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LONDYN, (Pat). Przemawiająe na 
śniadaniu, wydanem na iego cześć 
przez prezydjum narodowego odłamu 
Labour Party, Mac Donald poświęcił 
większą część swej mowy na wygło- 
szenie expose politycznego rządu W. 
Brytanji w sprawach, dotyczących 
Genewy i rozbrojenia. 

Rząd Wielkiej Brytanji — mówił 
Mac Donald — nie może sobie wyo- 
brazić Kuropy lub świata bez Ligi 
Narodów i podtrzymywać będzie za- 
wsze Ligę i jej organizacje. Jeśli nie 
którzy myśleli, że rząd nie działał 
dość szybko, to dłatego, że poza naj- 
przyjemniejszemi propozycjami są 
zawsze do wyjaśnienia rozmaite za- 
gadnienia i trudności, W dalszym pla 
będzie mogła siać się skuteczną, rząd 
będie mogła stać się skuteczną, rząd 
Wielkiej Brytanji pragnąłby, by kon- 
ferencja rozbrojeniowa wniosła coś 
rzeczywiście realnego do palącego za 
gadnienia ustalenia pokoju. Mówca 
oświadczył, że woli być ganiony za po 
wolność, niż za nadmierny pośpiech. 
który uniemożliwiłby całkowicie osią 
gnięcie porozumienia w Europie i na 
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całym Świecie. 
Mówiąc o żądaniach niemieckich 

równouprawnienia na konferencji 
rozbrojeniowej, Mae Donald zazna- 
czył, że Niemey wiedzą doskonałe, iż 
Wielka Brytanja temu się nie sprzeci- 
wiała. Wiedzą oni również, że Angli- 
ey pragną szczerze skorzystać z tej 
okazji dla utrwalenia stosunków jak 
największego zaufania między Niem- 
cami a ich sąsiadami. Winno to być 
zrobione obecnie w interesie rozbro- 
jenia i pokoju. Wszystko wskazuje 
na konieczność osiągnięcia całkowite 
go porozumienia to do dezyderatów 
niemieckich we wszystkich punktach 
Aby się zaś z tem dokładnie zazna- 
jomić, niezbędne byłoby przeprowa- 
dzenie wymiany poglądów między na 
mi a niemieckimi mężami stanu. Je- 
dną z dominujących cech polityki an 
gielskiej — ciągnął Mae Donald — 
jest dążenie nie do ponownego zbro- 

jenia, a de rozbrojenia. 
Mówca wyraził ubolewanie, że 

Niemcy po wyrażeniu zgody na kon- 
terencji 4 mocarstw odmówiły uda- 

nia się do Genewy z powodów trud- 

nych do zrozumienia. Myślę jednak 
— zakończył Mae Donald, że nie jest 
to ich ostatnie słowo. Rząd angielski 
zmierza nadal do swych cełów, są- 
dzę więc, że za parę dni będę mógł 
złożyć nową deklarację w tej sprawie 

LONDYN, (Pat), Mowa premjera 
Mac Donalda, wygłoszona dziś, jest 
bardzo znamienna jako całkowite po 
twierdzenie osiągnięcia porozumienia 
między Mac Donaldem a Herriotem. 
Mac Donald wysunął iunctim między 
niemieckiem żądaniem równoupraw- 
nienia, ograniczając je zresztą do gra 
nie tylko moralnych, a uspokojeniem 
i większem niż dotychczts zaufaniem 
między Niemcami a ich sąsiadami, 

czyniąc zrozumiałemi dla każdego a- 
luzje do gwarancji bezpieczeństwa na 
granicy polsko-niemieckiej. Pozatem 
Mac Donald dał do zrozumienia, że 
rząd brytyjski w dalszym ciągu ob- 
staje przy Genewie Jako miejscu e- 
wentualnej konferencji 4 mocarstw 
obalając przez to pogłoski, jakoby 
rząd brytyjski rozważał sugestje nie- 
mieckie co do przeniesienia tej kon- 
ferencji z Genewy gdzieindziej. 

EEK SET DST ETD NDS TAC EDE ESS TTT EEA 

Sojusz francusko-hiszpański? 
LONDYN, (Pat). „Daily Tele- 

graph*, donosząc o wizycie francus- 
kiego premjera w stolicy Hiszpanii, 
wyznaczonej na 31 października rb. 

wspomina o szykującym się jakoby 
sojuszu francusko - hiszpańskim w 
sprawie rozbrojenia i obrony morza 
Śródziemnego. 

Ostateczny wynik wyborów 
do senatu francuskiego. 

Wzmocnienie rządu Herriota. 
PARYŻ, (Pat), Ostateczne rezul- 

taty wyborów do Senatu przedstawia 
ja się jak następuje: - 

Na ogólną liczbę 111 mandatów, 
ulegających odnowieniu, wybrano 6 
konserwatystów, 11 republikanów, 26 
republikanów lewicowych, 18 radyka 

łów, 43 radykałów społecznych, 6 re- 
publikanów i jednego socjalistę. 

Republikanie zyskali 1 mandat, 

  

radykałowie 2 mandaty, socjalni rady 
kałowie 4; konserwatyści stracili 1 
mandat, repulikanie lewicowi 4, re- 
publikanie socjalni 1 i socialiści 1. 

Z ustępujących senatorów wybra- 
no ponownie 76. Po raz pierwszy do 
Senatu wstępuje 35. Naogół partje, 
znajdujące się w opozycji, potrafiły 
lepiej, niż ogólnie przewidywano, о- 
przeć się naporowi ze strony lewicy, 

"Tłumaczy się to tem, że odnowienie 
trzeciej części Senatu odbyło się pod 
znakiem kryzysu zbożowego. Jak wia 
domo, kolegjum, wybierające senato- 
rów, składa się w przeważnej części 
z żywiołu rolniczego. Niezadowolenie 
kół agrarnych odbiło się poważnie na 
wyborach. Zwyciężyłi wszyscy ci, któ 
rzy stanęli w obronie interesów rol- 
nietwa. Tem również tłumaczy się 

wysoka liczba ustępujących senato- 
rów, którzy, stawiające ponownie swe 
kandydatury, zostali pokonani. 

Prasa, omawiając wczorajsze wy- 
bory uzupełniające, zaznacza, iż wy- 
bory te nie zmienią wydatnie fizjo- 
gnomji politycznej Senatu, niemniej 
jednak oznaczają sukces rządu Her- 
riota, ponieważ jedyną partją, która 
zyskała w wyborach, jest lewica de- 
mokratyczna, która będzie stanowić 
trzon większości w przyszłym Sena- 
cie. 

Litwinow 0 pakcie nieagresji z Rumunją. 
MOSKWA, (Pat). Wobec komenta 

rzy, jakie wywołała w prasie rumuń- 
skiej sprawa rokowań sowiecko-ru- 
muńskich o zawarcie paktu o nieagre 
sji, przedstawieiel Tassa uzyskał od 
komisarza spraw zagranicznych Lit- 
winowa w tej sprawie oświadczenie. 

Rozpoczyna się ono przypomnie- 
niem, że rokowania z Rumunją roz- 
poczęły się przed 9 miesiącami w Ry- 
dze. Jeszcze przed nawiązaniem kon- 
taktu pomiędzy delegatami obu 
państw rząd rumuński postawił za po 
šrednictwem rządu polskiego waru- 
nek, że kwestje sporne, istniejące mię 
dzy Rumunją a Sowietami nie będą 
rozpatrywane w toku rokowań. 

Chodziło w pierwszym rzędzie 0 

kwestię besarabską, jak również o in- 
ne dotychczas nieuregulowane zaga- 
dnienia, co do których rząd rumuński 
zastrzegał się, że pozostaną one ot- 
warte i po zawarciu paktu o nieagre- 
sji. 

: Rokowania nawiązano w Rydze 
na podstawie projektu paktu, przed- 
stawionego przez rząd sowiecki oraz 
kontrprojektu rumuńskiego. Po up- 
ływie kilku tygodni zdołano osiągnąć 
porozumienie co do. wszystkich nie- 
mal punktów projektowanego paktu, 
którego tekst został uzgodniony i pod 
pisany przez obu delegatów. 

Pakt ten składał się tylko z kilku 
artykułów о wzajemnej nieagresji, 
neutralności i o niezawieraniu innych 
układów, które znajdowały się w 
sprzeczności z zobowiązaniami paktu 
Pakt miały być zawarty na okres 5 
lat, podobnie jak pakt między Polską 
i ZSSR. 

Różnice, jakie zarysowały się w 
Rydze, dotyczyły punktów następu- 
jących: Przedstawiciel Rumunji za- 
protestował kategorycznie przeciwko 
umieszezaniu w tekście paktu o nie- 
agresji ustępu, stwierdzającego, że 
kwestje sporne pomiędzy układające 
mi się stronami pozostają otwarte. 

Formułę Rumunji Sowiety odrzu- 
ciły i wysunęły inną propozycję, we- 
dług której rząd sowiecki zobowiązy 
wał się do nieuciekania się w żadnym 

razie do siły dla załatwienia jakiejkol 
wiek ze spraw spornych. Okazało się 
w toku rokowań, że delegacji ramuń- 
skiej zależało mniej na samym pak- 
cie o nieagresji, iak na uzyskaniu od 
Sowietów uznania okupacji Besarabji 

Przedstawiwszy obszernie dalszy 
przebieg rokowań Litwinow podkre- 
šia, że rokowania nie powinny być 
przedmiotem gry dyplomatycznej, 
lecz powinny się toczyć na podstawie 
projektów, uzgodnionych dwukrotnie 
z przedstawicielami Rumunji. Obee- 
nie pozostaje jeden jedyny punkt 
sporny, «0 do którego rząd rumuński 
ma udzielić ostatecznej odpowiedzi, 
wohec tego przy dobrej woli Rumunji 
dłuższe rokowania staną się zbyte- 
czne. 

Przesilenie gabinetowe w Rumunii. 
BUKARESZT, (Pat). Rząd podał 

się do dymisji. Premjer Vaida Voevod 

po audjeneji u krola ošwiadezyt 
przedstawicielom prasy, że król po- 

wierzył mu sprawowanie władzy do 

czasu utworzenia nowego rządu. | 
BUKARESZT, (Pat). Po dymisji 

rządu były minister spraw wewnętrz 
nych Michalake przyjęty był przez 

króla. Po audjeneji Michalake ošwiad 
czył, że doradzał krółowi, uważając 
to za jedyne rozwiązanie, utworzenie 
gabinetu z Maniu. Maniu zaproszony 
został do Sinaja, dokąd ma udać się 
we wtorek rano. Prawdopodobnie 
jest zatem powierzenie Maniu misji 
tworzenia nowego rządu. 
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ŻONA, SYN, SYNOWA i WNUKOWIE.    
Porozumienie prasowe polsko-estońskie. 

rów polskich do Estonji z prelekcja- 
mi, dla ustalenia przeciwwagi jedno- 
stronych odczytów niemieckich. Roś- 
nie również coraz bardziej zaintere- 
sowanie się opinji publicznei Estonji 

Estonja! — Ileż wspomnień łączy 
mnie z tym krajem, w którym spę- 
dziłem szczęśliwe chwile swego ży- 
cia. Odwiedzając co rok rodzinne stro 
ny, cieszę się z przyjaźni polsko-es- 
tońskiej, która pomimo intryg czyn- 
ników nam nieżyczliwych, niczem 
nie jest zachwiana, przeciwnie — sta 
je się eoraz trwalszą, wśród starszego 
jak i młodszego społeczeństwa. Do- 
wodem tego jest założenie w Talli- 
nie Estońsko-Polskiego Koła Akade- 
mickiego którego członkami są naj- 
wyb łniejsi akademicy Wyższej Szko 
ły Technicznej w Tallinie, z preze- 
sem parlamentu akademickiego na 
czele. Koło to utrzymuje najściślej- 
szy kontakt z podobną organizacją w 
Warszawie. Wobec prawdopodobne- 
go zamknięcia na dwa lata Wyższej 
Szkoły Technicznej w Tallinie, mło- 
dzież estońska postanowiła czerpać 
swe wiadomości techniczne w Polsce, 
zamiast jak dotąd w Niemczech. Nie 
dawno wstąpiło do politechniki wac- 
szawskiej 26 akademików estońskich 
którzy z czasem staną się łącznikiem 
zbliżającym kulturalnie Estonję z 
Polską. 

Mianowanie dotychczasowego po- 
sła estońskiego w Paryżu, b. mini- 
stra spraw zagranicznych Estonji, naj 
wybitniejszego dyplomaty estońskie- 
go, posłem w Warszawie, świadczy o 
wielkim znaczeniu, jakie rząd estoń- 
ski przypisuje stosunkom z Polską. 
Min. Pusta, zwolennik idei Unji 
Państw Bałtyckich, niewątpliwie w 
niedługim czasie zdobędzie sobie li- 
cznych przyjaciół w Polsce, 

Przyjazna wobec Polski jest również 
cała prasa stońska. 

Podczas mego obecnego pobytu w 
Estonji, w licznych rozmowach któ- 
re miałem możność prowadzić z naj- 
wybitniejszymi publicystami i dzien- 
nikarzami Estonji mgołem stwierdzić 
welką życzliwość tej prasy wobec 
Polski. Niejednokrotnie zapewniano 
mnie, że pisma estońskie nie będą po 
dawały wiadomości nieścisłych i nie- 
korzystnych o Polsce. Podczas obia- 
du wydanego przez sekretarza posel- 
stwa R. P. w Estonji, p. Białokura, 
dla prasy estońskiej, panował nastrój 
serdeczny i pełen ufności, tak rzadko 
obserwowany na tego rodzaju przy- 
jęciach prasowych. Wyjechałem z 
Tallina, nie żegnając się z moimi ko- 
legami estońskimi, albowiem za dwa 
dni spotkać się mieliśmy w Warsza- 
wie, na dorcznym zjeździe porozumie 
nia prasowego polsko-estońskiego. 

Komitet polsko-estońskiego poro- 
zumienia prasowego, rozpoczął swoją 
działalność w roku 1929, publikując 
od tego czasu szereg artykułów i in- 
formacyj, wysyłając stypendystów na 
miesięczny pobyt do Polski, bądź też 
do Estonji. Odbywające się co rok, 
kolejno w Warszawie i Tallinie zjaz- 
dy porozumienia prasowego, na któ- 
rych ustala się wytyczne współpracy, 
coraz bardziej wiążą prasę Estonji z 
Polską. 

Trzeci ziazd polsko-estońskiego po 
rozumienia prasowego który odbył 

się 12, 13 i 14 b, m. w Warszawie, 
był niezwykle udany, gdyż przyjęto 
jednogłośnie następujące rezolucje: 
1) zwalezanie fałszywych informacyj 
prasowych, 2) zorganizowanie regu- 
larnej wymiany artykułów między 
prasą polską i estońską i stworzenie 
stanowisk stałych korespondentów 
poszczególnych dzienników estońsk. 
w. Polsce i polskich w Estonji, 3) wy- 
miana prelegentów, 4) rozszerzenie in 
formacyj gospodarczych przez publi- 
kację perjodycznych biuletynów gos- 
podarezych dla związku prasy, 5) uła 
twienia dla dziennikarzy, spędzają- 
cych urlop w Polsce lub Estonji, 6) 
współpraca z instytucjami literacko- 
artystycznemi obu krajów. 

Podczas licznych przyjęć towarzy 
skich, koledzy estońscy mieli okazję 
zbliżyć się z nasczymi wybitnymi pu- 
blicystami, politykami i ekonomista- 
mi; plon tych rozmów, pobytu w 
Warszawie i wycieczek: to serja ar- 
tykułów o Polsce, które ukażą się w 
pismach estońskich. 

O wielkiej życzliwości Estończy- 
ków wobec Polski, o szczerem ich 
pragnieniu współpracy we wszystkich 
dziedzinach z nami, świadczą prze- * 
mówienia wygłoszone przez nich. P. 
Laaman, naczelny redaktor „Waba 
Maa“ przyjaciel Polski, jeden z naj- 
wybitniejszych dziennikarzy i publi. 
cystów Estonji, niejednokrotnie wy- 
suwany na odpowiedzialne stanowis- 
ka Estonji, człowiek powołany do о- 
degrania wybitnej roli w życiu swe- 
go kraju, w przemówieniach swoich 
powiedział m. in.: 

„Każdy Estończyk przejeżdżający przez 
Dyneburg, siłą konieczności wspomnieć mu 
si 1919 r. kiedy to armja polska zetknęła s'ę 
2 armją estońską i żołnierze polscy z żołnie 
rzami Estonji współnie walczyli o swoją nie 
podległość», Poza widzianemi nićmi łączące- 
mi nasze narody, było dużo niewidzialnych, 
nieuchwytnych, które przyczyniły się rów- 
nież do wielkiej, miczem nie zakłóconej przy 
jaźni naszych narodów. Dopiero po odzyska 
ńiu niepodległości, po zakończeniu krwawej 
wojny, nasz naród przekonał się o wpływach 
które go łączą z narodem polskim*, 

Podczas konferencii komitetu po- 
rozumienia prasowego red. Laaman 
stwierdził, że obecnie informacje pra 
sy estońskiej o Polsce są lepsze jak 
dawniej, gdyż Estonja otrzymuje je 
z bezpośredniego źródła, dawniej zaś 
informacje te napływały via Berlin, 
który wybierał fakty niekorzystne dla 
państw bałtyckich. Obecnie, dzięki 
porozumieniu prasowemu, coroczne 
przyjazdy dziennikarzy estońskich do 
Polski ew. Polaków do Estonji, umo- 
możliwiają zaprzyjaźnienie się prasy 
obu krajów. Przyjazd Polaków do Es 
tonji jest zawsze mile widziany, wi- 
tani są zawsze serdecznie. Zeszłorocz 
ny przyjazd delegacji polskiej porozu 
mienia prasowego, wywarł niezwykle 
dodatnie wrażenie na społeczeństwo 
estońskie. ” 

W dalszym ciągu red Laaman, 
który przewodniczył delegacji estoń-. 
skiej, wspomniał o stosunkach łączą- 
cych Uniwersytet w Dorpacie z Uni- 
wersytetami polskiemi, o koniecznoś- 
ci przyjazdu od czasu do ezasu lekto- 
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Prof. Konik tworzy gabinet w Estonii. 
TALLIN, (PAT). — Misję utwo-. 

rzenia nowego gabinetu poruczono 
prof. Konikowi, dziekanowi wydziału 
medycznego w Tartu, przedstawicielo 
wi patrji centrum. 

Według sfer parlamentarnych prof. 

Konik będzie. się starał stworzyć rząd 
koalicyjny lub narodowy, składający 
się z fachowców. Patrje rolnicza, osad 
ników i socjalistyczna w zasadzie ut- 
rzymują program prof. Konika, ale 
chcą uzupełnić go swemi żądaniami. 

polityką wewnętrzną Poiski, która 
nie pozostało bez wpływu na bieg wy 
padków państw bałtyckich. 

W dniu wyjazdu dziennikarzy cS- 
tońskich, nowomianowany poseł Es- 
tonji, min. Pusta, podejmował pierw- 
szy raz przedstawicieli syndykatu 
dziennikarzy polskich, członków po: 
rozumienia prasowego, naczelników i 
i urzędników Prezydjum Rady Minist 
rów i biurą prasowego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. To pierwsze 
przemówienie najwybitniejszego dy- 
plomaty Estonji, skierowane do pra- 
sy polskiej, pozwalam sobie przyto- 
czyć w całości: 

„»Nie pierwszy to raz przyjeżdżam do Pol 
ski. Dużo wspomnień mnie łączy z tym kra 
jem. Byłem w Polsce w 1915 roku. Widzia- 
łem wytrzymałą męczęńską pielgrzymkę jej 
ludności — kiedy prześwitała jedynie nadzie 
ja wolności. Również przeježdžalem przez 
Polskę w roku 1920, wracając z konferencji 
państw bałtyckich w Rydze — Bulduri, gdz.e 
Polska szukała z nami formuły stałej współ- 
pracy w organizacji statutu bałtyckiego. —- 
Przejeżdżając pnzez Włarszawę w roku 1924, 
kiedym obejmował ministerstwo spraw zag- 
granicznych w Tallinie, oddałem wizytę na- 
leżną hr. Skrzyńskiemu, z którym Finlandja,. 
Estonja i Łotwa podpisały w Helsingforsie w 
1925 r. traktat generalny, koncyljacyjny i ar 
bitrażomwy. Jakże nie wspomnieć serdec7- 
nych stosunków, które miałem szczęście ut- 
rzymywać z delegatami polskiemi w Lidze 
Narodów — i z jej dystyngowanymi i sym 
patycznymi przedstawicielami w Paryżu. Je 
stem jeszcze wzruszony serdecznym przy ję- 
ciem, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Pol 
skiej — Jego tak serdeczne i gościnne słowa 
powitania, tłómaczą lepiej niż bym to mógł 
sam zrobić czucia, które łączą naród Estoń 
skiz polskim narodem. — Słowa Pana Pre- 
zydenta znajdą serdeczne echo w Estonji i 
dodając mi jeszcze większej zachęty do wy- 
pełnienia mojej misji, zapewnią tę solidar- 
ność wspomnianą przez Pana Prezydenta Mo 
ściekiego która musi być ugruntowana na 
tych identycznych zasadach dla utrzymania 
pokoju. Byłem szczęśliwy że mogłem powi- 
tać onegdaj przy grozie Nieznanego Żołnie- 
rza Polskiego moich współrodaków dzienni- 
karzy Estońskich i ich kolegów polskich. My 
ślę że tą łączneść myśli i serca na ołtarzu 
Gfiarnym przypomni im i mnie również że 
wspólne cierpienia tworzą wspólność woli 
do życia szezęśliwego i wołnege, — ale na to 
trzeba znać nietylko aspiracje ale nadewszy- 
stko średki i zdolności każdego z naszych 
krajów — to jest moje zadanie jak i wasze 
Panowie*. 

Mili nasi goście, naczelny redak- 
tor „Waba Maa* (Wolny Kraj), p. 
Laaman, „Piewaleht* (Pismo codzien 
ne) p. Jalak, „Kaja“ (Echa) p. Raha- 
magi, „Postimees* (Pocztyljon) pp. 
Jaik i Kitzberg, którzy reprezentowa- 
li najpoczytniejsze pisma swego kra- 
ju, w ciągu krótkigo pobytu w Polsce 
zostawili tutaj serdecznych  przyja- 
ciół. Największą zasługą, zorganizo- 
wania tak miłego zjazdu, musimy 
przyznać p. Dyr. Obarskiemu, preze- 
sowi porozumienia prasowego polska 
estońskiego, który był przewodniczą 
cym zjazdu. Pozostały jeszcze w Pałs. 
ce na miesiąc, redaktor „Postimees* 
p. Jaik, pragnący dokładnie poznać 
nasz kraj, licznymi artykułami, które 
napisze, spopularyzuje jeszcze bar- 
dziej Polskę i Polaków w Estonii. 
Kiedy całe społeczeństwo wszystkich 
krajów bałtyckich będzie tak przyja- 
źnie usposobione do Polski jak Estoń 
czycy, zrealizowana będzie zgodna,. 
planowa współpraca państw bałtye- 
kich z naszem państwem, która nam 
wszystkim przyniesie wielkie korzy- 
ści. Przyjaźń Polsko-Estońska — to 
fundament na którym budować nalłe- 
ży ideę bloku państw bałtyckich, 

Norbert Žaha. 

 



2 

Na marginesie ciekawej 
dyskusji. 

Odbyły się w piątek ubiegły i przed 
tygodniem w „Klubie Włóczęgów* 2 
ciekawe dyskusje, stanowiące, właści- 
wie mówiąc nawiązanie jedna do dru 
giej. Pierwsza dotyczyła referatu inż. 
Starczewskiego p. t. „Kierunki Ideowe 
Współczesnej Młodzieży”, druga refe- 
ratu p. K. Leczyckiego „O polityce 
szkolnej i zagadnieniu nadprodukcji 
inteligentów '. Obydwa referaty zgro- 
madziły liczne jak na zebranie klubo- 
we, audytorium, przytem na pierw- 
szem przeważali akademicy, reprezen 
tujący wszystkie prawie ugrupowania 

   

    

„ideowe naszego Uniwersytetu, — od 
komunizmu — n-d. nacjonalizmu, zaś 
na drugiem — przeważali przedstawi- 
ciele starszego społeczeństwa z najwy- 
ższym jego przedstawicielem na czele. 

Nie kusząc się na omawianie prze- 
biegu bardzo ciekawej i emocjonującej 
często dyskusji — chciałbym zwrócić 
uwagę na wniosek ogólny, jaki się na 
suwa uczesinikowi tego rodzaju wy- 
miany zdań. Oto nasze współczesne 
inteligenckie środowisko — dzieli się 
na trzy wyraźne grupy: grupę star- 
szych, tych którzy skończyli swe stud- 
ja i rozpoczęli działalność praktyczną 
jeszcze przed wojną, grupę młodszych 
— tych, którzy z ławy szkolnej łub 
uniwersyteckiej poszli do wojska pol 
skiego i przyszli do pracy realnej już 
w Wolnej i Niepodległej, i grupę naj- 
młodszą — tych, którzy bądź świeżo 
ukończyli wyższe studja, bądź też po- 

zostają na ławie uniwersyteckiej. 

Między wymienionemi grupami is- 
tnicje pewne wzajemne 'nierozumienie 
się, przytem najmniej wzajemnego zro 
zumienia istnieje między grupami 1 1 
3, najwięcej stanówczo między 1 i 2. 

Tych ostatnich łączy wspólna pra 
ca walk o Niepodległość, zaś później 
— prace przedsiębrane u fundamen- 
tów nowego życia polskiego. Najmłod 
si — wchodzący w życie wówczas, 

gdy mury, ba, nawet dach państwowy 
są już zrobione — siłą rzeczy cały 
swój. wysiłek kierują ku obmyśleniu 
urządzenia wewnętrznego domu pol- 
skiego. 

Wobec tego, że nie zadawalnia ich 
przypadkowy i prowizoryczny charak 
ter organizacji życia wewnętrznego, 
buntuje się przeciw niemu, rzucając 
hasła przebudowy i to radykainej prze 
budowy, w myśl nieomylnych i opa- 
tentowanych wzorów, zaczerpniętych 
z teoretycznych studjów Ta teoretycz- 
ność rzuconych haseł składa się rów- 
nież na różnicę między nimi, a grupą 
2, nie mówiąc już o 1. 

Jest rzeczą jasną, że tylko współ- 
praca i ścisły kontakt wszystkich grup 
razem, może usunąć pewne wzajemne 
uprzedzenia, jakie w każdym z 3 Śro 
dowisk istnieją, a które przeszkadza- 
ją skoordynowaniu pracy. Temi cela- 
mi służą, jak się okazało, zebrania dy- 
skusyjne „Klubu Włóczęgów*, groma 
dzące częstokroć nietylko grupy róż- 
niące się pod względem wieku, przy- 
chołogii, lecz również przeciwników 
politycznych i przedstawicieli różnych 
narodowości 

    

      

Spectator. 
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sowę francuski attache wojskowy 
w Polsce. 

  

ył do Warszawy nowy attache woj- 
s cji w Połsce pułk. d* Arbonnean. 
Podajemy foiografję pułk. d'Arbonneau. 
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Rada Ministrów. 

WARSZAWA, (Pat). W poniedzia 
łek dnia 17 października pod przewo- 
dnictwem p. prezesa Rady Ministrów 
Prystora odbyło się posiedzenie Rady 
Ministrów. Na posiedzeniu tem Rada 
Ministrów poza załatwieniem szeregu 
spraw bieżących uchwaliła między 
innemi następujące projekty rozporzą 
dzeń Pana Prezydenta Rzeczpospoli- 
tej: o dochodzeniu i egzekucji należ- 
ności pieniężnych, przypadających od 
związków komunalnych, o pierwszeń 
stwie hipotecznem i konwersji zaleg- 
łości od pożyczek instytucyj kredytu 
długoterminowego, o uprawnieniach 
niektórych towarzystw kredytowych 
ziemskich i miejskich oraz banków 
hipotecznych przy przeprowadzaniu 
egzekucji nieruchomości, o uzupełnie 

niu ustaw z dnia 12 marca 1932 r. 
w sprawie spłat uciążliwych zobowią- 
zań, obciążające gospodarstwa rolne, 
dalej nowelizację rozporządzenia Pre 
zydenta Rzeczypospolitej o uregulo- 
waniu obrotu cukrem, nowelizację 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo 
spolitej o Izbach Rolniczych oraz pro 
jekty rozporządzeń Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, zawierające prawo 
o sądowem postępowaniu egzekucyj 
nem i przepisy, wprowadzające pra- 
wo o sądowem postępowaniu egzęku 
cyjnem. 

       

  

   

Śniadanie u premiera 
Herriota. 

PARYŽ, (PAT). — W dniu 17 bm. 
premjer Herriot wydal šniadanie, w 
którem wzięli udział ministrowie Za- 
leski i Benesz, ambasador polski Chła 
powski oraz australijski min. spraw 
zagranicznych Hughes. Na śniadaniu 
obecni byli również wyżsi urzędnicy 
ministerstwa spraw zagranicznych 

Zjazd wojewodów. 

W dniu wczorajszym wojewoda 
wileński p. Beczkowicz wyjechał do 
Warszawy na zjazd wojewodów, na 
którym będą rozpatrzone sprawy ad- 
ministracyjne, samorządowe i inne. 
Zjazd potrwa dwa dni. Na czas nie- 
obecności p. wojewody Beczkowicza 
—zastępować go będzie naczelnik 
Hryhorowicz. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

WARSZAWA, (PAT). — Londyn 30,72 —- 
30,56. Nowy York 8,913 — 8,893. Paryż 35,01 
— 34,92. Szwajcarja 172,25 — 171,85. Wiło- 
chy 45,67 — 45,45, Berlin 211,90. Tendencja 
niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 88 — 88 i pół. LiI- 
pop 3.50. Tendencja mocniejsza. 

    

   

Od Woropajewa do Drui. 
Myśl ulżenia ubogiej, gnębionej 

przez nieurodzaje ludności naszego 
kraju, zwłaszcza po ostatnim szcze- 
gólnie dokuczliwym wskutek klęsk 
naturalnych r. 1927 — była główną 
przyczyną powziętego w tym roku, 
przez władze centralne, postanowie- 
nia budowy linji kolejowej Woropa- 
jewo—Druja. Przecina ona już dziś 
teren zamieszkały dość licznie lecz 
ubogi, połączy kilka większych i sze- 
reg mniejszych osiedli, jak N. Pohost, 
Szarkowszczyzna, Miory i inne z naj- 
znaczniejszem z nich miasteczkiem, 
Drują, zbliży je ogromnie do Wilna, 
wpłynie na podniesienie się gospodar 
cze. tej znacznej, zaniedbanej dotych 
czas, z natury rzeczy, wielostronnie, 

połaci kraju. Sprawę dokonania tego 
połączenia, niejednokrotnie już znaj 
dowali nasi czytelnicy w „Kurjerze“, 
poświęcaliśmy jej, jako tak ważnej 
dla wspomnianego terenu inwestycji 
—sporo uwagi i miejsca. Teraz, gdy 
mimo niezmiernie ciężkich i niepo- 
myślnych dla tego rodzaju przedsię- 
wzięć, warunków doniosłe dzieło о- 
mawianej budowy jest na ukończe- 
niu powracamy do niego znów, mo- 
gąc, dzięki uprzejmości p. dyrektora 
Kol. Państw. w Wilnie, inż. Kazimie- 
rza Falkowskiego, podzielić się z na- 
szym ogółem czytelniczym, komple- 
tem nowych, interesujących wiado- 
mości o tem dziele, zebranych dzięki 
naszemu, zupełnie „bezpośredniemu 
zapoznaniu się z niemi, Umożliwił 
nam to ostatnie, p. Dyrektor zapra- 
szając przedstawicieli prasy wileń- 

    

skiej na wycieczkę dla zwiedzenie 
trasy wykańczanej kolei, w ub. czwar 
tek. Zanim wszakże przejdziemy do 
opisywania naszych wrażeń, nieco 
„historji. 

OD POCZĄTKU DO DZIŚ. 
W 28-m r. zatem, został wydany 

dekret P. Prezydenta o budowie ii- 
nji kolejowej, Woropajewo — Druja. 
W końcu kwietnia, wględnie począt- 
kach maja, zostały rozpoczęte, niez- 
miernie żmudne badania terenowe. 
Przedzierańo się przez bagnistą i dzie 
siątkami klm., gęsto zalesioną oko- 
licę, brodzono po bagnach, kluczo- 
no dla przebycia rzek, mnożono pro- 
jekty, dla wypośrodkowania rozwią- 
zania najlepszego, aż na jesieni tegoż 
roku, te przedwstępne prace zakoń- 
czono, aby zacząć budowę w końcu 
września. 

Roboty rozpoczęły się od „końca, 
że tak to nazwiemy, mianowicie od 
„trzeciego dystansu, czyli z Drui. 
Nie było w tem żadnego określonego 

celu, tylko zwykły zbieg różnych oko- 
liczności natury technicznej. Kierow 
nictwo budowy spoczywało w rękach 
inż. Rozwadowskiego (zajętego uprze 
dnio przy budowie linji Bydgoszcz— 
Gdynia) jako przewodniczącego spec- 
jalnie ad hoc utworzonego kierow- 
nictwa budowy. 

Niestety, wkrótce ogólne pogor- 
szenie finansowe sprawiło, že zapro- 
jektowane roboty musiano zreduko- 
wać od końca maja 1929 r. Odrębne 
kierownictwo budowy zostało zlikwi 

o 
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Zamkniecie prac XIII Zgromadzenia Ligi 
GENEWA, (Pat). XX-te Zgroma- 

dzenie Ligi Narodów zostało zamknię 
te w poniedziałek w południe, w obec 
ności nielicznych delegatów oraz 
przy małem zainteresowaniu prasy i 
publiczności. 

Zgromadzenie przyjęło szereg ra- 
portów 4-ej komisji, dolyczących 
budżetu Ligi, reorganiacji wysokiej 
dyrekcji sekretarjatu i wezwania 
państw. zalegających w składkach 
członkowskich, do uregulowania za- 
ległości. 

Następnie przewodniczący Politis 
wygłosił dłuższe przemówienie, za- 
mykające sesję, w którem przedew- 

systkiem uzasadniał i podkreślał 
skromność wydatków tegorocznego 
Zgromadzenia. Mówca przypomniał 
między innemi, że szereg kwestyj jest 
obecnie rozpatrywanych osobno tak, 
że Zgromadenie nie mogło się niemi 
zalmować. Dlatego też przybrało ono 
nieco monotonny charakter statuto- 
wych posiedzeń zgromadzenia spółki 
akcyjnej, na których niema kwestyj, 
mogących rozbudzić namiętność. Na- 
stępnie Politis zrobił przegląd prac 

tegorocznego Zgromadzenia, wśród 
których najważniejszą była sprawa 
reorganizacji sekretarjatu i wspėlpra 
ca prasy w dziele pokoju. Pozatem 
Zgromadzenie zajmowało się kwestją 
obywatelstwa kobiety zamężnej, róż- 
nemi kwestjami społecznemi, progra- 
mem przyszłej konferencji: gospodar- 
czej itd. 

Zkołei przeszedł Politis do kwe- 
styj. któremi Zgromadzenie się nie 
zajmowało, a w szczególności sprawy 
rozbrojenia, wyrażając przytem opi- 
nję, że trzy elementy sią z tem zagad 
nieniem Ściśle związane. Przedewszy 
stkiem chodzi o rozległość, ilość i ja- 
kość równości zbrojeń, w myśl proje: 
ktu Hoovera, daje 0 organizację po- 
koju na takich podstawach, by państ- 
wa zyskały w ogólnej gwarancji ek- 
wiwalenty tych gwaraneyj, których 
się wyrzekną wreszcie o zasadę rów- 
ności prawnej, w której trzeba będzie 
określić rozłegłość i sposób urzeczy- 
wistnienia. W konkluzji Politis dał 
wyraz swej wierze w Ligę Narodów i: 
w zwycięstwo rozumu nad wątpliwo- 
Ściami. 

Rada zatwierdziła 
nominację Avenola na sekretarza Ligi. 

GENEWA, (Pat). Bezpośrednio po 
zakończeniu posiedzenia Zgromadze- 
nia zebrała się Rada Ligi, aby defini- 
tywnie zatwierdzić nominację p. Ave 
nola na sekretarza generalnego Ligi 
Narodów, czego nie uczyniła w sobo- 
tę, oczekujące na formalną decyzję, 
zatwierdzaiącą reformę sekretarjatu. 
Nominacja p. Avenola musi być jesz- 

cze zatwierdzona przez Zgromadzenie 
co jednak ze względów procedural- 
nych nie mogło być dokonane, lecz 
czego dokena nadzwyczajne Zgroma- 
dzenie Ligi Narodów w listopadzie. 
Pan Avenol przejmie funkeje sekreta 
rza generalnego Ligi z rąk sir Erica 
Drummonda w czerwcu roku przysz- 
łego. 

Hoover 0 rozbrojeniu 
i polityce gospodarczej St. Zjedn. 

GLEVELAND, (PAT). — Prezy- 
dent Hoecver wygłosił tu przemówie- 
nie przedwyborcze, w którym zazna- 
czył, że redukcja zbrojeń o ", i zwró- 
cenie głównej uwagi na broń defenzy 
wną oszczędziłoby Stanom Zjednoczo 
nym zgórą 200 miljonów dolarów rocz 
nie, zwiększając zarazem siłę kupna 
państw europejskich mniej więcej o 
miljard dolarów rocznie. Przyszła 
światowa konferencja gospodarcza — 
mówił Hoover — winnaby rozpatrzyć 
szereg zagadnień finansowych i in- 
nych, co przyczyniłoby się do zwalcze 
nia przeszkód, istniejących na drodze 
do odbudowy gospodarczej świata 

Prezydent Hoover, sprzeciwiając 
się anulowania długów wojennych oś 
wiadczył, iż propozycja kandydata de 
mokratycznego w sprawie zmniejsze- 
nia taryf celnych tak, aby zwiększenie 

się dochodów, wynikające z ożywienia 
handlu, pozwoliło Europie spłacać ro- 
czne raty długów, byłaby znacznie gor 
sza od anulowania długów. Jesteśmy 
obecnie. najpojemniejszym rynkiem 
Świata, a otaczają nas narody, które 
natarczywie domagają się dostępu na 
ten rynek. 

Zaprzeczając następnie, jakoby St. 
Zjednoczone miały być odpowiedzial- 
ne za depresię ogólno—światową, Ho- 

over oświadczył, iż przywódcy demok 
ratów zdają się zapominać o skutkach 
dumpingu towarowego, który prowa 
dziła Rosja w rozpaczliwym wysiłku 
uzyskania pieniędzy, przy pomocy któ 
rych mogiaby przeprowadzić swe cele 
Ameryka — zakończył mówca — pro 
dukuje wszystko, tak, iż możemy iść 
bardzo daleko o własnych siłach. 

Pierwsze krwawe starcie 
hitlerowców z stahihelmowcami. 

HAMBURG, (PAT). — Po obustronnych 
prowokaejach obu do niedawna zgodnie dzia 
łających obozów — hitlereweów i niemiecko 
— narodowych doszło między nimi do noc- 

  

nej utarczki i strzelaniny na  Hansastrasse 
w Hamburgu. Dowódca tamtejszego Stahlhė) 
mu wydał odezwę, protestującą przeciwko 
bandytyzmowi ulicznemu hitleroweów. 

Estonja. 

  

Winetrze cerkwi prawosławnej w Petseri. 

dowane, prace na pewien czas zwoł- 
nione. Prowadzi je tym czasem czę- 
ściowo z przetargu, prywany przed- 
siębiorca p. inż. de Bondy, który i 
teraz część robót wykonuje. Jednakże 
już na jesieni 1929 r. podejmuje je 
znów żywiej, sama Wil. Dy:. K. P. 
i prowadzi aż do dziś. 

W r. ubiegłym, w końcu czerwca 
rozpoczęto pierwszy i ostatni dys- 
tans, t. j. Woropajewo—Połowo i 
nieco dalej razem ok. 30 klm. Ober- 
nie cała trasa długości 89'/, klm. jest 
już prawie gotowa i tyłko zostały 
drobne uzupełnienia które przed 
dniem uroczystego otwarcia, t. j. 8 
listopada b. r. zostaną uskutectznione. 

NASZA WYCIECZKA. 

W czwartek zatem tuż „przed pół- 

  

nocą* byliśmy już na dworcu. 
Przyjmował nas serdecznie prze- 

miły nasz kolega i referent pra- 
sowy Dyrekcji Kol. red. Fryderyk 
Łęski. Niebawem przybył p. dyrektor 
Falkowski razem z pp. naczelnikiem 
Wydziału Drogowego inż. Czesławem 
Bogdańskim, oraz nacz. budowy dro- 
gi Woropajewo—Druja inż. Kublic- 
kim, poczem po krótkiej herbatce, 
w zrobionej tak pięknie w naszych 
warsztatach „salonce“ že až się serca 
nam radowały — utonęliśmy we śnie, 
w sąsiednim wagonie, tak  mięko 
i przyjemnie, że dopiero o godz. 8-ej, 
po dłuższym postoju w  Woro- 
pajewie wyjrzeliśmy na świat, nad 
podziw słoneczny i piękny, Przy śnia 
daniu, była też dyskusja na temat łas 
kawości, z którą Opatrzność odnosi 
się do prasy, darząc nas taką pogodą. 

Stwierdziliśmy niezwłocznie, że łas- 
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kawość ta przeznaczona jest raczej 
dla dzieła budowy, abyśmy mogli je 
dobrze poznać i odpowiednio opisać. 

WVJAZD DO DRUI. 

Tymczasem na najbliższym torze 
stanęły już auta—drezyny i nieba- 
wem  mkniemy po torze w stronę 
Drui. Po drodze zatrzymujemy się 
często dla obejrzenia ciekawych urzą 

dzeń technicznych, przyczem udziela 
nam wraz z p. dyrektorem, objaśnień 
p. naczelnik Wydziału Drogowego 
Dyr. K. P., Czesław Bogdański, czy- 
niąc to szczególnie uprzejmie i wy- 
czerpująco. Oto zaraz, na początku 
solidny betonowy „.przepust*, mały, 
ale bardzo ładnie, starannie zrobio- 
ny. Nieco dalej spotykamy takich 
przepustów więcej, przyczem są i wiel 
kie z żelazo-betonu, prawdziwe mo- 
sty, piękne w swojej potężnej, har- 
monijnej konstrukcji. 

O OSUSZANIU TERENU. 
Urządzenia te mają bardzo waż- 

ną rolę. Przez nie wody z wyższego 
terenu po jednej stronie toru spływają 
na niższy, po drugiej. Przy tej okazji 
poznajemy jeszcze jedno, choć wtór 
ne ale nie mniej doniosłe dobrodziej 
stwo, które tej okolicy przynosi bu- 
dowa kolei przez nią. Jest niem osu 
szanie znacznego, przyległego do to- 
ru terenu. Sprowadzana wzdłuż toru 
przepustów woda spływa przez nie 
potem do rzek, często specjalnie bu- 
dowanemi dla tego długiemi kanała- 
mi. Szybko to zrozumieli okoliczni 
wieśniacy i obecnie już sami kopią 
rowy i ściągają niemi wodę ze swo- 
ich obficie podmokłych gruntów do 
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Najkrwawsze powstanie czasów nowych. 
Mussolini o swojem dziele po 10-ciu latach. 

RZYM, (PAT). — Na placu Wenec 
kim odbyło się w niedzielę wielkie zeb 
ranie w związku z obchodem 10-lecia 
marszu na Rzym. W. uroczystości 
wzięło udział przeszło 25 tysięcy osób. 

Mussolini wygłosił przemówienie, 
przerywane frenetycznemi oklaskanii 
tłumu. Przypomniał on, iż dokładnie 
10 lat temu na zebraniu, zwołanem 

przez niego w Medjolanie, zdecydowa- 
no urządzić powstanie. i 
wił on — nałeży powiedzieć rzecz, któ 
ra być może zdziwi nawet was, 
mianowicie, iż ze wszystkich ruchów 
powstańczych czasów nowych najbar- 
dziej krwawem było powstanie faszy- 
stowskie. Wkraczając w drugie 10-le 

               

   

cie — ciągnął mówca — należy wytk- 
nąć linję dalszego marszu. 

Mussolini podkreślił konieczność 
dochowania wiary doktrynie faszysto- 
wskiej i złożonej przysiędze. nieuzna- 
jąc żadnego kompromisu z przeszłoś- 
cią, ani żadnych ustępstw wobec kata 
strofalnych przewidywań przyszłości. 
Mussolini dłużej zatrzymał się nad za 
„gadnieniami wychowania młodego po 
kolenia. W drugiem 10-leciu należy 
uczynić miejsce dla młodzieży. Chce 
my, żeby młodze pokolenie przejęło z 
naszych rąk pochodnie i było gotowe 
i zdecydowane kontynuować naszą 
pracę zakończył Mussolini. 

Krwawe zajścia w Simmering. 
WIEDEŃ, (PAT). — Dzienniki poniedziat 

kowe zamieszczają obszerne sprawozdania o 
krwawem starciu, jakie wydarzyło się w 
dzielnicy Simmering, 

wi iedług twierdzenia „Arbeiter Ztg.*, na- 
rodowi socjaliści obrzucili kamieniami dom 
robotniczy i dali do niego szereg strzałów. 
Członkowie Schutzbundu odpowiedzieli strza 
łami dopiero wtedy, gdy narodowi socjaliści 
usiłowali wiargnąć do wnętrza domu, Inspek 

łicji Tiasek, usiłujący powstrzymać na 
redowych socjalistów od wtargnięcia do da- 
mu robctniczege, padł trupem pod kulami 
narodowych socjalistów. 

Pe pierwszych sirzałach część narodowych 
socjalistów próbowała urkyć się poza mu- 
rem i s tąd ostrzeliwać dom robotniezy, 
druga zaś grupa chciała schronić się do pob 
liskiego kościoła, gdzie cdbywalo się wla- 
Śnie nabożeństwo. Przeszkodził temu koś- 

    

cielny, zamykając bramę i nie dopuszczając 
do paniki wśród modlących się. 

Nadzwyczajny dodatek „Arbeiter Ztg.* z 
opisem zajść skonfiskowano z powodu ała- 
ków przeciwko policji. Zarząd stronnictwa 
scejał—demokratycznego wydał odezwę, w 
której twierdzi, że narodowi socjaliści upła- 
nowali napad na dom roboiniczy, ckeąc wy 

wołać krwawe zamieszki. Pozatem twierdzi 
©n. że różni prowckatorzy psiłowali wywo: 
łać wśród mas robotniezych rozdr: 
zaniepokojenie. Odezwa wzywa r« 
do zachowania dyscypliny i niewdawania się 
w bójki z policjantami. Dzienniki donoszą, 
że zastrzelony inspektor policji był zwołen- 
nikiem stronnictwa socjał—demckratyczne- 
go. Wiezoraj po południu u wdowy  Tłasek 
zjawił się kanclerz Dolfus, wyrażając jej 
współczucie w imieniu rządu, 

    

Starcia na uniwersytecie. 
WIEDEŃ, (PAT). 

politechnice przyszło dziś z powodu wczoraj 
szych zajść w dzielniey Simmering do bó 
jek między studentami narodowo—socjalisty 
eznymi a socjal—demokratami, Według do- 

                tychczasowych informacyj 10 studentów zos 
tało lekko rannych, na politechnice zaś — 15 
w tem jeden ciężko. Obie uczelnie na zarzą 
dzenie rektorów natyclimiast zamknięto. 

Zemsta za Simmering! 
Zamknięcie wyższych uczelni w Wiedniv. 

WIEDEŃ, (Pat). Konferencja rek 
torów uchwaliła zamknąć na trzy dni 
wsystkie wyższe uczelnie wiedetń- 
skie. Jak donoszą dzienniki, w ponie 
działek rano na uniwersytecie i poli- 
teehniee studenci narodowo-socjalis- 
tyczni, posiłkowani przez elementy 

nieakademickie, rzucili się na studen 
tów-Żydów oraz socjalistów z okrzy- 
kiem: „Zemsta za Siemmoring!* i po- 
częli ich bić kastetami i laskami. 

Szezególnie silne ekscesy wydarzy 
ły się w politechnice, gdzie zraniono 
ciężko 12 studentów. 

i URI 

Z Bagdadu do Kairu. 
KAIR, (PAT). — W niedzielę o godz. 16 

przybył tu z Bagdadu kpt. Karpiński, Czas 
lotu nad pustynią był rekordowy, wynosił 

tylko 9 godzin. Wie wtorek rano Karpiński 
odleci do Jerozolimy. 

Katastrofa kolejowa. 
7 zabitych, 15 ciężko i wielu lekko rannych. 

COUTANCES (Północna Francja — Bre- 
tanja). (PAT). — Wpobliżu stacji Cerences 
nastąpiło zderzenie pociągu pasażerskiego 2 
pociągiem towarowym. Zderzenie było tem 
silniejsze, iż jeden z pociągów zjeżdżał z 

AAS NIN NETTO SSE 

Słynna Teresa Neuman 
poddana zostanie badaniom 

klinicznym. 
BERLIN, (PAT). — Prasa donosi o pow- 

zięciu przez konferencję biskupów bawar- 
skich uchwały poddania nowemu badaniu w 
jednej z klinik uniwersyteckich stygmatycz- 
ki Teresy Neuman z Konnersreutch. 

Gdyhy Teresa Neuman lub jej rodzice nie 
chcieli uczynić zadość temu wezwaniu, koś- 
ciół katolicki ma nie zajmować się więcej 
ta sprawą. 

Wiadomość powyższa sprawiła dużą sen 
sację, gdyż dotąd władze kościelne były prze 
ciwne poddaniu Teresy Neuman ścisłemu ba 
daniu kiinieznemu. 

Piorun na stadjonie 
sportowym. 

NOWY YORK, (PAT). — Niezwykły wy- 
padek wydarzył się na jednem z przedmieść 
nowojorskich podczas ćwiczeń drużyny pił- 
ki nożnej. Z nieba, na którem dopiero zaczy 
nały się gromadzić ciężkie chmury, uderzył 
nagle piorun, który zabił jednego z ćwieza- 
cych i ciężko poranił trenera i trzech ezłon 
ków drużyny, lżej zaś poparzył 8 osób. 

wykopanych przy budowie kolei ka- 
nałów. Kierownietwo budowy stawia 
im jednak pewne warunki, gdyż nie- 
umiejętna robota grozi tu zamule- 
niem jego kanalizacji. 

Okolica, przez którą jedziemy, jest 
osobliwie podmokła. Ledwośmy się 
za Woropajewo wydostali, mijając 
nieczynną, a do niedawna najlepsze 
w całej Rzeczypospolitej szkło, taflo- 
we, wyrabiającą, hutę hr. Przeź- 
dzieckiego, potem obejrzeliśmy cie- 
kawe mosty na bystrych rzeczkach 
Miadziołce i Szurycy i już jesteśmy 
wśród szerokich jak okiem sięgnąć 
moczarów Nie tylko po obu stronach 
torfowiska i torfowiska lichym niedn 
żym lasem, przeważnie brzozowym 
porosłe. Jedziemy doskonałym rów- 
nym torem. Szyny leżą na mocnych, 
doskonale zakonserwowanych przez 
przepojenie chlorkiem cynku podkła 
dach. Gwarancja na minimum 13 lat! 
Dawniej zużywały się w 4 do 6. Po- 
dziwiamy to wszystko nie przestając 
myśleć, że rok temu jeszcze tu nie 
nie było. Topiel i topiel wśród bagien 
i torfowisk. Pan dyr. Falkowski opo- 
wiada nam, jak to się tędy przedzie- 
rał końmi, tonąc nieledwie, razem z 
całym środkiem lokomocji i towarzy 
szami w zeszłym roku. Komplikacje 
stwarzane przez błotnistość tej trasy 
unacezniają nam osobliwe wały po 
obu stronach toru. To złoża torfu 
sięgającego powyżej 10 mtr. wgłąb. 
Zwożony nasyp zapadał się ciągle w 
grząskie podłoże i powypychał mięk- 

kie pokłady czarnej masy na boki 
i w górę. W niektórych miejscach 
parcie to było tak silne, że aż pochyli 
ło nazewnątrz las po obu stronach 

wielką szybkością ze znacznej pochyłości. — 
Pierwsze wagony zostały zmiażdżone siłą u- 
derzenia. Z pod szezątków wydobyto 7 zabi 
tych, 15 ciężko rannych oraz wielką  iłość 
lżej rannych. 

PRZYBYWA 00 WILNA 

słynny profesor 

Dr. Frankenstein 
Wystąpi przed audytorjum i stworzy 

sztucznego człowieka. 

Już wkrótcel Już wkrótce! 

    

Zamiast mydła 

taiki Abar 
skóry, 

zapobiegają 

tworzeniu się wągrów, pryszczy it p. 

doskonale 
pobudzają 

oczyszczają pory 

transpirację, 

i utrzymują czystą, gład- 
ką, o świeżym wyglądzie cerę 

  

o 10 mtr. od toru. Tak właśnie jest 

tuż przed wsią Bielki, na skraju la- 
su, gdzie tor wchodzi na dużą gro- 
blę. Nie daleko stąd, bezpośrednio 
Od toru na zachód rozciąga się og- 

romne bagno, na wielkiej, bo blisko 
100 km. kw. liczącej, przestrzen. 

Jest puste, bezdrzewne, usiane zdra 
dzieckiemi kępkami. Szczęśliwie, tor 
samym jego skrajem idzie, bo trud- 
ności techniczne wzmogłyby się bar- 
dzo przy przebywaniu tej nagiej pła- 
szezyzny. Są one zresztą nietylko na 
terenie torfiastym. W połowie całej 
linji pokłady gliny (zresztą doskona- 
łej, jako materjał budowlany), w któ 
rą tor grzęźnie jak w torf, zwłaszcza 
w słoty, i wypycha ją, podobnie jak 

torf. Trzeba wygrzebywać tę glinę z 

pomiędzy pokładów i sypać tam 
żwir. Właśnie oglądamy taką pracę 
na drugim dystansie. Przewodzi tu 
robotnikom torowy, Świeżo upieczo- 
ny technik, wychowanek Wileńskiej 
Państwowej Szkoły Technicznej. Na. 
rybek to bardzo cenny i bliski sercu 
p. dyr. Falkowskiego, który nie ©- 
mieszkał skorzystać z okazji pomo- 
wienia z tym, który prowadzi odci- 
nek właśnie mijany przez nas. — P. 
Piotrowski sympatyczny, rozgarnię- 
ty młodzieniec. Po skończeniu szkoły 
długo praktykował, jako zwykły ro- 
botnik, a teraz już jako torowy ko- 
menderuje paru kilometrami swego 
odcinka. 

— No, jakże tam, da pan sobie 
radę? 

— Już sobie daję, panie prezesia, 
odpowiada wesoło zapytany. 

(D. c. n.) 
‘ S. Z. Kl. |     
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' WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Nasze zabytki. 

lustracja nasza przedstawia obronny kościół 

  

gotycki w Synkowicach, pow, słonimski. 

Awantura i bójka na zabawie weselnej. 
5 osób dotkliwie pobitych. 

W dniu wczorajszym podczas zabawy we 
selnej we wsi Kozdruny gm. zaleskiej doszła 
do krwawej bójki. Gdy zabawa była w kulmi 
macyjnym punkcie de domu Jana Liskiewi- 
«cza, który wydawał swoją córkę Zofję za Ste 
fana Bchdzieja weszło trzech pijanych osob 
smików, którzy poczęli awanturować Gdy 
właściciel domu usiłował ich wyprosić, rzu 
zili się na niego i dotkliwie pobli, poczem 

    

poczęli demolować urządzenie mieszkania. 
Wśród gości powstało zamieszanie. Jedni po 
częli tłoczyć się ku wyjściu, inni wszezęli z 
awaniurnikami bójkę. 

rezultacie ciężkie obrażenia ciała od 
li Ignacy Parmuć, Wiktor Rodziewicz 
Antoni Szemiecko i Piotr Krawczyk. Ci 

dwaj cstatni wywołali właśnie awanturę. (e). 

  

   

Wpadł do Wilji wraz z furmanką. 
W) sohotę wieczorem wpobliżu Jerozolim 

ki wlošeianin Adam Niewiarowicz ze wsi 
<Orlince będąc w stanie nietrzeźwym wpadł 
s koniem i wozem do rzeki Wilji: 

Wypadek zauważyło dwóch rybaków — 
Pictr Unikaniee i Stefan Tomaszewicz. któ- 
rzy Niewiarówicza wraz z koniem i wozem 
wyciągnęli na brzeg. (e). 

Zuchwały napad na sowieckie składy 
żywnościowe. 

Ze Stołpeów donoszą, iż w ub. piątek w 
sgranicznem sowieekiem miasteczku Uzda wy 
«darzył się następujący wypadek. Do central 
mego składu zaopatrzenia żywnościowego 
«straży granieznej podjechały dwa autobusy 
"ciężarowe, z których wyskoczyło kilkunastu 
"uzbrojonych osobników. Osobnicy ci błyska 
wieznie rozbroili wartowników oraz kierow 
nika składów żywnościowych, poprzecinałi 
druty telefoniczne, załadowali na dwa samo 
„chody kilkanaścię skrzyń słoniny, kilka wor- 
ików cukru, mąki, kiłkaseł paczek tytoniu i 

  

machorki oraz innych artykułów pierwszej 
potrzeby i niezatrzymani przez nikogo zbie- 
gli w niewialomym kierunku, 

Przeprewadzone dochodzenie narazie nie 
ustalito, kim byli sprawcy tego zuchwałego 
napadu. Ustalono tylko, iż autobusy skradzio 
ne zostały dowódey II! rejonu straży grani- 
cznej w tymże dniu rano i dwaj rabusie u- 
brani byli w płaszcze straży sowieckiej. 

Krążą pogłoski, iż napadu dokonał od- 
dział partyzaneki, grasujący w tej okolicy. 
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'Ruch tawarowy z Sowietami. 
Ze Stołpców donoszą, iż w związ- 

ku z ostatniemi tranzakcjami więk- 
szych firm przemysłu śląskiego i łódz 
„kiego z przedstawicielstwem handlo- 
-wem sowieckiem zwiększył się ruch 
**Łowarowy na granicy. Niemal codzien 
mie przez Stołpce odchodzi po kilka 

-wagonów towarów do ZSRR. Naj- 
więcej wywozimy do Rosji maszyn, 
towarów włókienniczych, manufaktu 
sy i towarów drobnicowych. Z Rosji 
przywozimy: skóry, wyroby gumowe, 
„cyby, kawior, futra i zabawki. 

Niedoszii badacze Rosji 
Sowieckiej. 

Koło Stołpeów wezoraj rano zatrzymano 
*trzech młodych osobników przybyłych z War 
sszawy. Zamierzali oni dostać się do pociągu 
międzynarodowego odehodzącego w kierun 
ku Mińska, Jak się okazało zatrzymanymi 
mokazałi się uczniowie gimnazjum warszaw- 
«skiego, którzy chcieli zwiedzić Rosję Sowiet 
fką. Zatrzymanych skierowauo do Warszawy. 

Stonim. 
Zapowiedž przyjazdu grupy obiazdo- 

- wej ZASP-u z Wilna. 
Z radością powitać nałeży stwonzenie gru 

spy objazdowej ZASP. Wiileńskiego. 
Reduta bywa tutaj bardzo rzadko, 4- 6 

śazy do roku, przyczem obwozi przeważnie 
ssztuki z repertuaru klasycznego. 

A tymczasem prowincja odczuwa 
«sztuk z repertuaru lżejszego. . 

Prowincja zdana na łaskę i niełaskę 
szespołów „pierwszorzędnych*, za 
sze „warszawskich i zawsze zosławiaj: 

* skandaliczne wrażenie. Skutki tego stanu rze 

    

brak 

    

  

     

   

  

  

      

    
            
<czy odczewa każdy sołidny zespół, poniew 
po lioznych, nieudanych pr ch widz jest 

E nęcony i u a teatru, ba- 
jąc się być m przez nieuczciwych 
„krzewiciełi sztuki kresach. 

ZASP. gościł już w Słonimie w roku ze- 
szłym i pozostawił po sobie najlepsze wraże 
nie. В 

Z życia Legjonu Młodych. 

W. bieżącym tygodniu odbędą się nastę: 
pujące zebrania Legjonu Młodych: 

15 b. m. zebranie ogólne z referatem leg. 
Szadziewskiego pod tytułem „Japonja, a Sta 
ny Zjednoczone na Pacyfiku*. 

18 b, m. zebranie sekcji ekonomicznej z 
referatem leg. Sawczuka pod tytułem „Patr- 
jotyzm gospodarczy i. egoizm gospodarczy 
jako hasło dnia*. 

22 b. m. zebranie sekcji społecznej z rele 
ratem leg. Sawki p. t. „Zakres praw i obo- 
wiązków obywatelskich na podstawie pol- 
skiej konstytucji marcowej”. 

  

Kursy bokserskie. 

Komenda Powiatowa P. W, i W: F. pro- 
wadzi od dnia 12 października rb. kurs bok- 

ki dla członków organizacyj P. W. i 
elca. 
Niestowarzyszeni 

udział w tym kur : 
Kurs odbywa się w Domu Ludowym w 

poniedziałki, środy i piątki od godziny 5 do 
7 po' poł. 

Kierownikiem kursu jest p. sierż. Kara- 
szewski. 

  

   

mogą również brać 

  

Z pogranicza. 
Nie echce służyć w armji czerwonej. 

Wi zaścianku Henrykowo w rejonie Koz- 
drowicz na teren polski zbiegł strażnik s0- 
wiecki Grzegorz Unow, który zwrócił się do 
komendanta odcinka polskiego z prośbą o 

ie go do szeregów polskich. Dezertera 
vano do odnośnych władz. 

   

Ruch graniezny. 

Mimo jesiennego sezonu i zakończenia 
robót polnych ruch na granicy polsko-litew 
skiej na podstawie przepustek rolnych je- 
szcze trwa. Przekracza granicę codziennie 
około 200—250 rolników. Zamknięcie ruchu 

pi w końcu b. m. 

  

    

  

RAJ ER KU LŽ NSS k T 

Organizacja współżycia towarzyskiego 
inteligencji w Wilnie i na prowincji. 

Zakres akcji propagandowo-odczytowej BBWR. 
Już kilkakrotnie wzmiankowała 

miejscowa prasa o wszczętej na szer- 
szą skalę akcji propagandowo-odczy- 
towej BBWR na terenie Wilna i wo- 
jewództwa wileńskiego. W, tej chwili 
mamy do zanotowania wiadomość o 
pierwszych owocach tej akcji. W wy- 
niku kilku pracowitych posiedzeń 
Sekcji Kulturalno-Oświatowej przy 
Radzie Wojewódzkiej BBWR, omó- 
wione zostały tematy dla kilkudzie- 
sięciu odczytów i ustalono skład oso 
bowy prelegentów, z pośród znanych 
ze swej chlubnej pracy obywatelskiej 
działaczy wileńskich. Odczyty mają 
się odbywać na tle zebrań towarzy- 
skich (na wzór klubów społecznych) 
zarówno w Wilnie jak i w ośrodkach 
powiatowych. : 

„CZARNA KAWA% W OSZMIANIE. 

Pierwsze takie zebranie odbyło się 

w dniu 11 b. m. w Oszmianie w tamt. 

Klubie Urzędniczym przy udziałe 

przybyłych z Wilna: kierownika Se- 

kretarjatu  Włojewódzkiego BBWR 

posła Stanisława Dobosza, przewodni 
czącego Sekcji Kuliuralno-Oświato- 
wej Rady Wojewódzkiej wizytatora 
Mieczysława Matuszkiewicza i człon 
ka tej sekcji red. B. W. Święcice 

kiego. 

Obszerna sala Klubu Urzędnicze- 
go wypełniła się miejscową inteligen 
cją. Między innymi przybyli: starosta 
powiatowy p. Wiktor Suszyński z 
małżonką, powiatowy inspektor szkol 
ny p. Edward Szezerbicki, członko+ 
wie Rady Powiatowej z b. Marszał- 
kiem Sejmu Wileńskiego, dyr. Łoku- 
ciewskim i prez. Zw. Pracy Obywatel 
skiej Kobiet p. Łokuciewską na czele. 
Wreszcie sporą grupę gości stanowiła 
miejscowa inteligencja żydowska, 
skupiona przy Żydowskim Klubie 
Myśli Państwowej z p. Abramem 
Strugaczem na czele. 

Po treściwem zagajeniu dyr. Ło- 
kuciewskiego zabrał głos p. Mieczys- 
ław Matuszkiewicz i wygłosił blisko 
godzinny odczyt p. t. „Duma i więź 
państwowa”. ° 

W swym, że się tak wyrazimy, 
inauguracyjnym odczycie szef akcji 
kulturalno-oświatowej BBWR zobra- 
zował wytyczne ideologji obozu pań- 
stwowotwórczego tudzież omówił głó 
wne wady i zalety inteligencji pol- 
skiej. 

Szerokie masy — mówił prelegent 
—winniśmy zarazić poczuciem dumy 
państwowej, poczuciem rzetelnej am 

  

bicji czynienia dobra dla ogółu i pan - 
stwa, wreszcie poczuciem odpowie- 
dzialności wobec historji. Obok du- 
my państwowej — winniśmy wytwa- 
rzać więź państwową między wszyst 
kiemi stanami i warstwami obywatel 
skiemi Rzeczypospolitej, 

Zkolei poseł Dobosz, jako odpo- 
wiedzialny kierownik polityczny Oba 
zu na terenie województwa wygłosił 
referat informacyjny o bieżącej sy- 
tuacji wewnętrznej w państwie. W 
jędrnych słowach mówca skreślił wy- 
siłki rządu w kierunku utrzymania 
ładu i porządku wewnątrz i silnej 
pozycji państwa na terenie między- 
narodowym. * 

Duże wrażenie na słuchaczach 
wywarł ustęp przemówienia, poświę- 
cony uzasadnieniu konieczności 
przekreślenia przez rząd zakusow 
stronnictw destrukcyjnych w Polsce 
przez rozwiązanie i uznanie za nie- 
legalne organizacyj nacjonalistyczno- 
wywrotowych ukraińskich na terenie 
Małopolski Wschodniej i t. zw. Obo- 
zu Wielkiej Polski na Pomorzu. 

Po odczytach pp. Matuszkiewicza 
i Dobosza prezes Łokuciewski otwo- 
rzył dyskusję, która wykazała jak 
pożytecznem przedsięwzięciem są te- 

Aresztowanie kupca Złatkowicza. 
W sklepie przy ul. Niemieckiej dokonano rewizji. 

W sferach kupieckich Wilna wy- 
"wołała wczoraj wielkie wrażenie wia 
alomość o aresztowaniu w Warszawie 
znanego na gruncie wileńskim kupea 
właściciela dużego sklepu futrzanego 
przy ulicy Niemieckiej Złatkowicza. 
W sprawie tei dowiadujemy się na- 
stępujących szczegółów: 

Przed dwoma mniej więcej laty 
ibrat Złatkowicza założył w Warsza- 
wte przy ul. Miodowej Nr. 25 sklep 
futrzany, pod firmą „E. M. S.*, Sklep 
ten cieszył się wśród zamożniejszych 
warstw ludności warszawskiej dużem 
powodzeniem, ze względu na obfite je 
go zaopatrzenie w najlepsze gatunki 
futer oraz fachową i uprzeimą obsłu- 
gę. Powodenie tej firmy było jednak 
krótkie E. M. S. wkrótce zbankruto- 
wało. 

W związku z ogłoszeniem przez 
s+E. М. S.* bankructwa przybył w 
tych dniach do Warszawy przedsta- 
wieiel wielkiej hurtowni futer w Len 
dynie, który oskarżył Złatkowicza o 
złośliwe bankructwo naskutek czego 
firma, którą reprezentuie poniosła 
straty na przeszło 10.000 dolarów. 

Jak zeznał przedstawiciel firmy 
łondyńskiej Złatkowiez otrzymał od 
nich większy transport drogich futer 
na komisową sprzedaż. Jako gwaran 
«je firma otrzymała od Złatkoweza 

  

   
   

  

weksle. Gdy nadszedł jednak termin 
płatności, weksle poszły do protestu, 
zaś z Warszawy nadeszła wiado- 
mość, że firma ogłosiła upadłość. W 
wyniku przeprowadzonego dochodze 
nia z polecenia władz śledczych w 
Warszawie zostali aresztowani Szy- 
mon Złatkowiez oraz przebywający 
w Warszawie brat jego z Wilna. 

Jednocześnie z tem w sklepie Złat 
kowieza w Warszawie opieczętowano 
znaczną ilość towarów futrzanych. 

Dowiadujemy się również, że w 
związku z temi aresztowaniami w dn. 
wczorajszym w godzinach porannych 
do sklepu Złatkowicza w Wilnie mie- 
szezącego się przy ulicy Niemieckiej 
zjawiła się policja, która z rozporzą- 
dzenia władz prokuratorskich prze- 
prowadziła rewizję i opieczętowała 
pewną ilość towarów futrzanych. Dal 
sze dochodzenie w tej sensacyjnej 
sprawie trwa. (c) 

Ofiary nocnych bójek. 
Dwóch rannych na ulicy. 

WI dniu wczorajszym nad ranem poste- 
runkowy P. P. przechodząc ulicą Zawalną 
znalazł na chodniku mężczyznę w stanie na 
wpół przyżomnym Miał on przebiie nożem 
piersi, wobee czego na miejsce wypadku po 
licjant zawezwał pogotowie ralunkowe, któ- 
re po udzieleniu pierwszej pomocy odwiozio 
go do szpitała żydowskiego. ы 

Okazai się nim niejaki Pawel Stotezyūski 
mieszkaniec Nowej Wiilejki. Jak zeznał po 

szkodowany został on zaproszony na jakąś 
zabawą podczas której wynikła bójka, w wy 

  

niku której zraniono go nożem. Policja pro 
wadzi dochodzenie. 

Drugi identyczny wpadek przytrafił się 
niejakiemu Józefowi Sawko zam. przy ulicy 
Popławskiej 27 którego również znaleziono 
na ulicy z raną nożową. Sawko przewiezio 
no do ambulatorjum pogotowia ratunkowe- 
go, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy, 

Jak się okazało i w tyrm wypadku Saw- 
ko ranny został po zabawie, Policja poszuku 
je, sprawcy. (e). 

Pobicie policjanta na Zwierzyńcu. 
Wezoraj o godzinie pierwszej w nocy po- 

sterunkowy 3 komisarjatu Ignacy Jamszo- 
nis przechodząc ulicą Witołdową w kierun 
ku mostu Zwierzynieckiego posłyszat krzyki 

i hałas a wkrótee zauważył kilku osobników, 
którzy toczyli między sobą zaciętą bójkę, 

Kiedy posterunkowy usiłował zlikwido- 
wać zajście, osobnicy ci zapomnieli nagłe o 

go rodzaju zebrania towarzyskie inte- 
ligencji na prowincji. Zamykając ze- 
branie prezes Łokuciewski zapowie- 
dział, iż od tego czasu przynajmniej 
raz na miesiąc urządzane będą w Osz- 
mianie analogiczne czarne kawy, po- 
łączone z odczytami prelegentów wi- 
leńskich i dyskusją, 

W dniu następnym t. j. 12 b. m. 
poseł Dobosz odbył konferencję z 
Prezydium Rady Powiatowej BBWR, 
w czasie której omówiony został plan 
działalności politycznej, kulturalno- 
oświatowej i społeczno-gospodarczej 

na terenie powiatu oszmiańskiego. 
"W konferencji tej wzięli również u- 
dział z tytułu swych funkcyj przy 
Władzach Wojewódzkich BBWR pp. 
Matuszkiewicz i Święcicki. 

Przy okazji należy wzmiankować, 
iż jeszcze w bieżącym miesiącu, od- 
będą się przy udziale tychże działaczy 

  

  

  

wileńskich „wieczory  odczytowo- 
dyskusyjne* w Głębokiem,  Posta- 

Brasławiu. wach i 

  

Radość życia 
"traci wielu ludzi, których 
dręczą okropne bóle ren- 
matyczne i nerwowe 
Lecz niema powodu do 
rozpaczy, gdyż już w.e- 
le tysięcy cierpiących od- 
zyskało swe  zdrow.e 
przy pomocy Togalu. Ta- 
bletki Togal bowiem. czę- 
sto zwalczają te niedo- 

| magania. Togal wstrzy- 
muje nagromadzanie się 
kwasu moczowego. 
Nieszkodliwe dla serca, 
żołądka i innych orga- 
nów. Do nabycia we 

wszystkich aptekach. 

  

Morderstwo na zaułku Warszawskim. 
W dniu wczorajszym w godzinach 

wieczorowych 2 komisarjat P. P. za- 
alarmowany został wiadomością, że 
na zaułku Warszawskim zamordowa- 
no jakiegoś osobnika. Na miejsce wy 
pudku niezwłocznie wydelegowano 
dwóch posterunkowych oraz agenta 
wydziału śledczego, którzy znaleźli 
na tej ulicy wpobliżu domu Nr. 7 za- 
sztyłetowanego osobnika z nożem 
tkwiącym jeszcze w piersi. Wobec te 
go, że zasztyletowany dawał jeszcze 
oznaki życia zawezwano pogotowie 
ratunkowe. Lekarz jednak stwierdził 
już zgon. Nóż przebił napadniętemu 
serce. 

Z uiawnionym przy zamordowa- 
nym dokumentów zdołano stwierdzić 
że jest to Benjamin Szlosberg zamie- 
szkały prz yul. Kwaszelnej Nr. 21, lat 
30 z zawodu optyk. 
SDD SSE TIT TBT 

Niewesola perspektywa. 
Z chwilą wejścia w życie dekretu 

o ściąganiu zaległych miejskich po- 
datków przez egzekutorów Urzędów 
Skarbowych strach ogarnął wszyst- 
kich mieszkańców Wilna. Któż bo- 
wiem z mieszkańców miasta wolny 
jest od podatków, jeżeli już nie skar- 
bowych to przynajmniej miejskich. 
Wszak każdemu płatnikowi podat- 
ków znaczne jest długie wystawanie 
w kolejce przed okienkiem rachubv 
i kasy. Dotychczas jednak płatnik 
podatków miejskich mógł być spokoj 
ny że o ile uregulował swoje należno 
ści w określonym terminie, to się bę- 
dzie turbowany przez bezpodstawne 
upomnienia i nie będzie zmuszony, 
do ponownego wystawania w ogonku 
ażeby udowodnić że wypełnił swoją 
powinność, a upomnienie zostało wy 
słane omyłkowo jedynie z powodu 
niedbalstwa urzędnika, który po wy- 
stawieniu orderu do kasy, zapomniał 
wciągnąć odnośną pozycję do księgi. 

W Urzędach Skarbowych omyłki 
takie trafiają się bardzo często, mogę 
przytoczyć cały szereg płatników, 
którzy w miesiąc po uiszczeniu po- 
datku, otrzymują upomnienia wzywa 
jące ich do płacenia pewnej sumy na- 
leżności, wraz z karą 1 zł. 50 gr. za 
upomnienie. Oczywiście że z kwita- 
mi w ręku nietrudno jest udowodnić 
że się należny podatek zapłaciło, ale 
trzeba na to zmarnować parę godzin 
czasu. 

Teraz gdy egzekucja podatków 
mejskich preszła do kompetencji U- 
rzędów skarbowych, nad wsystkimi 
płatnikami podatków zawisła groźba 
że jeszcze częściej odrywani będą od 
stałych zajęć przez bezpodstawne u- 
pomnienia. i 

Przecież takie karanie płatników 
za omyłki popełnione przez urzędni- 
ka zakrawa na szykanę, to też należy 
zaapelować do kierowników Urzędów 
Skarbowych, aby przez odpowiednie 
pouczenia swoich urzędników zapo- 
biegli podobnym faktom, które wy- 
wołują rozgoryczenia wśród płatni- 
ków i narażają ich na niepotrzebną 
stratę czasu. 

Mam wrażenie, że gdyby karę 1 zł 
50 gr. musiał płacić urzędnik za każ- 
de omyłkowo wysłane upomnienie n. 
p. na fundusz walki z bezrobociem, 
to mniej byłoby tych omyłek. Fun- 
dusz bezrobocia cošby na tem skorzy 
stał, a płatnik miał tę satysfakcję, że 
nie jest bezkarnie szykanowany. 

Z. K. 
KTS ITS TERESY TERE 

osobistych urazach i z solidarmością godną 
lepszej sprawy rzucili się na posternnkowe- 
go, któremu wyrwali z rąk gumową laskę, 
poszarpali mundur i zaczęli dotkliwie bić. 

Widząc eo się dzieje jeden z przechod- 
niów zaałarmował 3 komisarjat polieji skąd 
niezwłocznie wysłano kilku poliejantów, któ 
rzy po przybuciu na miejsce awanturę zlik 
KAP i wszystkich awanturników zatrzy 
mali. 

W. komisarjacie okazało się, że są to: sze 
regowy 3 dywizjonu samochodów paneer- 
nych w Brześciu n/B. Edward Uziałlo prze 
bywający na urlopie w Wiilnie, brat jego U- 
ziałło León zam. przy uliey Niedźwiedziej 
Nr. 20, Jan Herbaczewski (ulica piesza Nr. 
7) oraz Br. Kuleszo zam. przy ulicy Fabrycz 
nej Nr. 2. 

Wkzystkieb zatrzymanych osadzono w a: 
reszcie policyjnym. (e). 

W wyniku wdrożonego dochodze- 
nia policja wpadła na trop morder- 
tów, którzy po upływie dwóch go- 
dzin zostali aresztowani. Okazali się 
nimi Władysław Preński i Władys- 
ław Chaso. 

Obu aresztowanych przewieziono 
pod silną eskortą do aresztu central- 
nego. 

Powody zabójstwa Szlosberga nie 
zostały narazie wyjaśnione. Możli- 
we, że padł on ofiarą zemsty о- 

pryszków. Aresztowani odmówili na- 
razie udzielenia jakichkolwiek wyja- 
snien, 

Wkrótce na miejsce wypadku przy 
byli przedstawiciele władz sądowo- 
śledczych, z polecenia których zwłoki 
zamordowanego Szlosberga przewie- 
zione do kostnicy przy szpitalu Św. 
Jakóba. 

Dalsze 
toku. 

dochodzenie policyjne w 

(e) 

Zoo. 

  

Oto egzotyczny obrazek z hamburskiego 
ogrodu zoologicznego. Pelikany afrykańskie 

i małe kaczki japońskie żyją tam w przy- 
kładnej zgodzie. 

BUS KISS TEST EE 

Jezdnia z kostki betonowej. 
Budowa próbnego odcinka. 

Związek Polskich Cementowni 
zwrócił się do Magistratu wileńskie 
go z propozycją budowy nowoczesnej 
jezdni z kostki betonowej. Ofertanci 
proponują wykonania na 
koszt próbnego odcinka o powierzch- 
ni 160 mitr.. Najprawdopodobniej 
uskutecznione to zostanie na ul. Gdań 
skiej. Roboty mają być wykonane w 
najbliższym czasie, a więc rozpoczną 
się jeszcze w ciągu bieżącego miesią- 
ca o ile oczywiście Komisja Technicz 

własny, 

na wniosek Magistratu  zatwierdzi. 
W. sprawie tej posiedzenie zwołane 
zostało na dzień 19 b. m. 

Dodać należy, że jezdnia z kostki 
betonowej, aczkolwiek niema szero- 
kiego zastosowania w Polsce, jest po- 
dobno, jak twierdzą fachowcy, jezd- 
nią trwałą i praktyczną a co najważ 
niejsza kalkulacja jej budowy jest 
znacznie tańszą od innych typów 
jezdni nowoczesnej m. in. i od klin- 
kieru. 

2 

Obniżenie taryty telefonicznej. 
W] celu udostępnienia szerszym kołom 

społeczeństwa korzystania z urządzeń tele- 
fonicznych wprowadziło Ministerstwo Poczt 
i Telegr. z dniem 1 września rb. do taryfy 
telefonicznej bardzo wydatne (bo sięgające 
niejednokrotnie 50 proc. obecnie pobiera- 
nych stawek) zniżki opłat wstępnych, budo- 
wlanych, instalacyjnych i za konserwację li- 
ij telefonicznych, tak, że obecnie jednora- 
zowa opłata za założenie telefonu w obrę- 
bie miasta wynosi — w zależności od wiel- 
kości sieci telefonicznej, od 85 do 135 zło- 
tych. Należności te mogą być wpłacane w 
kilku ratach miesięcznych, 

Niezależnie od powyższego wprowadzo- 
no dalsze ulgi, a mianowcie: 

1) W| centralach, gdzie są wolne numery 
i niewykorzystane zapasowe przewody tele- 
foniczne na sieci miejskiej, udzielana jest 
nowozgłaszającym się abonentom zniżka od 
obowiązujących opłat w wysokości 50 proc. 

2) WI razie zainstalowania telefonu poza 
miastem, o ile w odpowiednim kierunku ist 
nieje niewykorzystana zapasowa linja tele- 
toniczna, uiszcza się tylko rzeczywiste ko- 
szta doprowadzenia wolnej linji do stanu 
używalności i opłatę za zainstalowanie te- 
lefonu. 

3) WI razie objęcia mieszkania z telefo- 
nem z którego poprzedni abonent zrezygno 
wał (zrzekł się swych praw do telefonu), a 
nówy abonent przyjmuje uprzedzenie stacji 
abonentowej bez zmiany uiszcza się tylko 
25 proc opłat wstępnych. 

4) Zniżono opłaty: 
a) za zainstalowanie aparatów i przyrzą- 

dów dodatkowych o 50 proc. 
b) za przenoszenie aparatów telefonicz- 

nych o 50 proc., 
c) za budowę nowych przewodów abo- 

nentowych poza miastem o 20 proc., 
d) za konserwację przewodów o 40 proc. 
Szczegółowych informacyj udzielają: U- 

rząd Telegraficzny w Wilnie (ul. Ś-to Jań- 
ska Nr. 13, tel. 2-69), względnie Oddział Ad- 
ministracji i Eksploatacji Telegrafów i Te 
lefonów Dyrekcji P. i T. ul. Sadowa 25 
Poza Wilnem informacyj udzielają miejs- 
cowe urzędy i agencje P. i T. 

Zniżka ceny kolejowych 
biletów wycieczkowych. 
Jak wiadomo koleje polskie wprowadziły 

t. zw. bilety wycieczkowe, dzięki którym lu 
dność miast korzystać mogła na bardziej 
uczęszczanych szlakach  tutrystycznych ze 
znacznych zniżek. Dotychczas cena biletów 
ustalana była według taryfy podmiejskiej, 
która jest niższą o 25 proc. od taryfy normal 

  

nej. Obecnie. od 1 listopada rb. począwszy 
cena biletów wycieczkowych będzie oblicza 

na według taryfy normalnej ze zniżką 33 i 
jedna trzecia proc. w każdą stronę. Pozatem 
ministerstwo komunikacji zarządziło, by 
bilety te mogły być wydawane bez względu 
na odległość do 150 km. 

Bilety wycieczkowe wydawane są w So- 
boty i dnie przedświąteczne, w niedziele i 
święta, oraz od godz. 12 w piątek przed świę 
lami Wielkanocnemi, przed Zielonemi Świąt 
kami i przed świętami Bożego Narodzenia, 

Telegramy w pociągach. 
Władze pocztowe wprowadziły przyjmo- 

wanie w pociągach pośpiesznych  telegra- 
mów krajowych i zagranicznych. Telegramv 
przyjmować będą w pociągach konduktorzy 
rewizyjni, przyczem konduktor nadaje tele- 
gram do najbliższej stacji, skąd tekst depeszy 
przesyłany jest dalej drogą normalną. 

Telegram nadany w pociągach zawierać 
może najwyżej 14 wyrazów łącznie z adre- 
sem i podpisem. Należność za telegram po- 
biera się zawsze za 14 wyrazów z zaokrągle- 
niem sumy według obowiązującej taryfy te- 
legraficznej krajowej łub zagranicznej. Po- 
zatem madawca depeszy uiszcza opłatę ma- 
nipulacyjną za przyjęcie telegramu przez 
konduktora. 

Patzki żywnościowe i tele- 
gramy-cenniki. 

Włładze pocztowe dążąc do ożywienia ru 
chu gospodarczego wprowadziły ostatnio no 
we działy obrotu w postaci paczek żywnoś- 
ciowych i telegramów cenników. 

W( pierwszym wypadku chodzi o wpro- 
wadzenie daleko idących udogodnień w prze 
syłania paczek z artykułami żywnościowe 
mi za niską opłatę. Przesłanie 6 klg. paczki 
na odlekłość 100 klm. kosztuje tylko 50 gr. 

Telegramy-cenniki mają za zadanie współ 
działanie z firmami i producentami w zby- 
cie towarów żywnościowych, Producent lub 
sprzedawca, może za pomocą takiego telegra 

"mu, którego koszt wynosi 1 zł. opłaty zasad 
niczej i 2 grosze za słowo, reklamować swój 
towar w jednej lub wielu miejscowościach. 
Zadaniem poczty jest reklamować taki to- 
war w miejscowościach, do których telegram 
cennik został przez producenta skierowny 
wany oraz pośredniczyć przy zamawianiu 
towaru między klijentem i producentem za 
pomocą specjalnych druków-zamówień. 

Z uwagi na znaczną rozpiętość cen w po 
szczególnych miejscowościach należy grzy- 
puszczać że zarządzenie władz pocztowych 
ułatwiające szybciej przesyłanie paczek z ży 
wnością przy b. niskiej opłacie, będzie m'alo: 
duże powodzenie
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      Wschód słońca — g. 5 m. 55 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 17/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Temperatura średaia SFR C 
3 najwyższa -- 100 C. 

nejniższa -- 60 C. 
Opad: 0,5 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: bez zmian 

Uwagi: dość pogodnie. 

  

Przewidywany przebieg pogody 
w dniu 18. 10. według P. I. M. 

Wi całym kraju zachmurzenie z przelot. 
memi deszczami. Temperatura bez większych 
zmian. Umiarkowane, chwilami porywiste 
wiatry południowo—zachodnie i zachodnie, 
potem północno—zachodnie. 

OSQGBISTA 
— Wyjazd prezesa Sądu  Apelaeyjnego. 

Dnia 18 bm. p. prezes Sądu Apelacyjnego 
Wacław Włyszyński wyjechał do Nowogród- 
ka w sprawach służbowych. 

MIEJSKA. 
— Reorganizacja w Magistracie wciąż na 

porządku dziennym. Wi najbliższyca dniach 
ma się odbyć posiedzenie Magistratu poświę 
cone planom reorganizacyjnym. Plan taki 
w ogólnych zarysach został już opracowa- 
my i przewiduje komasację szeregu biur i 
agend komunalnych i poza względami osz- 
czędnościowemi ma na celu uproszczenie i 
usprawnienie trybu administracyjnego. Reali 
zacja planu uskuteczniana ma być w szyb- 
kiem tempie. 

— Pesiedzenie Rady Miejskiej. Najbliż- 
sze posiedzenie Rady Miejskiej zwołane zo- 
stało na dzień 27 bm. Porządek dzienny wy- 
pełnią sprawy które z powodu późnej pory 
nie mogły być rozpatrzone na poprzedniem 
plenum. Na posiedzeniu tem oczekiwany jest 
również wniosek wyboru nowego ławnika na 
miejsce p. Łokucjewskiego. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Komisja Egzekucyjna Stowarz. Br. 

Pomocy P. M. A. U. $. В. zawiadamia wszy- 
stkich tych Kol. Kol., którzy do tej pory nie 
uregulowali swoich zobowiązań wobec Br. 
Pomocy, że o ile do dnia 25 października br. 
nie zostaną uregulowane zaległe zobowią: 
nia wekslowe, będzie zmuszona ogłosić naz- 
wiska niesumiennych dłużników w prasie. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dzień 31 października wolny od nauki 

szkolnej. Ministerstwo wyznań religijnych i 
oświecenia publicznego wydało zarządzenie, 
aby dzień 31 października r. b. był wolny od 
nauki szkolnej, 

W] en sposób okres czterodniowy od 30 
października do 2 listopada będzie wolny 
od zajęć szkolnych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 19 października 1932 r. o godz. 
20 w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr, 
24 z następującym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokułu ostaniego posie 
dzenia. 

2) Prof. Dr. K. Pelczar: 
fosfatydów w ustroju. 

3) Doc. Dr. J. Abramowicz: O niekto- 
rych objawach powiekowych przy schorze- 
niach mózgu i opon mózgowych, 

— Z Polskiego Towarzystwa Chemiczne 
go, Oddział w Wilnie. Dnia 20 października 
br. (czwartek) o godzinie 19 odbędzie się ze 
branie naukowe w sali wykładowej Instytutu 
Jędrzeja Śniadeckiego ul. Nowogródzka 22, 
z referatem p. prof. W. Kraszewskiego 
„Przemysł Chemiczny po wojnie", tęp 
wolny. 

— Zarząd Związku Niższych Funkcjonar 
juszy Państwowych — Okręgu Wileńskiego, 
komunikuje, że lokal Związku został prze- 

  

Rola niektórych 

T. JACEK - ROLICKI. 

niesiony z ul. Św. Anny na ulicę Bakszta Nr, 
1 m. 8. 

Zarząd Związku urzęduje w wyżej wy- 
mienionym «lokalu co piątek od godz. 7 do 
9 wiecz. 

— Z T—wa Eugenicznego (Walki ze zwy 
rodnieniem rasy). 20. października w lokalu 
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 
prof. Z, Hryniewicz wygłosi dalszy ciąg od- 
czytu na temat „Życie współczesne jako 
czynnik zwyradniający*. 

Początek o 5 i pół. wstęp wolny. 

NADESŁANE. 
— Roczne przygoiowacze lekcje do egza- 

minów w Z. A S.P. Artysta dramatu przygo 
towuje w przeciągu jednego roku do egzami- 
nów aktorskich w Zw. Artystów scen Pol- 
kich, praktycznie i teoretycznie, udziela lek 
cyj wymowy i deklamacji grupom oraz odziel 
nie p. p. księżom, adwokatom, nauczycielom. 

Whrunki dogodne, dla niezamożnych ul- 
gi. Egzamin wstępny 25 bm. początek lekcyj 
27 bm. Zgłoszenie kandydajów pomiędzy 
godz. 6—7 wieczorem 

Adres: Stanisław Janowski ul. 
11 (mieszkanie dr. Schermana). 

Wileńska 

Inauguracja roku naukowego 
w I. N. H-G. 

W niedzielę o godzinie 1 odbyła się 
uroczystość inauguracji roku nauko- 
wego 1932-33 w Instytucie Nauk Han 
dlowo-Gospodarczych. Na uroczystoś 
ci byli obecni przedstawiciele: władz z 
p. wojewodą Beczkowiczem na czele, 
duchowieństwo z J. E. ks. arcyb. Jab 
rzykowskim i ks. sufraganem Michal 
kiewiczem, przemysłu i handlu oraz 
społeczeństwa. 

Przemówienie wstępne wygłosił 
przewodniczący Zarządu Polskiego To 
warzystwa Krzewienia Wiedzy Hand 
lowej i Ekonomicznej w Wilnie p. Bia 
łas. Zkolei dyr. Instytutu p. K. Widaw 
ski, zobrazował w krótkim zarysie ca 
łokształt pracy ostatniego roku nauko 
wego, zaznaczając, że mimo ogólnego 
kryzysu ekonomicznego uczelnia roz- 
wija się. Następnie odbyło się uroczy 
ste ślubowanie nowoprzyjętych słucha 
czy, poczem prezes Bratniej Pomocy 
Słuchaczy I: N. N. G: p. J. Paluch po 

witał A członków Brat- 
niej Pomocy L. N. N. G., wzywając ich 
do usilnej i Dana pracy państwo- 
wo—twórczej. 

Na zakończenie odbył się wykład 
inauguracyjny Kierownika Wydziału 
Rolniczo—Handlowego p. prof. Teo- 
dora Gorty na temat „Organizacja ek 
sportu jajczarskiego w Polsce" 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pohulanka we wtorek 18, 10. br. 

i w środę dnia 19 bm. o godz, 8 wiecz. daje 
ostatnie przedstawienie przemiłej komedji 
Morstina „Dzika pszezoła* w niezmienionej 
obsadzie premjerowej. Sztuka ta przepojona 
tryskającym humorem i ciętą satyrą, opro- 
mieniona wnikliwą znajomością psychiki 

mężczyzny i kobiety w krainie miłości — 
daje widzowi pełną satysfakcję i wspomnie- 
nie czarującego, uśmiechniętego wieczoru. 

— „Niebieski Ptak* rozwija już swe 
dła, które barwi bajecznemi farbami 

Wiiesław Makojnik — ubiera w sceniczne 
kształty i nadaje tempo życia dr. Ronard Bu 
jański — opltata czarem muzyki prof. dyr. 
Szeligowski — prowadzi tanecznym krokiem 
urocza gwiazda baletu warszawskiego prof. 
Jadwiga Hryniewicka. Udział przyjmuje 50 
statystów, Szkoła Dramatyczna oraz cały ze 
spół artystyczny, 

— Gościnny występ Reduty — w czwar. 
tek dnia 20. 10. o godz, 8 w. w Teatrze Po- 
hulanka zespół Reduty wystąpi goścnnnie 72 
wspaniałą tragedją Schillera „Intryga i m. 
łość* w opracowaniu scenicznem  Juljusza 
Osterwy. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 

    

SKRZYDLATE ZWYCIĘSTWO 
(Nowelka). 

— Yes — wyseplenił wreszcie mi- 
ster Charles Jonson, szef „„American- 
Germany-Aerotrustu“—papiery i pie- 
niądze otrzyma pan w kantorze. Tru- 
dno, inwalidów trzymać nie możemy. 

Mógłby się panu znowu taki wypa- 
dek zdarzyć, a my musimy dbać o 
"honor firmy — przeszywały Jana 
ostre, stalowe szpony oczu z poza 
lśniącej gładzizny szkieł, ujętych w 
czarny kaprys oprawy. 

Horyzontalny ruch ręki nad biur- 
kiem, tonącem w morzu papierów 
oznaczał bezapelacyjnie koniec roz- 
mowy. Mimo, że Jan był przygoto- 
wany na to, jednak surowy ton wy- 
roku uderzył go nieodpartym ciosem 
w samo serce, Skurczył się w nagłym 
porywie wściekłości lecz natychmiast 
zapanował nad sobą i wygładziwszy 
twarz w uśmiech pogodny wyszedł 
z gabinetu dyrektorskiego zwykłym 
krokiem wesołego człowieka, jakim 
był zawsze przed tym dniem pamięt- 
nym na zawsze. Kasjerce wypłacają- 
cej mu błękitne, szeleszczące, stumar 
kowe banknoty rzucił zabójczo uwo- 
dzicielskie spojrzenie i zamieniwszy 
kilka zdań ze znajomymi wyszedł na 
lotnisko. Leżało o tej południowej po- 
rze martwe, jakby rozgrzane do biało 
ści kowadło w kuźni cyklopa. Upal- 
na cisza ziewała nad niem, nie przery 
wana trzaskiem motorów. Tylko hen 
daleko odlatywał ku linji horyzontu 
samolot, coraz mniejszy i przecinał 
łuk nieba wspaniałą cięciwą zwycię- 
skiego lotu, Jan uśmiechnął się. do 
niego najczarowniejszym uśmiechem 
serca. Wszystką tęsknotą stopioną w 
stal źrenic wpatrywał się w maleją- 
cy punkt. Jakże KAR nie czuł ury- 
gd s Aszosą 

  

wanych fal powietrza grających na 
wiązadłach maszyny, nie słyszał pie 
śni najcudowniejszej na ziemi: śpie- 
wu wiatru na skrzydłach aparatu. 
Nieprzeliczony szereg godzin dzielił 
go od tej chwili, gdy po raz ostatni 
wzbił się w niebieskie sklepisko i 
natrafiwszy na dziurę powietrzną 
przestał nagle: słyszeć warkot moto- 
ru. Jakby w aparacie pękło. serce. 
Smigło stanęło bezradnie jak ręce 
człowieka w bezmiernej rozpaczy. 
A potem szum, spadek bezładny w 
otwarte ramiona śmierci. Nadludz- 
kim wysiłkiem doprowadził aparat 
do względnej równowagi, bohater- 
skim skokiem ponad kabiną ocalił 
pasażerów ale sam wyciął głową o 
drzewo. Nie pękła czaszka, znakomi- 
tym hełmem ochronna, ale potem 
długie dni niewiedzy i niekończące się 
noce w ciężkich powijakach gorącz- 
kowych zwidów. 

— He, ale upał — usłyszał nagle 
słowa w swym rodzinnym języku. 
Obrócił się. Szeroka twarz Hebry 
rozbłysła w uśmiechu przyjaźnie od- 
dana. Małe oczy w krzaczastej opra 
wie śmiały się radośnie. 

-— Góż u was słychać Hebra? — 
podał mu rękę. 

— Ano w porządku. — Olbrzym 
wytarł swą ogromną jak łopata dłoń 
o poplamione smarami portki i uści- 
snął rękę Jana. — Aleście zdrów pa- 
nie? Nie? Tylko wymizerowany na 
fest. Chodźcie panie do mnie, Stara 
się ucieszy jak zobaczy ocalonego 
krajana. 

Poszli. Hebra był zaufanym dozor 
cą lotniska i hangarów. Mieszkał w 
małym domku obok głównego gma- 

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

! KURJ E R 

skich ZASP. w Wlilnie — zakańcza swoją wę 
drówkę z arcywesołą komedją „Szczęście od 
jutra” dziś dnia 18. 10. w Baranowiczach. Ar 
tyści Teatru Objazdowego wracają dnia 19 
10. do Wlilna, aby przygotować nową, cieka 
wą premjerę, którą obdarzą Prowincję. 

— Teatr Muzyczny Lutnia — dziś dnia 
18. 10, daje jedno z ostatnich przedstawień 
cieszącej się wciąż niesłabnącem powodze- 
niem operetki „Wiiktorja i jej huzar*. W: ro 
li tytułowej wystąpi jak zwykle znakomita 
artystka Elma Gistedt. 

— Premjera „Księżniezki. Czardasza* w 
Lutni — zapowiedziana została na najbliż- 
szy piątek. „Księżniczkę czardasza* kreować 
będzie Elna Gistedt. Reżyseruje Wiyrwicz-- 
Wiichrowski. Nowe kostjumy. — Nowe de- 
koracje. 

— Koncert Aleksandra Unińskiego urzą- 
dza we czwartek 20 bm, w sali Konserwator 
jum Wileńskiego Towarzystwo Filharmonicz 
me na rzecz Wileńskiego Komitetu Dni Cho 
pinowskich. Laureat II Kokurst Chopinow- 
skiego w Warszawie w marcu r. b. świeżo za 
szczytnie wyróżniony przez mistrza Paderew 
skiego, jako wykonawca nieśmiertelnych ar- 
cydzieł Chopina, znany z pamiętnych wystę- 
pów na wiosnę r. b. — wystąpi z jedynym 
recitalem, poświęconym twórczości Fryde- 
ryka Chopina. 

Szczegóły w 
tów w „Orbisie* 
rano do 7 wiecz. 

RADJO 
W/TOREK, 18 października 1932 r 

11.40: Sygnał czasu. Codzienny przegląd 
prasy. 15.15: Program dzienny. 15.20: Kon; 
cert dla młodzieży (płyty) Fryderyk Chopin, 
16.00: Wśród książek. 16.15: „Pracownie dy- 
daktyczne i ogniska metodyczne* — odczyt. 
16.40: „Polskość Pomorza w świetle ostat- 
niego spisu ludności w Polsce“ — odczyt. 
17.00: Koncert. 17.55: Program na środę. 
18,00: Muzyka lekka. 18.55: „Ze świata ra- 
djowego* — pogadanka. 19.10: Rozmaitośc 
19.15: Z zagadnień gosp. — społ. odczyt w 
języku litewskim. 19.30: Wiileński komuni- 
kat sportowy. 19.45: Prasowy dziennik ra- 
djowy, 20.00: Koncert. 21.20: Komunikaty z 
Wiarszawy. Sport. 21.30: Koncert solistki. 
22.00: Kwadrans literacki. 22.15: Muzyka ta: 
meczna. 22.55: Komunikat meteorologiczny. 
23,00: Muzyka taneczna. 

Uwadze właścicieli domów. 

W dniu 15 b. m. upływa termin wpłacenia 
do Kasy 1 Miejskiej przez właścicieli nierucho- 
mości przypadających opłat na rzecz* Fun- 
duszu Pomocy Bezrobotnym od należności 
komornianych wniesionych przez lokatorów 
za pokwitowaniem lub bez pokwitowań w 
miesiącu wrześniu b. r. 

Przy wpłacie należy złożyć na odopowied 
nich. drukach wykaz sum komornego otrzy 
manego w ubiegłym miesiącu wraz z oblicze 
niem przypadających opłat. Druki można 
otrzymać w Kasach Miejskich. > 

Przekroczenie powyższego terminu  spo- 
woduje wymiar opłat przez Magistrat i po- 
branie ich w drodze przymusowej wraz z 
odsetkami i karami za zwłokę oraz kasztami 

egzekucji. 
Niezależnie od tego, winni wykroczenia 

przeciw Rozporządzeniu Prezydenta z dnia 
28.VIII. 1932 roku D U R P Nr 74, poz. 664) 

będą karani grzywną do 200 zł., o ile dany 
czyn nie będzie ulegał karze surowszej we- 
dług innych przepisów. 

Jedynka i trójka oo arachją 
na stare tory. 

W, związku z ukończeniem układania klin 
kieru na ul, Zamkowej i Wielkiej autobusy 
Nr. 1 i Nr. 3 począwszy od dnia dzsiejszego 
kursować będą normalną trasą, z tą tylko 
zmianą iż jedynka jeździć będzie po prawej 
stronie skweru na ul. Wielkiej dokoła ratu- 
sza na Hetmańską i t. d. 

Ruch autobusów do Jerozo- 
limki. 

T-wo Miejskiej i Międzymiastowej Komu. 
nikacji Autobusowej podaje do publicznej 
wiadomości, iż rozkład jazdy autobusu, kur 
sującego do Jerozolimki z dn. 19 bm. uleg- 
nie zmianie jak następuje: 

W dnie powszednie odpazd z Wiilna o 
godz, 6,50, 7,50, 15,45, 19,45, — Odjazd z Je- 
rozolimki 7,20, 8,20, 16,15, i 20,45. 

WI niedziele i święta odjazd z Wilna o 
godz. 10, 16 i 20. — Odjazd z Jerozolimki 
10,30 16,30 i 20,30... 

  

fiszach. Przedsprzedaż bile- 
(Mickiewicza 11—a) od 9 

   

    

  

   

  

chu biur Aerotrustu., Widok stąd był 
niezapomniany. Z jednej strony gi- 
nący w dali Berlin, którego płuca 
pracowały niestrudzenie, z drugiej ra 
dość zielonych drzew na dalekim ho- 
ryzoncie, przecięta brutalnie przez 
ostre kontury cielska hangarów, He- 
browa powitała go radośnie, gęste 
łzy wylewając na obfite łono. Zna- 
lazło się zaraz znakomite zimne piwo. 
Opowiadali mu szczegóły mniej lub 
więcej interesujące ich skromnego, 
nijakiego bytowania. 

— Hebra, myślicie, że im się uda? 
—-przerwał nagle jakieś zawiłe opo- 

wiadanie. 
— Co? 
— No tym naokolo šwiata. 
— A pieruna! Djabli ich wiedzą, 

szwabów zatraconych! Niby  wyla- 
tują. 

— Kiedy? 
— Nie wiecie panie? 

dnia. 
— (0? — porwał się Jan. Błyska- 

wiea przeleciała przez bladą twarz 
i zgasła w poprzcznej bruzdzie na 

wyniosłem czole. 
— No, przejdę się trochę — po- 

wiedział nagle. 
— Taki gorąc, 

prosił Hebra. 
— Wrócę po REI to pogada- 

my. 
— Jo. Fajno jest. Mam fajerant 

o szóstej, aż do ich odlotu, nie. 
Młody pilot pożegnał się i wy- 

szedł. Przed lotniskiem najął taksów 
kę i pojechał do miasta. Leżało opu- 
stoszałe, wyludnione martwe z gorą- 
ca. Na Unter den Linden szofer za- 
pytał dokąd jechać? „Za miasto" 
rzucił niedbale. Po upływie pół go: 
dziny rozgrzana taksówka wyrzuciła 
go na ruchliwej płaży, Wypożyczył 
kostjum i poszedł nad jezioro, które 
pełne było kostjamów i iędrnych na- 
gości. Rzucił się do wody i począł 
pływać, oddalając się coraz od zas'a 

Jutro do 

ostańcie panie— 

Drukarnia „Znież”, 
® 

WETE=BON=SSKH Nr. 239 (2481). 

Rewelacja dnia! Film o niezwykłej wartości artystycznej! Film, który poruszy] cały świat! Kreacja nad kreacjamił 

Diwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

UWAGA! 

Człowiek, którego zabiłem 
W rolach głównych: Tomi BARYMORE, urocza Nancy Carrol, słynny amant Philips Holmes. 

"To film, o którym mówić będzie całe Wilno 
który był demonstrowany w jed- 

To film,gktóry wstrząsnął sumieniem świata. 
Falm ten niema aichwapolNEZĆ Z%0Wrizóm a CZ wiEk Eto abi 

nem z kin wileńskich. — NAD RE ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Początek o godz 4, 6, 8.i 10 15, 

Według powieści Rostanda. 
Wspaniała realizacja genjaln. 
mistrza Ernesta LUBICZA. 

  

Bžwlgkowe Kino 

CASINO 
£ lelka 47, tel. 15-41. 

bohat. filmów 
w prześlicznym 

100% dźwięk, 
Ceny od 25 gr. 

DZIŚ! Najbardziej miła para kochanków, niezapomn. 
„Wschód słońca” i „Siódme niebo* Janet Gaynor i 

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

Charles Farrel 
Z i tańce rosyjskie. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

  

$więk. teatr świetlny 

PAN 
«|. Wielka 42, tel. 5-28 

OSTATNIE DWA DNI! 

To jest film frapujący w każdym calu. 
Z powodu wysckiego poziomu artystyczn. filmu wejście na widownię tylko na początki seans: 

Śpieszcie ujrzeć! OSTATNIE DWA DNI! 

2 wyrazy — CZŁOWIEK-MAŁPA sa na ustach całego Wilna. 
34.000 osób film ten już oglądało. 

4, 6, 8 i 10:15 
  

DZIŚ wielki dramat 

z życia rosyjskiego 

W rolach 
głównych 

twięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Aiekiew. 22, tel. 15-28 

NOCE KAUKASKIE 
Gina Manes, Natalja Lisienko, Jaques Getalain, 

Śpiewy w jęz. rósyjskim w wyko- 
naniu chóru kozaków. 
autentycznych kozaków dońskich. 

Pociąttk seansów o godz. 4, 6, 8 
i 10:15, w dnie świąt. o godz. Ż-ej 

Džigitowki 

  

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25 
z okresu 

Film, o któr. cały świat mówił 
Najwspanialsze arcydzieło lotnicze 

wojny wszechświatowej SKRZYDŁ 
NAD PROGRAM: W TAJEMNICZYM WĄWOZIE — znak. film sensac.-awanturn. z udziałem niezrówn władcy 

dzikich prerji—Johna Watersa—groźn rywala Toma Mixa. 

Dramat miłości i bohaterstwa. 
W rolach główn: 
i Charles Rogers. 

Klara Bow 

Do obrazėw przygrywa dwie orkiestry. 
  

Wobee 
powodzenia i na żąd 

Dźwiękowe Kino kołosalnego 

LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61 

a m 

miesa Hajda trojka cze tylko kilka dni! 

- Olgą Czechową 
Kto jeszcze nie widział, niech 
ujrzeć! Początek o g. 4-ej, 

w roli 
tytułow. 

śpieszy 
w święta o |-ej 

  

Ožwi:k. Kino - Teatr 

STYLOWY 
. Wielka 36.   Dziś wielki podwójny progrsm! 100% dźwięk. 

najnowsze arcydzielo Joanny Grawford p.t 

Sebastjan i Robert Montgamery. 
ków Pat i Patachon jako Don Kiszot. 

Piekło miłości niewinnych nerzeczonych 
aktach. Życie i obyczaje naszej złotej młodzieży. W rolach głównych: Jean Grawford, Anite Page, Dorota 

Nad program: Sensacyjno-artystyczny pizebój dwóch niebieskich ptasz- 
Wysoce artystyczna komedja-farsa w 10 aktach. 

arcywspzn. 
dram. w 10 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. M. Pohu- 
lanka 13, na zasadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, 
12 че daikoi8 peździeżnika 10327 6 e50> 10-45 15 
w Wilnie przy ulicy Mickiewmicza 41, odbędzie się 
PES Ek BUS ia rėja iki rych órae GO. 
należącego do Zelmana Rywoszy, składającego się z 
umeblowania mieszkania, oszacowanych na sumę 415 
zł na zaspokojenie pretensji Gitli Klebanowej w su- 
mie 200 dolarów z %% i kosztami. 

952/VI Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Ig Kurów [ethnicznych w Wilnie 
otwiera w roku szkolnym 1932/33 następujące Kursy 
Tehniczne: 1) Korespondencyjne (z zakresu budow- 
nictwa i elektrotechniki), 2) Pomocników 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 
codziennie za wyjątk. sobot w godz.17—19 w gmachu 
Państw. Szkoły Technicznej, Wilno, Holendernia 12 

  

  

  

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

S. MILL. J. 

Bibljoteka Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 3. m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

"AUTOMATY 
browaru „E. LIPSKI“ 
ul. Miekiewicza Nr. 9 i 

  

Inteligentna panna 
poszukuje zajęcia 

za nianię, przyjmie i na 
Wielka 38 wyśmienite 

Piwo 
— codziennie świeże — 

kanapki i paszteciki. 

Sprzedawców 
domokrążców * dzielnych 
na artykuł dewocjonalny 

poszukuje 

„Christiana 
Poznań, Szwajcarska 12-7 

  

wyjszd, ul. Bazyljańska 4, 
m. 26, Gintyłło. 
  

W nocy z dn. 15 na 16.X 

przybłąkał sę 
pies duży, czerny z długą 
sierścią. Odebrać można: 
Młynowa Nr, 7, m. 18, 

A. Orzeszko. Po trzech 
dniach od daty ogłoszenia 
będę uważał za własność... 

  

  

Od roku 18 3 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 23 

Mebie 
jadelna, sypialne i ga- | 

: | 
> 

į 
* 

    „ti szafy, śka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

Ba dagcdzych W srani at4 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

ETER 
Zginął 

mały piesek 
bronzowy z długą szer- 
ścią, ogon puszysty, sto- 
jące uszy, wabi się „La- 
luś'. Łaskawego znalaz- 
cę uprasza się o zwrot 

pod adresem: Święciań 
ska 18, Z. Markuszewsk 
Przywłaszczenie | będzia 

ścigane sądownie. 

OKAZYJNIE! 
od zaraz 

PRZYJMĘ WSPÓLNIKA 
do ogrodu handlowego, 
warzywiego: z-|80-0ka 
inspektowemi, zabudowa- 
niem, inwentarzem, w cen- 

trum miasta, z małym ka- 
pitałem, chętnie fachowca 
lub sprzedam obszar zie- 
mi 3150 sążni. 
kach dowiedzieć się: ul. 
Ostrobramska 5, Pasaż, 
lokal 25, Biuro „Rema“ 

Złożę kaucję 
inajlepsze zaświadczenie 
dla posady rządcy do- 
mu, majątku ewentualnie 
innej pracy. Oferty do 
„Redakcji dla „Rządca“ 

  

   

  

O warun- 

  

Technik 
wykwalifikowany 

z długoletnią praktyką 
poszukuje 

jakiejkolwiek pracy 
kreślarskiej lub biurowej. 
Zgłosz. pod „Technik“ 
do Administ. „Kurį Wil.“ 
  

Młody chłopiec 
z ukończonemi 6 u oddz. 
Szkoły Powszechnej i zna- 
jomością języka niemiec- 
kiego gorąco uprasza o 
jakąkoiwiekbądź pracę 
Oferty w Admin. „Kurjera 
Wileńsk."—Wilno, Jaziel- 
lońska 3—1, dla W. S. 

Mieszkanie 
I-pokojowe z kuchnią 

DO WYNAJĘCIA 
sa AS 

O warunkach dowiedzieč 
sie w Adininistracji „Kuć 
rjera Wileńskiego" pod 

Mieszkanie" 

  

  

  

Mieszkanie 
5 pokojowe z wygodami 
III piętro w oficynie, ul. 
Jagiellońska Nr, 7. Do- 
wiedzieć się u dozorcy 

Do wynajęcia 
dwa mieszkania w domu 
Nr. 11 przy ulicy Kal- 
waryjskiej 4 i 7 pokojo- 
we z wygodami. Dowis- 
dzieć się u właścicielki 

domu. 

  

  

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz: 

Dr. Zeldowiez 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 3—1 i 5—8 wiecz. 

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

Mickiewicza 24, tel. 277 

H Kenigsterga 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telafon 10-90, 

ed modz. 9—12 1 4—8. 

  

     

    

Akuszerka 

Marja Lakneroga 
przyjmuje od 9 do 7 wieez 
tlica 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 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—€ 
т 
  

ю © * 

Dr.Łukiewicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 

ul. Mickiewicza 44 
od godz. 5—7   

   

  

nego ludźmi brzegu. Za każdym rzu- 
tem ramion w perlistej roztoczy czuł 
jak przypływa nowy zasób sił, budzi 
się nowa fala energji i zdobywcza 
siła. Gdzieś z samego dna jaźni prze- 
biega do serca jakiś fluid rozkoszny, 
dawno zapomniany, mocą przeogrom 
ną nabrzmiały. 

Przegrzany wieczór przywar? do 

ziemi, gdy Jan wrócił do miasta. 
Było już ruchliwe, migocące blaskiem 
wspaniałych reklam neonowych, roz- 
krzyczane błuzgami elektrycznych 
słońc, podmalowane szminakmi róż- 
nokolorowych świateł,  bluzgające 
gwarem, obłąkane ruchem wieczne- 
go krążenia, Wprawne ucho pilota 
iwyczuwało jednak w tym piekieł 

nym gwarze jakiś dźwięk znany, 
rytmem jednostajnošci wpijany w 
pamięć. Wsłuchał się uważn'e i łowił 
sylaby. 

— Klug, Gier—tel,  Le—ben— 
sohn — trzy nienawistne dlań na- 
zwiska były na wszystkich ustach, 
przebijały się jak emanacja tego roz- 
jazgotanego tłumu, krzyczaly tysią- 
cem kłamstw z ziejących czernią 
szpalt nadzwyczajnych _ dodatków, 
głoszących wyjazd na ogromny raid, 
naokoło świata „„Asów lotnictwa nie- 

mieckiego.“ 
Giertei, tak to powažny lot- 

nik — szeptał Jan. — Ale te dwie 
ofermy? Zdechnąć można ze śmiechu. 
Biedny Hans będzie miał z nich po- 
ciechę jak z psa z kulawą nogą. 
Szczególnie ten Klug. Robi ze siebie 
asa, a zrulować porządnie nie potra- 
fi nie mówiąc już o węźle najmnici 
kombinowanym. Ręczę za to, że już 
do Moskwy doleci z obłąkaniem w 
oczach. Psiakrew, dranie jedne! Cie- 
szą się, jakby ich kto na sto koni 
wsadził, I kto im pomaga? Ta świ- 
nia Jonson. Wylał mnie szelma na 
zbity łeb, a tych niedołęgów puszeza 
w taką podróż. He, he, boją się jed- 
nak brać Atlantyk od zachodu. 

Vilno, ul: Ś-to Jańska 1, ter. 3-40. 

— Powoli powlókł się do starego 
ślązaka. Hebrowa _ przygotowała 
wspaniałą kolację. Potem rozmawiali 
chwilę, lecz Jan zaznaczył, że mu 
się chce spać. Pościelili mu w „salo- 
nie* na tradycyjnej otomanie. Usnął 
odrazu. 

Różowe palee świtu rozczesywały 
już cienie nocy, gdy ocknął się ze 
snu, Ubrał się się śpiesznie w kombi- 
naison i wyszedł na lotnisko. W pier 
wszych blaskach świtania zobaczył 
Hebrę krzątającego się koło ogrom: 
nej masy dwusilnikowego potwora. 
Chciwym wzrokiem obiął masywne 
cielsko aparatu. 

— Jesteście panie? — mruknął 
Hebra — fajno, nie. Może mi oni po- 
miogą. Bęzynę do onego wlewam, a 
nie dali mi pomagiera, cholery. Miał 
Fryc „ale się wyprosił, bo mu wypadł 
Ślub siestrzana. Ile to tam wykazuje? 
Powinno być 2560 według mojej kal- 

kulacji. 
— lle oni biorą? 
— Mam napełnić rezerwoar 3,500 

litrów. ; 
— Nie wytrzymają! Walcie cale 

4.000. 
— Powiedziano 3.500 — to musi 

być. 
—. Walcie! Ja im to wytłumaczę. 
— Ile to tam jest panie? 
— 3.140—50—60 — liczył Jan 

w pewnych odstępach czasu. 
Lotnisko zaczęło nasiąkać tłuma- 

mi ciekawych. Reporterzy pism, uz- 
brojeni w aparaty fotograficzne i fil- 
mowe ołaczali maszynę, włażąc wszę 
dzie i zaczepiając Hebrę, który mru- 
czał jakieś nieparlamentarne słowa 
w podmiejskiej gwarze berlińskiej. 
Zajechała wreszcie przed lotnisko 
wspaniała limuzyna. Przez nikły uła 

mek sekundy poznał Jan samochód 

Jonsona i sylwetkę amerykańskiego 

miljonera, wyłaniającą się z wy- 
godnego wnętrza. W jednej sekun- 

dzie ZACCYJRNE się, powziął nieod- 

dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pzacowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil." 

pod „Młoda panna „I 

  

Ww. P   
wołalny zamiar. Ktoś podszepnął mu. 
drzemiący w duszy dawno plan. Ru- 
chy jego stały się teraz błyskawica- 
mi stężałej woli. 

— Hebra, stop, wystarczy! 

— Głos rozbrzmiał surowym roz- 
kazem. Zanim długi wąż odpadł od 
aparatu, Jan wprawną ręką puścił 
w*ruch śmigła. Rozległ się nad lot- 
niskiem w ciszy porannej czysty wy- 
soki śpiew motoru. Zanim zwabiona 
publiczność nieświadoma rozgrywa- 
jących się spraw zdołała ochłonąć, 
wspiął się na schodki ku kabinie. 
Szarpnął się raz i drugi odpychając 
czyjeś ręce mozolnie starające się go 
zatrzymać i zatrzasnął drzwi kabiny. 

Czas był najwyższy. Już dokoła 
czerniła się groźba rąk ku szybom 
wyciągnięta, jak linia pokraczna po- 
wyginana wściekłością. _Pocisnął 
dźwignię steru i wraz na bladych: 
policzkach uczuł coś ciepłgo. Jedna 
łza i druga. Przz tęczę łez zobaczył 
aparat wpisany w lśniące elipsy wi- 
ru. Zadrgało serce aparatu i przez 
wszystkie ścięgna, wyrpężone do lo- 
tu, po przez żyły tam i sam biegące 
od motoru do skrzydeł popłynęła cie- 
pła fala krwi, przeżarła skórę pilota 

i do serca nieulękłego przypadła, 
rozlewnie śpiewająca. Odtąd sprzęgii 

się razem, odtąd stali się jednem: pi- 
lot i aparat. - 

  

  

Jak przez sen patrzył Jan na zni- 
kający w dole majdan lotniska, bielą 
znaczony kwadrat, na ciemnem tle 
trawników, na miasto wyrosłe u stóp, 
jak czarowna nieprawda. Na szczy- 
tach wierzyc grało już słońce co- 
dzienny hejnał brylantowy. Strzelały 
w górę łuny świetlistych zachwytów 
ku niebieskiej łące, na której z nie- 
doścignioną szybkością rwał samotny, 
zwycięski samolot. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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