko i cicho „niby upiory” prze 
chodzimy z Teofilem pod ścianami 
domów, łowiąc uchem każdy nawet 

najdrobniejszy szmer. Od czasu do 
czasu jeden z nas oglądał się za siebie, 
by sprawdzić czy nikt nie goni za na 
mi. Wreszcie krótkie odsapnięcie : 
krok powolny, zmęczony. Na ciem- 
nem niebie łuna nad miastem wycina 
się czerwono. Idą od niej mioty wi- 
chury i deszczu, który w pewnej chwi 
li zaczyna się zmieniać w formalną 
ulewę. Či ' 

# — Mam tu niedaleko znajomą 

dziewczynę — zwraca się do mnie w 

pewnej chwili Teofil, dysząc jeszcze 

lekką kaszką chrypki. 
wą — Kochankę? * i. 

"— Nie jesteńń przecie alfonsem. To 

taka sobie rejestrowana. Ot, dobra 

znajoma, jeszcze z tych czasów, gdyś 

my się w piasku bawili na Pośpiesz 

ce. Potem razem do szkoły chodziliś 

my. 
— Do szkoły? 

—- Tak do powszechnej na Antoko 

lu. Trzy oddziały skończyłem, aż przy 

szłi bolszewicy, zatracona ich mać .. 

W jakiemś podwórku, mqgeno ruch 

nącem, idziemy po stromych, trzesz- 

czących schodach. Zapach mydlin i 

gotowanych kartofli — znajoma woń 

nędzy. Jakieś  trzeszczące drzwi. 

Wchodzimy. Lampa naftowa na ścia 

nie, stół, kilka gratów niemożliwie po 
wykrzywianych. 

— Ciotka! — Helka jest? — pyta 

Teofil. 
— Niema... Ale jest Staszka, Cho 

Ta dzisiaj, kaszle, więc nie poszła na 

  

‚ р 

ulicę — odpowiada megera, gruba 
jak „wielka Berta", odpowiednio czer 
wona, z wąsami pod nosem. Lepsze 
nawet musiały odprawiać orgjastycz 
ne Sabathy na Łysej górze. Uśmiecha 
się do nas tak, że słabo się człowieko 
wi zrobić może od tego uśmiechu i rę 
ką, zbrojną w odpowiednio długie i 
brudne pazury wskazuje drzwi w głę- 
bi, . : 

Za przepierzeniem. 
Idziemy za zwykłe przepierzenie 

z desek. Ciemno. Lampka naftowa. 
pali się na stole i Teofil podkręca 

knot. Malutki pokoik, dwa łóżka, sto 

lik, kilka trzeszczących krzeseł. Na 

ścianie kilka odpowiednio pornogra 
ficznych obrazków, wyciętych z „Ki 

na“, przedstawiających porozbierane 

„gwiazdy“ srebrnego ekranu. Ma to 
robić nastrój. ' 

Tutaj mała dygresja. Zwykle ze 

zrozumiałych względów, gdy mowa 

o tem tak ciekawem zagadnieniu spo 

łecznem, jakiem jest prostytucja, pra 

wie zawsze operujemy przesłankami 

naprawdę dziwnemi: jeśli nie zakła- 

maniem, to fałszywym i zupełnie nie 

uzasadnionym wstydem. Mówi się o 

prostytucji, operując zwykle danemi 

statystycznemi, całą górą mądrości, 

powołując się raz po raz na taki lub 

inny autorytet socjologiczny. Nie pi- 

szemy tu rozprawy naukowej, lecz 

zwykły dziennikarski reportaż, w któ 

rym zwykłe nagie fakty należy poda 
wać w formie jak najprzystępniejszej, 
tak by dotarły bezpośrednio do czytel 

nika i zmusiły go do zastanowienia. 
Jeżeli więc umieszcza się wywiady 

2 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

rządku, niech mi wolno będzie przy 
toczyć tu jedyny może w śwoim ro 
dzaju wywiad z dziewczyną uliczną 
i zapuścić sond w ten przedziwny 
splot zagadnień i powikłań życio- 
wych, które wyrażają się nieraz w for 
mie naprawdę tragicznej. ‚ 

Žwykla historja. 
Teofil siada na krześle i wskazuje 

mi drugie. Z za parawanu wychodzi 
oczekiwana Staszka mała szczupła 
brunetka. Ruchy senne, apatyczne 
od czasu do czasu suchy kaszel wstrzą 
sa jej szezupłą postawą. Teofil z 
miejsca twierdzi, że przyszliśmy tu 
bez żadnego zamiaru zabawienia się. 
Byliśmy właśnie w tej stronie i wstą 
piliśmy do Helki. Nie zastaliśmy jej, 
poczekamy. Staszka, siedząc na łóżku 
sepleni lekkim kapuśniaczkiem chryp 
ki. 

— Jak ci się powodzi — zapytuje 

Teofil. 
—- Lepiej nie mówić — skrzywiła 

się — masz papierosa? 
Dałem jej „Wandę“. Zapalilišmy. 

Zkolei i ja zacząłem jej zadawać py- 

tania. 
-— Widać nieświetnie ci idzie? 
— Pewno. Komu się dzisiaj może 

dobrze powodzić, jak nikt nie ma pie 

niędzy. Nawet tym dziewczynkom, co 
w jedwabiach chodzą leż się urwało. 

Dzisiaj chodzisz i chodzisz nieraz ca- 
łą noc i jednego lub dwóch gości zła 

piesz. I co to za goście? Prawie zaw- 

sze pijani i kłócić się trzeba, żeby pie 

niądze dali. Nieraz zamiast pieniędzy 

w zęby ci da, że wszystkie gwiazdy 
zobaczysz. Całą noc do szóstej rano 

włóczyć się trzeba po ulicy to i zazię 

bić się nietrudno. Ja w tym tygod- 

niu wszystkiego pięć złotych zarobi- 

   

   

  

Drukarnia „Znicz”, 

    
   
    

fu i 
(* 

WI L. E- NS. KL 

pertuaru Rozgłośni Wileūskiej bez zapowie 
dzi. Konkurs polegać będzie na przesłaniu 
do Polskiego Radja w Wfilnie tytułów, naz- 
wisk kompozylorów i wykonawców nada- 
nych utworów muzycznych. Termin nadsy 
łania odpowiedzi upływa w sobotę dnia 22 
października rb. Każda odpowiedź winna 
mieć na kopercie napis „Konkurs* i zawie 
rać pełne imię i nazwisko radjosłuchacz:, 
zawód, dokładny odres i Nr. radjoabonamen 
tu. Za trafne odpowiedzi wyznaczonych 20- 
stało osie mnagród albumowych i książke: 
wych, wartości około 120 zł. ufundowan 
przez wileński oddział Księgarni św. Wi 
cha. Włystawione one będą w okresie kon- 
kursu na wystawie wymienionej księgarn: 
przy ulicy Dominikańskiej 4. Wyniki kon- 
kursu ogłoszone będą przez mikrofon przed 
dniem 1 listopada rb. 

Pożar fabryki samolotów. 
SOUTHAMPTON, (Pat). W, miejscowości 

Hamble wybuchł pożar w fabryce aeropla- 
nów. Spłonęło 7 hangarów wraz ze znajdu- 
jącemi sie w nich samolotami. 

SLK SSRS 

Popierajcie Ligę Morsuą 

i Rzeczną! 

    
      

   

Dźwięk. Kino - Teatr | DZIŚ! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Awięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miskiew. 22, tel. 15-28 

Gźwiękowe Kino 

CASINO 
śślel a 47, tel. 15-41. 

DZIŚ! Największa 
gwiazda ekranu 

Lfwięk. teatr świetlny 

PAN 
i. Wielka 42, tel. 5-28 

DZiši 
program! 

Pówizk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mieki-w. II, tel. 15-61 

Śpieszcie ujrzećl   Ostatnie dni! 

iwan Petrowicz 
Muzyka „Króla Walca* Jana Straussa. 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i niedzielę od godz 2:-ej 

DZIŚ! Wspaniały film 

erotyczno-salonowy 

Brygida Helm 
Film ten osnuty na tle vojny światowej otwiera przed nami tajniki tragiczn. zmagań się mocarstw europejskich: 
i uplastycznia upiorne drogi szpiegostwa międzynarodow ego. 

Ceny od 25 gr. 

Całe Wilne 
podziwia miłość 

w genjalnym filmie twórcy „Poganina" i „Trader Horna* Van Dykea. 
Z powodu wysckiego poziomu artystyczn. filmu wejście na widownię tylko na początki seansów: 4. 6, Bi 10'15 

Wielki sensacyjny podwójny 
Po raz pierwszy w Wilnie! 

plemion ludożerców i drapieżnych zwierząt. 

Harlan i Lucille Brown. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
OBIECUJĄCY WiNUK. 

Mieszkaniee m. Wilna Aleksander Sołdu- 
chowski przechowywał na strychu większą 
ilość rozmaitych rzeczy. Kiedy w dniu wczo- 
rajszym zajrzał na strych zauważył, że wszy 
stkie towary wartości ponad 550 zł. zaginęły 
D uokonanie tej kradzieży poszłakowany 
jest wnuk Solduchowskiego, Polieja prowa- 
Gzi dochodzenie. (e) 

„GASTROLERZY* Z. WILNA OKRADLI 
POBLISKI FOLWARK. 

W dniu wczerajszym na posterunek po- 
liejj w Wilnie zgłosił się mieszkaniec poblis 
kiego felwarku Ketłówka Wojciech Paszkie- 
wiez i zameldował, że w dniu wczorajszym 
w ezasie niecbecności domowników do mie 
szkania jege przedostali się złodzieje, którzy 
skradli: 12 nowych ohrusów, garderobę i in. 
rzeczy ogólnej wartości ponad 520 zł, Posz- 
kodoówany przypuszcza, że kradzieży tej do- 
konałi „gastrołerzy* z Wilna. Policja pro- 
wadzi docheczenie. fe) 

ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE. 

Do polieji wileńskiej wpłynęło zameki +- 
wanie niejakiej Anny Iekowiczowej zam. 
przy uł. Ponarskiej Nr. 13 o zagadkowem za 

Przepiękna wystawa, genjalna gra artystów, cudowne meledje. 

Przeżycia jednej nocy 

Nr. 235 (2477). 

ginięciu jej 18-letniego syna Natana leko- 
wieza z zawodu technika dentystycznego. 

Zaginięcie Natana Iekowicza nastąpiło 
przy następujących okolicznościach: Przed 
6 tygodniami oświadczył on matce, że otrzy- 
mał posadę u lekarza dentysty w Podbro- 
dziu dokąd ma zamiar wyjechać. Tego wie- 
cz6ra spakował rzeczy i wyjechał z Włlna. 
Wobec tego, że w ciągu ostatnich 6 tygodni 
nie otrzymała ona od syna żadnej wiadomo- 
ści, postanowiła wyjechać do Podbrodzia, 
celem odwiedzenia syna. Jakież wielkie było 
iej zdziwienie, kiedy przyjechawszy na miej 
sce dowiedziała się, że syna jej w Podbra- 
dziu nigdy nie było. KE: 

  

   

W związku z tem zaniepokojona matka 
przypuszcza, że synowi jej wydarzył się ja- 
kiś nieszczęśliwy wypadek, wobec czego po- 
staucwila zameldowaė 0 powyžszem polieji. 

Polieja wszezęla poszukiwania. te) 

  

  

   

GINĄ KONIE. 

W: nocy z dnia 9 na 10 bm. z pastwiska 
położonego wpobliżu domu Nr. 3 przy uł. 
Grochowej na lę Huryna ksandra za 
ginął koń, w: h, wartości 150 zł. Tejże no- 
cy z pastwiska położonego wpobliżu posesji 
domu Nr. 18 przy ul. Wąwozy na szkodę 

     
    

      

   

Gerszanowa Anisima, zaginęła klacz wartości 
50 złotych. 

   

Muzyka! Śpiew! Tańce! Ulubieńcy publ czn., najwytworn. meżczyzna, oficer gwardji cs. książe ORŁOW 
i rozkoszna, czarująca Anny Qndra 
w wspaniałym przeboju muzycznym ZEMSTA NIETOPERZA 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. — 
Na |-szy seans ceny zniżone 

W rolach głównych. 
MARCELLA ALBANI 
i 160 SYM. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 4, 6 Bi 10'15, w daie świąt. o g. 2-ej 

i WILLI FRITZ w oszała- 
miającym nadprzeboju p.t SZPIEG i KOBIETA 

Nad program: Urozmalcone dodatki dźwięk.. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10*15, w święta o godz. 2-ej 

KOBIETY i CZŁOWIEKA-MAŁPY 

Wyspa grozy 
Arcywesoły 
(całość) wśród wybuchu wulkanów, dzikich 

To dalsze dzieje arcyfilmu „Maradu* 
Nad program: Komedja-farsa Flejschera p. t. Pietrek kicwnem. 

Hajda trojka 

Bilety honorowe nieważne. 

egzotyczny dramat w 12 aktach 

W rolach gł: Kenneth 

W rolach Na Olga Czechowa, 
H. Schietow i Michał Czechow. 

Śplewy rosyjskie solowe i chóralne. 
  

  

Lyn) cię po kosmetykę, periumerję, 

do Składu Aptecznego 

Najniższe ceny! 

Stale nowości. 

  

Kryzys—Nie przepłacal! 

podróżne i in. wyroby skórzane 

66 (dawniej „I. B. SEGALL*) 
„ARX Micklewicza 5, tel. 8 73 

Gwarantowana jakość! 

е 
Mieszkania 
DO WYNAJĘCIA 

ze wszelkiemi wygodami 
i wodociągiem: 2 mieszk. 
po 4 pokoje z kuchnią, 

art. 

  

Zaraz 

do wynajęcia 

  

NAJPRZEDNIEJSZY ŚWIEŻY 

RYBI TRAN 
otrzymano w Składzie Aptecznym 

J. PRUŻANA 
Mickiewicza 15, vis-a-vis Hot. Georges 

1el. 482. Egzystuje od 1890 r. 

Cena tegoroczna znacznie zniżona. 

    

Techni 
wykwal.fikowany 

z długoletnią praktyką 
poszukuje 

jakiejkolwiek pracy 
kreślarskiej lub biurowej. 

na 

„Technik* 
Kurj Wil.* 

Zgłosz. pod 
do Administ. 
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Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru Il-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 14 października 1932 r. © godz. IO-ej 
rano w Wilnie przy ulicy Jakóba Jasińskiego 7, m. 3, 

należącego do 

*Eugenjusza i Heleny Falkowskich, majątku ruchome- 

  

odbędzie się sprzedaż z licytacji   

go, składającego się z umeblowania, sprzętów 
wych i maszyny do pisania, oszacowanego na sumę 
Zł 1495— 

583/V1 

łam, a tu i jeść trzeba i za kwaterę 
ciotce zapłacić. Wszystko ten kryzys. 

— No, a dawniej? 
— Pewno, dawnliej było lepiej, 

choć ja nie wiem, bo niedawno zosta- 
łam kontrolną. 

— No jakże się to stało? 
Byłem przygotowany, że usłyszę 

jedną z tych melodramatycznych opo 

wiadań 0  uwiedzeniu, nieślubnem 

dziecku, o krółewiczu z bajki, który 

odszedł, zostawiając rozdarte serce 

dziewczęce w mroku opuszczenia. Sta 

ra to i wieczyście nowa historja, pow 

tarzająca się w tysiącznych warjan- 

tach. 
— Zwyczajnie — wzruszyła ramio 

nami. — Pracowałam w fabryce, w 

„szklarni. Robota była i jakoś się żyło, 

potem do cegielni, ale i tę zamknęli Oj 

ciec rzucił matkę i wyjechał gdzieści 

na wieś do wiłejskiego powiatu. Mat 

ka prała brudy, a ja pracowałam, a 

potem wszystko skończyło się. Co ro 

bić, gdy głód ściska, że się w głowie 

mięsza. Na służbę nie przyjęli, ani do 

prania. Więc się poszło na ulicę. Już 

tak 8 miesięcy. 

— A wróciłabyś do dawnego ży- 

cia? 
— Jeszcze jak! Tylko ktoby przy- 

jął teraz do pracy taką jak ja kontrol 

ną ?: Szkoda i marzyć o tem. : 

— Jesteś zaziębiona. Kaszlesz! 

— Nie dziwnego. Jakbyś pochodził 

w takiem letniem palcie całą noc w 

takie zimno i deszcz, tobyś napewno 

nielepiej wyglądał. 
— No i konkurencja jest? 
-—— Pewnie. Dawniej tośmy chodzi 

ły we dwie, trzy najwyżej — i można 

było spotkać przyzwoitego gościa, a 

teraz to nieraz i dziesięć się włóczy 

po takim małym odcinku ulicy. A do 

tego te nierejestrowane. 

  

  

Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tet. 3-40. 

  

   
  

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Młody chłopiec 
z ukończonemi 6 u oddz. 
Szkoły Powszechneji zna- 

jomością języka niemiec- 
kiego gorąco uprasza o 

jakąkciwiekbąóź pracę 
Oferty w Admin „Kuriera 
Wileńsk.*—Wilno, Jagiel- 
lońska 3—1, dla М. 5. 

ARCHITEKT 
TEODOR SMORGOŃSKI 
ul. Mickiewicza 42 m. 9. 

Telefon 16—98. 

na ul. 

  

domo-     
— Jakto? 
— Teraz taka nędza, że się wszyst 

kie nawet niedawno porządne dziew 
czyny puszczają i robią nam, kontrol 
nym konkurencję. Nie chodzą do ba 
dania, mają nieraz inną pracę i w ten 
sposób dorabiają sobie na jedwabie. 
A wiadomo inteligentny gość przy for 
sie woli taką, co ma erepdechiny, niż 
w takich, o trantach. 

— A jakżeż wy sobie z niemi ra- 
dzicie? 

— Jak? Ano w łeb, za kłaki i z pa 
zurami. Jak się takiej lali przejedzie 
po malowanym pysku, to przez ty- 
dzień się nie pokaże na Świecie. I do 
policji, do obyczajówki donosimy o 
takiej. 

— No, a co obyczajówka z niemi 
robi? 

— Wiadomo, że nie gładzi po buzi 
wyrestaurowanej: na pomidorowo. Re 

jestruje i książeczki daje. A taka to 

sobie zaraz alfonsa znajdzie, co ją o 

broni przed wyzyskiem od klijentów! 

— A ty kochanka nie masz jesz- 

cze? 
— A poco mi? Mało to mam wyda 

tków sama jedna: i kwaterę, i ubrać 
się i zjeść coś czasem. Ale patrzaj! 
Teofil śpi. 

Rzeczywiście Teofil zmęczony wi 
dać srodze oparł głowę na ręku i za- 
snął smacznie. Chrapał przytem i gwi 
zdał za każdym oddechem. Zlepione 
włosy nad czołem tworzyły jasną ro*- 

chwieję i dawno niegolona twarz mia 
ła dziwny wyraz, w którym było i zmę 

czenie i spryt i tępa rezygnacja. Stasz 

ka wstała, wzięła ze swego łóżka ja- 
siek i podłożyła śpiącemu pod głowę. 
— Prześpijże się wygodniej biedaku, 

boś pewno gorzej jeszcze zmęczony 

odemnie kontrolnej dziewczyny. 

  

  

Dr.Łukiewicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 

ul. Mickiewicza 44 

  

Marjd Laknerowa 
rrzyjmuje od 9 do 7 wieca 

  

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziie się 

Zwierzyniec, 
lewo Gedeminowski 
ul Grodzka 27. 
W. Z. Ne 3/93 
  

Akusze:ka 

Śmiałowska 
przeprowadził: się 

M:ckiewicza 4—£ 

tamże gabinet kosmetycz- 
my, usuwa zmarszczki, bro. 
dawki, kurzajki i wągiy | 
W. Z.P. 48. 
  

Z powodu wyjazdu 

sprzedam 
kawiarnię 

ul. Tatarska Nr. 16 

Redaktor odpowiedzialny Witold: Kiszkis. 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie: 

1 mieszk. 3 pok z kuchnią od godz. 5—7 Oferty do Administr. 

Zwierzyniec, Fabryczna Kurj Нр « 
3110, qowisię wanieszk. 12 Akuszerka sera W ilehok.   

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b psacowita 

4.pokojowe mieszkanie 
al. aa 1—3 vlica Kasztanowa 7, m. 5 poszukuje pracy 

Informacje w Cukierni W. Z. P. Nr. 69. 852. | Łaskawe oferty nadsyłać 
B. Sztralla — Mickiewicza 5 do Adm. „Kurjera Wil.“ 

róg Tata: i Akuszerka pod „Młoda panna „i 
  

STUDENTKA 
udziela tanio 

korepetycji 
spec łacina, francuski 
Mickiewicza 48. m. 6 
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A potem do mnie się obróciwszy 
rzekła, jakby na usprawiedliwienie: 

— Nic tak nie łączy ludzi na świe 
cie, jak bieda. Prawda? 

Musiałem jej przyznać rację... 
Na schodach zastrzeszczały krok:, 

i za chwilę weszła Helka. Duża, tro 
chę piegowata dziewczyna, mocno 
upudrowana z ustami zrobionemi pra 
wie na ezarno. Przyniosła ze sobą moc 
jedzenia i dwie butelki „wyborowej* 

na 45. 
— Masz Staszka, to dla ciebie, boś. 

zaziębiona, a na zaziębienie i grypę 
nic tak mie pomaga jak wódka. Złapa 
łam dziś jakiegoś faceta, wstawionego 
„w drebiezgi* i dał mi dwadzieścia 
złociszów! Ot i bal zrobimy! Teofil, 
wstawaj! 

Mój przyjaciel jak tylko usłyszał 
o wódce i balu zaraz odzyskał przy 
tomność i zajął się przygotowaniem 
tej naprawdę luksusowej uczty. Wód 
ka była rzeczywiście znakomita, po- 
midory i byczki w tomacie nieporów 

nane w smaku, a o rybie po grecku 
niema co i wspominać. Pod koniec 
drugiej butetki Teofil wpadł na zgoła 

oryginalny pomysł. Ni mniej ni więcej 
tylko zaproponował mi, byśmy naty- 
chmiast z Wilna wyjeżdżali. Gdzie-- 

bądź. Choćby na koniec świata! 
— Zwarjowałeś, teraz? O godz:-- 

nie... Która to może być? 
-— Pół do jedenastej! 
Na schodach zatrzeszczały znów 

kroki. 
— Oho goście jacyś — rzekła Het 

ka. — Tak mi się nie chce nikogo 
dziś przyjmować, ale trudno. Trzeba 
żyć! 

Ulotniliśmy się szybko z Teotilem, 
który zaczął mnie z pijackim uporem 
namawiać do wyjazdu z Wilna. 

T. Jacek Rolicki.- 

 


