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Niemiecki plan zbrojeń 
W chwili gdy Henderson, opuszcza 

jąc w końcu września br. Prezydjum 

Konferencji Rozbrojeniowej, wręczał 
jej członkom deklarację, mającą uła 
twić delegatom Rzeszy ponowne wzię 
cie udziału w pracach Konferencji 
Rozbrojeniowej, min. spr. zagr. Rze- 
szy, vor Neurath oświadczył na konfe 
rencji prasowej, że rząd niemiecki bę 
dzie bojkotował Konferencję Rozbro 
jeniową. dopóki żądania w sprawie 
równości zbrojeń nie zostaną załat- 
wione w sensie dla Niemców pozy- 

tywnym. 

  

Skreślenie reparacyj wojennych 
osiągnięte przez rząd v. Papena, 2- 
śmielają Rzeszę już nie do rzucania 
haseł, które nadspodziewanie dla nich 
samych dają aż nazbyt obfite owoce, 
lecz do wysuwania ultymatywnych 
żądań. Głosy niemieckich wybórców 
są potrzebne przy wyborze prezyden 
ta w Stanach Zjednoczonych, wewnę- 
trzna sytuacja Mac Donalda jest nad 
zwyczaj trudna — są to przyczyny, 
dla których Niemcy nie spotykają się 
na zachodzie z jednolitym mocnym 
frontem, że żądania niemieckie bierze 
się poważnie, dyskutuje nad niemi 
i stara się nieomal uprosić Niemcy 
aby „raczyly“ nadal uczęstniczyć w 
Konferencji Rozbrojeniowej. 

Mac Donald, ratując swoją wew- 
nętrznie zagrożoną „sytuację, zamie- 
rzał w ostatnich dniach zwołać do Lon 
dynu konferencję pięciu mocarstw: 
Anglji, Francji, Niemiec, Włoch i Sta 
nów Zjednoczonych, wierząc, iż konfe 

rencja ta umożliwi Niemcom wzięcie 
udziału w dalszych obradach Konfe 
rencji. Wobec stanowiska Franeji-i 
samych Niemiec, rząd brytyjski po- 
stanowił jednak odroczyć konferencję 
co w polityce znaczy wycofać się z 
niezręcznego posunięcia. 

Konferencja w Londynie bez udzia 
łu innych sąsiadów Niemiec, odbyta 
poza terenem Ligi Narodów, nie mo- 
że być anż dla nas, ani dla innych nie 
obecnych na konferencji ważną, a jej 
uchwały obowiązujące. Zresztą do cze 
go mogłoby one doprowadzić? 

Niemcy zbroją się od szeregu lat, 
zaczęły się zbroić na drugi dzień po 
podpisaniu traktatu wersalskiego, nie 
pytając nigdy nikogo o pozwoleni>. 
Dziś kiedy wysuwają one żądania 
„Gleichsberechtigung* w sprawie 
zbrojeń, ciekawe będzie przypomnieć 
sobie, czy rzeczywiście Niemcy są tak 
bardzo upośledzone w dziedzinie zbro 
jeń. 

  

Przyjmując na początku 1927 »., 
że Niemcy uczyniły zadość klauzu- 
lom zawartym w części V traktatu 
wersalskiego, Konferencja Ambasa- 
dorów odwołuje międzyaljancką ko- 
misję kontrolną. Od tej daty rozpoczy 
na się szybki rozrost zbrojeń niemiec- 
kich i dziś, gdyby ktokolwiek myślał 
by o okupacji Nadrenji jako ekwi- 
walencie bezpieczeństwa ze strony 
Niemiec, koniecznego na skutek ich 
nadzwyczajnych i wszechstronnych 
postępów w dziedzinie zbrojeń spot 
kałby się już nie ze zbrojnym oporem, 
ale z otwartą wojną ofenzywną. 

O zbrojeniach niemieckich pisano 
i mówiono bardzo dużo, zawsze, gdzie 
wiele gadaniny łatwo o przesadę—tak 
jest również i w tym wypadku. Stwier 
dzić jednak należy, że intensywne 
zbrojenia niemieekie mają przedew- 
szystkiem charakter nie obronny lecz 
zaczepny. Przed paru laty ukazała się 
nadzwyczaj ciekawa książka gen. v. 
Seeckta: „Gedanken eines Soldaten", 
w której autor wyłuszcza niemiecką 
doktrynę przyszłej wojny, wojny krót 
kiej, prowadzonej w tempie błyskawi 
cznem przy pomocy małej ale doboro 
wej pod względem materjału ludzkie 
go i zaopatrzenia technicznego armji. 
Wysuwa on myśl, że wojna przyszła 
rozpocznie się od potężnego napadu 

lotniczego na terytorjum nieprzyja- 
cielskie. 

Jeżeli będziemy obserwowali kie- 
runek rozwoju zbrojeń niemieckich, 
to będziemy musieli przyznać, że zga 
dza się on całkowicie z teorjami wy 
suwanemi w książce b. min. wojny. 
Mimo ciężkiego kryzysu przeżywane 
go obecnie w Niemczech, wydatki na 
lotnictwo są niewspółmierne z potrze 
bami lotnictwa handlowo-osobowego. 
Budżet lotniczy jest maskowany naiw 
nie: istnieją naprzykład dotacje pań- 
stwowe na awjonetki Klemma, na wy 
szkolenie pilotów. Ten sam budżet po 
siądą jeszeze inne ciekawe działy, no 
szące tytuł: „Badania naukowe*. Wy 

nosiły one w r. 1924 — 4 milj., w 
1926 — 18 milj., w 1929 — 10 milj. 

Oczywiście, sumy te nie dadzą się 
wytłumaczyć żadnemi „badaniami 
naukowemi*. W dziedzinie lotnictwa 
Niemcy zrobiły ogromny skok na- 
przód i dziś, mimo istniejących zaka- 
zów traktatowych, Niemcy na terenie 
własnym w Szwajcarji i Rosji wytwa 
rzają prototypy samolotów obserwa- 
cyjnych względnie myśliwskich. Jeże 
li przypomnimy, że Niemcy budują 
dziś  .„Zeppeliny* 0 pojemności 
200,000 m” t. zw. L. Z. 129, unoszące 
50 osób i 70 tonn bagażu, jeżeli uświa 
domimy sobie, że sieć dróg lotniczych 
w Niemczech łączy nieomal wszyst- 
kie miasta w kraju i większe zagrani 
cą, że linje niemieckie istnieją i w 
Afryce i w Ameryce i w Azji, musimy 
zdać sprawę sobie z tego że Niemcy 
mają czem rozpocząć wojnę według 
teorji v. Seeckta. я 

. Ostainia wystawa lotnicza w Tem 
pelhofie pod Berlinem zgromadziła 
wielką iłość samolotów. Na wystawie 
tej urządzono pokaz ataku lotniczego 
na objekty fabryki amunicji. Pokaz 
ten wyraźnie zdradzał doskonałe przy 
gotowanie do celów wojny lotnictwa 
sportowego. 

Jakże się przedstawiają zasoby lu 
dzkie armji niemieckiej? 

Traktatowa Reichswehra niemiec 
ka może rocznie zwalniać około 10 ty 
sięcy ludzi, Suma ta de facto znacznie 
większa. W ostatnich dniach pojawi 
ły się wiadomości, że słynny Stahl- 
helm i in. podobne organizacje mogą 
dostarczyć 600 tys. rezerwistów, wy- 
posażonych w broń nowoczesną. Je“ 
żeli dołączymy do tej liczby stowa- 
rzyszenia młodzieży, weteranów wiel 
kiej wojny, wojskowo zorganizowaną 
Schutzpolizei (Schupo), obraz wysz- 
kolonych rezerw ludzkich będzie pra 
wie zupełny. 

Nie zapomnieli również Niemcy o 
uzbrojeniu tych mas. Traktat wersal 
ski pozwolił na utrzymywanie broni 
dla 100.000 Reichswehry. W rzeczywi 
stości Niemey posiadają dość materja 
łu dla uzbrojenia 800.000. W 1930 r. 
Niemcy wydają na same tylko utrzy 
manie broni (normalną konserwację) 
45 milj. zł, Z kredytów przeznaczo- 
nych na uzbrojenie tylko w jednym 
1930 r. Niemcy mogły zakupić 500 
tys. karabinów 15.000 karabinów ma 
szynowych, 1.250 dział i 1.300 miota 
czy min. Broń ta przeważnie jest wy 
rabiana jeszcze poza granicami Rze- 
szy. Krupp i inne potężne wytwórnie 
broni pobudowały swe filje w Holan- 
dji, Szwecji i Rosji. W krajach tych 
wyrób broni nie może być kontrolo- 
wany i dostarczany jest do Niemiec 
w ilości dowolnej. 

W ostatnich czasach daje się zau 
ważyć wzmożony ruch w świecie mili 
tarystycznym Niemiec. Manewry, ćwi 
czenia i zbiórki stale powtarzają się 
nieustannie, przybierając coraz bar- 
dziej prowokacyjny charakter. Ostat 
nio odbyły się na Górnym Śląsku dwa 
takie ćwiczenia. W nocy z 5 na 6 paź- 
dziernika rozpoczęły się manewry od 
działów „Tonohilfo* i „Bahnpolizei* 
na linji kolejowej Miedary—Mikulczy 
ce. Drugie ćwiczenia, zakrojone je- 
szcze na większą skalę odbyły się mię 
dzy Gliwieami, Toszkiem i Paskowica 
mi, jako założenie przyjęto wtargnię 
cie oddziałów polskich na terytorjum 
niemieckie i marsz na Opole. 

Dzieje ostatnich kilku łat, a szcze- 
gólnie ostatniego roku, otworzyły o- 
czy nawet najbardziej pokojowo na- 
strojonym mężom stanu Zachodniej 
Europy na rzeczywiste cele dążeń nie 
mieckich. Nikt już w Europie nie wie 
rzy w naiwne opowiadania, że 
„Gleichsberechtigung'* ma na celu tyl 
ko posiadanie obronnej siły zbrojnej 
na wypadek napadu sąsiadów. Zresż- 
tą jest to raczej salonowy argument 
na użytek pacyfistów, ponieważ mini 
strowie Rzeszy bez najmniejszego 
skrępowania patronują militarystycz 
nym zjazdom, które głoszą koniecz- 
ność „odebrania ziem zrabowanych”. 
Jednego dnia zjazdy w swych rezolu 
cjach ubolewają nad „krwawiącą gra 
nicą polską”, innego dnia belgijską, 
wreszcie francuską, domagając się 
Strassburga. 

Te rezolucje, telegramy, butne żą 
dania na Konferencji Rozbrojeniowej 
są zewnętrznym wyrazem samopoczu 
cia Niemiec na tle postępowej reali- 
zacji planu zbrojeń. 

J. S. 

Herriot w Londynie. 
Oświadczenie Herriota. Powitanie na dworcu. 

LONDYN. (Pat.) Premjer Herriot 
przybył tu we środę o godzinie 23, 
powitany na dworcu przez Mae Do- 
nałda, Johna Simona i ambasadora 
franeuskiego. Premjer francuski spo- 
tyka się z Mae Donaldem i Johnem 
Simonem we czwartek o godz. 10.30 
rano. 

EET TE TINNETTEESINS 

Herrioż został zaproszony — 
Neuratha nie proszą. 

BERLIN. (Pat.) W prasie ukazała 
się wiadomość, że w ciągu dnia wczo 
rajszego angielski charge d'affaires 
przybył do urzędu spraw zagranicz- 
nych, ażeby oficjalnie poinformować 
sekretarza stanu von Buelowa o za- 
proszeniu przez Mac Donalda do Lon 
dynu francuskiego premjera Herrio- 
ta na konferencję wstępną w spra- 
wach rozbrojeniowych. W czasie po- 
bytu angielskiego charge d'affaires 
u Buelowa o zaproszeniu von Neu- 
ratha do Londynu nie było mowy. 

Pasen u ks. Ruprechta. 
BERLIN. (Pat.) Kanclerz von Pa- 

pen wyjechał w środę wieczorem e 
Monachjum do Berlina. Przed wyjaz 
dem kanclerz obecny był na komec- 
szu piwnym, urządzonym przez ba- 
warskie koła przemysłowe. Wig do- 
niesień prasy, kanclerz złożył rów- 
nież w środę po południu wizytę by- 
łemu następcy tronu bawarskiego 
Ruprechtowi. 

Wyjaśnienia w sprawie 
oświadczenia  Titulescu. 
BUKARESZT. (Pat.) W związku 

z komentarzami prasy paryskiej do 
oświadczeń, poczynionych w Paryżu 
przez ministra Titulescu, prezydjum 
rady ministrów wyjaśnia, że linja po- 
lityczna rządu nie uległa żadnej zmia 
nie. Oświadczenia, przypisywane Ti- 
tulescu, obowiązuje jedynie jego 
stronnictwo, nie zaś rząd. 

PARYŻ, (Pat), W rozmowie z 
współpracownikiem „Le Petit Parisi- 
en* Titulescu powiedział midzy inne- 
mi, że zarówno między Francją a Ru 
munją, jak między Herriotem a nim 
panuje całkowite porozumienie. Spra- 
wia mi przykrość sama myśl, — za- 
pewnił rumuński minister spraw za- 
granicznych — że można było choć 
przez chwilę interpretować moje wys- 
tąpienie w pertraktacjach rumuńsko- 
sowieckich Jako nieporozumienie z 
rządem francuskim. 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA, (Pat). Pierwsza dekada bie 

żącego miesiąca przyniosła dalszy wzrost 
i walut w Banku Polskim. Zapas złota 
ększył się o 2288 tysięcy zł. do 491,129 

aś pieniądze i należności zagra 
niezne zaliczone do pokrycią o 241 tys. do 
35.640 tys., czyli łącznie o przeszło 2 i pół 
miljona zł. Pieniądze i należności zagrani- 
czne niezaliczone do pokrycia wzrosły 9 
5.643 tys. zł. do sumy 108.209 tys. zł. Suma 
kredytów, udzielonych przez Bank, po niez 
nacznej podwyżce na ultimo września, obni- 
żyła się, głównie na skutek spadku portfeli 
wekslowego, który z 623 miljonów w dniu 
30 września obniżył się do 592 miljonów w 
dniu 10 października. Jednocześnie pożyczki 
na zastaw papierów wartościowych spadły 

      

    
  

    

   
   

aktywa” w ciągu ubiegłej dekady 
żyły się o 12,2 miljony do sumy 179 

miljonów zł Natomi pozycja „inne pasy- 
wa“ — o 846 tys. zł. i wynosiła 325,7 miljo 
nów zł. Natychmiast płatne zobowiązania 
Banku wzrosły z 151,6 miljonów do 168,1 
miljonów, czyli o 16,5 miljonów zł, przy- 
czem rachunki żyrowe kas państwowych 
zwiększyły się o 1,1 miljona, pozostałe zaś 
rachunki żyrowe o 19,6 miljonów, podczas 
gdy inne rachunki obniżyły się o 4,2 miljo 
ny zł. Obieg biletów bankowych, wobec 
zmniejszenia się portfelu weksłowego i po- 
życzek  zastawowych, przy  jednoczesnem 
wzroście natychmiast płatnych zobowiązań, 
skurczył się o 30,2 miłjonów i wynosi 1 mil 
jard 25,6 miljona. Spadek obiegu biletów 
spowodował wzrost pokrycia kruszcowo-de- 
wizowego obiegu biletów i natychmiast pła- 
tnych zobowiązań z 43,42 proc. na ultimo 
września do 44,13 proc. w dniu 10 bm. Na- 

tomiast pokrycie wyłącznie złotem — z 
40,48 do 41,14 proc., przekraczając normy 
statutowe w pierwszym wypadku — o 4,13, 
w drugim zaś o 11,14 proc. Wkeszcie pokry- 
cie złotem samego tylko obiegu biletów ban 
kowych podniosło się z 46,30 do 47,89 proc. 
Stopa dyskontowa Banku 7 i pół, lombardo- 
wa 8 i pół 

  

Tragedja miłosna. 
LESZNO, (Pat). Donoszą z Rawieza, że 

19-letni Pawcł Belok, były wychowanek szko 
ły kadetów III korpusu w Rawiczu, odebrał 
sobie życie wystrzałem z rewołweru, w obee 
ności 25-lefniej Wandy Pandówny, z którą 
łączyły go serdeczne stosunki. Pod wpły- 
wem tego samobójstwa Pandówna rzuciła 
się pod pociąg, ponosząc śmierć na miejscu 
Przyczyną tragedji było niezgodzenie się ro- 
dzic6w Beloka na ślub z Pandówną. 

LONDYN. (Pat.) Premjer Herriot 
po przybyciu wczoraj wieczorem do 
Londynu oświadczył przedstawicie- 
lom prasy zebranym na dworcu co 

następuje: 
Pragnąłbym bardzo, aby prace 

rozbrojeniowe zostały jak najprędzej 
w Genewie podjęte. Pan Mae Donald, 
jak również i ja mamy nadzieję, że 
znajdziemy drogi, aby sprowadzić 
zpowrotem Niemeów na konferencję 
rozbrojeniową. 

Rozmowy. 
LONDYN. (Pat.) Herriot i Mae 

Donałd odbyli najpierw krótką roz- 
mowę prywatną, poczem o 11.30 roz- 
poczęły się rozmowy o charakterze 
urzędowym. W czasie rozmów tych 

  

obecny był również min. spraw za- 
granicznych Simon, sir Robert Wan- 
sittart i wielu wyższych urzędników 
angielskiego ministerstwa spraw za- 
granieznych. 

Zawieszenie prac konferencji rozbrojeniowej 
na trzy tygodnie. - 

GENEWA (Pat.) Członkowie pre- 
zydjum konferencji rozbrojeniowej 
odbyli dziś zebranie, na którem zde- 
cydowano, że następne posiedzenie 
prezydjum odbędzie się dopiero 3-g6 
listopada i że komisja główna zbierze 

się między 21 a 26 b. m. Tak wiec 
chwilowo, w oczekiwaniu wyników 
toczących się rokowań politycznych, 
prace konferencji rozbrojeniowej ule- 
gły dalszej trzytygodniowej zwłoce. 

Nowy statut partji faszystowskiej. 
RZYM. (Pat.) Ogłoszony został no 

wy statut  partji faszystowskiej. 
Wzmacnia on osobisty charakter 
władzy Duce, kodyfikuje liczne pun- 
kty dyscypliny wewnętrznej, przewi 
duje znaczne rozszerzenie stanu li- 
czebnego stronnictwa, zastrzegając 
dla tych, którzy należą do organizacji 
od samego jej zarania znaczenie wy- 
jątkowe. Duce stoi poza i ponad par- 

tją. Młodych ludzi, którzy, wyszedł- 
szy z organizacyj faszystowskich dla 
młodzieży, wstąpili do partji, umiesz 
czono na tym samym poziomie, co 
pierwszych faszystów, lecz zwolenn'- 
cy partji, którzy przystąpili do niej 
po zwycięstwie ruchu faszystowskie- 
go. wyłączeni są od wszelkich stano- 
wisk wewnątrz stronnictwa. 

Walki wyborcze w Niemczech 
W zagłębiu Ruhry. 

ESSEN, (Pat). Walka wyborcza w zagłę- 
biu Ruhry zaczyna przybierać coraz ostrzej 
szą tormę. Mimo sądów doraźnych i ostrycn 
zarządzeń coraz częściej dochodzi do starć 
przeważnie między komunistami i hitlerow- 
cami. Wiece wyboreze naogół nie dochodzą . 
do skutku, ponieważ rozbijane są przez prze 
ciwne bojówki. W Dussełdorfie podczas wie 

cu, zwołanego przez niemiecko-narodowych, 
bojówka hitlerowców wszczęła bójkę. Kilka 
csób zostało rannych. Wiec został przez po 
liecję rozwiązany. Wi Remscheid doszło do 
krwswege starcia między komunistami i hi- 
tleroweami, przyczem jedna oscha została 
zabita, 

Zawieszenie pism hitlerowskich. 
ESSEN, (Pat). Nadprezydent policji reń- 

skiej zawiesił na przeciąg 5 dni organy hi- 
tlerowskie, wychodzące w Nadrenji. Prasa 

hitlerowska podnosi z tego powodn wielki 
alarm. 

Wciąż nowe pogłoski. 
BERLIN, (Pat). W prasie opozycyjnej u- 

kazały się doniesienia, jakoby rząd zamie- 
rzał niezwłocznie po wyborach do Reichsta- 

gu zwołać zgromadzenie narodowe do Poez- 

4amu. Zadaniem zgromadzenia — według 

„Angrifia“ — byłoby rozstrzygnięcie trzech 

kwestyj: 1) reformy ustroju parlamentu, 2) 

skupienia władzy w Prusach i Rzeszy w je- 

dnych rękach, 3) opracowania nowej ordy- 

nacji federalnej. 

Ordynacja ta miałaby zamiast dotychcza 

sowego głosowania na listy wprowadzić gło- 

  

sowanie na poszczególne osohistości deey- 

dujące w okręgach. Rada Państwa Rzeszy 

byłaby zastąpiona przez Izbę Wyższą, do 

której powołanoby osobistości, stojące do- 

tychczas poza ruehem polityczno-partyjnym 

Co się tyczy reformy ustroju Prus to ma być 

przewydywana unja personalna komisarza 

Rzeszy i premjera pruskiego, przyczem licz- 

ba ministerstw pruskich uległaby redukcji. 

Prasa hugenbergowska informacje te na- 

zywa fantazją. 

Nowy wiceminister rolnictwa. 

  

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej miano- 
wał ktora Państwowego Banku Rolnego 
p. ola Kasińskiego podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rol- 
nych. 

Podajemy fotografję wiceministra Kasiń- 
skiego. 

Haine-Medina. 
LIPSK, (Pat). Choroba Heine-Medina sze 

rzy się w Niemczech coraz bardziej. W! sa- 
mym Lipsku stwierdzono w ostatnich 14 dn. 
10 wypadków paraliżu dziecięcego, z któ- 
rych 2 były Śmiertelne. Ogółem od 1 sierp- 
nia do 10 bm. zachorowały w Lipsku 62 о- 
soby, z czego 28 małych dzieci, 19 starszych 
i 8 dorosłych, 6 osób zmarło. 

WARSZAWA, (Pat). W! związku z po- 
głoskami, jakoby w Polsce nie było w dosta 
teeznej ileści zapasów surowicy przeciwka 
ehcrchie Heine-Medina, dowiadujemy się, 
że scrowiea jest surowiecą ozdrowieńców po 
tej chGrobie. Wi handlu niema jej oczywiście 
gdyż zbiera się ją od ludzi dcbrej woli, któ- 
rzy przebyli paraliż dziecięcy i następnie 
rezdaje się szpitałom lub lekarzom w miarę 
potrzeby bezpłatnie, Rząd nie wydał żadne- 
go zakazu przywozu tej surowicy do Pol- 
ski, Władze państwowe poczyniły pewne 
kroki w celu zebrania surowicy w Państwo 
wym Zakładzie Higjeny, który już rozporzą- 
dza pewnym zapasem. Jednocześnie należy 
zaznaczyć, że w Polsce niema dotychczas e- 
pidemji paraliżu dziecięcego, a zdarzają się 
jedynie sporadyczne wypadki tej choroby, 
która zazwyczaj ustaje z nadejściem zimy. 

Międzynarodowy turniej 
tenisowy. 

ZURYCH, (Pat). Wiczoraj rozpoczął się 
w Lugano międzynarodowy turniej teniso- 
wy organizowany przez klub Lido. Turniej. 
ten jest uważany za największą imprezę je- 
sienną w Europie. W: zawodach biorą udział 
najlepsze rakiety Szwajearji, Czechosłowa- 
cji, Niemiec, Francji i Polski. Między inne- 
mi walczą: wśród panów mistrz Polski Heb- 
da, mistrz Czechosłowacji Menzel, dalej 
Schwenker, Lorertz i inni, a wśród pań mi- 
strzyni Polski Jędrzejowska, dalej Payot 
(Szwajearja), Horn  (Niemey),  Rezniczek 
(Czechosłowacja). 

Powrót Walasiewiczówny. 
GDYNIA (Pat), W czwartek © godz. 13 

przybył do Gdyni statek „Pułaski*, wiozący 
na pokładzie znakomitą polską lekkoatletkę 
Stanisławę Włalasiewiczównę. 

    

Sprawa mniejszości polskiej w Niemczech 
na forum Ligi Narodów. 

GENEWA. (Pat) Rada Ligi Na- 
rodów rozpatrzyła petycje mniejszo 
ści polskiej w Niemczech. 

W petycjach tych Związek Pola- 
ków przechodzi kolejno wszystkie dzie 
dziny życia, wykazując na przykła- 
dach faktyczne upośledzenie mniej- 
szości polskiej. Petycje nie ogranicza 
ją się do przykładów jedynie ze Ślą- 
ska Opolskiego, lecz cytują szereg wy 
padków z innych obszarów, jak z Po- 
morza Pruskiego, Prus Wschodnich, 

Westfalji i t. d. 
SYTUACJA MNIEJSZOŚCI 

"POLSKIEJ. 

Jak dalece mniejszość polska po- 
krzywdzona jest w prawach obywatel 
skich, wykazują następujące fakty: 

1) Szkolnictwo, W/g statystyki nie- 
mieckiej, liczba dzieci polskich w wie 
ku od 6—14 lat na obszarach Nie- 
miec, gdzie istnieją skupienia polskie, 
wynosi 112741, z czego zaledwie 2202, 
t. p. 1,9 proc. pobiera naukę w języku 
polskim. Reszta, t. j. 98,1 proc. pozba 
wiona jest wogóle nauki w języku oj- 
czystym, 

2) Autonomja administracyjna. 
Władże odmawiają zatwierdzenia lub 
niedozwolonemi sposobami  zmniej- 
szają liczbę wybranych przedstawicie 
VY mniejszości polskiej w zarządach 
gminnych i powiatowych. Stwierdził 

to w swoim czasie prezydent komisji 
mieszanej, Calonder. 

3) Wybory. W czasie kampanji wy- 
borczej stosuje się w różnych posła- 
ciach tego rodzaju terror, że ludność 
polska nie ma bądź to możności odby 
wania zebrań, bądź też obawia się 
wprost głosować na kandydatów pol- 
skich, by miejscowości, gdzie oddano 
większą ilość głosów polskich, nie na 
rażać na szykany 

4) Poza codziennemi wypadkami 
reakcji ze strony społeczeństwa nie- 
mieckiego za używanie języka polskie 
go na ulicy, w pociągach i t. d. zmienia 
się dła wywarcia większego wrażenia 
na ludności polskiej, nazwy miejsco- 
wości, które które dotychczas miały 
brzmienie polskie, na niemieckie. Po- 
dobne usiłowania dają się zauważyć 
przy chrzcie świętym, kiedy to księża 
niemieccy odmawiają wpisywania i- 
mion polskich. Petycje cytują szereg 
wypadków z całego obszaru Rzeszy. 

5) Życie kulturalne. Na obszarach 
mieszanych wytworzył się tego rodza 
ju nastrój, że właściciele lokali, nawet 
Polacy, obawiają się hądź to napa- 
dów, bądź też bojkotu i odmawiają 
sal na zebrania polskie. Petycje cytu- 
ją szereg podobnych wypadków. Za- 
kazuje się obchodów rocznicy konsty- 
tucji 3 Maja na podstawie dekretu, do 
tyczącego zgromadzeń politycznych. 

Charakterystyczny jest przykład, że 
uczniów skazywano na kary ze strony 
nauczycieli za to, że mówili po pol- 
sku, jak również przykład udzielania 
boiska sportowego pod warunkiem nie 
używania na stadjonie języka polskie 
go. 

6) Dalej petycje mówią o trudnoś- 
ciach, z jakiemi spotykają się Polacy 
przy nabywaniu nieruchomości, oraz 

о ograniczeniach nabożeństw — @а 
mniejszości polskiej w kościołach. W 
jednym wypadku, gdy władze odmó- 
wiły pewnemu członkowi mniejszości 
polskiej zatwierdzenia nabycia nieru- 
chomości i gdy ten zwrócił się do try- 
bunału w Pile, trybunał odrzucił skar 
gę. W motywach wyroku znajduje się 
następujące wyjaśnienie postanowie- 
nia konstytucji weimarskiej, dotyczą 
cego równości wszystkich obywateli, 
zawartego w art. 109: trybunał stwier 
dza, że równość wszystkich Niemeów 
wobec prawa nie oznacza równych 
praw dla wszystkich”, z czego wyni- 
ka, że może istnieć specjalne prawo, 
którego ostrze skierowane jest prze- 
ciw mniejszości. Dalej trybunał stwier. 
dza, że równość praw w sensie art. 
109 konstytucji nie istnieje, gdy cha- 
dzi o zastosowanie przepisów w sto- 
sunku do obywatela, należącego do in 
nej grupy etnicznej, niż niemiecka. 

(Dokończenie depeszy na str. 4-ej).
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Q pakt rumuńsko-sowiecki. | 

Czem wytłumaczyć, że „zbuntowa 
ny przeciw własnemu rządowi dyplo- 
mata, udzielający prasie sensacyj- 
nych wywiadów Titulescu, zamiast 
„przykładnego potraktowania otrzy 
muje nominację na ministra spraw za 
granicznych? — Odpowiada na to 
„„Kurjer Łódzki*, 

„Nominację Titulescu należy tłomaczyć 
miezwykle ciężką sytuacją Rumunji, zwłasz- 
cza w dziedz finansowej. Drakońskie wa 
runki, postawione temu państwu przez ko 
mitet ековот y Ligi Narodów, jeszcze 

i położenie obecnego rządu 
y od lai 10 reprezentuje 

ę w Genewie i posiada tam rozlegie 

  

    

  

     

   
   

    

  

    

  

  

  

      

    
    

  

    

       

    

    

oraz osobisty autorytet, uwažany 
jest w Buk. zcie jedynego męża, mogą- 
cego podał trudnym om  obecac 

s
a
 

e etu nas 

  

jego do 
enie króla 

e w dzied: e  ekonomicz. 
trudności Rumunji interwencja " 

cu na terenie Genewy okaże się opatrzno 
ściową dla naszego sprzymierzeńca, czego 
mależy mu ży © х całego ser 

        

     

    

  
    

plan pacyfi ` 
się pod niepokojącym znakiem zapytania. 

Titulescu jest wrogiem tego pak- 
tu, uważając, że ogólne umowy mię- 
dzynarodowe są wystarczającą gwa 
rancją dła Rumunji. Jeśli dojdzie do 
tego kość niezgody Bessarab 
faktycznie zachodzi możliwość. że 
dzieło pacyfikacji stosunków ra 
Wschodzie podjęte przez . Polskę i 
Francję zostałoby niekomplelne. 

  

    

„Łapaj złodzieja!* 

„Polonja“ panakoriantowa tak s0- 

bie poczyna temat sprawy w wil. 
Czerw. Krzyż : 

„„„Umiechow był znanym na wileń 
skim bruku działaczem sanacyjnym, dlatego 
też jego defraudacja, a następnie śmierć sa- 
mobójcza, wywołały w tych kołach łatwo 
zrozumiałe wrażen 

Jak tam było, tak było — w dru- 
gim końcu Polski, więc nie zaraz spro 
stują. Można starym, wypróbowanym 
sposobem krzyczeć: — łapaj złodzie- 

ja!.. 

      

„Taxi girls“ — amerykanskie gejsze. 

„Polska Zachodnia“ 
„„„Warunki objęcia służby w pierwszorzęd 

nym lokału, są następujące. 1) Odpowiednia 
inteligencja i wykształcenie 2) Uroda, 3) Takt 
i umiejętne obchodzenie się z gośćmi, 4] U- 
miejętność tańczenia. Każda kandydatka mu 
si poddać się egzaminowi z inteligencji, wy 
pełnić kilometrową ankietę i mieć dobre 

referencje. 
Jednym z podstawowych warunków jest 

— wykształcene. Większość też taxi-girisów 
rekrutują się z pośród akademiczek conaj- 
mniej zaś muszą mieć maturę, większość bo 
wiem odwiedzających taki lokał panów ma 
ją „olej* w głowie. Są to przeważnie ludzie, 
którzy przyjechali do New Jorku w intere 
sach i przez resztę czasu chcą się zabawić, 
by zapomnieć o troskach zawodowych. Nie 
lubią jednak tańca, wolą pogawędzić ze swo 
ją damą na wszystkie możliwe tematy, tylko 
broń Boże: nie o interesach. Taxi-girls musi 
umiejętn. zbadać 0 chwilowego partnera ma 
że zainteresować Nie wolno jej popisywać się 
wiedzą. Nie wolno też mówić zbyt mało o pro 
blemach naukowych, gdyż panowie pożądają 
lekkiej konwersacji. Fachowych rozmów ma 
ją dosyć w domu. 

Używanie alkoholu i palenie podczas 
„urzędowych jest wzbronione w wypadku 
przekroczenia zakazu, grozi dwutygodniowe 
zawieszenie w obowiązkach — dwutygodnio 
we bezrobocie. Godziny „urzędowe“ Taxi- 

girlssów są albo od 2—6 pop. albo od 9—1 w 
nocy, lecz 1 i pół dolarowy zarobek zmusza 
je do dobrowolnego dwurazowego urzędowa 
nia. Zarobek ich wynosi po krachu giełdo- 
wym 65—70 dolarów tygodniowo. Z tego 40 
— 50 wypłaca dyrekcja, a reszta to t zw. 
„tips* czyli napiwki". 

Oto kokosy, oto karjera godna za 
zdrości! Amerykańska wykształcona 
panna, która przez szereg lat w szko 
le średniej i na uniwersytecie za dro 
gie własne i społeczne pieniądze osią 
gala wiedzę, marzy dziś o... „sex- 
apeal*, włosach blond-platyna i in- 
nych atrybutach fordańserki. Bez te 
go nic z karjery — można kontento- 
wać się stanowiskiem bezrobotnego 

   

  

    RESZTA 

złowiek, którego zabiłe 

złowiek, którego zabiie 

złowiek, którego zabiłe 

złowiek, którego zabiłe 

Mistrza E. Lubicza. 

W TYCH DNIACH 
w KINE HELIO 

owi 

  

  

magistra. Musi więc być ciasno w ko 
lejkach przed gabinetami  dyrekto- 
rów „pierwoszędnych lokali*, muszą 
się tam tłoczyć te ładne dyplomowane 
(wybranki losu!) kandydatki na no 
woczesne gejsze. Dobrze, że im jesz- 
cze nie każą wszelkie zainteresowania 
klijentów zaspokajać. — Tyłko tań- 
czyć i bawić rozmową — to przecie 
najwłaściwsze zajęcie dziś dla intelek 
tualnej elity społeczeństwa... 

    

Nie będzie zniżki cen 
wyrobów tytoniowych. 

W związku z ponawiającemi się 
pogłoskami o rzekomo planowanej dal 
szej zniżce cen wyrobów tytoniowych 
"est Ajencja „Iskra* upoważniona 
przez czynniki miarodajne do katego- 
rycznego stwierdzenia, że żadne dalsze 
zniżki nie są przewidziane i że poza- 
tem pogłoski te szkodliwie oddziały- 
wują na nieświadomych rzeczy niek- 
tórych sprzedawców, którzy na tej pod 
skawie wstrzymują się od zakupów, 
źle obsługując kdienielę. Iskra 

  

W ostatnich dniach zawieszono na pół. 
nocnej wieży katedr: iej histo: 
ryczny dzwon św. V iecha, mieszczący 

dotychczas w pobliskiej dzwonn cj ron 
ten ofiarował katedrze gnieźnieńskiej krółe 
wicz Wliadysław w r. 1621 po wojnie: z Mo- 
skwą. Po 50 latach dzwon pękł i zosłał prze 
topiony na nowo, a gdy po 30 

     

   

  

    

  

    

  

ła się na nim nowa skaza, przetor 

1726. W: 
no go po 

nownie w r. tej po znajduj 

  

KINA i 
„CZŁOWIEK — MALPA“ 

(„Pan“) 

Gdy tak dalej pójdzie, to niedługo bę 

      

   

dziemy w Afryce jak u siebie w domu. Wł 
slko dzięki reżyserowi „Metro - Goldw 
van Dyke'owi. Jeszcze parę filmów z pi 

nie udekorowanymi murzynami, plus parę 
małp, krokodyli i hipopotamów, a wiedza 
nasza o tajemniczych dotychczas, czeluściach 
Czarnego lądu, tak wzrośnie, że w środku 
dżungli afrykańskiej będziemy się poruszali 
najzupełniej swobodnie, niczem w Cielęt- 
niku lub Bernardynce. 

Nowa edycja „Tarzana wśród małp*, we+ł 
ług słynnej już dziś, dzięki licznym poprzed 
nim filmom, powieści pod tym tytuiem, E. 
R. Burrougs'a, będącej zresztą lichem na 
śladownictwem historji Mowgliego-w „Księ- 
dze Dżungli*, Kiplinga , wśród 
małp*, ukazuje nam nowe 
w dżungłi. Są tam iakie © aj: 
zy, jak zawody pływackie z krokodylam:, 
jazda wierzchem na hippotamach, zapasy 
ciężkoatletyczne ze Iwami, zjadanie na su: 
rowo. antylop, flirt z goryłami, tudzież - 
jusz zaczepno odporny z gromadą szympan 
sów, bitwa słoniów z pignejami i jazda na 
umierającym słoniu umierającego zjadacza 
kości słoniowej, do słoniowej doliny Jozafa 
ta, po funty i dolary, tamże, w postaci sto- 
sów kłów słoniowych, zmagazynowane. 

  

      

    

   
    :e impre 

W: „międzyczasie* córka rzeczonego zja: 
dacza, która na początku opowieści, 7 Lun- 
dynu do papy przybyła, srodze rozgoryczoni 
do stosunków panujących w współczesnej 
cywilizacji z wyraźnem postanowieniem zdzi 
czenia, spotyka się szczególnym trafem, w 
dżungli z niezwykłe przystojnym dzikusem 
Poprzednio oświadczył się jej był młody 
wspólnik handl, jej ojca, ale ona przenosi 
dżentelmena nieubranego nad ubranego, słu 
sznie nie chcąc „kupować kota w worku — 
Wprawdzie z początku krzyczała donośnie, 
trochę nieprzyjemnie piskliwym, urywanym 
(wcale nie fonogenicznym) głosem, niczemt 
towarzysze dżentelmena bez ubrania — 

szympansy, gdy ten ją, niezwłocznie po uj- 
rzeniu (taki już miał temperament), porwał, 
ale wkrótce przestała, bo jak mówi pewna, 
popularna wśród żeńskiej służby domowej 
piosenka o Rinaldim — „zbójca był piękny 
młody*, Panna rychło skonstatowała że tea 

małpolud jest wcale „łudzki* i wogóle ow- 
szem. Włkrótce jej, jako współczesnej, dosko 
nale wysportowanej dziewicy zaimponował 
ten dzikus swojem świetnem wyrobieniem 
pod tym względem, zwłaszcza wspaniały był 
ten erawl, którym p. Tarzan płynął w zawo- 
dy ze swoją, biegnącą po wybrzeżu, wielbi 
cielką, niczem znany rekordzista światowy 
Johnny Weissmiiller.. Znać było długotrwa 
ły intensywny trening, zdumiewający w tej 
puszczy! Czyżby szympansy? Ale małpy, jak 
wiadomo, pływać nie umieją, więc! Może hi 
nopotamy, lub krokodyle? Pierwsze jedn 
o ile wiemy, crawlem nie pływają, a drugie, 

  

  

  

   

  

GŁĘBINY OCEANÓW. 
Jak pamięć ludzka sięga wodń, 

niezmierzona woda, pociągała z brze- 
gów lądów w swe dale odważne jedno 
stki, które gnała jakaś nieokreślona 
tęsknota, ciekawość i chęć zdobycia, 
ku tym sinym fałom zlewającym się 
z horyzontem. 

Rok za rokiem, na prostych bar- 
kach wyłupanych z pni drzewa pruli 

coraz dalej ludzie nadbrzeżni morza 
nieznane. Zdumiewająco rozległe od 
bywali podróże. Opowiadania ich za- 
ludniły świat mórz fantastycznemi le- 
gendami o dziwotworach kłębiących 
się pośród ryku burz ponad falami. 
Trytony, syreny, delfiny ińne niż to 
co się tak obecnie nazywa, węże mor- 
skie, weszły do wyobraźni, do literatu 

ry i sztuki zdobniczej, Znano je, jakby 
istniały w rzeczywistości, opisywano 
ich zwyczaje, mieszkanie i wygląd. 

Głębiny morskie długo trzymały 
zamknięte swe tajemnice głębin, mart 
wych, zimowych ciemności, gdzie zda 
wało się nie istniało żadne życie. Pier 
wszą popularyzacją świata podmor- 
skiego zrobił Verne „autor dla mło- 
dzieży, którego gienjalne fantazje o 
łodzi podmiorskiej, Nautilusie, o sło- 

niu parowym, o podróżach w strato- 
sferę, o okrążaniu ziemi w 28 dni, zo 
stały zrealizowane przez uczonych i 
techników. Człowiek biały, niespokoj 
ny duch, latający, jeżdżący i wkręca- 
jący się w ziemię, w wodę, i w powie 
trze, ze swemi aparatami, nie pozosta 
wił i głębin w spokoju. Zmechanizo- 
wał i usystematycznił po kupiecku ek- 
sploatację bogactw mórz i oceanów: 
połów pereł, zbiór korali i gąbek, u- 
brawszy specjalistów w skafadry, wy 
myślone przez powieściopisarza Jul- 
jusza Verne dla jego kapitana Nemo, 
hinduskiego księcia, który od złości 
ludzkiej uciekł na dno mórz, wydoby 
wał zatopione skarby, zatopionych 
okrętów, gallony złota i srebra. Biały 
chciwiec współczesny zaciągnął siecia 
mi setki kilometrów, zagarniając ła- 
wiee śledzi, szkokfiszów, wbijał har- 
puny w mleczne piersi wielorybie dla 
tranu i fiszbinu, mordował bez litości 
lwy morskie i słodkookie foki, któ- 
rych dwa wielkie gniazda na Labra- 
dorze wytępioho zupełnie. 

Ale w wodach morskich życie odra 
dza się potężnie; wody gorącego rów 
nika roją się od barwnych, tęczolśnią 

się on dciychczas w Gnieźnie. Dźwięki jego 
rozlegają się codziennie wieczorem w chwil 
zachodu słońca na pamiątkę bohaterskiej 
śmierci hetmana Żółkiewskiego pod Cecorą, 
poztem każdego piątku na pamiątkę śmier- 
ci Chrystusa oraz w dnie wielkich świąt i 
uroczystości kościelnych. 

Ilustracja nasza przedstawia ten history- 
czny dzwon. ° 

j RETTE 

FILMY. 
choćby nawet pływały, nie mogłyby się po- 
hamować przed uszczknieniem rączki albo 

óżki trenowanemu elewowi. Ten zaś wszak 
st nietylko nieuszkodzony, ale, przeciw 

ie, bardzo. okazale w komplecie. Słowenr 
zagadka i tajemnica p. van Dyke'a. 

Coprawda trening a nawet tresurę znać 
na wszystkich mieszkańcach tej osobliwej 
dżungli. Zupełnie jakby były wychowywane 
w Holywood a nie w Afryce, Film niepo 
spolity. Wyrażając się naukowo można go 

  

   

    

   

       

  

okreś Buida Americana 
Na gram groteska Iwerk sh 
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rsku przyciężka. 

„SZPIEG I KOBIETA* 

(Casino). 

Szpiegowskie działania podczas _ wojny 
były jej utajonemi nerwami, niewidzialną 

siecią, po której nitkach przebiegały decyzje 
o lośach armij, narodów i państw, a nawet 
świata. Tysiące, dziesiątki tysięcy Higginsów 
przenikało wszystkie kraje Europy, całą na- 
wet Amerykę, znaczną część Azji, niezawod- 
nie i o pozostałe dwa wielkie lądy zawadziły 
ich szłaki nieustannej pogoni za upragnioną 
tajemnicą lub — śmiercią, po które wysyłały 
ich rozkazy tajemniczych, zamkniętych w 
biurach wszechpotężnych centrali, niewidzial 
„nych a groźnych szefów. 

Szpiegowskie historje po wojnie nasyciły 
wszelkiego rodzaju literaturę obficie, wydo- 
bywając dla wiadomości ogólnej niezwykłe 
bogactwo wspaniałego bohaterstwa, stalowej 
wytrzymałości, woli, niewypowiedzianej prze 
biegłości, ba — genjuszu w wykonywaniu 
powierzonych im zadań, w mnóstwie niezna- 
nych, „szarych ludzi*, wyrwanych z nieefek- 

townej codzienności przez jakiś więcej lub 
mniej zadziwiający traf. Łatwo jest zrozu- 

miałe zainteresowanie, które opowieści te 
znałazły w szerokich rzeszach czytelniczych. 
Prawdziwość ich, przy całym ich romantyz- 
mie awanturniczym, była najważniejszą przy- 
czyną powodzenia tych niczem nie ubarwio- 
nych, prostych relacyj. Wszelkie „utwory 
literackie" na ten temat są czemś bardzo bla 
dem i niedołężnem wobec fantastyki owych 
niekłamanych „historyj z prawdziwego zda: 
rzenia”. 

Nic dziwnego zatem, że tematy szpiegow- 
skie dość szybko przedostały się na ekran. 
Punktem kulminacyjnym tej twórczości na 
ekranie był dotychczas film „X—27“, Stern- 
berga, świetny i, jak dotychczas — bezkon- 

kurencyjny. Wyświetlany obecnie w Casinie 
„Szpieg i kobieta” jest jedną z takich wspom 
nianych fikcyj „literackich*, dość słabo skle- 
coną. Gruby ścieg tego fabrykatu wyłazi cią- 
gle w postaci różnych naciągnięć i niekonsek 
wencyj, W działaniach Hogena-Higginsa bo- 
hatera dramatu niema nic coby uzasadniało 
wysłanie go z tak ważną misją, jak zdobycie 
planów nieprzyjacielskiej ofenzywy. Sukcesu 

  

cych ryb, zajmujących przestrzeń w 
głąb do 200 mtr. Im dalej na północ, 
tem fauna morska blednie i staje się 
szarawa, im głębiej, tem mniej żyją- 
cych stworzeń. Znikają barwne algi, 
grunt zamienia się w równinę pokry: 
tą piaskiem coraz drobniejszym, mu- 
łem żółłtawym, niżej jeszcze, czerwo 
nym, stopień ciepłoty zmniejsza się i 
dochodzi do zera. Na te ostateczne głę 
biny przechodzące 7 tys. metrów, nie 
zaszedł człowiek osobiście w skafan 
drze, ale pomiary i sięgania dragamii, 
wydobyły na powierzchnię zawartość 

ciemnych głębin. Jeszcze na 3 tys, 
metrów, porusza się i żyje tłum istot 
dostosowanych do warunków w ja- 
kich im natura kazała przebywać: Od 
200 metrów znika flora oceaniczna, 

a więc i zwierzęta żywiące się roślin 
nością morską, pozostają te tylko któ 
re żerują na ciałach współtowarzyszy. 

Niżej jeszcze, pełzają stwory poły- 
kające muł dna i z niego czerpiące po 
trzebne do życia pierwiastki, a są i ta 
kie, którym wystarcza niewielka dro 
bina albuminów, zawarta w wodzie 
morskiej. Te wydobyte na powierzch 
nię, rozłażą się w galaretowate masy, 
gdyż ciała ich przystosownae do ogro 
mnego ciśnienia wód, nie mają w po 
wietrzu konsystencji. Ostatnie zaczer 

Propaganda antyreligijna 
w Sowietach. 

W Moskwie ukazało się ostatnio 
bogato ilustrowane dzieło, wydane: na 
kładem państwowym p. t. „Wystawa 
Bogów*, przeznaczona dla tych, któ 
rzy nie mogą zwiedzać muzeum an 
tyrelig. a pargną mieć o niem pojęcie. 
W książce tej figurują następujące 
zdania: 

„To co, ludzie sobie wyobrażają 
jako boską istotę jest tworem ich wy 
obraźni, wywołanym przez walkę o 
żysie i bogactwo. Co do t. z. „sług kul 
tu, tworzą oni potężną kastę, popie 
rającą wszędzie interesy carów i ka” 
pitalizmu oraz prześladującą. bezboż 
ników na każdym kroku 

    

„Duchowni ci, bardzo liczni w in 

nych państwach, nienawidzą Rosji za 
jej rząd antyreligijny oraz za stanowi 
sko, jakie zajęły Sowiety wobec ich 
bogów. 

„Jednakże ilość tych duchownych 
zmniejsza się w Rosji stale. Nawet w 
najbardziej odległych wioskach po 
czyna ludność rozumieć, że bogowie 
nie istnieją i że ludzie sami ich wymy 
šlili“., 

Równocześnie niemal z powyższem 
dziełem ukazało się zawiadomienie o 
założeniu Centralnego Wszechrosyj- 
skiego Komitetu dla sprawy odnawia 
nia zabytków, między innemi również 

   

  

Z przyrody. 

  

Ślimak ten ma widocznie apetyty na pię- 
kne figi. 

  

starych świątyń. Ma być odnowiona 
starożytna cerkiew z XII wieku w 
Nowogrodzie oraz 
skwie. 

bazylika w Mo 

ROAD WR 

Wybryk pastuchów. 
Nawiązując do onegdajszej notatki o rze- 

kemym zamadhu na pociąg Nr. 312 zdążają- 
cy w dn. 10 paździerinka z Łunińca do Bara 
nowiez, dowiadujemy się, że przeprowadzo- 
ne dochodzenie policyjne na miejscu wy- 
padku ustaliłc eo nasiępuje. Podłożeny ka- 

mień wagi 20 kg. nie zagrażał katastrofą 
kciejową, albowiem znajdował się na pra- 

wej szynie, skąd musiał być usunięty zmia- 
iaezem ed parowozu. Pomimo że zimiałacz 

zestał uszkedzeny, te jednak pociąg nie zał 
rzymywał się na miejscu wypadku i do Ba 
ranowicz przybył bez opóźnienie. Sprawen- 
mi wypadku okazali się pastuszkowie posący 
bydło na 205 kiimetrze w odległości 5 km. 
od Baranowiez, którzy w czasie niemzdrej 

zabawy wydłubali kamień z bruku na prze- 

  

   

  

jeździe kcelejowym prowadzącym z Darewa 
do Msłachoweów i ułożyń go na szynie z 
zupełną nieświademością, by mógł on spo- 
wedewać katastrofę kolejową. Głupią zaba- 
wę urządzili jedynie w celu przekonania się 
czy koła parowozu będą mogły zmiażdżyć 
większych rozmiarów kamień. 

Należy podkreślić, że w okresach pasze- 
nia b na pastwiskach  wpobliżu tora 
kolejewege, pastuszkowie bardzo często u- 
rządzają sobie podobne „zabawy*. Dlatego 
też wicnych naiwnego wybryku będzie się 

pociągało do surowej odpowiedzialności są 
dowej, a w wypadku kiedy winowajca kę- 

dzie nieletnim, wówczas karę poniosą rodzi 
ce lub opiekunowie. 

      

   

  

700-lecie m asta Terunia. 

  

Dokumeni, którego fotografję podajemy, 
jest to t. zw. „przywilej chełmiński", wysta- 
wiony w r. 1251 dla potwierdzenia pierwot- 
nego dokumentu lokacyjnego m. Torunia 7 

  

nie odnosi sam ani jednego, a właściwie tyl- 
ko jeden, to jest... miłość pięknej generało- 
wej, notabene — rodaczki. Reszta dokonuje 
się poza nim, nawet wejście do generalskiego 
gabinetu wydarzyło mu się dzięki wyjątkowej 
uprzejmości adjutanta gospodarza. Wogóle 
cała sprawa jest wyraźnie robiona przez 
„dyletantów*, nie znających nawet odpow 
niej literatury i nie umiejących oblic: 
prostych przeciwieństw i niepowodzeń. 
mentem decydującym jest tak fatalna ga 
generała rosyjskiego, a jeszcze większa twós- 
cy filmu, jak podawanie przez telefon z Pe- 
tersburga na front, wielkiej wagi rozkazów 
operacyjnych i to, w dodatku, nie szyfrem 
a wprost... 

Brygida Helm — „generałowa”, ma tutaj 
w przeciwieństwie do niedawno widzianej 
u nas jej przepysznej kreacji w „Demonie 
miłości (Atlantyda). swój słaby dzień. Źle 
sfotografowana i ucharakteryzowana, wygla- 
da chwilami zupełnie nieładnie, jakaś cho- 
robliwie wyblakła, słowem nie prawie z tej 
wspaniałej artystki, którą znamy skądinąd. 
Przyczynia się do tego i samo zadanie jej 
powierzone, zupełnie dla niej nieodpowiednie. 

(sk). 
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pnięcia w Oceanie Spokojnym się- 
gały 7 tys. sześciuset metrów. 

Jednak nie trzeba przypuszczać że 
głębie te są martwą ciemnością. Ow- 
szem, oświetlenie odbywa się tam spo 
sobem naturalnym, przez fosforescen 
cję miljardów żyjątek, przez emanna- 
cję większych tworów. Są tam zaro- 
śla, dziwne krzaki o lśniącej korze, 
rozkwitłe w kielichy i strąki błyszczą 
ce jak klejnoty. Naturaliści którzy by 
li świadkami wydobywania sieci peł 
nej mieszkańców głębin zachwyceni 
byli mieniącemi się barwami krabów 
o oczach rubinowych, ryb o łusce pło 
nącej srebrnem i złotem, mątew o 
tęczowej grze kolorów. 

W ciszy głębin kołyszą się medu- 
zy, promieniujące jasną otoczką, pły 
ną z prądem siphonophory girlanda - 
mi błękitnemi i liljowemi, wielkie 

czerwone krewetki pokryte zielonemi 
guzami, które błyszczą jak drogie ka 
mienie pełzną powoli. Wjszystkie te 
twory wydzielają ze siebie pewną ma 
sę która w zetknięciu się z wodą mor 
ską staje się światłem. Ten proceder 
komplikuje się całym systemem niby 
luster, ekranów, powiększających apa 
ratów, bardzo często tak mądrze urzą 
dzonych, jak najsubtelniejszy aparat 
optyczny. Dodać należy, że stworze- 

28 grudnia 1233 roku, który spłonął w cza- 
sie pożaru miasta Chełmna, W. przyszłym 
więc roku Toruń obchodzić będzie niezwyk 

bo 700 rocznicę swego założenia. 

      

Popierajcie Ligę Morską 

EET EPT STS ITS DNS 

nia te zapalają swe światła dowolnie, 
gaszą je by się schronić od nieprzyja 
ciela, lub wabią niemi zwierzynę. 

Przez długi czas uczeni uważali 
mieszkańców głębin oceanicznych za 
najpierwotniejszą faunę globu, nie- 
wzruszenie trwającą od początku 

świata w tej martwej ciszy wód. Ale 
najnowsze badania dowiodły, że i te 
wodne przepaści ulegały przewrotom 
i kataklizmom globalnym. 

Najnowsza nauka skłonna jest 
przypuszczać, że istoty głębinowe 
przybyły tam z wód płytszych i zasto 
sowały się do warunków, w jakich je 
umieścił instykt zachowawczy lub ja 
kieś przewroty podmorskie. 

W każdym razie ostatnie słowo co 
do głębin, oceanicznych nie zostało 
wypowiedziane, badania prowadzone 
są ciągle i kto wie co nam jeszcze od- 

kryją? 
Osatnie pomiary i wejrzenie ludz 

kie jakie były zrobione w pzzepaści 
stość wód miały miejsce koło wysp 
Bermudzkich, przez prof. z New Yor 
ku, dr. Wiliam Beebe, który spuścił 
się na głębokość 750 metrów, w kuli 
o ścianach grubości 3 metr. średn ry 
140 mtr. zaopatrzonej w odpowielnie 
przyrządy, mikrofon, sygnały elektry 
czne, i oświetlenie, pozwalające na 

Nr. 236 (2478). 7 

Szał mody Jo-Jo. - 
Czy wiecie co to jest „coś modnego" 9    

  

sugestja, nakaz, opętanie, mus wtoz 
siebie lub zachowania się tak, j gdz 
ktoś, wymyślił, ze trzeba. Trzeba? W imię 
czego? W imię tajemnej umowy. owczega 
pędu, pociągu gromadnego. Mody tworzą sie 
w środowiskach łudzi zamożnych, mających 
dużo czasu i humoru. Z niech rozchodzą się 
dalej, przynosząc czasami rzetelną zabawc, 
czasami niepotrzebny wydatek. 

Ostotnim takim wynalazkiem dła miłego 
ogłupiania ludzi ale też dła wprawy w 
zręczność jest Yo—Yo lub Jo—jo, bo się ro 
zmaicie pisze i wymawia. Szaleje za tą nie 
winną zabawką cała Rivierd. pła grywajsi 
w to wszystkie najkołorowsze piżamy, wszy 
stkie starsze wampy, wszyscy gigolo i fortan 
cerzy. Jest to spłaszczona kulka z rowkiein 
w który owinięty sznurek rozwija się i nawi 
ja za pomocą ruchów ręki i łapania kulki w 
dłoń. O: ie są już konkursy, zawody 
kto dłużej i zręcznej i więcej razy 
kulkę. Gazety francuskie ogła 
gry, rysunki figur jakie możr 
wahadłowym ruchem Yo—Yo. Poniew: 
racik nie jest ani duży, ani zawadzający, an 
kosztowny można go nosić w kie i, wy 
jać na zebraniu towarzyskiem i produkować 
swą zręczność w czasie rozmowy ogólnej. 

Wł Wilnie Jo—Jo równ ię pojawiło, 
a że lubim naśladować innych, za przy- 
kładem. światowych zwyczajów i u nas na- 
pewno będą się tem wkrótce bawić. 

Tymczasem posłuchajmy, co pisze o tej 
modnej grze nasz korespondent z Paryża. 

* * * 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

        
    

   

Paryż, w październikn. 

Stare dzieci też muszą mieć jakąś zabaw 
kę. Bawiono się kiedyś mah—jongiem, kt 
prędko poszedł w zapomnienie. Trudno 
temu dziwić — mówiąc szczerze, mało jest 
gier nudniejszych. Bridge opanował wpraw- 
dzie cały Świat, ale ma jedną wadę: trzeka 
myśleć. Nie wszyscy mają na to ochotę. -- 
Otóż dla tych, wymyślono co innego: y : 

Poprostu jakiś szał yo—yo ogarnął cały 
y snobi uczą się na gwałt ope- 

rować sznureczkami, bo nie można nie znać 
yo—yo. Jeśli to kogoś nie bawi, to musi 
udawać, że bawi. Peau—monde schodzi się 

wieczorem u Ritza, żeby grać w yo—yo, — 
Tam też odbywają się pokazy i wykłady tej 
gry. 
© Żeby się dostać do Ritza trzeba zawczasu 
zamówić stolik. A żeby zobaczyć pokaz yo—- 
yo trzeba zjeść drogi obiad. Nic darmo. 

— Obowiązuje smoking i czarny krawat 
—- informacje urzędowo przez telefon maiire 
d'hotel. ! 

O! ścsiłość tych informacyj jest imponu- 
jąca. To też na sali można skonstatować że 
nikt z obecnych nie włożył kolorowego kra 
wata. Zgromadzili się tu 
nie których kryzys dotychczas oszczędził, 
starsi panowie w rogowych okularach, z 
brzuszkami, dużo pań w średnim wieku zbyt 
brzydkich na to, by mogły być nie żonami 
swych łowarzyszy. Nastrój jednoc 
dzinny i uroczysty. Smokingi i toalety robią 
galową atmosferę. Ale brak jest na sali — 
inłodości. : 

Sztywna nuda przerywa się nagle 
gnięciem na salę dwóch małych roześmia- 
nych Filipińczyków. Zgrabni, weseli, ruch 
wi, manewrują zręcznie sznurkiem, na któ- 
rym suwa się zabaweczka, złożona z dwćch 
eylinderków. Tem samem przed wojną ba 
wiły się małe dziewczynki. Wówczas nazywa 
ło się to diabolo. Teraz bawią się te same 
dziewczynki, którym przez ten czas przyby - 
ło dwadzieścia lat. 

  

     

    

  

        

      
   

   

    

     

  

   

— Znamy to z dzieciństwa — mówi ja 
kiś pan do sąsiadki. 

— Tak? — dziwi się naiwnie pani. To 
musiało być chyba bardzo dawno? Ach, 
przed wojną, to tak jak przed potopem! — 
Któż z nas pamięta te czasy! 

Kelnerzy roznoszą w wielkich koszach 
od owoców zabawki i rozdają gościom, Te- 
raz dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa. 
Yo—yo wyrzucane w powietrze niedołężną 
ręką trafia w miejsca najmniej odpowied 
nie. Dobrze jeśli tylko do wazy z zupą. Czę- 
sto toalety pań pozostają wystawione na po 
ważny szwank, a siniec ha dekolcie trzeba 
nagwait pudrować. В 

Rozlegają się piski, śmiechy, okrzyki. At- 
mosfera 4 napuszonej utaje się demokratycz 
ną. Starzy i zasapani dyrektorzy banków 1 
koncernów uważnie, z wysuniętą dolną war 
ga, mozolą się nad puszczaniem w ruch i 
utrzymaniem równowagi małego wiercideł- 
ka. ; 

Sam genjalny twórca Duncan, ex-kleryk, 
przechadza się po sali napawając się wido- 
kiem swego dzieła. Towarzyszy mu dama » 
powierzchowności femme fatale w wieku, na 
dającym się już do zabawy w yo—yo. 

— Uważam, że to świetny narkotyk dla 
wzburzonych nerwów — wówi p. Duncan. 
A któż z nas w dzisiejszych czasach ma net 
wy w porządku? Trzeba się oderwać od 
trosk i kłopotów, poczuć dzieckiem! Bawiące 
się yo—yo zapomina się o zmartwieniach i 
jest się szczęśliwym! A ja szczęśliwy jestem, 
że uszczęśliwiłem innych! 

Wźruszenie przerwało wielkiemu filantro 
powi mowę. Uszczęśliwieni przez niego dos: 
li do takiego rozbawienia, kiedy dzieciom 
się mówi: „Trzeba już iść spać*. Ale stare 
dzieci są rozsądne. Z uderzeniem północy sa 
la jest już pusta. Haen. 

SESI TAR TRES 

Podcząs burzy. 

  

  

  

RZYM, (Pat). Donoszą z Oristano, iż w 
czasie burzy jeden statek rybaeki zatonął, 
drugi rozbił się o skały, trzeci wreszcie z0- 
stał poważnie uszkodzony. 5 rybaków zgi- 
nęła, 

  

badanie ciemnych głębin, dokąd pro 
fesor dotarł. 

O ile dla badań naukowych budo 
"wane są wymyślne i skomplikowane 
aparaty, to poławianie pereł dotąd po 

zostaje czynnością bardzo piewotną, 
gdyż odbywa się z ryzykiem życia 
ciemnoskórych mieszkańców Indyj, i 
wysp mórz perłodajnych. Poprostu 
fenomenalnie wytrzymali i wytreno 

wani od dziecka nurkowie, dopływa 
ją w głębiny do skał, od których od 
dziarają muszle, zawierające może... 
piękną łzę skaleczonego mięczaka: 
perłę. Czasami na dziesiątki muszel, 
niema ani jednej wartościowej, tak' że 
praca to ciężka, a jeśli miejscowość 
odwiedzają rekiny, to i zupełnie nie 
bezpieczna. 

Poszukiwanie zatopionych skar- 
bów okrętowych odbywa się za pomo 
cą ubranych w skafandry specjali 
stów, a żeby zakończyć wiadomości 

o wyczynach ludzkich na głębinach, 
zanotujmy, że niedawno został zbu- 
dowany rodzaj dzwonu, pozwalające 
go ratować ludzi z zatopionej łodzi 
podwodnej, co zaliczyć należy do hu 
manitarnych istot, nie wynalazków. 

H. R. 
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" WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Epidemja tyfusu na terenie pow. postawskiego. 

,
 

Z powiiatu postawskiego donoszą, 
iż na terenie niektórych gmin ponow- 
nie zanotowano kilka wypadków za- 
chorowań na epidemję tyfusu brzusz 
nego. Według danych władz leka"- 
skich na terenie pow. postawskiego 

zanotowano 14 wypadków zasłabnięć 
na tyfus. 

Na wieść o ponownym wybuchu 
epidemji władze sanitarne wydały 
jak najostrzejsze przepisy i zarządzi 
ły ostre środki zapobiegawcze. 

Sensacyjna ucieczka z Bolszewii. 
Histerja jak z filmu. 

W. dniu wczorajszym w rejonie Rakowa 

na teren polski zbiegła niejaka Pieślakówna 

Anna b. studentka uniwersyteiu mińskiego 

Ucieczka Pieślakówny z Mińska jest niela- 

da sukcesem młedej bo zaledwie 23-letniej 

kobiety, która należąc do antykomunistycz- 

nej crganizacji narodowo—białoruskiej zo0- 

stała w nocy z dnia 5 na 6 bm. aresztowana 

w swojem mieszkniu na ulicy Leninowskiej 

Wystrzałem z rewolweru kładzie ona tru- 

pem  czekistę i w przebraniu dziewczyny 

wiejskiej ucieka do Bórysowa, skąd piecho- 

tą udaje się w kierunku granicy polskiej. 

Będąc Ścigana i tropiona przez agentów 

G. P. U. Pieślakówna doskonale wywija się 

a zastawicnych na nią sieci i szczęśliwie w 

nocy destaje się do granicznej osady Kras- 

moje Sietlo, oddalineį o B klm. od granicy 

polskiej Tu po dwudniowym pobycie 

w nocy z dnia 10 na 11 bm. pod kierunkiem 

wytrawnego  pasterza—przemytnika udaje 

«się ku granicy poiskiej. 

W czasie przekraczania graniey koło wsi 

Maławee zostaje zatrzymana przez sowiee- 

kiego strażnika. Podczas odprowadzania Pie 

śłakówny do strażnicy tejże nazwy dzielna 

dziewezyna wydobywa błyskawicznie rewol- 

wer i strzeła do strażnika, który zalany 

krwią pada nieprzytomny na ziemię, Pieśla- 

kówna korzystając z tego ani chwili nie tra-. 

ci przytomności i czemprędzej ucieka w kie- 

runku granicy polskiej. Strzelacjąc jednak 

do strażnika sowieckiego zaalramowała są- 

siednie patrołe, które przy pomocy rakiet i 

prożektorów poczęły ścigać uciekającą ko- 

bietę, Do uciekającej dano kilkanaście strza- 

łów, które na szczęście nie wyrządziły żad- 

nej krzywdy. Ostatkiem sił Pieślakówna pod 

gradem kuł dosłała się na teren polski. 

Zbiegłą studentką zaopiekowały się odno 

śne władze. 

Pieślakówna posiada brata w pow. brze- 

skim i stryja w kowelskim dokąd niebawem 

wyjeżdża. 

Ujęcie na granicy defraudanta 
z Tarnopola. 

Wipobliżu wsi Rudki w rejonie odcinka 
granieznego Mikaszewicze patrol KOP za- 
trzymał jakiegoś osobuika wraz z młodą nie- 
wiastą, w chwili gdy zamierzali przedostać 
się nieiegalnie na teren sowiecki. Zatrzyma- 
nych edprowadzono na strażnicę KOP i pod 
danc badaniu. Po wstępnych dochodzeniach 
adołane ustalić, iż zatrzymanym jest naczel 
nik buehalterji i rachunkowości Okręgowe- 
go Urzędu Ziemskiego w Tarnopolu Kozi- 
kowski Stan., który zdefraudowawszy więk- 
szą sumę gotówki usiłował zbiec wraz ze 
swoją przyjaciółką Natalją Wawrzyniaków- 
ną z Warszawy na teren Rosji sowieckiej. 

Dowództwo Bałaijonu KOP otrzymało 
list gończy z rysopisem defraudanta, które: 
go władze śledcze polecają zatrzymać w ra- 
zie gdyby zamierzał zbiec do Rosji sowiec- 
kiej. 

Podczas rewizji osobistej w potrzewee ka 
mizelki Kozikowskiego wykryto zaszytych 
900 delarów amerykańsk., zaś u Wawrzynia 
kówny znaleziono w koszuli 10 funtów an- 

gielskich i kilka dolarów. 

Kozikowskiego i Wawrzyniakównę przekaza 
ne wczoraj do dyspozycji władz śledezo-są- 
dowych. 

Wstrząsający wypadek. 
3 dziewczynki spłonęły żywcem. 

Wfstrząsający wypadek zdarzył się oneg- 
"daj w domu Dymitra Sztykowa mieszkańca 
wsi Jazownia, pow. brzeskiego. Mianowicie 
©w czasie pożaru spaliły się trzy jego wnu- 

czki Olga, Marja i Ksienia. Natomiast żona 
Sztykowa Elżbieta oraz córka Anna doznały 
ciężkich poparzeń i w stanie beznadziejnym 
zostały odwiezione do szpitala powiatowego 

or 

Z pogranicza. 
ARESZTOWANIE KOMSOMOŁKI 

NA GRANICY. 

Na graniey polsko—sowieckiej w rejo- 

mie Domaniewiez zatrzymana została poszu 

ikiwana komunistka Róża Trebrochnówna, 
'która usiłowała przy pomocy przewodnika 

Kulasa Temasza przekroczyć granicę koło 
szaścianka Wisłock. 

Z Białorusi Sowieckiej. 

"GŁODNI WŁOŚCIANIE RABUJĄ BARKI Z 
ŻYWNOŚCIĄ. 

S 

5 iž jewie 
z sranieza donoszą, iż w Bobreni 

na +. Hajuie ckręgu łohojskiego grupa 

włościan napadła na barkę sowiecką z żyw- 
nością. Włościanie zamordowali trzech straż 
ników, zrabowali wszystką żywność, zaś bar 
kę zatopili. 

Wysłany oddział karny GPU. kilkunastu 
włościan aresztował. @ 

ZAMORDOWANIE CZLONKA 
GOSPODARCZEJ. 

Onegdaj rano w rejonie Kamienia z rze- 
ki wydobyto topiełea w skórzanem ubraniu. 
W) wyniku przeprowadzonego dochodzenia 
zdcłano stwierdzić tożsamość topielca. Oka 
zał się nim Wlłodzimierz Mańkow członek 
rady gospodarczej kolektywu z  Zerdziaża 
Gkręgu cstrcszyckiego. Mańkowa | udnsili 
włościanie a nastęnie wrzneili do rzeki. 

Zwłeki Mańkowa przekazano komendan 
towi sowieckiemu. 

RADY 

MES RZEZ OTTOOOZZZZOOEDEZOCTOOĆ ZOB OOOO, 

Miniaturowe regaty. 

  

Dorocznym zwyczajem odbyły się na ba- 

Senie ogrodu "Tuileryjskiego w Paryżu rega- 

*y modeli jachtowych. 
Na ilustracji nas 

  

   
j podajemy moment 

  

startu miniaturowych statków. Sport ten po 
pulrny jest nietylko wśród młodych, lecz : 
pośród starych Paryżan. 

Żona chce okupić winy męża. 
Jak się dowiadujemy ze źródeł 

amiarodajnych, w dniu wczorajszym 

do wiceprokuratora Sądu Okręgowe- 
go w Wilnie p. Klasse, prowadzącego 

<dochodzenie w sprawie sprzeniewic- 
rzeń popełnionych przez Ludwika 
Uniechowskiego, zgłosiła się żona 
zmarłego. 

W rozmowie z prokuratorem p. 
Uniechowska oświadczyła, że zamie- 

rza pokryć wszystkie straty, jakie 
P. C. K. poniósł naskutek sprzenie- 
wierzenia jej męża. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że 
dochodzenie w sprawie ustalenia wy- 
sokości strat poniesionych przez P. 
C. K. nie zostało jeszcze zakończone, 
lecz ma to nastąpić już w najbliższych 
dniach. (e) 

Magiczne obręcze lecznicze. 
Naiwność ludzka nie ma granic. 

W dniu wczorajszym do polieji śledczej 

zgłosił się mieszkaniec miasta Wilna Karol 

"Olszewski, zamieszkały przy ul. Trębackiej 

Nr. 13 i złożył następujące zameldowanie: 

Córka Olszewskiego Anna Królikowa cho 

truje od dłuższego już ezasu na padaczkę. 

Niedawno Olszewski poznał niejakiego 

Sawę Maksymowa Miszewskiego zamieszka- 
łego przy ul. Kalwaryjskiej 58 i w poufnej 

rozmowie zdradził swoje zmartwienie z po- 

wodu choroby córki. Wysłuchawszy opowia 

«dania, Miszewski oświadczył, że posiada ta- 

„jemnicę całkowitego uleczania padaczki 

Uradowany Olszewski poprosił Miszee- 

kiego o wyleczenie i jego eórki, na stawiane 

zaś przez Miszewskiego warunki: 120 złotych 

A conto — reszta później zgodził się i pie- 

uiądze M. niezwtccznie wpłacił, 

W, dniu następnym Miszewski nałożył 

chorej jakieś obręcza na brzuch i szyję twier 

dząe, że obręcze posiadają niezwykłą „ma- 

giezną* moe uleczenia. Złudzenia Olszewskie 

ge i chorej nie trwały długo. Magiczne obrę 

cze nie pomagały. Po dłuższem wyczekiwa- 

niu „eudu* Olszewski przekonał się, że 20- 

stał oszukany, wobec czego zgłosił się do 

Miszewskiego i zażądał zwrotu pobranych 

120 zł, a gdy Miszewski pieniędzy nie zwró 

cił udał się do policji i oskarżył Miszew- 

skiego e oszustwo. Dodać należy, źe Misze- 

wski znany jest w rejonie ul. Kalwaryjskiej 

Twierdzi on, że pochodzi ze znanej rosyj- 

skiej rodziny książęcej Miszewskieh i w ro- 

ku 1922 był kandydatem na posła do Sejmu 

Rzeczypospolitej, Miszewski uważa się rów- 

nież za literat i wydał nawet książkę p. n. 

„Wielki Czyn*. 

KU R<J:E 

List do Redakcji. 
De 

Pana Redaktora „Kurjera Wileńskiego” 
w Wilnie 

Niniejszem na mocy dekretu z dnia 7 II. 
1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepi 
sów prasowych (Dz. P. P. P Nr 14, poz. 186) 
proszę o zamieszczenie sprostowania notatki 
z Nr 223 „Kurjera Wilenskiego“ z dnia 29 

nia 1932 r t. „Echa rzekomych na 
e Chorych w Oszmianie” 

sprawa spreparo 
została У przez karną Ko 
Kas Chorych (której przewodniczył 

niejaki p Zenon Nowakowski), w 
eGzi ńa kierowniczą rolę oskarzone- 

znnańskie 

    
  

    
    
    

   

      

   

  

eprawdą    wana 

  

    
z obozu 

awdą jes 
ądowego“. 
kwoty, do których. 

ch, stanowiły bez- 
         

pror 

      

   

   

      

pretenė 
sporn. 

e nie było żadnej 
Okręgowy 

   
  wjewódziwa W 

powołał pp. Now” 
zesnego Dyrekt k - 
Okręgowego Urzędu Ubez- 

Kirchnera Jana i 4iier 
lu torów Okręgowych 

horych we Lwowie 1 War 
SZ e. Prawdą jest, że sprawa sądowa byla 
wytoczona p. Greszelowi Eugenjuszuw. przez 
P. Prokuratora naskutek przeprowadzonych 
dochodzeń przez P. go Śledczego. 

Prawdą jest, że us ne przez Ś 
kwoty niedoborów kasowych i pobrany 
składek na rzecz Kasy przez p. Greszela 70- 
stały przez żonę p. Greszela, Janinę, na ż 
danie P, Sędziego Śledczego, w dniu 28 
sierpnia 1931 roku wpłacone do ka 
Kasy Chorych w Wilnie w sumie 
za Nr. 1 „tytuiem  sprzeniewierzonycli 
sum pr 2. Greszela“. 

Kierownik Ekspozytury Wileńskiej 
Okr. Zw. Kas Ch. w Warszawie 

Dr. Leon Kłott. 

Wyjaśnienie w sprawie „Spro- 
stowaniać Kasy Chorych. 

„sprostowanie* 

    
     

  

       
go Zenona, 

y Wiłeńs      

   

  

   

       

  

  

   
    

   Powyżej zamieściliśmy 
Kierownika Ekspozytu Wileńskiej Okrę- 

gowego Związku Kas Chorych w Warszawie 

p. d-ra Leona Klotta, nadesłane na skutek 
wydrukowania przez nas w numerze ż dnia 

29 ub. m. notatki p. t „Echa rzekomych na- 

dużyć w Powiatowej Kasie Chorych w Osz- 

mianie“ 
Jednocześnie jednak jesteśmy zmuszeni 

stwierdzić: Zamieszezona przez nas notutka 

miała wyraźny charakter relacji z przewodu 

sądowego, odbytego w Oszmianie dnia 23:g0 

września 1932 r., na którym świadkowie i 

przedłożone przez obronę dowody rzeczowe 

ustaliły: a 

1) že byly kierownik Pow. Kasy Chorych 

w Oszmianie, major w stanie spe nku Eu: 

genusz Greszel piastował jednocześnie fun- 

kcję kierownika Sekretarjatu Powiatowego 

    

    

  BBWR. w Oszmianie; 
2) jako major w stanie spoczynku ot 

rzymywał pobory emeryłalne drogą poczto- 

wą; 

3) że tą drogą z tytułu swych funkcyj 

społecznych otrzymywał przekazy pieniężne 

na cele kulturalno—oświatowe; 

4) że otrzymane z wymie ionych źródeł 

fundusze kom.sja kontrolująca mimo prze- 

dłożenia przez posądzonego o nadużycia ma 

jora Greszela rzeczowych dowodów wpisała 

na rejstr postawionych mu zarzutów; 

5) że pobrane przez p, Greszela kwety w 

wyniku odbytej przez niego kontroli praco- 

dawców, mimo istnienia protokółów potwier 

dzonych przez pracodawców, u kiórych 05- 

karžony przeprowadzil kontrolę Komisja rów 

nież wpisała na rejestr jego rzekomych na- 

dużyć; ё 

6) że pozostałe kwoty inkrym'nowane p. 

Greszelowi, ówczesny urzędnik kasowy, peł- 

niący jednocześnie funkcje księgowego, p. 

Wiacław Rabcewicz, usiłował pokryć przez 

zaciąganie na ten cel pożyczek i że tenże 

Rabcewicz (pozostający do dnia dzisiejsze- 

go na tem stanowisku) podrabiał podpisy 

swego zwierzchnika p. Eugenjusza Greszela, 

Jednocześnie ci sami świadkowie stwier 

zali: 
> 7) że przeciwko p Eugenjuszow: Gresze- 

lowi (legjoniście Pierwszej Brygady, odzna- 

czonemu Krzyżem Niepodległości, czterokrot 

nie Krzyżem Walecznych i t. d) prowadzo- 

na była nagonka przez elementy opozycyj* 

ne za jego kierowniczą rolę w wyborach na 

rzecz obozu prorządowego; : 

8) že t. zw. Komisja Kontrola, skladają 

ca się z wybitnych przedstawicieli opozycji 

(pp. Nowakowskiego, Kirchnera i Gierlow- 

skiego) miała wyraźne cechy komisji stron- 

niczej; zeta SS 2 

9) że członkowie tej Komisji kierowali 

się podwójną skalą oceny działalności posz 

czególnych kierowników Kas „Chorych, a jako 

przykład przytoczono przemilczenie nadużyć 

w Kasie Ghorych w Mołodecznie, gdzi? kie- 

rownikiem był osobisty przyjaciel p. Gierłow 

skiego oraz to, że p. Rabcewicz dotychczas 

zajmuje posadę w Oszmianie ; 

10) że z tych wszystkich względów Ko»- 
misja powyższa zyskała w przekonaniu sze- 

regu pokrzywdzonych osób miano komisji 

  

karnej. й 
Przemilczawszy fakt postawienia tych, 

wszystkich zarzutów Komisji  Kontrolnej 

    

    
z świadków obrony na przewodzie są- 
ym „sprostowanie* Ekspozytury Wileń- 

$ Okręgowego Związku Kas (Chorych 

stwierdziło, że sprawę wytoczył p. kugeuju- 
szowi Greszelowi prokurator. 

Tak jest, gdyż inaczej sprawa nie zna- 

lazłaby się na wokandzie Sądu Okręgowego. 

P. Prokurator jako rzecznik obrony zuie- 
resów publicznych nie mógł pr przecież 

do porządku dziennego nad przekazanymi 
mu przez Komisję zarzułami nadużyć 

Jaką wartość miały te zarzuty ustalił wy- 

rok Sądu Okręgowego, którego orzeczenie w 
dosłownem brzmieniu przytaczamy 

„-|Eugenjusza Greszela z oskarżenia go 
z art. 578 cz. 1 i 3, 667 cz, 1 ust 2,666 cz i 

ust 2 i cz II i 440 i 448 KK, z 1908 r. — 
uniewinnić. Koszty sądowe zaliczyć na ra- 
chunek Skarbu Państwa. Dowody rzeczowe 

zwrócić Kasie Chorych w Wilnie*, 
A teraz najważniejsze nasze trzeżenie 

co do wartości samego „sprostowania”. Zre- 
dagowane ono jest tak przejrzyście, ;ż ude- 
rza już nietylko w uniewinnionego majora 
Greszela, a w wyrok niezależnego Sądu Rze- 
czypospolitej. ; 
e Ustęp końcowy tego „sprostowania“ bo: 
wiem brzmi: 

Prawdą jest, że ustalone przez Śledztwo 

kwoty: niedoborów kasowych i pobranych 
składek na rzecz Kasy przez » Greszela zo- 
stały przez żonę Greszela, Janinę, na żąda- 
nie p. Sędziego Śledczego w dniu 23 sierp- 
nia 1931 r. wpłacone do Kasy Powiatowej 
Kasy Chorych w Wilnie w sumie zł. 1250 za 
Nr. 1239 „tytułem sprzeniewierzonych sum 
przez E Greszela*. 

A więc jak to mamy rozumieć? W: 
Sądu był niesprawiedliwy? Greszel mmo 
nadużyć został uniewinniony? Przewód sądo 
wy nie nastręczył p. Prokuratorowi objekcji, 
iż tego wyroku nie zaskarżył do wyższej :n- 
stancji? 

Odpowiedź na te pytania nie do nas na- 
Nam pozostaje stwierdzić, że „sprosło 

wanie* przemilcza okoliczności  wpiacenia 
tej kwoty przez zrozpaczoną żonę odartego 
w swoim czasie z czci i wairy majora Gre: 

  

   

        

    

    

    
   

R W IE EJEEN>SSK A 

Tron prymasowski. 

  

iron cesarski, który w swoim 
Tronową na Zamku w Po- 

y został do Gniezna, si. 
kupów prymasów polskich, 

   

  

jako dar Pana Prezydenta 
Na ilustracji na 

nany z białego mar ieszczony on 
został w Katedrze gnieźnieńskiej. 

   
  

Z działalności BBWR. 
Zebrania w Wilnie. 

W środę 12 b. m. odbyło się w 
Sekretarjatu Wojewódzkiego sali 

przy ul. Św. Anny 2 zgromadzenie 
członków Rady Grodzkiej oraz Kół 
Dzielnicowych i Środowiskowych 
BBWR z udziałem wiceprezesa Rady 
Wojewódzkiej posła Bronisława Wę- 
dziagolskiego oraz członków prezyd- 
jum tejże Rady prezydenta miasta dr. 
Wiktora Maleszewskiego i posła dr. 
Stefana Brokowskiego. Na zebranie 
przybyło ponad 150 osób, reprezentu 
jących wszystkie sfery społeczeństwa 
wileńskiego. Zebranie zagaił i prze- 
wodniczył obradom prezes Rady 
Grodzkiej inż, Henryk Jensz. 

Po zagajeniu zebrania przez prze- 
wodniczącego zabrał głos poseł dr. 
Brokowski, który w przeszło godzin- 
nym referacie omówił bieżące zada- 
nia BBWR na tle sytuacji politycznej 
i gospodarczej państwa. Drugą część 
swego przemówienia poseł Brokow- 
ski poświęcił projektowi nowej usta- 
wy samorządowej. Myślą przewodnią 
całego przemówienia był apel do 
zgromadzonych, ażeby jako czynni 
działacze państwowego obozu poli- 
tycznego szerzyli zrozumienie w swo- 
jem otoczeniu dla wspólnych zadań 
Obozu i rządu, zmierzających do u- 
trwalenia silnej pozycji Rzeczypospo- 
litej w Świecie. 

Zkolei zabrał głos dr. Adolf Hirsch- 
berg, który wygłosił referat organiza 

Z LEGJONU 

  

Zaczynamy. 
W dniu 9 bm. odbyło się już pier 

wsze zebranie Legjonu Młodych 
Związku Pracy dla Państwa. 

Zebrało się około 60 legjonistów 
aby radzić nad poczynaniami w nad 
chodzącym roku akademickim. 

Referat leg. Karasia, kilka żywych 
słów rzuconych przez leg. leg. Bieliń 
skiego i Jędrychowskiego oraz żywa 
dyskusja uzupełnia się nawzajem i 
program się krystalizuje: ostateczna 
konsolidacja wewnętrzna, intensyw 
na praca nazewnątrz na polu organi 
zacyjnem i społecznem wreszcie usto 
sunkowanie się do rzeczywistości pol 
skiej, z tej ostatniej dziedziny wynosi 
my już pierwsze silne postanowienie 
w formie jednogłośnie uchwalonej re 
zolucji która brzmi jak następuje: 

Rezolucja. 
Rok bieżący rozpoczynamy pod hasłem. 

które głosi: „O przyszłości państwa ma pra- 
wo decydować człowiek pracy, jako jedyny 
i rzeczywisty jego budowniczy*, 

Stwierdzamy, że kapitał obcy dąży do 
wtrącenia Polski w niewolę gospodarczą, 
wytwóreę surowców — spożywcę jego pro- 
dłuktów, dlatego to zdrajcą sprawy jest Po- 
lak, który, kupując wyroby obcego przemy- 
słu, wzbogaca jawnych wrogów naszego pań 
stwa. 

Postanawiamy: 
1. Krzewić w narodzie pojęcie 

pracy. 
służby 

cyjny, informując zgromadzonych o 
stanie organizacyjnym na terenie 
Wilna i emówił program działalności 
Rady Grodzkiej w zbliżającym się 
sezonie. Z referatu tego dowiadujemy 
się, iż Rada Grodzka organizuje w 
myśl dyrektyw Sekcji Kulturalno- 
Oświatowej Rady Wojewódzkiej eykl 
odczytów oświatowo - propaganda- 
wych we wszystkich dzielnicach i 
kołach środowiskowych w Wilnie. 

Zgromadzeni wysłuchali obu refe- 
ratów z dużem zainteresowaniem, 
nagrodziwszy prelegentów zasłużone- 
mi oklaskami. 

  

W dniu wczorajszym t. j. 13 b. m. 
w lokalu Rady Grodzkiej odbyła się 
konferencja zarządu Rady Grodzkiej 
z przedstawicielami kół  dzielnico- 
wych i środowiskowych. Na konfe- 
rencji tej omówiony został i ostatec” 
nie przyjęty plan działalności oraz 
sprawa lokalu w poszczególnych 
dzielnicach miasta, gdzie mają odhv 
wać się posiedzenia i odczyty. Zebra 
nie z żywem zainteresowaniem przy- 
jęło do. wiadomości zgłoszenie prze: 
szereg organizacyj społecznych swych 
lokali do użytku BBWR. Zebranie 
zakończono uchwaleniem terminarza 
dła zgromadzeń i odczytów na dziel 
nicach miasta. Obradom przewodn:- 
czył prezes Rady Grodzkiej inż. Jensz. 

MŁODYCH. 
2. Wyplenić — w myśł nowej etyki pra- 

cy — z psyehiki i świadomości Polaka ро- 
Żądanie zysku i interesu osobistego. 

3. Żądać Ścisłej i rzeczywistej kontroli 
nad produkeją ze strony państwa. 

4. Dążyć do oparcia przyszłego ustroja 
na człowieku pracy w myśł zasady naszej ide 
cłogji: „kaniecznością dziejową jest zespole 
nie Polskiej Myśli Pństwowej z Polskim 
Światem Pracy*. 

5. Domagać się planowości w polityce 
gospodarezej Państwa. 

Zebranie Legionu Młodych. 
W; dniu 16 bm. o godz. 17 w lokalu przy 

ulicy Królewskiej 5—10 odbędzie się zebra 
nie Legjonu Młodych, Związku Pracy dla 
Państwa. Na porządku dziennym referat 
p. Stefana Jędrychowskiego n. t. „Polityka 
Zagraniczna Polski*, ' Obecność wszystkich 
członków i kandydatów obowiązkowa, sym- 
patycy mile widziani. 

Dwutygodnik 
„Państwo Pracy". 

Naczelny Organ Legjonu Młodych Nr. 5, 
wyszedł z druku i jest do nabycia w sekre 
tarjacie Leg. Mł. Osoby pragnące zaprenume 
rować niniejsze pismo zechcą się zgłaszać 
do leg. Duchnowskiego Jana. Prenumerata 
kwartalna 1 zł. Należy nadmienić, iż ostatni 
(5) Nr. „Państwa Pracy* pod nowem kiero 
wnictwem leg. Wacława Zagórskiego jest 
bardzo poważnem pismem, odzwierciadlają- 
cem jak najdokładniej nastroje młodego 
społeczeństwa oraz informującem o wszel- 
kich przejawach życia i potrzeb nietylko 
akademików lecz i całego społeczeństwa pol 
skiego. 

3 

Dni szopenowskie, 
Przed niedawnym czasem powsta 

ła w Warszawie organizacja „Dni Szo 
penowskich*, mająca za zadanie orga 
nizowanie na terenie całej Rzeczypo 
społitej w okresie od połowy września 
do połowy października imprez arty 
stycznych i dochodowych w celu ze 
brania funduszów na założenie muze 
um w Żelazowej Woli, miejseu uro 
dzenia Fryderyka Chopina, sprowa 
dzenia zwłok mistrza tonów do kraju, 
budowy schroniska dla artystów mu 
zyków it. p. Komitet centralny, w 
skład którego wchodzi szereg wybit 
nych działaczy społecznych z gen. 
Sosnkowskim na czele przystąpił do 
organizowania komitetów lokalnych 
„Dni Szopenowskich*.we wszystkich 
województwach. 

Komitet wileński pod przewodniet 
wem prezydenta miasta p. W. Male 
szewskiego, rozpoczyna swoją akcję 
od soboty dn. 15 bm. recitalem forte- 
pianowym, poświęconym twórczości 
genjalnego kompozytora, w wykona 
niu znakomitej pianistki warszaw 
skiej, p. Zofji Rabcewiczowej. Poza 
tem projektowane jest zorganizowa 
nie poranku dla młodzieży, oraz kwe 
sty ulicznej. 

Mamy nadzieję, iż akcja ta spotka 
się z jak najdalej idącem poparciem 
całego społeczeństwa, umożliwiając 
wykonanie tak doniosłych zamierzeń 
kulturalnych. 

Si 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 14 października 1932 roku. 

1150: Komunikat meteor. Czas. Wiad. 
prasowe. 12,20: Walce Jana Straussa (płyty. 
12,40: Komunikat meteor. 15,15: Program 

15,20: Muzyka popularna (płytyj. 
„Mala skrzyneczka“. 16,15: Lekcja jęz 

skiego. 16,30: Kom. Wileńskiego Tow. 
Org. i Kół. Roln. 16,40: „O młodzieży amery 
kańsko—polskiej* — odczyt. 14,00: 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 Fl 
harmonji Wjrszawskiej. W przerwie felj. 
„Postęp w literaturze”. 22,40: Wiiadomości 
sportowe. Dod. do pras. dziennika radjowe- 
go. 22,50: Komunikat meteor. 23,00: Muzy 

ka taneczna 

  

    

    

   

SOBOTA, dnia 15 października 1932 roku. 

11,50: Komunikat meteor. -Czas. Wiado- 
mości prasowe. 12,20: Muzyka taneczna (piy 
ty). 12,40: Komunikat meteor, 12,45: Wiyjąt- 

ki z oper Pucciniego (płyty). 13,10: Poranek 
szkolny. 15,15: Program dzienny. 15,20: Ut- 
wory Haydna (płyty). 16,00: Słuchowisko dla 
dzieci. 16,25: Gwiazdy kabaretu (płyty). -- 
16,40: „Jak należy zwiedzać Wileńszczyznę” 
— odczyt. 17,00: Koncert, 17,40: Odczyt aktu 
alny. 17,55: Program na niedzielę. 18,00: Mu 
zyka taneczna. 18,25: „MASSADA“ — zrad- 
jof. poemat dramatyczny Icchaka Lamdana. 
19,00: Muzyka hebrajska (płyty). 19,10: Roz 
maitości. 19,15: „Tydzień litewski“. 19,80: 
„Na widnokręgu*. 19,45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20,00: Muzyka lekka. 20,55: Wiad 
sportowe. Dod. do pras. dzien. 21,05: Kon-, 
cert życzeń (płyty). 22,05: Koncert chopinow 
ski. 22,40: „Wi w: im hotelu“ — feljet. — 

: Kom. meteor. 23,00: Muzyka taneczna. 
SG 

    

    

Turniej szachowy 
o mistrzostwo m. Wilna. 
Dnia 22 października rb. o godz. 19-ej 

w lokalu Wileńskiego Towarzystwa Szacho 
wego, ul. Micikewicza 11, rozpocznie się 

iturniej szachowy 0 mistrzostwo m. Wilna, 
z udziałem 17 najwybitniejszych szachistów. 

Znany w Wiilnie zwołennik gry szacho- 
wej p. hr. Marjan Broel Plater ofiarował 
100 zł. na pierwszą nagrodę. Ziemiańskie Wi 
leńskie Kółko Szachowe — 50 zł. na dalsze 
nagrody. Zarząd Wfileńskiego Towarzystwa 
Szachowego wyasygnował ze swej strony na 
powyższy cel 100 zł. Turniej tegoroczny za- 
powiada się bardzo poważnie. Zaproszenia 
na wstęp do lokalu Towarzystwa Szachowe 
go podczas trwania turnieju można otrzy- 
mać codziennie w zarządzie Wiileńskiego To 
warzystwa Szachowego w godzinach wie 
czornych. 

—- 

Spółka autobusowa Wiino — 
Mejszagoła 

niniejszem powiadamia iż z dniem 15 paź- 
dziernika r. b. auobusy na linji Wilno—Mej 
szagoła będą kursować w następujących go 
dzinach: 

z Wilna o godz. 9 — 14 — 18. 
z Mejszagoły o godz. 7 — 12 — 17, 

Zagadkowa historja z napadem rabunkowym przy ul. Chocimskiej. 
Sprzedawca koszyków—bandytą. 2 godziny w stanie nieprzytomnym. 
CZY RZECZYWIŚCIE RABUNEK? 

We środę w godzinach wieczor- 
nych policja śledcza nfiasta Wilna 
zaalarmowana została wiadomością 
o zuchwałym napadzie rabunkowym 
dokonanym w godzinach wieczotro- 
wych w mieszkaniu Zofji Brodow- 
skiej zam. przy ul. Chocimskiej 42. 

PERECA RZ A TROZRTEPE DESZCZOWE 

szela i że te okoliczności również zostały 
na przewodzie sądowym wyjaśnione i rzecz 
oczywista nie mogły mieć żadnego wpływu 
na wymiar sprawiedliwości, albowiem wed- 
ług prawa pokrycie sprzeniewierzony? 
niędzy nie unicestwia winy. O zwrot tej kwo 
ty przymusowo i niesłusznie pobranej unie 
winniony major Greszel jak się dowiadujemy 
wszczął już odpowiednie kroki. 

Cała ta sprawa (potwierdza jęt? przez 
nas stanowisko w notatce z dnia 29 wrześ- 
ria 1932 roku, że w Kasach Chorych domi- 
nują niestety wpływy ludzi, którzy nie prze 
bierają w środkach w walce z przeciwnika 
mi politycznymi, a tem samem krzywdę tej 
instytucji przynoszą, 

Najwyniowniej uzasadnia to takt, iż bo- 
haterzy cyklu spraw o rzekomych naduży 
ciach, a szczególnie sprawcy sprawy majora 
Eugenjusza Greszela pp. Zenon Nowakowski, 
Jan Kirchner i Józef Gierłowski dotychczas 
zajmują poważne stanowiska w Kasach Cho 
rych na terenie Rzeczypospolitej. 

Czas wielki zrobić w tej instytucji rady- 
kalny porządek. 

    

    

    

Według pierwszej relacji do mie- 
szkania Brodowskiej wtargnął jakiś 
osobnik, który obezwładniwszy sub- 
lokatorkę Brodowskiej Zinaidę Raw- 
ską, skrępował ją sznurami i doko- 
nawszy rabunku zbiegł. 

Po otrzymaniu tej wiadomości na 
miejsce wypadku niezwłocznie udali 
się przedstawiciele władz śledczych 
prowadząc ze sobą znanego „Gniewa*. 

CO ZEZNAJE RAWSKA. 
Badana Rawska opowiada: Kry- 

tycznego dnia po obiedzie, gdy niko- 
go oprócz niej w mieszkaniu nie było, 
posłyszała mocne pukania do drzwi 
wejśchowych. Nie przeczuwając nie 
złego otworzyła zatrzask i do pokoju 
wszedł nieznany jej bliżej osobnik 
obładowany koszami proponując na- 
bycie koszyka. Rawska odmówiła 
kupna i otworzyła ponownie drzwi, 
dając tem do zrozumienia, że nie od 
niej nie wskóra. Rzekomy koszykarz 
nie myślał jednak wychodzić i po 
odepchnięciu Rawskiej zamknąwszy 
zpowrotem drzwi, pod groźbą Śmier- 
ci zażądał pieniędzy. Kiedy Rawska 
usiłowała podnieść alarm, rzekomy 
koszykarz uderzył ją w głowę jakimś 
miękkim przedmiotem, wskutek cze-. 

go straciła ona przytemność i upadła 
na podłogę. 

Gdy obudziła się leżała w łóżku. 
Usta miała zatkane jakąś szmatą. 
Ręce i nogi związane. 
chwil potem powróciła Brodowska, 
która wyjęła jej z ust szmatę i roz- 
wiązała ręce i nogi. 

NA ŚLADY RABUNKU NIE NA- 
TRAFIONO. 

Brodowska potwierdziła, że zna- 
lazła swoją Ssublokatorkę leżącą na 
łóżku ze związanemi rękami i noga- 
mi. W mieszkaniu panował nieład. 

Po przesłuchaniu kobiet przystą- 
piono do szczegółowego oglądania 
miejsca wypadku, lecz na ślady ra- 
bunku nie natrafiono. 

Okoliczność ta rzuca dziwne świa 
tło na całe zajście, w którem musi 
tkwić jakaś zagadka, bowiem, sądząe 
z dotychczasowych wyników docho- 
dzenia, niema powodów do przy- 
puszczenia, że ma się w danym wy- 
padku do czynienia z symulacją. 

Policja śledcza prowadzi dalsze 
dochodzenie, celem wyjaśnienia ta- 
jemniey tej dziwnej wizyty koszy- 
karza—rabusia. (©) 

  

W kilka -



Sprawa mniejszości polskiej w Niemczech. 

(Dokończenie depeszy ze str. 1-е]). 

W konkluzji mniejszość polska wy 
raża nadzieję, że przyjdzie czas, kie- 
dy dyskusja w parlamencie niemiec- 
kim nad sprawami ochrony mniejszo 
ści odbywać się będzie przy debatach 
nad expose ministra spraw wewnętrz 
nych, nie zaś jak dotychczas przy o- 
mawianiu działalności jedynie mini- 
stra spraw zagranicznych. 

WYJAŚNIENIA DELEGATA 
NIEMIEC. z 

Do petycyj tych rząd niemiecki 
przedstawił uwagi, które jednakowoż 
nie przynoszą żadnych istotnych wy- 
jaśnień. Rząd niemiecki usiłuje do- 
wieść, że jedyną odpowiedzialność po- 
noszą nie władze niemieckie, lecz 
mniejszość polska. 

RAPORT. 

Sprawozdawca Rady ambasador 
Naguoka stwierdza, że przeszło poło-. 
wa wypadków, cytowanych przez pe- 
tycje, wydarzyła się poza terenem, do 
którego stosuje się konwencja górno- 
śląska, stanowiąca jedyną podstawę 
do kompetencji Rady. Rada więc jest 
niekompetentna i musi wyłączyć te 
wypadki. Co się tyczy pozostałych wy- 
padków, sprawozdawca przypomina, 
że część ich była przedmiotem proce- 
dury lokalnej. Ostatni ustęp raportu 
formułuje życzenie, by większość nie- 
miecka na Śląsku Opolskim w przy- 
szłości współpracowała z mniejszością 
polską w sposób, umożliwiający wy- 
tworzenie się atmosfery wzajemnego 
zaufania. Ten ostatni ustęp, zawiera- 
ący implicite, krytykę stanu dotych- 
czasowego, umieszczony został przez 
sprawozdawcę wbrew silnej opozycji 
ze strony delegata Niemiec. 

PRZEMÓWIENIE MINISTRA 
ZALESKIEGO. 

W dyskusji zabrał głos minister 
Zaleski. Stwierdziwszy na wstępie, że 
jak wynika z raportu, duża ilość wy- 
padków, cytowanych przez mnie jszość 
polską w Niemczech w tych petycjach, 
nie može byč zbadana przez Rade ze 
względu na to, że miały one miejsce 
poza terenem, do którego stosuje się 

„konwencja górnośląska, minister Za- 
deski oświadczył: 
Potwierdzając słuszność żalów mnie j 

$zoŚci nasz szanowny sprawozdawca 
ogranicza się do stwierdzenia niekom- 
petencji Rady w tych sprawach. Rozu- 
miem względy natury prawnej, które 
inspirowały tę propozycię, uważam 
niemniej za swój obowiązek zwrócić 
uwagę Rady na fakt, że raz jeszcze, 
i w sposób specjalnie jaskrawy, stwier 
dzić trzeba istnienie 2 kategoryj mniej 

szości: mniejszości chronionej i mniej 
szości, której prawa nie są międzyna- 
rodowo zagwarantowane. Miałem już 
zaszczyt przedstawić Radzie mój 
punkt widzenia na tę Sprawę w cza- 
sie niedawnej debaty w komisji VI 
Zgromadzenia. Mogę więc ograniczyć 
się tu do przypomnienia zobowiąza- 
nia, przyjętego przez rząd niemiecki, 
w nocie, skierowanej przez delegację 
niemiecką do przewodniczącego kon 
terencji pokojowej 29 maja 1919 BE, 
gdzie jest powiedziane że Niemcy zde 
cydowane są traktować mniejszości 
obce na swem terytorjum zgodnie z 
zasadami, których zastosowania do- 
magają się dla mniejszości niemiec- 
kiej poza Rzeszą. Co się tyczy mniej- 
szošci polskiej na Górnym Śląsku 
Niemieckim, mamy niezaprzeczalne 

prawo dyskutowania jej w Radzie. 
Sądzę, że dokumenty, które są nam 
przedstawione, dają obraz całkowicie 
jasny. Jak to już kilkakrotnie miałem 
sposobność tu oświadczyć, uważam 
za główne nasze zadanie łagodzić, a 
nie pogłębiać sprzeczności, udzielać 
mniejszościom narodowym skutecz- 
nej pomocy, a nie posługiwać się ich 
żądaniami dla celów politycznych. 
W tym to duchu, przyłączając się do 
konkluzji raportu, wyrażam życzenie, 
by stan normalnych stosunków mię 
dzy władzami niemieckiemi a mniej- 
szością polską dał tei ostatniej poczu 
cie zaufania, bez którego nie może 
być między mniejszością a państwem 
współpracy uznanej przez traktaty 
oraz rezolucje Rady i Zgromadzenia 
za obowiązek jednakowo kategorycz 
ny dla państwa i dla zainteresowanej 
mniejszości. 

Powyższa deklaracja ministra Za- 
leskiego nawiązuje świadomie do 
przemówienia, wygłoszonego przezeń 
w komisji VI. Skargi Związku Pola - 
ków stanowią jaskrawą ilustrację te- 
zy, że istnieją dwie kategorie mniej- 
szości: chronionej i pozbawionej 
wszelkich praw. Nawiązując do swego 
wniosku o generalizacji postanowień 
o ochronie mniejszości, minister Zales 
ki wykazał, że Niemcy bardziej, niż 
wszystkie inne państwa zobowiązane 
są do sprawiedliwego traktowania 
mniejszości, gdyż oświadczenie, złożo 
ne przez Niemcy na konferencji po- 
kojowej, stanowiło moralną podstawę 
dla przyjęcia przez Polskę i inne pań- 
stwa zobowiązań mniejszościowych. 
Mówiąc o mniejszości na Górnym Ślą 
sku niemieckim, minister Zaleskiod- 
graniczył się wyraźnie od taktyki, sto 
sowanęj przez Niemcy w analogicz- 
nych okazjach, stwierdzając nie bez i- 
ronji, że ze swej strony pragnie unik- 
nąć wnoszenia momentów politycz- 
nych i zadrażniających do dyskusji 
nad petycjami mniejszościowemi. 

PRZYJĘCIE RAPORTU. 

Po deklaracji ministra Zaleskiego 
przemówił delegat Niemiec  Rosen- 
berg, który oświadczył, że mniejszość 
polska przekroczyła swe uprawnie- 
nia, przedstawiając Radzie kwestje, 
dla których ta jest niekompetentna 
i że skargi mniejszości polskiej są 
nieuzasadnione. 

Następnie raport został przyjęty. 
Osobno Rada załatwiła petycję 

mniejszości polskiej ze Śląska Opol- 
skiego. 

K. U RI E R 

   
  

  

  

| 3 | Dziś: Kaliksta. 

| Piątek jj Jetro: Jadwigi. 

| 14 | Wschód sioń 5 m. 46 schód słońca — g. 5 m. 

Październ. | z. sa Ž 4 45-24 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 13/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia  -- 10° С. 
= najwyższa -- 14 С. 

najniższa + 7° С. 
Opad: 0,9 

Wiatr: połudn.-zach. 

Tendencja: wzro't. 

Uwagi: rano mgła. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
14 października 1932 r. według P. I. M. 

Rano chmurno i mglisto. W. ciągu dnia 
pogoda słoneczna. Cieplej. Najpierw słabe, 
potem umiarkowane wiatry z kierunków po- 
łudniowych. 

MIEJSKA. 

— Dar Magistratu dla bezrobot- 
nych. Chcąc przyjść z doraźną pomo- 
cą szerszym warstwom bezrobotnych 
Magistrat postanowił przekazać do dy 
spozycji Komitetu do Spraw Bezrobo 
cia 4000 klgr. kartofli. Jest to plon 
tegorocznych zbiorów z majątku miej 
skiego Leoniszki. 

— Racjonalizacja gospodarki miejskiej. 
Chcąc uniknąć smutnej praktyki lat ubieg. 
łych, Magistrat już obecnie opracowuje no- 
wy preliminarz budżetowy na rok 1933—34 
Prace są prowadzone pod hasłem nie 
roczenia ram wytkniętych przez władze wo 
jewódzkie dla obecnego budżetu. W' ten spo 
sób nowy preliminarz miasta w wydatkach 
zwyczajnych nie przekroczy sumy 7 miljo- 
nów złotych. W! dochodach 8 i pół miljonów 
Poważne obawy nasuwa pozycja spłaty dłu- 
gów, które, jak przypuszczają miarodajne 
czynniki w nowym budżecie wzrośnie o prze 
szło 800,000 złotych Jest to suma bardzo po 
ważna i przy układaniu nowego budżetu na 
stręcza dużo trudności. 

Jednocześnie prezydent miasta wydał o- 
kólnik do wszystkich wydziałów i sekcyj 
Magistratu polecając już obecnie sporządzić 
najbardziej szczegółowy plan na pozostałe 5 
miesięcy obecnego budżetu. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Akad. Oddz. Zw. Strzeleckiego. Ko- 

mendant Akad. Oddziału Związku Strzeleż 
kiego zawiadamia, że zebranie Oddziału od 
będzie się w piątek dnia 14 października br. 
o godz, 19 min. 30 w lokalu Komendy Pod 
okręgu Z. S., ulica Żeligowskiego 4. — ОЪес 
ność członków — konieczna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dnia 14 bm. odbędzie się w lokalu przy u!. 
Przejazd 12, XC zebranie Klubu Wiłóczęgów 
Senjorów. Początek o godz. 19,30. Na porza 
dku dziennym referat p. Kazimierza Leczyc 

   

EEST IDA SET TIS SIT 

Samobójstwo 16-letniego ucznia. 
W dniu wczorajszym w mieszkaniu swo- 

jem przy ulicy Krakowskiej Nr. 6 usiłował 
popełnić samobójstwo wystrzałem z rewoł- 
weru 16-letni Wiktor Bohdan 

Młody chłopiec zamknął się w pokeja i 
strzelił w skroń. Gdy na odgłos strzału nad 
biegłi domownicy znaleźli młodocianego sa 
mobójcę na podłodze ze słabemi Gznakami 
życia. 

Na miejsce wypadku niezwłocznie zawez 
wano pogotowie ratunkowe które przewiez 
ło samobójcę w stanie bardzo ciężkim de 
szpitala św. Jakóba. 

Powiadomiona o wypadku policja wszezę- 
ła dochodzenie celem ustalenia powodów, 
które pohnęły Bohdana do tego kroku. (e). 

SALA ZW. DRUKARZY M. WILNA SZ 
W sobotę dnia 15-go października r.b. o godz. 9-ej wiecz. odbędzie się 

ZABAWA TANECZNA 
przy dźwiękach jazzbandu oraz'znanego harmonisty 

Bufet o własnym zarządzie obficie zaopatrzony w zakąski i chłodzące napoje. 
Całkowity dochód przeznacza się na zapomogi dla bezrobotnych członków Zw. 

  

  

PODRÓŻ NA GAPĘ. 
Dziwny, egzotyczny Świat, jakby 

z kart Londonowskiego „Na szlaku”. 
Świat ogromnych przestrzeni, nieo- 
garnionych możliwości, gdzie na każ 
dym kroku czeka tajemnicza pani — 
przygoda. Tworzą się .w tym celu ca 
łe plutony, kompanje trampów, wol- 
nych ludzi przestrzeni, gotowych na 
wszystko, bo zgrana „ferajna“ tram- 
pów i wagabundów nie oszczędza za- 
sadniczo nikogo i niczego. Dzielą się 
ną dwie kasty dwie różne kategorje. 
Jedni wędrują drogami piechotą, 
dźwigając na plecach swój dobytek, 
składający się z kilku zasadniczych 
i najniezbędniejszych sprzętów. To 
naprawdę poszukujący pracy, zredu- 
kowani przez kryzys robotnicy, nie- 
raz świetni specjaliści. Niektórzy wę 
drują całemi rodzinami. Szczególnie 
młodsi. Spią gdzie bądź i jakbądź pa 
piery mają w porządku, dowody 0s0- 
biste, a jakże! 

Ofiary kryzysu. Czasem we wsi ja 
cyś dobrzy ludzie zobaczywszy wę- 
drownego człowieka, przygarną go, 
nocleg i jakieś jedzenie dadzą, a na 
drogę szczęśliwą dobrem, ludzkiem 
słowem opatrzą. Czasem stogi siana 
na polach i podorywkach niezebrane 
jeszcze dadzą strudzonym nogom od 
poczynek. Wkopują się wtedy w mięk 
kie zwoje siana i śpią królewskim 
snem śniąe swój codzienny sen o pra 
cy. 

Bo tak się teraz dziwnie złoż 
że jak dawniej był sen o sławie, sen 
o bohaterskich szumach historji, tak 
teraz jest sen o pracy i sen o chlehie. 

  

  

#) Włezorajszy odcinek T, Jacka—Rolie- 
kiego był nie czwartym, jak mylnie oznaczo- 
«no, lecz piątym zkolei. 

O drugiej kategorji trampów, jeż 
dżących kolejami mogę nieco więcej 
powiedzieć, gdyż dzięki Teofilowi mia 
łem możność poznać bliżej to dziwne 
życie nietylko bezrobotnych, nietylko 
bezdomnych, ale także nieposiadają 
cych stałego miejsca zamieszkania. 

  

Jak zostałem trampem? 

Nigdy się nie spodziewałem, że fan 
tastyczny, pijacki pomysł Teofila tak 
łatwo i prędko będzie się mógł speł 
nić bez reszty. Z Sołtaniszek na dwo 
rzec kolejowy, gdy zimno, idzie się 
szybko, bardzo szybko. Przeważnie 
zaułkami, bo bliżej. Nie na dworzec 
jednak ciągnął mnie mój przyjaciel i 
Cicerone, ale za most Radunski. Tam 
za mostem w prawo wzdłuż parkanu 
chyłkiem, można powiedzieć w pod 
skokach. Droga leciuchno pod górę 
i parkan znacznie niższy. W pewnym 
momencie Teofil stanął i zaczął prze- 
chodzić przez parkan. Poszedłem za 
jego przykładem i w tej chwili, gdy 
przekładałem nogę przez sztachety, 
zdawało mi się, że czoła mego dotknę 
ły skrzydła przygody i nieosiągal- 
nych możliwości. 

Stalowe ścięgna szyn skrzą się po 
łyskliwą poświatą w świetle dalekich 
i wielorakich lamp  dworcowych. 
Chytkiem i cichem, drobnym truchci 

kiem posuwamy się między dwoma 
szeregami pustych składów wagono- 
wych, rzucając baczne spojrzenia w 
prawo i lewo, by nie spotkać człowie 
ka, uzbrojonego w latarkę i surowy 
zakaz licznych paragrafów. Wiemy 
jednak dobrze, że nic pododbnego 
„zaistnieć'* nie może, gdyż te składy 
pustych wagonów stoją bezpańskie, 
a liczba konduktorów i stróżów kole 

jowych została tak zmniejszona, że 
ani weź spotkać teraz takiego. A jed 
nak ostrożność nie zaszkodzi, bo cza 
sem zupełnie przypadkowo można się 
natknąć na takiego dygnitarza w czap 
ce kolejowej, coby pociągnęło zgoła 
niemiłe konsekwencje. Kto wie, co ta 
kiemu może strzelić do głowy? Może 
naprzykład zaalarmować policję, a po 
tem gwizdki, obława, zamieszanie, 
klątwy na twą biedną głowę, rzucane 
przez wszystkich towarzyszy niedoli, 
którzy gdzieś w wagonach znaleźli 
schronienie przed zimnem i słotą no- 
cy aż skład przetoczą dalej do wiado 

mego celu. 
Przeszliśmy już tunel wagonów. 

Znów jakieś zwrotnice, i, nagle Teofil 
pociągnął mnie silnie, tak że o mały 
figiel a byłbym się rozpłaszczył na 
szynach. Czas był najwyższy. Tuż z 
zakrętu o kilka kroków. przed nami 
zajaśniały latarnie pociągu, krające 
miękkie ciasto mroku. 

—- To pociąg z Łunińca. Przycho- 
dzi na dworzec o godzinie 23 minut 5, 
— mówił Teofil, gdy przed naszemi 
oczyma przeciągał wąż jasno oświetlo 
nych wagonów. 

— Ty znasz rozkład pociągów jak 
jaki konduktor. 

— Wiadomo. 

Na dworcu towarowym. 

Wsiąknęliśmy znów w ciemność. 
Długi i mocno uciążliwy marsz w stro 
nę towarowego dworea. Tam choć 
większa czujność władz kolejowych 
i policji, choć więcej światła na zalto 
czonych torach, jednak lepiej można 
się skryć i przemycić. Teofil, mający 
jakiś nadzwyczajny wprost węch ska 
pował zaraz, że wnet ma jechać jak'ś 
pusty skład wagonów, gdyż _ciągie 
manewrowali, przyczepiali i odejmo 
wali nowe lory i długie trzyosiowe wa 
gony. W nikłym blasku jakiejś dale 
kiej latarni odczytałem na małej na- 

У ГОЕ I 

NIKA 
kiego pt. „Polityka Szkolna a Zagadnienie 
Nadprodukcji Inteligencji“. 

Wstęp dla członków bezpłatny, dla gości 
50 gr., dla gości — akademików 20 gr. 

Zaproszeń udziela p. W. Pac-Romaniec- 
ki (tel. 16—90). 

ZABAWY 
— Z Ogniska Podoficerów Zawodowych 

Garn. Wilno. Po przerwie letniej „Ognisko** 
wznawia dla swoich członków i wprowadzo 

nych gości tradycyjne sobótki. Pierwsza ta 
ka sobótka odbędzie się w majbliższą sobotę 
t. j. dnia 15 bm. w lokalu Ogniska przy ul. 
Tatarskiej Nr. 5. * 

Przygrywać będzie nowo—zaangażowana 
pierwszorzędna orkiestra salonowa. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Pohulanka. Dziś 14. 10. o godz. 

8 w., jutro 15. 10. i tylko jeszcze krótki czas 
gra piękną komedję L. H. Morstina „Dzika 
pszezoła*. Reżyserja Z. Tomaszewskiego. 

— Stały Teatr Ohjazdowy Teatrów Miej 
skieh ZASP, w Wilnie. Dnia 14. 10. wystąpi 
w Horodziejewie ze świetną komedją Kied 
żyńskiego „Szezęście od jutra". 

  

Nr. 236. (2478). 

— Ostatnia popołudniówka „Przeprowa- 
dzki w Teatrze na Pohulance odbędzie się w 
niedzielę dnia 16. 10. bm. o godz. 4 po poł. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy 
Elny Gistedt. — Dziś grana będzie w dal- 
szym ciągu głośna operetka Abrahama „Wik 
torja i jej huzar*. 

— Przedstawienie popołudniowe. Wi nie- 
dzielę nadchodzącą dnia 16 bm. o godz. £ 
po poł. ukaże się na przedstawieniu popołud 
niowem po cenach normalnych melodyjna 
operelką Abrahama „Wiktorja i jej kuzar*. 

    

— Dziś jedyny recital skrzypcowy Roma- 
na Totenberga urządza Wileńskie Towarzy- 
stwo Filharmoniczne na rozpoczęcie 8 se- 
zonu koncertowego T-wa w sali Konserwa- 
torjum (Wielka 47) 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 | — 

DZIŚ! Największa 
gwiazda ekranu 

Sźwiękowe Kino 

CASINO 
%iel<a 47, tel. 15-41. 

t mięk. teatr świetlny 

PAN 
el. Wielka 42, tel. 5-28 

iwan Petrowicz 

Na ustach całego Wilna 
„CZŁOWIEK-MAŁPA" 
Z powodu wysckiego poziomu artystyczn. filmu wejście na widownię tylko na początki seznsów: 4, 6, 8 i 1015 

Frekwencja 

i WILLI FRITZ w oszała- 
miającym nadprzeboju p.t 

za ub. 4 dni: 

14.000 esób. 

DZIŚ! Muzyka! Śpiew! Tańce! Ulubieńcy publiczn., najwytworn. meżczyzna, oficer gwardji ces. książe ORŁÓW 
i rozkoszne, czarująca Anny Qndra 
w wspaniałym przeboju muzycznym 

Muzyka „Króla Wałca* Jana Straussa. — — — 
Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1015, w scbotę i niedzielę od godz 2-ej 

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

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10''5, w święta o godz 2-ej 

ZEMSTA RIETOPERZA 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. — 

Na ]-szy seans ceny zniżoae 

SZPIEG i KOBIETA 
Nad program: Urozmalcone dodatki dźwięk. 

Cyfry zamiast słów! 
Bilety honorowe nieważne. 
  

Na żądanie Sz. Pu- 
bliczności będzie 
wyświetlany jeszce 

dziś i jutro 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miiekiew. |I, tel. 15-61 Hajda trojka 

 Bilgą Czechową 
Kto jeszcze nie widział, niech 
ujrzeć! Początek o g. d-ei, w święta o |-ej 

w roli 
tylułow. 

śpieszy 

  

DZiši 
programl 

Dfwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

[E-L=IL=LLe[=IL=IL-IL=IL"IL=ILJL=IC1C=IC-] 

©) DRZEWKA I KRZEWY 
OWOCOWE 

odporne na mrozy, wyhodowane na miejscu 
w szkółkach, dobry wybór polecają 

na sezon jesienny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 

KOLONJI WILEŃSKIEJ 

Wilno, Zawalna 6, m. 2 
GENY PRZYSTĘPNE 

FFEFEFEEEFEFEFEFEEFIEFI 

ud kursów [echnicznych w Wilnie 
otwiera w roku szkolnym 1932/33 następujące Kursy 
Tehniczne: 1) Korespondencyjne (z zekresu budow- 
nictwa i elektrotechniki), 2) Pomoceników Mierni- 
czych, 3) Dozorców Drogowych i Meljoracyjnych, 
4) Radjotechniczne, 5) Elektryczne (monterskie), 
6) Nowoczesnej Obróbki Metali i 7) Żeńskie Kreś- 
larsko-Techniczne. Zajęcie rozpoczynają się 15 pa- 
Ździernika. Informacyj udziela kancelarja Kursów 
K ód 17197 eniachu 
Państw. Szkoły Technicznej, Wilno, Holendernia 12 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. lil. Grodno 

zawiadamia, że w dniu 2|-go pazdziernika 1932 roku 
o godz. !0-ej odbędzie się w lokalu Urzędu przy ul. 
3-go Maja Nr. 8 w Grodnie przetarg nieograniczony 
na wywiercenie studni artezyjskiej na Porubanku pod 
Wilnem. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce 
Zbrojnej" i „Przeglądzie Technicznym w Warszawie. 

Okr. Urząd Budown. Nr. III 
Grodno 
Nr. 850/Bud. 
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938/V1 
  

M. DRZEWIŃSKI 

Pracownia OBUWIA i 

Bonifraterska 6 i 

eraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Wielki sensacyjny podwójny 
Po raz pierwszy w Wilnie! 

plemion ludożerców i drapieżnych zwierząt. 
Harlan i Lucille Brown. 

Od roku 1843 tstnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadains, aypialns i ga- 
binstowa, kredensy, 

stoły, szafy, żóżka it.d.. 

Wykwintne, Mocne, | 

NIEDROGO,I 
aa dogodnych Wata af! | 

| 1! NA RATY. 
NADESZEY NOWOŚCI. | 

8324 

: ? 
Mieszkanie 

3 pokoje z kuchnią 
ze wszelkiemi wygodami 

DO WYNAJĘCIA 
ulica Popławska Nr. 29 
Obe'rzeć o godz. 2—4 

Mieszkania 
3 -6 pokojowe z wygod. 

DO WYNAJĘCIA 
Jakóba Jasińskiego 7 

Do wynajęcia 
mieszkanie 3 - pokojowe, 
przedpokój, kuchnia, о- 
gródek — Antokolsks 14 

Cena 65 zł. 

  

  

  

Zaraz 

do wynajęcia 
4.pokojowe mieszkanie 

ul Tatarska |—3 
Informacje w Cukierni 

B. Sztralla — Mickiewicza 
róg Tatarskiej 

Z powodu wyjazdu 

sprzedam 
kawiarnię 

Wyspa grozy Arcywesoły 

KARTOFLE 
JARZYNY 
w dowolnych ilościach 
z dostawą do domu. 

Zamówienia przyjmuje: 
Mieczarnia-Ferma 

„LUBOW“ 
Wilno, Gdańska 6. 

Tamże ŁABĘDZIE białe 
parami 

tanio do sprzedania. 

Technik 
wykwalifikowany 

z długoletnią praktyką 

poszukuje 
jakiejkolwiek pracy 
kreślarskiej lub biurowej. 
Zgłosz. pod „Technik“ 
do Administ. . Kurj. Wil." 

Młody chłopiec 
z ukończonemi 6.u oddz. 
Szkoły Powszechnejizna- 
jomością języka niemiec- 
kiego gorąco uprasza o 
jakąko!wiekbądź pracę 
Oferty w Admin. „Kurjera 
Wilensk.“—Wilno, Jagiel 
lońska 3—1, dla W. S. 

UWADZE 
pp. Adwokatów 

i Komorników! 
Poleca się uczciwego i su- 
miennsgo pracownika, b. 
nauczyciela zdrow.. może 

  

być gońcem, wożnym 

Adres w Admin. „K W.“ 
dla St J. 

Sprzedam PIANINO 
w dobrym stanie 

ul. Gimnazjalna 10—2 

leg'tymacje 
Z g u b. kolejoweza 
Nr. 45052 na imię Jėzefa 
Markowicza i za Nr 54716 
na imię Witolda Marko- 

  

egzotyczny dramat w 12 aktach 
(całość) wśród wybuchu wulkanów, dzikich 

To dalsze dzieje arcyflmu „Maradu“. 
Nad program: Komedja-farsa Flejschera p. t. Pietrek klownem. 

W rolach gł: Kenneth 

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

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zełdowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza: 24, tel. 277 

Akuszerka 

Maja Laknertwa 
;rzyjmuje od 9 do 7 wieez 
lica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowskę 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 
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N. GAWROŃSKA 
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London) 
Słowackiego Nr, 1 m. 10“ 

telefon 838. 
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lepionej na wagonie kartce, że stacją 
„docelową* ma być Wołkowysk. 

— Jedziemy? — trąciłem łokciem 
Teofila. 

— Dlaczego nie — możemy. 
Jakiś duży wagon towarowy (zwa 

ny w gwarze trampów „pulmanem'*) 
przyjął nas w swe ciemne wnętrze. 
Dziwnie ruchliwe było to wnętrze, o 
tyle, że już trzech pasażerów na gapę 
siedziało w nim cichutko, czekając 
aż pociąg nareszcie ruszy do swej 
stacji „docelowej. Za chwilę leżeliś- 
my już w pięciu, nie rozmawiając w 
obawie przed nakryciem. Bo nazew- 
nątrz wagonów działy się jakieś dziw 
ne sprawy. Odzywały się głosy, miga 
ły światełka latarni, kreśląc na przeci 
wległej ścianie arabeski świateł i cie- 
ni. Potem stukano w osie. Gwidki i po 

kilku szarpnięciach tam i z powrotem 
potoczył się długi rząd wagonów po 
szynach, zaskrzeczał na zwrotnicach 

i zaczął teraz już naprawdę jechać w 
senny mrok ziewającej światłami no 

cy. - 
Teraz nareszcie mogliśmy nagadać 

się do woli. Przedewszystkiem mnie 
jako nowicjusza interesowało wszyst - 
ko, łowiłem z niesłabnącem zaintereso 
waniem szczegóły tego niecodziennego 
życia ludzi żyjących w drodze. Stara- 
łem się przytem być bezstronnym ohę 
serwatorem, by w ten sposób możli- 
wie jak najwięcej charakterystycz- 
nych rysów zaobserwować. 

Życie tych ludzi upływa przeważ 
nie w pociągach i to o ile możności 
dalekobieżnych, Inne mniej się nadają 

i nastręczają więcej możliwości złapa 
nia, co nie należy bynaynniej do rze- 
czy najprzyjemniejszych, Taki tramp 
bowiem nad wszystko przedkłada wol- 
ność i ruch. Zamknięty w więzieniu 
czuje się jak ryba wyjęta z wody. 

Z czego żyjecie? — zapytałem na- 
iwnie, tak że aż Teofil kopnął mnie 
lekko, bym głupstwa nie gadał. 

  

— Też frajer! Jakto z czego? Jak 
tylko długi pociąg to się robi różne 
kawały, by wydostać od bejsów tro- 
chę forsy. 

Dla ścisłości dodać muszę, że w ję- 
zyku trampów pasażerów dalekobież 
nych pociągów nazywa isę przeważnie 
„bejsami*. Nieraz się zastanawiałem 
nad pochodzeniem tego słowa, ale za 
wsze napróżno. 

— Jakże wy to robicie? 
— Bardzo łatwo. Jak konduktor 

jest po jednej stronie swego sznura wo 
zów, ty bądź zawsze po drugiej. Jak 
nas jest z dziesięciu takich morowych 
chłopaków — to konduktorzy włosy 
sobie wyrywają z głowy, bo nie wie- 
dzą kogo mają brać. Robi się zawsze 
ze siebie ofiarę kryzysu, albo złodziei, 
którzy okradli w drodze biednego pa 
sażera i zbiera się na „bilet*. Jak kon 
duktor złapie, robimy zawsze nieszczę 
śliwe miny i rozwodzimy się szeroko 
nad niesprawiedliwością losu. 

— A „bejsy“ litošciwe? 
— Cholera tam! Prędzejbyś teraz 

z kamienia parę groszy wydębił, niż z 
takiego, co drugą klasą jeździ, 

— Do pierwszej nawet nie za- 

chodź, bo będziesz biedny. Dziś pierw 
szą klasą jeżdżą tylko ministrowie, po 
słowie i urzędnicy, czyli sami goście 
na darmochę. Najlepsi jeszcze ludzie 

trzecią klasą jeżdżą. 
Pociąg jechał stosunkowo bardzo 

szybko niestawając na poszczególnych 
przystankach i małych stacyjkach. — 
Jak się potem dowiedziałem był to tak 
zwany przyspieszony pociąg towaro- 
wy. Z drugiej strony, ponieważ skła- 
dał się przeważnie z pustych wago- 
nów, jadących od strony granicy ło- 
tewskiej, bieg jego był siłą rzeczy zna 
cznie szybszy, niż normalnych pocią. 
gów towarowych. W. Bieniakoniach 
jeden z towarzyszy niedoli wysiadł, 
gdyż musiał nazajutrz załatwić jakąś 
sprawę na targu. 
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Zostaliśmy we czterech. Teofil i 
jeden z trampów rozciągnięcj na mok 
rej podłodze wagonu ukołysani miaro 
wym rytmem wagonu i muzyką kół 
chrapnęli sobie niezgorzej. Bolały 
mnie dosłownie wszystkie koście, tę- 
skniące do łaski sprężynowego łóżka. 
Korzystając z bezsenności jednego z 
trampów ciągnęłem tę jedyną w 
swoim rodzaju rozmowę. 

Dowiedziałem się w jaki sposób: 
jeździ się pod osiami prawdziwych 
pulmanowskich wagonów, gdzie się rę. 
ce nogi przywiązuje paskami, by w 
ostrym biegu 80 kilometrów na godzi 
nę nie zdrętwiały. Dowiedziałem się. 
jak poznać naprzykład. który tran- 
sport ma być wysortowany na wy- 

jazd... Okazało się, że zostać dobrym. 
trampem jest nierównie trudniej, niż 
złożyć z dobrym wynikiem egzamim. 
dojrzałości. Pod wpływem opowiadań 
tego wykwalifikowanego w swym za. 
wodzie trampa, zdawało mi się, że 
znów jak kiedyś wczytuję się we wspa 
niałe opowieścj Londonowskie „Na 
szlaku”, przeniesione z tysięcznych ki 
lometrów Canadian—Pacifie na nasz 
polski, wileński grunt. Jedna jest róż 
nica: tam młodzi chłopcy poszukują- 
cy przygód a mniej pracy, — u nas 
ludzie już nie pierwszej młodości pię- 
ścią kryzysu zmieceni z powierzchni 
życia, noszący w sobie pamięć lep- 
szych czasów. 

Powoli milknie i.ten towarzysz pe 
dróży. Po niesłychanie długim posto-- 
ju w Bastunach (bodaj że dwie godzi 
ny) około godziny trzeciej zatrzymyli 
śmy się w Lidzie. Tu wysiadłem i naj- 
bliższym pociągiem już teraz pasażer 
skm i jako „bejs“ pojechałem do Wik 
na. 

Žegnaj Teofilu ! 
T. Jacek-Rolicki. 

Gao ati 
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