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Rok IX. Nr. 241 (2483). 

KALEZNOSC POCZTOWA OPLACONA RYCZALTEM. 

Wilno, Czwartek 20 Października 1932 r. fena 15 sroszy 
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AR RE ZE Žas 

Za numer dowodowy Iš gt. 

.. 
(Od naszego stalego korespondenta). 

Berlin, w październiku. 

Kanclerz v. Papen obiecał pracę 

2 miljonom bezrobotnych. Kanclerz 

v. Papen, budząc ustawicznie nadzie- 

je na przesłynną srebrną wstęgę na 

astąpiło już po- 

będzie zupełnie 

kanclerz 

   horyzoncie mówi: 
lepszenie, wkrótce 

dobrze. Możliwe, że 

posiada szczególnie przezorny wzrok 

i sądzone mu jest widzieć to, czego 

jeszcze nie widzą zwykli śmiertelni- 
    
  

  

cy, — zorzę nowej „prosperity“. Jed- 

nakže jakby się tam nie obejrzeć doo- 

koła — pozostaje ten sam obraz: 

dwie—trzy zalane potokiem promieni 

ulice rozkoszy i zadowolenia, a doo- 

koła szare morze walki z codzienną 

nędzą. 

Ciągną stale zwykłe szeregi pro- 

szących przed drzwiami. Na podwó- 

rzach niepokoją kapele wędrownych 

muzykantów: młodzież brzęczy na 

mandolinach, starzy i młodzi śpie- 

ма)а zapleśniałe piosenki ludowe, 

czekając na datki. A po ulicach po- 

nuro snują armje sprzedawców ok- 

rężnych „sznurowadła!* wykrzykują 

i wrzeszczą chłopcy: „kupujcie sznu- 

rowadła!'Obok poczty wyrósł rząd 

sprzedawców okrężnych: mydło, per- 

fumy, skarpety, kwiaty, czekolada i 

nawet „środki zapobiegawcze od cią 

ży! 

Czego tam nie mają sprzedawcy 

okrężni. Udziela się nawet tutaj rad 

astrologicznych, tam papuga wycią- 

ga kartki, zawierające wasze losy, tu- 

taj pokazują sztuczki karciane, a tam 

demonstrują tresowane gołębie. Wszy 

słko to odgrywa się na ulicy i nadaje 

jej czasami nieco egzotyczny wygląd 

bynajmniej nie podobny do surowego 

porządku dobrych starych czasów. 

Niekiedy tylko policjant narusza spo 

kój sprzedawców okrężnych, których 

papiery niezawsze bywają w porząd- 

ku. Trzeba wiedzieć, jak się zachowy 

wać z policjantami. 

Mój znajomy, człowiek z wyższem 

kształceniem, krytyk literacki, 

który wydał sporo prac, zaczął sprze 

dawać papierosy. Zbliżył się doń po- 

licjant i zagadnął o to i owo. Biedny 

krytyk literacki nie skombinował, że 

należy zaproponować mu pudełko pa 

Bierosów. Wynikiem tego była nie- 

przyjemność. Dwukrotnie przepędza 

no go z obranego miejsca Nareszcie 

dobrzy ludzie wtajemniczyli krytyka 

literackiego. Obecnie jest wszystko w 

porządku — policjant dostaje cdozień 

6 sztuk Jipo, gawędzi przytem z mo- 

im przyjacielem o polityce i pogodzie 

a krytyk literacki wyrabia swoje 38— 

4 marki dziennie. 
Sprzedawać papierosy jest wszak 

   

  

wj 

bardziej intratnym interesem niż zaj 

mować się krytyką literacką. 

Szczególnie rozkwitła astrologicz- 

na i wogóle wszelka okultystyczna 

literatura. Powstały specjalne sklepy 

w których sprzedaje się książki okul- 

tystyczne i w kioskach widnieją „Der 

Seher“ i inne astrologiczne, chiro- 

mantyczne i spirytystyczne gazety. 

Od niedoli bytu obywaleł odchodzi 

w świał tajemniczy i nieznany, a 

spryciarze korzystając z jego łatwo- 

wierności, iiw takich czasach zupeł- 
nie nieźle wychodzą na tem. Astro- 

logją przejmują się dziś nawet w ko- 

łach inteligencji. Miałem możność za 

Poznać się z pewnym paslorem, na- 

miętnym zwolennikiem  astrologji, 

aczkolwiek to nie licuje osobie du- 

chownej. Astrologowie mają się na- 

razie nieźle. ale polepszenia jeszcze 

nie widać, 

Na Jagerstrasse — byłej ulicy za- 

baw, błyszczą puste witryny zbankru 

towanych kabaretów, i tylko gmach 
lombardu państwowego dumnie i tri 

umfująco spoziera zgóry wdół na za- 

marłe życie! Gzille, Libelle, Weisse 

Maus, Monbijon, Neuland, gdzie się 

podziały wszystkie zakłady rozryw- 

kowe, gdzie szampan lał się strumie- 

niami, a damy przykryte jedynie pa- 

sem cnoty przy świetle reflektorów 

pokazywały swe wdzięki? 

Zbyt późno komisarz Bracht przy- 

stąpił do: ratowania moralności. Nie 

ma już eo ratować. Wszystkie te złote 

miejsca, „ogniska rozpusty przeszły 

do: wieczności... A byłe ich debiutan-' 

iki, wystawiające przy Świetle reflek- 

   

torów swe piersi na pokaz, zupełnie 

już ubrane, lecz głodne j zwiędłe snu- 

ją się po bocznych ulicach i daremnie 

czekają na „frajerów*... , Moralność 

triumfuje. Wenerolodzy uskarżają się 

na katastrofalne zmniejszenie się pra 

ktyki. W tych dniach popełnił samo- 

bójstwo z nędzy wenerolog z 20-letnią 

praktyką. Niema pieniędzy. A jak 

wygląda bez pieniędzy „nocne życie? 

Mrocznie i beznadziejnie spoczywa no 

cna Friedrichstrasse. Znikli przesłyn- 

ni Schleppe'rzy, obiecujący naiwnym 

jazdę 

pokazanie tysiąca i jednej nocy nocne 

prowinejonałom za porządną 

go Berlina. I żadna poważna starusz- 

ka nie szepnie wam na ucho, że „za 

dopiero co 

sprowadzoną z Afryki i4-letnią mu- 

latkę*... 

8 marek? — Znajdzie się dziś za 

nie większa potrzeba. Lecz, niestety, 

8 marek możecie dostać 

ich niema.. 

Zamiast staruszek, proponujących 

mulatki, ukazały się na Friedrichstra- 

sse salony rozrywkowe nowego typu, 

gdzie bezrobotni przegrywają swe 05- 

tatnie grosze w „petits chevaux*. Nie 

- wiem czemu władze pozwalają na te- 

go rodzaju gry. Tutaj obok jakiś ma- 

larz za jedną markę maluje wasz por- 

ret. Są i tacy przedsiębiorcy — arty- 

, którzy „idą z narodem*... Obok 

sprzedają kartoflane naleśniki. 10 fe- 

nigów sztuka, Robi się je w oknie na 

oczach publiczności, by zwrócić uwa- 

gę i pobudzić apetyty. Na rogu stoją 

oberwani gazeciarze. Solidnie zacho- 

wuje się na stronie stary .,neutralny** 

gazeciarz, z ukosa spoglądają na sie- 

ść 

     

bie sprzedawca hitlerowskiego „Ang- 

riff, zdrowy chłopczyna w bronzo- 

wych spodniach i oberwany okropnie 

mężczyzna średniego wieku w pulo- 

werze nieokreślonego koloru, sprzeda- 

jący antyfaszystowski „Alarm“. Po- 

ważnie przechodzi w różowym mun- 

sprzedawca _ komunistycznej 

„Welt am Abeńd*. Tylko dwie gazety 

sprzedaw- 

  

durze 

mają takich eleganckich 

ców — organ ciężkiego przemysłu „D. 

A. Z. i komunistyczny „Welt am 

Abend*'. „Jak interesy, panie, gazecia- 

rzuć? — „Interesy*? opryskliwie od- 

powiada on: „A radjo, żeby go chole- 

ra! O 12 Papen przemawiał przez rad- 

jo, a o 5 ukazuje się gazeta z tekstem 

jego mowy, więc któż będzie kupo- 

wał? — Może pan co? — Kiedy były 

wybory — wszyscy siedzieli przy rad- 

jo, a ja sobie stałem pod deszczem i 

ani, Ani“... 

Okropny charakter przybiera wal- 

  

ka rzemieślników, którzy boleśnie 

czują, jak fale kryzysu chwyciły ich 

za gardło. Krawcy — któż sobie dziś 

zamawia ubranie? — przeszli na „zaj- 

mowanie się garderobą*; „tutaj pracu- 

ją, usuwają plamy, reperują, cerują 

dziury* — tego rodzaju napisy spoty- 

kamy na każdym kroku. Obok mego 

mieszkania naliczyłem nie mniej, jak 

12 napisów tego Pozostaje 

nam tylko przypuszczać, że oni jeden 

Pomimo 

  

rodzaju. 

drugiemu prasują spodnie... 

tak obfitej możliwości wyprasowania 

spodni — u większości przechodniów 

spodnie, bynajmniej nie są wypraso- 

wane... Jeszcze doniedawna fryzjerzy 

Iklaė spios“ 25 Sis łamowy, 

  

   

  

    

Ogioszenis są в          
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Na Zamku. 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 
19 b. m. na audjencji posła belgij- 
skiego p. de la Escaille, który przy- 
był z wizytą pożegnalną. 

Nominacja. 
WARSZAWA, (Pat). Dyrektorein 

gabinetu ministra przemysłu i han- 
dlu został mianowany mjr. Konrad 
Patek, który z dniem dzisiejszym ob 
jął urzędowanie. Dyr. Patek urodził 
się w 1885 roku. Wykształcenie Śre- 
dnie otrzymał w Warszawie, gdzie u- 
kończył V gimnazjum, studja zaś wyż 
sze odbył w Odesie, gdzie ukończył 
wydział prawny uniwersytetu, 

Nowy ambasador włoski. 
WARSZAWA, (Pat). Ambasador 

włoski p. Bastianini złożył w d niu 
19 b. m. wizytę podsekretarzowi sta- 
nu w MSZ p. Józefowi Bekowi. Jutro 
p. Bastianini złoży listy uwierzy- 
talniające Panu Prezydentowi Rzeczy 
pospolitej. 

Walasiewiczówna odznaczo- 
na złotym krzyżem zasługi. 

WARSZAWA, (Pat). Wczoraj wie 
czorem w hotelu Angielskim odbył 
się bankiet na cześć najznakomitszej 
lekkoatletki świata panny Walasiewi- 
czówny. Na wstępie bankietu płk. Ki- 
liński wręczył Walasiewiczównie zło- 
ty krzyż zasługi, przyznany jej przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej za 
wspaniałe wyczyny sportowe i znako 
mitą propagandę imienia Polski na 
terenie sportowym zagranicy. 

ZG 

Wypadek z prezydentem 
Rzeszy. 

BERLIN, (Pat), Dzienniki amery- 
kańskie przyniosły dziś wiadomość o 
tem, jakoby prezydent Hindenburg 
przed kilku dniami spadł ze schodów 
i potłukł się dotkliwie. Dzienniki nie 
mieckie stwierdzają wobec tego, że 
prezydent istotnie upadł, nie doznał 
jednak żadnych obrażeń tak, że nie 
przerywał wcale bieżących zajęć. 

Kryzys gabinetowy 
w Estenji trwa. 

TALLIN, (Pat). Prof. Konik zrzekł 
się misji tworzenia nowego rządu, 
nie znajdując możliwości pogodzenia 
żądań partyj. Obecnie podjął się mi- 
sji tworzenia gabinetu Einbund. | 

Przesilenie gabinetowe 
w Belgji. 

BRUKSELA, (Pat). Katolicy od- 
mówili tworzenia gabinetu. Prowizo 
ryczny gabinet utworzą liberałowie, 
którzy przedłożą królowi dekret o ro- 
związaniu parlamentu. 

Książęce zaślubiny. 
BERLIN, (Pat). — W( dniu 19 bm. odbył 

się w urzędzie cywilnym w Koburgu obrzą- 
dek zaślubin ia szwedzkiego Gustawa 
Adolfa z księżniczką Sybillą Koburg—-Got- 
ha. Miasto przybrało z racji tej proczystości 
odświętny wygląd. Po ulicach krążyły stale 
umundurowane oddziały hitlerowe i stahl 
helmowców 2 opaskami o barwach księstwa. 

OEGAOGR BEE DORZRIO NEREK WAZACZORDO 

pobierali 40 fenigów za golenie. — Na 

stępnie codziennie w oknach były in- 

ne napisy: 365, 30, 25, 20... Obecnie 

20 — zwykła cena, lecz niektórzy go- 

lą za 15 fepigów. Lecz pobił rekord 

jeden fryzjer: W oknie jego zakładu 

   

    

mamy napis: — „strzygę i golę wed- 

ług zegara — 1 fening za minutę, 

maksimum — 60 fenigów za strz 

  

Dla dam 

— strzyżenie, mycie głowy i ondulac- 

ja — nadksimum — 60 fenigów*... — 

Lecz lepiej nie zapytujcie waszego fry 

zjera, jak mu się powodzi... Tak więc 

my cały Berlin i nigdzie nie 

„ргозре- 

nie, golenie i mycie głowy! © J 

  

obeszliś 

  

zauważy 

rity'... 

Lecz na Unter den Linden istnieje 

jeden dom. Mieszka tam pewien oby- 

watel. Codziennie ukazuje się z rana 

w oknie i rzuca na ulicę pieniądze gar 

ściami. Pchają się tam z rana głodni, 

oberwani ludzie chciwie rzucają się 

na monety, wałczą o nie z zajadłością 

zwierzęcą, mając twarze ziemistego 

koloru. A jegomość w oknie zachwy- 

ca się. Dla niego „prosperity“ doszło 

już do zenitu. 

Panem tym — jest starszy syn naj 

bogatszego człowieka w Niemczech, 

były następca tronu, przyszły regent. 

Dr RG Nė 

iśmy zorzy nowej 

   

  

     

Francja na straży zobowiązań 
międzynarodowych. 

Oświadczenie Herriota. 

PARYŻ, (Pat). Przemawiając wczo 
raj na bankiecie syndykatu prasy pro 
wincejonalnej, Herriot podkreślił tru- 
dności, jakie spotykają dziś mężowie 
stanu, zwłaszcza w dziedzinie polity- 
ki zagranicznej. W chwili obecnej za 
czynają się budzić uśpione dotych- 
czas, a poważnie niepokojące preten 
sje. Francja — mówił Herriot — mu- 
si wytężyć eałą swą czujność dla za- 
pewnienia nietylko własnego pokoju, 
ale i spokoju innych. Zobowiązania, 
przyjęte przez inne państwa, zmusza- 
ją nas do utrzymania po naszej stro- 

nie pewności prawnej i korzyści fak- 
tycznych, nie wolno bowiem dopuś- 
cić, aby Francja mogła stać się kie- 
dykolwiek oskaržoną przed jakimkol 
wiek trybunałem. Być może przyj- 
dzie chwila, gdy nam samym trzeba 
będzie się odwołać do trybunału. 
Kraj nasz, okrutnie doświadezony, po 
winien podjąć walkę o pokój z tą sa- 
mą energję, jaką wykazywał na po- 
lach bitew. Bądźcie panowie przeko- 
nani — zakończył Herriot — że od- 
dam na usługi kraju całą swą zdol- 
ność działania i rozwagę. 

Maniu tworzy gabinet. 
BUKARESZT, (Pat). Minister Ma- 

niu podjął się misji tworzenia gabi- 
netu. Oświadczył on przedstawieie- 

lom prasy, że listę członków nowego 
rządu przedstawi królowi w dnia 

jutrzejszym, 

Mac Donald 
przewodniczącym światowej konferencji gospodarczej. 
LONDYN, (Pat). Mac Donald oś- 

wiadczył wczoraj w Izbie Gmin, że 
został zaproszony do objęcia, przewod 

  

nictwa światówej konferencji gospo- 
darczej i że zaproszenie to przyjmie. 

iriandja nie oderwie się cd W. Bryianli. 
LONDYN, (Pat). „The Times“ 

przynosi autorytatywne ošwiadezenie 
wysokiego komisarza Wolnego Pan- 
stwa Irlandzkiego w Londynie, že po 
głoski, jakoby premjer de Valera 

miał zamiar ubiegać się o pełnomoc 
nictwa celem ogłoszenia w Irlandji 
republiki niezależnej od korony bry- 
tyjskiejj są bozbawione wszelkich 
podstaw. 

„Niechej pali nam dusze hańba Niemiec”. 
Dialog pióra ministra oświaty (!) 

BERLIN, (Pat). Turyngijski mini- 
ster oświaty Wechtler, członek partji 
narodowo-socjalistycznej, polecił, a- 
by począwszy od jutra poświęcać os- 
tatnią lekcję w tygodniu wygłoszeniu 
djalogu, skierowanego przeciwko tra- 
ktatowi wersalskiemu. 

Uczeń lub nauczyciel winien 0d- 
czytać tekst artykułu 231  traktatn 
wersalskiego o winie, którą ponoszą 
Niemcy zą wybuch wojny, a cała kła 
sa odpowiada słowami: „Niechaj pa- 
li nam dusze hańba Niemiec aż do 
dnia odzyskania honoru i wolności. 

poczem powinna się odbywać lekcja 
niemieckiego. 

Nowe rezporządzenie nakazuje po 
nadto urząśzać coroku po Wielkiej 
Nocy serję odpowiednich wykładów 

- 0 postanowieniach traktatowych, do 
tyczących ziem, oderwanych od Nie- 
miec, rozbrojenia i winy za wybuch 
wojny. Nauka historji w ostatnich 
klasach wszystkich szkół winna koń- 
czyć się 3-miesięcznemi rozważania- 
mi, poświęconemi traktatowi wersal- 
skiemu i idei walki. 

Przeciwko zamierzeniom rządu RZESZY. 
Tyiko rewizjonizm zyskuje powszechną aprobatę. 

BERLIN, (Pat). — Bawarska partja ludo 

wa wydała odezwę, precyzującą jej stosunek 

do aktualnych zagadnień polityki wewnętrz 

nej i zagranicznej. 

Odezwa sprzeciwia się absolutyzmowi i 

domaga się pełnowartościowego przedstawi- 

cielswa ludowego. Bawarska partja ludowa 

sprzeciwia się wszelkim próbom zmian ordy 

nacji wyborczej w kierunku uprzywilejowa- 

mia sfer posiadających. Reforma ustroju Rze 

szy winna iść w kierunku przywrócenia kra 

jom związkowym praw, zaproponowanych 

w umowach z roku 1871. Reforma Rzeszy 

nie powinna być narzucona Niemcom z Ber- 

lina. 

W! zakresie polityki zagranicznej bawar 

ska partja ludowa gotowa jest poprzeć każ 

dy rząd w walce o równouprawnienie Nie- 

miec w kwestji zbrojeń. Partja wypowiada 

się za gospodarką liberalną, uwzględniającą 

interesy stanu średniego oraz przestrzega 

przed wszelkiego rodzaju eksperymentami 

inflacyjnemi. Chcąc współdziałać w kształ- 

towaniu się nowych Niemiec bawarska par- 

tja ludowa nie pozwoli jednak jak zaznacza 

odezwa, sprowadzić się do bezwolnego na- 

rzędzia polityki berlińskiej. 

Nie udało się. 
BERLIN, Pat). — Prasa donosi © skonfi- 

skowaniu przez władze holenderskie w Rot 

Krwawa akcja 
BERLIN, (Pat). — Codziennie nadchodzą 

z prowincji wiadomości o nowych ofiarach 
walk politycznych na tle akcji przedwybor- 
czej. 

Wiezoraj w Gliwicach znaleziono zakłu 
tego na śmierć hitlerowca. Ubiegłej nocy 
postrzelono ciężko w brzuch członka Želas 

Arcyksiążę Habsburg 
WIEDEŃ, (Pat). — Dzienniki wiedeńskie 

dnoszą że były areyksiążę Rainer Habsburg 
jest członkiem skrajnego odłamu  narodo- 
wych socjalistów, nazywającego się rewolu 

terdamie znacznego transportu broni i amu 
nieji przeznaczonego dla Niemiec. 

przedwyborcza. 
nego Frontu. W dniu 1$ bm. w Lipsku dosz 
ło do ostrego starcia w ezasie zebrania nie- 
miecko—narodowych, z obecnymi na sali na 

rodowymį socjalistami. 
Wiadze policyjne kontynuują masowe re 

wizje wśród hitlerowcow na prowineji, 

wyznawcą hitleryzmu. 
cyjną grupą narodowo—socjalistyczną. Ra- 
iner Habsburg ogłasza w dziennikach, że 
mianowany jest kierownikiem tej grupy. 

  

Yeny i 
SZANGHAJ, (Pat). Rodzina porwanej 

przez bandytów chińskich mstrs. Pawley i 
jej towarzysza Cererana doszła przy pomo- 
cy pośredników japońskich do porozumienia 
z bandytami, Więźniowie mają być wypusz 

  

opium. 
czeni na wolność wzamian za  wypłaeenie 
bandytom 130 tysięcy yen i dostarezenie im 
kilkuset funtów opjum. Prócz tego bandyci 
mają wejść w szeregi policji mandżurskiej. 

Huragany. 
LIPSK, (Pat). — Ubiegłej nocy przeszła 

nad Saksonją wielka burza która miejscami 
przybrała rozmiary huraganu. Wi wielu miej 
seowościach uszkodzonych zostało kilka ty- 
sięcy dómów. Huragan poobałał wiele słu- 
pów telegraficznych, przerywając komunika 
cję. Siła wiatru dochodziła miejscami do 
1100 metrów. 

Podobne wiadomości nadchodzą również 

zgór Harzu. Szkody, wyrządzone przez hu 
ragan są bardzo znaczne. 

BERLIN, (Pat). — Nad wybrzeżem nie- 
mieckiem przeszła wczoraj silna burza wy- 
rządzając znaczne szkody. O sile burzy świa 
dczyć może takt iż pod miejscowością Rhein 
sbuettel wichura porwała dach stodoły, uno 

зхае go © 600 metrów dalej. 
Pod Szczecinem jeden z parowców wziął 

na pokład rybaka, który przez 12 godzin wał 

czył z falami na przewróconej łodzi, przy- 

czem był świadkiem Śmierci z wyczerpania 
swego Syna. 
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Tragiczny zgon 
płk. Dłużniakiewicza. 

SANOK, (Pat). — Nadeszła tu wiadomość 
o tragicznym zgonie dowódcy 2 pułku strzeł 
ców podhalańskich w Sanoku śp. płk. Ja      
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Odznaczony był krzyżem Virtuti Militari 
i Krzyżem Wśialecznych. 

  

    

Lakoniczny dzieanik 
ekonomisty, 

Na otwartym świeżo zjeździe bezrobot- 
nych w © ago postanowiono zorganizować 
marsz głodnych na Wiaszyngton w dniu 5 
grudnia rb. Bezrobotni mają stanowczo za: 
żądać wydania ze " na okres zimowy 
w sumie po 50 dolarow na každego bezrobot 

lė o członka rodzi 
anie natychmia- 

zpieci od bez. 

rezolucję prote 
przeciw sub: aniu różnych bar 
ch banków i wprowadzeniu no: 
atików na przedmioty powszechne 
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Wyda przez zjazd manifest podkce- 
šia, że obecnie prawdziwa ilość bezrobot 
nych w Stanach Zjednoczonych  Amer; 
przekroczyła 16 miljonów ludzi i weiaż 
wzrasta przeciętnie po 606.000 miesięcznie, 

    

O benach, zwł: a niemi „ pamię 

tamy dobrze. Oczy cje mówię o bonach 
banknotach, a mie specjalnym gałunku 

nianiek. Zazwyczaj, gdy walula któregoś kra 
ju jest zdrowa i pieniędzy jest dosyć — 
o bonach mówi z  pogordą. Da 
piero w czasach kryzysowych ludzie dobrej 

    
  

    
  
  

   

    

   

       

      
      

   

    

woli, a słabej głowy chcą budować przeciw 
kryzysowe twierdze na papierowych bonach. 
Są t cy, którzy nawet na bonach umieją 
zrobić 5. 

O bonach v. Papena w Niemczech, mówi 
liśmy jako o czemś dalekiem, a tymczasem 
tuż tuż, w osadzie fabr: nej sty, już od 
dawna p. Konopacki wydał swoje bony, i te 
mi bonami opłaca robotników fabrycznych. 

     

  

    
Oczywiście bony te mają pewną wartość, 
gdyż są przyjmowane w miejscowych skłe- 
pach. Co parę tygodni p. Konopacki wykupu 
je swoje bony w sklepach i w dalszym cią 
gu puszcza w obie 

No, no — pomysłow: 
   

  

się opłaca, 

  

kok * 

Dłaczego Polska wywozi niektóre towary 
za bezcen, a w kraju sprzedaje po cenach 

e wyższych? 
ytanie to jest popularne i jako takie 

było postawione w słynnej dyskusji kartele 
wej. czy „nożycowej* na temat zniżki cen 
artykułów skarteįzowanych. Niektórzy. 
wręcz domagają się zaniechania eksportu 
który się nie opłaca. Mówią omi, że tylko 
Sowiety mogaą na to pozwolić, bo w ten spo 
sób dążą do zdezorganizowania, zniszczenia 

cia gospodarczego państw obcych. 
Jeżeli jednak przeprowadzi się ścisłą ana 

lizę naszego bilansu handlowego i eksportu, 
to dochodzi się do wniosku, że ezęsto jest 
racja sprzedawać chwilowo z deficytem by 
potem zarabiać, Weźmy np. eksport wę- 
gla. Niewątpliwie sprzedajemy węgiel defi- 
cytowo. Ludzie prości chcą odrazu wyciąg 
mąć prosty wniosek, że należy przestać wy- 
wozić zagranicę, co pozwoli obniżyć ceny 
węgla w kraju. Tymczasem zapominamy, że 
dla eksportu węgla pracuje tys. robot 
ków, że eksport ten stanowi bardzo ważną 
pozycję w naszym bilansie handlowym, że 
wreszcie w tej chwili przemysł węglowy wal 

czy o trwałe zdobycie rynków zbytu, bo gdy 

nastąpi zorganizowanie międzynarodowego 
porozumienia — wtedy będzie można pod- 
nieść ceny i odbić straty z grubą nadwyżką. 
Przecież w razie porozumienia zazwyczaj 
zostawia się państwom te rynki, które zdo- 

łały dotąd opanlowač. : 
Jak widzimy w tem świetle sprawa ek- 

sportu deficytowego przedstawia się inaczej. 
* x * 

   

   

    

       

Nasi szewey i cholewkarze zostali ostat- 
nio zaniepokojeni projektem ustawy, który 

rozesłano do zacpinjowania. Projekt nasu- 
wał przypuszczenie, że szewstwo i cholewkar 

stwo zostanie skartelizowame, wzięte w Je- 

dne ręce. Ministerstwo Przemysłu i Handlu 

miałoby prawo powoływać do życia organi- 

zacje skupiające w swem ręku cały eksport 

i import towarów sprowadzanych z zagra- 

nicy. Pozatem na podstawie projektowanej 

ustawy, mogłyby powstać jedna wielka orga 

nizacja szewców i cholewkarzy, która w wal 

ce z nadmierną konkurencją, wyznaczałaby 

producentom pewne kontyngenty. 

W, sprawie tego projektu w Radzie Na- 

    

czelnej Związków Przemysłu Garbarskiego 

odbyło się zebranie przedstawicieli zaintere- 

sewanych branż — celem ustalenia wspólne 

go stanowiska wobec projektu. Postanowio- 
no przedstawić swój projekt. 

ZM SK 

Ktoby te się spodziewał, że Wilno dobrze 

zarabia na wywozie rękawiczek zagranieę. 

Właśnie ostatnio wróciła delegacja rękawiez 

ników wileńskich z podróży zagranicznej 

po zbadaniu nowych możliwości eksporto- 

wych w Jugosławji, Szwajcarji, Anglji i w 

Niemczech. W! wyniku podróży nawiązano 

bezpośredni kontakt z niektórymi importera 

mi, względnie oddano poważniejszym fir- 

mom prawo wyłącznej sprzedaży rękawiczek 

wileńskich. # 

  

Czang. 

Spadek funta. 
LONDYN, (Pa). — Na giełdzie londyń- 

skiej trwał od wczoraj bardzo znaczny spa 

dek fumła. W; dniu wczorajszym wariość 

funta w stosunku do dolara spadła z 3,45 da 

3,41, Dzisiaj funt spadł do 3,36, lecz przy 

zamknięciu giełdy doznał pewnej poprawy 

i notowano go po 3,39 */s dolara za funt.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 
Jesteśmy bardzo miłym narodem; 

towarzysko pierwszorzędnym, pod 
względem kultury, grzeczności, goš- 
cinności, otwartości ramion i kiesze- 
ni, zwłaszcza dla cudzoziemców, nie 
mamy rywali, Z tem wszystkiem, 
brakuje nam wogóle i w szczegółach, 
w górach i w dołach społeczeństwa, 
w każdem miejscu i o każdej dobie: 
poczucia odpowiedzialności. Zacząw- 
szy od małej rzeczy: fałszywie udzie- 
lanych informacyj, wada z którą się 
wciąż można spotkać. Każdy odpo- 
wie, objaśni, wskaże, obieca, wytłu- 

maczy, ale potem okazuje się. że na- 
iwny człek, który w to uwierzył co 
posłyszał, traci czas i zdziera nerwy, 
bo uprzejmy objaśniciel nie nie wie- 
dział, albo ani mu się śniło dotrzy- 

mać terminu. 

I dalej idąc do wielkich skandali, 

defraudacyj, bezładów, niedbalstw, 

każdy lekko sobie waży obowiązki, 

niesłusznie zwane „honorowe, bo- 

wiem czsto się niehonorowo kończą 

i daleko drożej kosztują instytucję. 

niż płatny funkcjonarjusz. I to, po- 

wie ktoś, nie jest gwarancją. Zda- 

rzają się i płatni defraudanci. Za- 

pewne. Ale wymaganie żeby czło- 

wiek obracał cudzemi pieniędzmi i 

nie nie zarabiał za to, jest to wpro- 

wadzenie elementu dyletanctwa, 

z-łaski-robienia, prywaty i jakiejś 

roboty opartej na towarzyskich wza- 

jemnych adoracjach, na których wy- 

chodzi fatalnie i instytucja, i ci, kttó- 

rych ma wspomagać. Płatnego pra- 

cownika traktuje się ostro i wymaga 

wiełe od niego, przewinienie pociąga 

za sobą wydalenie, bo stu innych cze 

ka na posady, ale „honorowy“ skarb 

nik, czy inny członek stowarzysze- 

nia rozporządzający dobrem publicz 

nem, groszową zbieraniną na rzecz 

świadczeń społecznych, o, z tym tak 

ostro nie można! Nie wypada. Insty- 

tucja staje się jakby prywatną impre 

zą takiej osoby, służy jej za podsta: 

wę do dalszej karjery, najczęściej 

w stolicy, do reprezentowannia, do 

tytułu, a kontrolować?... Ach, któżby 

się ośmielił? Takiego miłego człowie 

ka! I wszelkie komisje rewizyjne 
przyjmują z zamkniętemi oczami co 
im się powie, teoretycznie kontrolu- 

ją, rewidują z zamkniętemi oczami, 
a grosz publiczny idzie... gdzie nie 
powinien. 

Ostatnio, dostatecznie krwawy 
mieliśmy przykład powyższych me- 
tod. Przez fałszywą ambicję zajmo: 
wane „honorowe* stanowisko, istot- 
nie intensywna praca, ale „honora- 

wana“ bezprawnie z funduszów spo- 

łecznych, ukrywanie wpływów i ob- 
racanie ich na osobisty użytek, bez 
możności zwrotu. W rezultacie: stra- 
ty dla instytucji dobra publicznegc, 
wstyd dla społeczeństwa, samobój- 

stwo... 
Prezes Czerwonego Krzyża wy- 

mierzył sobie okrutną karę, ale na- 
leży teraz spytać kto przez lata ubie 
głe należał do Komisji Rewizyjnej 
tej instytucji, i co ona robiła przez 
lat 7, że się nie zainteresowała sta- 

nem kasy i wydatków prezesa? I inne 
instytucje, powierzające zapomogi w 
ręce prezesa Uniechowskiego również 
nie uważały ścisłej kontroli za swój 
obowiązek, nie potrafiły zmusić do 
wyliczenia się z otrzymywanych pie- 
niędzy, człowieka, z którym się Ji- 
czono towarzysko. A centralne wła- 
dze Czerwonego Krzyża w Warsza- 
wie, które też nie kontrolowały? Czy 
to tak się godzi? Czy ci ludzie, któ- 
rzy tak lekko sobie ważyli sprawę 
funduszów publicznych, nie powinni 
odpowiadać wobec społeczeństwa? 
Nazwiska członków Komisji Rewizyj 
nej nie zostały ujawnione, nie w:e- 

A. K. 

my o nich. A przecież i oni są winni, 
i od nich się należy pokrzywdzone- 
mu społeczeństwu, bodaj że wytłu- 
maczenie postępowania! 

Dobro biedaków, z groszy skła- 
dek, trwonione było w oczach całego 
Wilna. Mówiono, szeptano, dawno 
podejrzenia krążyły koło tej sprawy; 
byli w Zarządzie ludzie, ci, z ostat- 
nio tam, przyjętych, którzy walczyli 
do upadłego z tym stanem rzeczy, 
ale nie poparci, zagadani, zlekcewa- 
żeni, że wszystko się jakoś załatwi, 
nie mogli radykalnie zaradzić, aż zła 
doszło do rozmiarów skandalu. 

Czy wszyscy którzy mieli obo- 
wiązek kontrolowania funduszów 
Czerwonego Krzyża, a w pierwszym 
rzędzie wileńska Komisja Rewizyjna 
i Centrała Warszawska. nie zdają 
sobie sprawy, że fakt, jaki miał miej 
sce, rzuca między ubóstwem Wilna 
a inteligencją, która chce walczyć 2 
nędzą, przepaść, pełną podejrzeń i 
słusznej nieufności w uczciwość po- 
stępowania wszystkich zarządów i 
wszystkich komisyj rewizyjnych, zaj 
mujących się kontrolą funduszów pu- 
blicznych, jeśli ta kontrola tak ma 
być dokonywana. 

„Dość tych amatorskich występów! 
Każda instytucja pracująca społecz- 
nie winna jest społeczeństwu u któ- 
rego domaga się składek i świadczeń, 
Ścisłe, kontrolowane przez ludzi 
odpowiedzialnych, roczne sprawo?- 
dania, ogłaszane w prasie. A na 
sumieniu każdego Zarządu, leży obo 
wiązek domagania się takiej kontro 
li, żeby być czystym wobec społeczeń 
stwa. Inaczej, nietylko ten co robi 
nadużycia, ale i'reszta, dopuszczająca 
do tego i przez lenistwo, albo dla 
względów towarzyskich, nie reagu- 
jąca ostro na dyletancką i nieuczci- 
wą robotę, staje się odpowiedzialna 
wobec opinji publicznej. : 

Żadne względy na stosunki, ani 
uprzejmości towarzyskie nie powin- 
ny nikogo powstrzymać. Integralna 
uczciwość powinna dostatecznie u- 
zbroić każdego, kto dba o dobrą sła- 
wę instytucji w której pracuje, a 
tem samem i o własną opinję. Z róż- 
nych nadużyć dobrą wiarą „ludzką, 
szastanie groszem ubogiego jest jed- 
nem z najbardziej godnych potępie- 
nia. A zaniedbanie pilnowania tego 
grosza, brak poczucia odpowiedzial- 
ności, widzimy do czego prowadzi... 

Hel. Romer. 
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Czterech zabitych. 
BERLIN, (Pat). — Liczba ofiar eksplozji 

w kopalni Sofia—Jakob wzrosła do 4 zabi- 
tych. Z pośród pozostałych 8 rannych — 3 
walczy ze śmiercią. 
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Źródła dochodu dla Izb 
rolniczych. 

Jak się dowiaduje Ajencja „Isk- 
ra*, rada ministrów na posiedzeniu 
w dniu 17-ym b. m. uchwaliła projekt 
rozporządzenia Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej o nowelizacji obowiązu 
jącej obecnie ustawy o izbach roln.- 
czych. Uchwała ta stwarzę podwali- 
ny dla samorządu gospodarczego w 
zakresie rolnictwa, przewidując choć 
w bardzo skromnym zakresie dla izb 
rolniczych stałe źródła dochodu. 

Powołanie do życia izb rolniczych 
umożliwi zorganizowanie na szerszą 
skalę standaryzacji eksportu artyku- 
łów rolniczych przez stworzenie in- 
stytucji publicznej, w której kompe- 
tencjach leży m. i. opieka nad racjo- 
nalizacją produkcji i wywozu tych 
artykułów. 

Nowa ordynacja wyborcza prze- 
widuje ścisły związek izb z samorzą- 
dem terytorjalnym i dobrowolnemi 
organizacjami rolniczemi, dzięki cze 
mu będzie można uniknąć dwutoro 
wości w pracach nad podniesieniem 
rolnictwa. (Iskra). 

Rozporządzenie powołujące 
do życia organizację 

„Polski Eksport Naftowy”. 
Wczoraj nastąpiło ogłoszenie rozporzą- 

dzenia p. ministra przemysłu i handlu w 
sprawie przymusowej organizacji obrotu za 
granicznego olejem skalnym i produktatni 
naftowemi. 

W! myśl tego rozporządzenia została po- 
wołana do życia przymusowa organizacja 
dla zagranicznego obrotu handlowego 'w przy 

wozie i wywozie pod nazwą „Polski Eksport 
Naftowy”. W] ciągu 14 dni od ogłoszenia le- 

go rozporządzenia, a więc do dnia i fistopa- 
da, p. minister przemysłu i handlu zw>ła ze 
branie organizacyjne uczestników „Polskie- 
go Eksporlu Naftowego*, którymi są wszy- 
stkie znajdujące się na terytorjum Rzeczypo 
spolitej przedsiębiorstwa rafineryjne i gazo 

linowe, a z przedsiębiorstw kopalnianych te 
tylko, które eksportowałyby olej skalny. 

Należące do „Polskiego Eksportu Nafto- 
wego* przedsiębiorstwa rafineryjno-naftowe 
i gazołinowe będą obowiązane wydzielać dla 
eksportu z wytwarzanych produktów okre- 

ślony procent, którego nie mogą zbywać na 
rynku krajowym. Procent ten będzie ozna- 
czany co pół roku zgóry dla każdego pro- 
duktu osobno. 

Od chwili rozpoczęcia działalności „Pol- 
skiego Eksportu Naftowego*, wszelki obrót 
zagraniczny produktami naftowemi poza tą 
organizacją będzie wzbroniony. (Iskra). 

Przeprowadzanie rewizji 
osobistej przy egzekucjach. 

Przy egezekucji świadczeń pieniężnych, 
jeśli zobowiązany do płacenia nie wskaże 
dostatecznego majątku do pokrycia egzekwo 
wanej nałeźności, a jednocześnie istnieje u- 
zasadnione podejrzenie, że majątek taki 
ukrył, wolno przeprowadzającemu egzekucję 
dokonać rewizji osobistej przy sposobriości 
przeprowadzania rewizji domowej. 

Ogólne zasady przeprówadzania rewizji 
osołłstej zawiera rozporządzenie ministra 
spraw wewnętrznych, ogłoszone w ćniu 18 
bm. Według tego rozporządzenia rewizja 
osobista musi być zawsze paprzedzona wez- 
waniem do natychmiastowego wręczenia po 

Nowy kolos morski. 

  

Stocznia w Saint Nazaire wykańcza okręt 
„Super Ile de France* który wielkością i 
komfortem ma przewyższyć wszystkie >l- 
brzymy morskie, kursujące na szlaku Pół- 

Dzieje Kolegjum X. X. Pijarów w Lidzie. 
(Przyczynek do „„Monograjji miasta Lidy“). 

Pijarzy na terenie powiatu lidz- 
kiego ukazują cię już w początkach 
XVIII wieku w Szczuczynie. Jako 
datę powstania Kolegjum Szczuczyń- 
skiego — podaje w swojem „Biskup- 
stwie Wileńskiem* ks. Kurczewski— 
rok 1725, zaś „Przewodnik po Litwie 
i Białej Rusi* — Rouby wymienia 
rok 1726. M. Baliński i T. Lipiński 
w „Starożytnej Polsce* oraz Rouba 
w swym „Przewodniku po Litwie i 

Białej Rusi* mówią, że kolegjium za- 
łożyli Scypjonowie. Atoli jednak księ 
gi metryczne szczuczyńskiego kościo 
ła podają pod datą 14 maja 1719 r. 
O. Hieronima od św. Antoniego, su- 
perjora szczuczyńskiego kołegjum, ja 
ko pełniącego obowiiązki. 

Z powyższego widać, że już wtym 
roku dom szczuczyński istniał. Z ne- 
krologu zaś O. Hieronima od św. An 
toniego którego nazwisko, jak zresz- 
tą większość Pijarów tych czasów —- 

  

kryje skromność zakonna — widzi- 
my, że był on pierwszym superjorem 
nowej osady. / 
Jednakże kiedy nastąpiła fundacja 
wymienionego kolęgjum — trudno 
ustalić, gdyż brak do tego odpowied- 
nich danych. Kolegjum fundował Je- 
rzy Andrzej  Hlebicki-Józefowicz, 
wojski połocki (obligationes perpe- 
tuae —— o mszach fundatorskich — 
„pro def. Kl. M. D. Georgio Andrea... 
principali fundatore). Osada pijarska 
musiała już wcześniej istnieć, skoro 

w kronice parafjalnej zanotowano 
śmierć fundatora „die 9 febr. anne 
1718, Nie mogli natomiast fundować 
kolegjum Scypjonowie, gdyż dopiero 
3.IV 1742 roku nabywa dobra szczu- 
czyńskie Józef de Campo Ścypjon, 
marszałek nadworny, od wojewody 
mścisławskiego Massalskiego. Był 
więc dom pijarski w Szczuczynie już 
w roku 1718. 

Pierwszy superjor nowej placówki 
oświatowej O. Hieronim od św. An- 
toniego, Polak rodem z diecezji kra- 
kowskiej, ulubieniec fundatora rze- 
szowskiego kolegjum Lubomirskiego 
i jego przyboczny kapelan w czasie 
wyprawy wiedeńskiej, położył ogrom 
ne zasługi tak około zorganizowania 
nowej fundacji jak i spopularyzowe 
nia zakonu Pijarów na Litwie, a 
działalnością swoją zyskał sobie po- 
wszechną miłość i szacunek. (Liber 
def. Gracou „nomem nostrum coram 
illis ampliavit gentibus*). Po dłuż- 
szym pobycie na dworze kasztelana 
smoleńskiego Jana de Campo Scypjo 
na, gdzie był kapelanem, — w Szczu- 
czynie w r. 1784 żywot zakończył. 
Ża jego to sprawą, w rok niespełna 
po jego śmierci dotychczasowy jego 
protektor Jan de Camfo Scypjon, 
kasztelan smoleński i starosta bor- 
cianski, zaznajomiwszy się z wznios- 
łemi celami zakonu, wraz z małżon- 
ką swą Teresą z: Hlebickich i synem 
Józefem, strostą lidzkim i mukarow- 

  

  

nocnego Atlantyku. Ma on być spuszczony 
na wodę 19 października rb. Ilustracja na- 
sza przedstawia „Super Ile de France* w 
trakcie budowy. 

skim, aktem z dnia 1 sierpnia 1735 r. 
„dla pomnożenia chwały Bożej i re- 
ligijnej oświaty, tak ludu jak i mło- 
dzieży szkolnej, ufundował Pijarów 
na drugim końcu powiatu lidzkiego 
w miasteczku przedtem Błotno a od 
teraz Woronów nazwanem*. Prze- 
mianowanie nastąpiło w związku ze 
sprowadzeniem tamże żony Józefa 
de Campo Scypjona Wereny z Fir- 
lejów na Dąbrowicy i na jej cześć. 

Fundusz, mający wystarczyć na 
utrzymanie 12 Pijarów, składał się 
z placu w rynku pod kościół, klasz- 
tor i szkołę oraz 72.000 złp. w na- 
stępującym składzie: 1) 10.000 złp. 
opartych prawem zastawnem na fol. 
Osowie Łopocińskiej, zwanej tak od 
poprzedniego właściciela Aleksandra 
Ludwika Łopoty. 2) 5.000 złp. opar- 
tych na Ossowie Bielikiewiczowskiej, 
własności Samuela _Bielikiewicza, 
3) 10.000 złp. opartych na kahale 
w Różance, 4) 20.000 złp. opartych 
na Mereczu, 5) 5.000 złp. nigdzie nie 
lokowanych, pozostających narazie 
w ręku fundatorów, zobowiązujących 
się płacić 7'/, rocznie, a którą to su- 
me in bonis fundis lokować się zo- 
bowiązują. Nadto jako wykonawca 
testamentu ś. p. Wojciecha Stacewi- 
cza, swego przedtem dworzanina, 
„mocą danego sobie prawa* przydał 
fundator 22.000 złp., opartych pra- 
wem zastawnem na dobrach Radzi- 
woniszki, własności Antoniego Hoł- 
chowskiego. 

Pijarzy przyjmowali na siebie 0- 
bowiązek utrzymania szkoły i odpra 
wiania nabożeństw i mszy Św. za 
fundatorów. 

Akt fundacji potwierdził ks. Am- 
broży Wąsowicz, prowincjał na LŁit- 

WE L: EN S KS I 

Na remont wileńskiej 
katedry. 

WARSZAWA, (Pat). — W dniu 23 paź- 
dziernika r. b. o godz, 3p. p. w sali Filhar- 
monji w Warszawie odbędzie się akademja 
— koncert na rzecz odbudowy katedry w 
Wilnie przy łaskawym współudziale pp. Ire 
ny Dnubiskiej, Zotji Fedyczkowskiej, Hanki 
Ordonówny, orkiestry Filharmonji Warszaw 
skiej oraz połączonych chórów w zespole 
400 osób. 

Z okazji 83-ciej rocznicy 
śmierci Chopina. 

  

Ilustracja masza przedstawia kościół w 
'Drochowie nad Bzurą. Pochodzi on z XIII 
wieku i stanowi piękny zabytek stylu romań 
skiego. Zniszczony podczas wojny, odbudo- 
wany został staraniem Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości. W) kościele Dro- 
chowskim ochrzczony był Fryderyk Chopia. 

  

siadanych przy sobie pieniędzy, walorów ; 
wartościowych przedmiotów, Jeśli zobowią- 
zany do płacenia nie uczynił zadość takiemu 
wezwaniu — wówczas wolno przeprowadza- 
jącemu egzekucję dokonać rewizji osobistej 
która polega na przeszukaniu ubrania zobo- 
wiązanego do płacenia. Rewizja osobista mu 
si być przeprowadzona z zachowaniem na- 
leżnych względów dla osoby rewidowanej. 

Rewizji osobistej u kobiel mogą — w 
myśl rozporządzenia — dokonywać jedynie 
kobiety upoważnione do tego przez władze 
egzekucyjne. 

Jeśli zobowiązany do płacenia, chcąc 
uniknąć rewizji osobistej usiłuje naprzykład 
opuścić mieszkanie wolno przeprowadzają- 
cemu egzekucję przeszkodzić temu przy po- 
mocy organów bezpieczeństwa publicznego. 

Rozporządzenie wchodzi w życie w 14 
dni po ogłoszeniu. 

Dwa wyroki śmierci. 
WARSZAWA, (Pat), — Sąd Okręgowy w 

Pińsku na sesji wyjazdowej w Brześciu nad 
Bugiem rezpatrywał sprawę niejakiego Ja- 
na Krawczuka, mieszkańca wsi Dobra Wola 
w pow. łuninieckim, za dokcnane przezeń li 
ezne napady rabunkowe i morderstwa. 

Sąd skazał Krawczuka na karę Śmierci 
przez powieszenie. Obrona wniosła do Pa- 
na Prezydenta prośbę o ułaskawienie. Zaz- 
naczyć należy, że Krawczuk przed 6 laty 
skazany zestał na dożywotnie więzienie za 
napad rabunkowy, „jednak Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej, korzystając z prawa łaski 
wyrok zamienił mu na 4 lata więzienia. Pa 

edbyciu kary Krawczuk począł znów graso 
wać w pow, łuninieckim brzeskim i t. d. 

ŁUCK, (Pat). — Wyrokiem Sądu Okrę- 
gewego w Łudku na sesji wyjazdowej w Ko 
wlu został skazany na karę Śmierci przez 
powieszenie Wiegera Włas, lat 21, za udział 
w bandzie dywersyjnej. P. Prezydent Rzeczy 
pospolitej w drodze łaski zamienił karę 
śmierci na dożywotnie więzienie. 

Huragan spowodował 
wykciejenie pociągu. 

BERLIN, (Pat). — Wpobližu Halle wy- 
darzyla się katastrofa kolejowa. Mianowicie 
lokcmotywa pociągu osobowego na przejež 
dzie kclejowym zderzyła się z autobusem. 
Właściciel autobusu oraz jeden pasażer po- 
nieśli śmierć, 9 innych pasażerów odniosło 
ciężkie rany. 5 z pośród nich walczy że 
śmiercią. Wiypadek nastąpił wskutek złego 
funkcjonowania mechanicznej zapory, usz- 
kodzonej przez wczorajszy huragan.   

wę i Koronę, w Górze dnia 17 paź- 
dziernika 1735 r. W roku następnym 
nową osadę objęli: ks. Jan Bogucki 
—gospodarz przełożony — superjor 
i ks. Teodor Borkowski, kaznodzieja, 
administrator parafji i nauczyciel. 
Wymienieni zastali kościół parafjal- 
ny, objęli go w zarząd i otworzyli 
szkołę. Pomieszczenie dla siebie i 
dla szkoły znaleźli w dawnej ple- 
banji. ‹ 

W: myśl aktu fundacji — wyzna: 
czono plac pod zabudowania klasz- 
torne i kościelne. Kościół parafjalny, 
jaki zastali Pijarzy, musiał być bli- 
ski upadku, skoro planowano budo- 
wę nowego. 

W ciągu sześciu lat stanęły bt- 
dowle gospodarskie i  kolegjum, 
wszystkie z drzewa. W latach 1742— 
45, za rządów ks. Hipolita Żeglickie- 
go, wznieśli Pijarzy kościół pod we- 
zwaniem Św. Trójcy. Na budowę, za- 
pewne tego kościoła ściągnięto 2.000 
złp. z funduszu stecewiczowskiego, 

bowiem prawo zastawne na miąstecz 
ko Szczuczyn, nazwane Wielkiem, 
dane Pijarom w r. 1743 i dokument 
na przyznanie tego prawa wymieniają 
już tylko 20.000 złp. ofiary Ś. p. Woj- 
ciecha Stacewicza. 

O sumę stecewiczowską spadko- 
bierca Wojeiecha Stecewicza—Adam 
Stecewicz, wytoczyt proces Pijarom, 
który zakończył się polubownie. Pi- 
jarzy zobowizali się do jednej jeszcze 
mszy tygodniowo i utrzymywania 
stale na własny koszt jednego ucznia 
z rodziny Stecewiczów, który to obo- 
wiązek wypełniali aż do kasaty za- 
konu. 8 ; 

- Stan materjalny nowej osady mu- 
siał być kwitnący, skoro mimo wy- 

Nr. 241 (2483). 

LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Ginie świat marzeń sztubackich. 

Przypomnij sobie, przyjacielu, lekturę 

swej „młodości, gdy głowę zdobiłeś piórami: 

a u pasa wieszałeś skalpy bladych twarzy. 

Przypomnij „Porwaną  siostrę* kapitana 

Mayne Reide'a, przypomnij wspaniałego bla 

giera Karola Maya, który pisał jakoby swe 

grubachne powieści, siedząc w ciupie za zbyt 

nie przejęcie się prawem prerji. 

„Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam, 

oczy mam pełne łez...* 
KR 

Hiszpanscy  conguistadonzy mieli rację, 

gdy nazwali krainę, leżącą obecnie na ро- 

graniczu Argentyny, Boliwji i Paragwaju — 

El Gran Chaco, czyli Wielkim Stanem. Li- 

czy ona około siedmiuset siedemdziesięciu 

tys. klm. kwadratowych. Przecina ją parę 

rzek, jak Paragwaj z potężnym dopływem 

Pilcomayo — tajemniczą, do dziś dnia ma 

ło zbadaną rzeką, biegnącą po opuszczeniu 

stoków Andów przez tereny błotniste, za- 

bagnione, krółestwo moskitów, Indjan i dzi- 

kich zwierząt. Dalej od jej brzegów ciągną 

się rozległe nieobjęte stepy, które w porze 

deszczowej zmieniają się w huczące morze, 

w czasie suszy zaś pokrywa je żółta zesch- 

nięta trawa. Wi okresie żaru ginie niejeden 

strumień, uduszony w tych rozległych tere 

nach, niejedno jezioro zmienia się w słone 

bagnisko, ziemia pęka od gorąca, wszelkie 

życie zamiera. Zwierzę i człowiek uciekają 

ku bagnom i rzekom, gdzie rozciągają D 

tajemnicze rozległe wyśnione lasy podzwrot 

nikowe. 

Ciemne splątane puszcze wabią nas zdaw 

na ku sobie. Z siekierą czy nożem w ręku 

torujemy sobie drogę w gęstwin:e, tniemy, 

splątane ijany, przedzieramy się przez gę- 

Ste poszycie. Półmrok zielony ołacze nas 

ze wszystkich stron. Aż nagle w przeciętym 

otworze błyska szeroka tafla rzeki, a po 

  

KINA I FILMY 

„CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEM*. 

(Helios). 

3 Film o wielkiej trešci, poruszający zagad 
mienia i dziś jeszcze aktualne, mimo, że wie 

le zieleni już nad niemi porosło od tych 
dni w których rozbrzmiewały potężnie i 
tragicznie. Rzecz się dzieje w rok po wojnie 
światowej i cały dramat pełen jest myśli 
bardzo pacyfistycznych, trzeba przyznać, 
że wyrażonych bez niepotrzebnego natręct- 
wa, choć może nie najsubtelniej. Jest iu 
splot tragicznych, bardzo tragicznych kon- 
fliktów bohatera, który zabił może niepo- 
trzebnie, może mogąc się bez tego obejść, 
człowieka na wojnie i teraz nie może zna- 
leść spokoju. Spowiada się w rocznicę za- 
warcia pokoju i uzyskuje od księdza po 
twierdzenie swego postanowienia — wyjazdu 
do rodziny zabitego i próby wynagrodzenia 
im straty. 

Przybywa tam i oto następuje szereg sy- 
tuacyj o niesłychanie dramatycznem napię- 
ciu, rozwiązanych zadawalająco artystycz- 
nie. : 

Wszystko to jest ciekawe i niepowszed- 
miej miary jako dramal. Jako film jest sla- 
be. Oczywiście ciąży na tem teatralność te- 
matu, a także pierwowzoru, którym jest 
sztuka sceniczna Edm. Rostanda. Conajmniej 
połowa, jeśli nie trzy czwarte wagi tego co 
się tam dzieje, spoczywa w djalogach. One 
swoją treścią pokrywają jeszcze jako tako, 
nader słabą formę filmu w którą zaopatrzył 
go, jego reżyser Lubitsch. Zrobił on co mógł 
aby tę treść obciążyć tą samą naturalistycz- 
ną manierą, która go zawsze cechuje. Nie 
umiał powstrzymać się np. od paru głupich 
wstawek charakterystycznych kolidujących 
z powagą treści. Słowem subtelny i pełen 
tragizmu temat mocno skoszlawił, galijeki 
esprit deformując germańską ciężkością. Je 
śki pomimo to, niektóre sceny i sytuacje wy 
wierają tak b. silne wrażenie, to wcale nie 
jest „winą“ p. Lubitscha. 

Dzieęki pewnej dyskrecji (Rostanda), 7 
którą „pacyfizm tu jest lansowany, nie szko 
dzi ta tendencja, bardzo, artyzmowi filmu, 
przeciwnie zdolna jest poruszyć b. zatwar: 
działego w swojej krwiożerczości i napastli 
wiości zwolennika wojen. Dla nas, w Polsce, 
jest to właśnie, dosyć obojętne. Niema мп 
nas militarystėw lart pour Lart. Jesteśmy 
pacyfistami najbardziej niewątpliwymi. Je- 
Śl kiedykolwiek schwycimy za broń, to tyl: 
ko dla obrony naszego największego dobra 
— wolności. Dlatego też przejmuje nas tyl- 
ko sam bezpośredni dramat bohaterów ten- 
dencję z łatwością pomijamy. (sk.) 

   

  

datków na izabudowania gospodar- 
skie, kolegjalne i budowę kościoła 
Kolegjum rozporządzało gotówką i 
to znaczną, wypożyczając Michałowi 
Narbutowi, rotmistrzowi i pisarzowi 
grodzkiemu lidzkiemu 10.000 złp. o- 
partych prawem zastawu na Регс- 
peczycach. Równolegle z rozwojem 
materjalnym szła zapewne  działal- 
ność oświatowa. 

I tak, od r. 1736 prowadzili Pi- 
jarzy już szkołę początkową a w na- 
stępnym roku były już w niej klasy 

wyższe, a w trzecim Retoryka czyli 

podczas ówczesnej mowy — klasa 

najwyższa. : 
W odległych od Werenowa Gie- 

ranonach utrzymywali Pijarzy przy 
pomocy tamtejszego proboszcza szko 
łę parafjalną. 

W Werenowie mieścił się rów- 
nież oddział teologji moralnej, prze- 
znaczony dla kształcenia młodzieży 
pijarskiejj skąd następnie został 
przeniesiony do Szczuczyna. 

Byt tych szkół został poważnie za 
chwiany przez Jezuitów, którzy w 
toczącym się z Pijarami sporze, uzy- 
skali od Augusta III dekret z dnia 
28.III 1738 r. zamykający i znoszący 
szkoły pijarskie „w Wilnie; Błotnie 
i Gieranonach“. 

Oparli się jednak temu Pijarzv, 

powołując się na Breve Klemensa 
XII „Nobis quibus* z dn. 1.V 1781 r. 

atoli w zawartej później z Jezuitami 
ugodzie w Nieświeżu zrzekł się utrzy 
mywania szkoły w Wilnie, poprze- 
stając jedynie na konwikcie; ocalały 
natomiast wszystkie inne szkoły pi- 
jarskie. ! 

Bliższych źródeł do dziejów szko- 
ły i kollegjum w Werenowie brak. 

  

niej płynie w canoa ciemny długowłosy Iu- 

djanin. 

Nie, przyjaciele to nie 

opowieści kochanego Mayne Reide'a, ło nie 

bajania Maya. Trzysta pięćdziesiąt tysięcy 

Indjan zamieszkuje sbszar Gran Chaco, ko- 

czuje z miejsca na miejsce, rozbija swe skro 

mne toldos, poluje na tapiry, na kroksdy- 

le — yacare, na wszelką zwierzy która 

je może wyżywić. Wyparci z żyznych oko 

Не przez Biełego Zdobywcę scuron'bi się 

Indjanie w el Gran Chaco, by u żyć spokoj 

wedle obyczajów przod- 

ków, wedle wołających w piersi instynktów. 

książka, to nie 

        

nie i szczęśliwie, 

  

W 1926 r. polski podróżnik, Mi 

Fularski, miał wywiad z paragwajskin: mi- 

nistrem wojny, p. Luizem A Riartem. O 

Gran Chaco mówił minister w te słowa: 

*czysław   

    

    
   

Sprawa Gran Chaco ciągnie się od wie- 

lu lat i przechodzi rozmaite @ Istota 

sporu połega ma tem, że Boliw ragnie 

przesunąć swą granicę jak najdalej na ;o- 

łudnie my zaś — na północ. Jednak d- 

niczych przeszkód do pokojowego załatwie 

nia sprawy miema, gdyż chodzi o obszary 

przeważnie puste, a obie strony pragną о- 

statecznie uregulować swe granice. Nie pr 

puszczam, aby z tego powodu miało przy 

do konfliktu zbrojnego. 

Tak było w 1926 r. Dziś odkryto w Gran 

Chaco bogate pokłady mafty, dziś wtrąciły 

się w sprawy Wielkiego Stepu J. K. M. Do- 

lar i J. K. M. Funt Sterling. Wojska Parag 

waju i Boliwji wystąpiły przeciw sobie i tłu 

ką się gdzieś tam w przepaścistych pustych 

obszarach. 

    

Komu przypadnie Chaco trudno dziś je 

szcze przesądzić. Lecz w każdym razie Bia- 

ły Zdobywca anektuje Wielki Step. Wkrótcz 

szyby naftowe będą złotem źródłem dl: 

jednego geldmachera, przyniosą rado. 

gactwo niejednej rodzinie. 

nie- 

bo 
   

  

Lecz wy, dzielne plemiona czerwone, wy 

Languasi, Tobasi, Guato, Matco, Lule, Guay 

kuru — wywszyscy pierwotni władcy tego 

lądu będziecie musieli ustąpić, Dla was nie 

ma już miejsca na wielkim lądzie amery- 

kańskim; tereny waszych polowań zawiera- 

ją gdzieś wgłębi naftę. Idźcie dalej, ustępuj 

cie — dla waszych łowów pozostały już tyl- 

ko obszerne stepy Włiielkiego Ducha, które- 

go wy nazywacie Tupa. 

ko w * 

Więc spałmy kapitana Mayne Reida'a 

spalmy Karola Maya, spalmy książki naszej 

młodości. One wszystkie zbyt głośno krzy- 

czą o krzywdzie, o niesprawiedliwości, jaką 

wyrządził Biały Zdobywca czerwonym dzie 

ciom Tupa, swym braciom na języku, lecz 

nie w sercu. 

W. Toll. 

* * * 

ASSUNCION (Paragwaj). (PAT), — 28 
tysięcy byłych wojskowych rosyjskich, za- 
mieszkałych poza granicami Rosji Sowiee- 
kiej zgłosiło swój udział w walee z Boliwją 
po stronie Paragwaju. Wojskowi ei posia- 
dają własny ekwipunek wojskowy i własne 
dowództwo. Domagają się oni od rządu pa- 
ragwajskiego po ukończonej wojnie przy- 
działu bezpłatnych terenów w pasie pogra- 
niecznym z Boliwją eelem utworzenia spec 
jalnych osiedli o charakterze rolniczo — mi 
litarnym. Zgłoszenie to podpisał płk. Dwoj 
czenko. Będzie cno przedmiotem rozważań 

, tutejszego sztabu generalnego. 

  

Usuwa ZMARSZCZKI, 
zapobiega tworzeniu się no- 
wych, utrzymuje czystą, gład- 
ką cerę i nadaje jej świeży 

młodzieńczy wygląd 

Krem ABARID 
Perfection. 

Sprzedają pierwszorzędne perłumerje 
i składy apteczne. 

  

Natomiast ks. Józef Wojszwiłło, 
ostatni rektor kollegjum lidzkiego tak 
pisze w swoich, nigdzie dotąd nie 
wydanych „Wspomnieniach domku 
pijarów lidzkich'*': 

„Niewiadomo jak liczną była szko- 
ła, jacy do niej uczęszczali ucznio- 
wie. Nie było księgi wpisowej przy- 
bywających, niema więc śladu, kto 
mianowicie tutaj się ćwiczył w naue 
kach. Żadnych zabytków, żadnego 
nawet odgłosu. Sława tej szkoły uci- 
chła już na zawsze. Niema żadnych 
pamiątek rażących oczy widza z ca- 
łego pobytu Pijarów w Werenowie- 
Zapomniano już całkiem, że tu kie- 
dyś mieszkali. Jedynym zabytkiem 

są pijarskie ołtarze N. P. Łaskawej 
i św. Józefa Kalasantego w tutejszym 
kościele werenowskim. W roku 1840 
gdym wspomniał o werenowskich Pi 
jarach światłemu tamecznych okolic 
sąsiadowi p. hr. Wawrzyńcowi Put- 
kamerowi, zdziwił się niezmiernie ta 

wiadomością „z zaręczeniem, że nigdy 
nic o nich nie słyszał i prosił o ich 
dzieje na piśmie. Tak to wszystko 
prędko grzebie się i ginie w przepa* 
ści zapomnienia. 

Miał więc powiat lidzki na swych 
krańcach szkoły, nie było natomiast 
żadnej w samej Lidzie, siedzibie po” 

wiatu, choć była Lida podówczas 
jednem z większych miast W. Ks- 
Litewskiego, bo konstytucja z r. 1776 
kasująca ustrój miast oparty na pra” 
wie magdeburskiem, wśród jedenastu 
największych miast pozostawiła 89 

i Lidzie. 

  

(Dok. nast.)    
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Na tropie zbrodni. 

W. dniu 16 bm. posterunek polieji w mia 
steezku Łuczaj pew. postawskiego zaałarmo 
wany został wiadomością © ujawnieniu w 
krzakach wpobliżu jeziora Łuezajka zwłok 
mieznanego osobnika z oznakami nienatural- 
nej Śmierci. 

Na miejsce wypaćku niezwłocznie wyde- 
iegowano dwóch policjantów, którzy wszczę 
M dochodzenie. 

Głowa zmarłego była w sińcach, ezało i 
wargi porozcinane jakiemś tępem  narzę- 
aziem. W. wyniku dochodzenia zostało 

stwierdzono, że są to zwłoki m-ca pobli- 
skiego zaścianku Zienkowo Emanuela Gołu 
bhowa. Ustalono również, że przed dwoma 
dniami Gołubew brał udział w bójce, która 
wywiązała się podezas zabawy w mieszkaniu 
niejakiego Andrzeja Łukaszonka w Łuczaju. 
Zachodzi przypuszezenie, że Gołubow został 
zamordowany pedezas bójki i sprawey jego 
śmierści cheąe ukryć przestępstwo wywieźli 
pokryjomu zwłoki z miasteczka i sehowali 
je w krzakach, w miejscu nieuczęszczanem. 

(e). 

Udaremniony napad bandy rabunkowej 
na folwark. 

Jeden bandyta zabity. 

Funkejonarjusze P. P. w drodze poni- 
mych informacyj zdołali dowiedzieć się, iż 
na fotwark Trzebino położony niedaleko gra 

nicy w rejonie Kozdrowicz płanuje się na- 

pad rabunkowy. 

Niezwłocznie wysłano patroł Р. P., kóry 

zauwsżył kilku osobników zbliżających s 

do zabudowań fołwarku. Na wezwanie pol 

jantów esobniey rzucili się do ucieczki. Gdy 

  

na rne wezwanie nie zatrzymali się, 
oddano w ich kierunku kiika strzałów rewol 
werowych, na które bandyci również odpo- 
wiedzieli strzałami. Wi wyniku strzelaniny 
został zabity niejaki Dymitr Miehnikiewiez, 
b. dywersani i znany w okolicy bandyta, — 
Michnikiewicz był poszukiwany przez wła- 

  

—— 70 ASS 

Nieśwież. 
Sprawozdawcze zebranie poselskie. 

W. dniu 16 bm., odbyło się w Ni 
atywy Rady powiatowej BBWR., 

zebranie poselskie. Wielka sała 
tu mieświeskiego nie mogła zmieś- 

kich zebranych. 

И zebraniu wzięłi udział pp. senatoro- 

wie K. Rdułtowski, prezes nowogródzkiej 

Grupy regjonalnej posłów i senatorów, i ©; 
oraz pp. posłowie P. Kuruś i G. Szy 
Przewodniczył prezes Rady powia 
IR. poseł G. Szymanowski. 

W] zagajeniu prezes G. Szymanowski wy- 

sunął główny cel. jaki przed współczesnem 

   

  

    

  

  

   manows. 

      

pokoleniem obywateli stoi — odbudowa + 

ugruntowanie mocarstwowości państ pol- 

skiego, następnie zobraziował wyjątkowo 

trudne warunki w jakich dokonywa się od- 

budowa. scharakteryzował role w dziele od- 

budowy z jedenj strony członków parlamen- 

du, a z drugiej pozostałych obywateli, wresz 

cie zakończył, że przy uświadomieniu sobie 

«zarówno celu, jak i ról przypadających przy 

jego osiąganiu, wzajemny stosunek wyboc- 

sów i wybranych ułoży się właściwie. „ 

Następnie p. senator Rdułtowski wygło- 

sił referat o sytuacji w rolnictwie. W refe- 

racie p. senator Rdułtowski zobrazował po 

Htykę gospodarczo-rolną w ciągu ostatnich 

trzech lat, szczególniej uwzględniając zarzą 

„dzenia mające na celu ochronę producji ro- 

<dzimej przed obcym zalewem z jednej stro 

ny, z drugiej — te Środki, jakie były przez 

rząd przedsięwzięte celem zarówno utrzyma 

mia i rozwoju naszego eksportu płodów rol- 

mych, jak i potanienia kosztów produkcji. 

Specjalne działy w swym referacie p. se 

mator poświęcił zagadnieniu zniżki cen na 

produkty przemysłu  skartelizowanego, i 

„ostatnim dekretom Prezydenta Rzeczypospo 

łitej, mającym na celu dalsze wzmocnienie 

„ochrony ' warsztatów rolnych przed niszczą- 

<symi skutkami kryzysu. 

Na zakończenie p. senator wzywał rolni- 

dów do organizowania się i do większej 

zwartości w łonie jedynej na terenie orga- 

mizacji rolniczej, do wzajemnego wspiera- 

mia się i do jak najdalej posuniętych oszczęd 

mości. 

W dyskusji pierwszy zabrał głos p. 2. 

Domański, redaktor wychodzącego w Nieś 

wieżu tygodnika „Wspólna Sprawa” o cha- 

sakterze wybitnie narodowym. P. Domań- 

ski będący przedstawicielem nielicznej aa 

*erenie powiatu, ale nie przebierającej w 

<środkach opozycji, miał zadanie nie łatwe, 

bo musiał, by dogodzić swym przełożonym, 

szukać dziury w całem. A nie będąc w sta- 

mie, a może i w obawie przed referentem, 

«mie poczynił żadnych zarzutów referatowi, 

tylko podług znanej recepty Stronnictwa 

Narodowego, znajdującej się w poufnych 

«okólnikach tegoż stronnictwa, odczytał z 

kartki mnóstwo pytań pod adresem posłów 

z Bloku pytań mających rzekomo skompro- 

amitować i zdruzgotać Blok, a podanych, na- 

swiasem mówiąc, bez żadnego związku logi- 

=znego. Było tam i o niezwoływaniu Sejmu 

-w czasie ferji letnich i o konstytucji, o Obo- 

zie Wielkiej Polski na Pomorzu i o emery 

turach, © nieusuwalności sędziowskiej i v 

mowym ustroju szkolnictwa, o kartelach i o 

braku idei pnzewodniej w Bloku i wiele in- 

«ych kwestyj. 

W| odpowiedzi p. Domańskiemu zabierał: 

sgłos: senator Jeleński, p. Lopuski, poseł Ku 

suś i senator Rdułtowski, dając wyjaśnienia 

ma poszczególne pytania. 

Na zakończenie zabrał głos poseł Szyma- 

ańowski udzielając odpowiedzi p. Domańskie 

smu na ie pytania które nie były poruszone 

mrzez przedmówców, i w końcu, w formie 

przystępnej, zdefinjował różnicę zasadnicz. 

«między ideologją Stronnictwa Narodowego a 

śdeologją Bloku Bezpartyjnego. 
Po wyrażeniu w imieniu zebranych przez 

(prezesa Szymanowskiego p. senatorowi 

  

dze sądowo-śledcze. 

Za reszłą zarządzono peścig. (ej. 

Rdułiowskiemu podzicfkowamia zu referat, 
zebranie, które trwało około czterech godzin   

zostało zamknięte. 

Orany. 
Koło Przyjaciół Strzelca. 

Dnia 8 bm. w m. Oranach zorganizowało 
się Koło Przyjaciół Związku Strzeleckiego, 
które postawiło sobie za zadanie przyjść z 
pomocą materjalną moralną miejscowe- 
mu Oddziałowi Związku Strzeleckiego. Prze 
wodnictwo Koła objął wójt gminy p. Żyż- 
niewski pozatem do Koła weszli przedstawi 
ciele miejscowego społeczeństwa, wojska i 
Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Na zebraniu w tym: dniu omówiono 
przy udziale instruktora vos ty pozaszkol 
nej p. Aluchny Edwarda najbliższe zadania 
pracy kulturalno-oświatowej zególniej wy 
chowania obywatelskiego w świetlicy Oddzia 
łu Związku Strzeleckiego. 

Do współpracy w tej dziedzinie stanęl: 
przedewszystkiem nauczyciele pp. Krasowski 
Nikodem, Michnowicz Stefan, Maścianica Jó 
zef, Wieliczko Czesław i inni. Świetlica 
Związku Strzeleckiego ma stać się ośrodkiem 
kulturalnym w m. Oranach, gdzie znajdzie 

się stutomowa bibljoteka ruchoma z Inspek 

toratu Szkolnego, dostępna dla każdego о4- 

czwwającego potrzebę czytełnictwa, gdzie w 

każdą niedzielę będą się odbywać ciekawe 

pogadanki i wykłady dla Strzelców i ich 

sympatyków, wreszcie gdzie będzie można 

przejrzeć gazetkę codzienną tygodnik i t. p. 

Z pogranicza. 
ŚMIERĆ W. UTARCZCE Z POLICJĄ. 

BRZEŚĆ n/B. (Pat). — W dniu 17 bm. 
na patrcl policyjny na pograniczu pow. ko- 
sowskiego i łuninieckiego, około wsi Pisz 
czaniey natknął się poszukiwany oddawna 
przez władze policyjne Dymitr Miehnikie- 
wiez. Wiezwany do zatrzymania się Mich- 
nikiewicz poezął strzelać do policji, wskutek 

czego patrol użył broni palnej. W; ezasie wy 

miany strzałów Michnikiewicz został postrze 

lony w następstwie czego zmarł. Jak wyni- 

kało z kierunku drogi Michnikiewiez usiło- 

wał przedostać się do Rosji Sowieekiej, — 

chcąc zaś zyskać sobie uznanie z tamtej stro 

ny postanowił w drodze zamordować paru 
poliejantów. 

   
    

  

    

SKAZANIE „UCZNIÓW! POLAKÓW. 

Z pegranicza donoszą, iż sąd powiatowy 

w Wiłkomierzu skazał dwóch uczniów Pola 

ków Piotra Krzesińskiego lat 19 i Olgierda 

Łubianowicza lat 18 na 3 miesięce aresztu 

za należenie de zakonspirowanej organiza- 
cji p. n. ,Odrodzeni Filomaci*. 

Towarzystwo to, wzorowane na organiza- 

cji wileńskiej z czasów Zana i Mickiewicza 

prowadziło intensywną działalność wśród 
młodzieży polskiej i litewskiej. 

Krzesiński i Łubianewiez byli organiza- 
torami „Odrodzonych Filomatów*. 

Według zdania naczelnika powiatu oraz 

litewskich władz szkolnych prowadzili oni 

szkodliwą działalność wśród młodzieży oraz 

występowali aktywnie przeciwko władzom 

litewskim. — Sąd jednak nie dopatrzył się 

w ieh działalności ceeh wystąpień antypań- 
stwowych i skazał jedynie za należenie do 
niedczwołonej organizacji szkolnej. 

PRZYGODA ŁITEWSKIEGO SAMOLOTU. 

Z pogranicza donoszą, iż w ub, niedzielę 

patrol sowieckiej straży granicznej w rejo- 
nie Dryssy ostrzelał ogniem karabinowym ja 
kiś obey samolot. 

Skutkiem Gbstrzału kilka kul  przebiło 
skrzydła samolotu zaś jedna przebiła motor, 
wobec: czego samolot był zmuszony do lądo 
wania, koło wsi Stojki. 

Był to — wojskowy aparat litewski który 
wyleciał z Jezioros i dzięki mgle znalazł się 
na terytorjnm sowieckiem. 

EI III ES ES 

Olbrzym i jego „połowa”. Zmiany w podatku 
ryczałtowym. 

Władze skarbowe zarządziły, iż przed 
biorstwa Randłowe pociągnięte do opłacania 
eryczałtowanego podatku przemysłowego w 
smyśl rozporządzenia z dnia 4 litego r. b., k 
wych przeciętny obrót towarami podleg: 

ani scalonemu podatkowi przekracza sto 
sunku rocznym 75 proc. ogólnego obrotu za 
data podatkowe 1928, 1929 i 1930 względnie 
1929 — 1930, je: w 1928 r. przedsiębiorst 

«wo nie było prowadzone, będą wykreślone z 

   

     

    

    

  

aurzędu z pośród przedsiębiorstw, opłacają 
<ych zryczałlowany podatek, — ой ата 1 

Aipca 17. b: 

    

    
   

        

> podalku, poczynaj. 
tnej 15 października r. b. 

» będzie wezwanie do 
a podalek przemysłowy 

od 1 lipca r. b. 

iębiorstwa op- 
do 30 cze 

lowa- 

r. podatek 
dach ogó! 

ad obroiu poczynaj. 

Wspomniane wyżej prze 
dącają: 1) za czas od 1 styc 
«a r. b. włącznie pierwsze r 
mego podatku, 2) od 1 lipe 
przemysłowy od obrotu r 
mych od obrotów osiągniętyc > sprzedaży 
towarów, nie podłeg: ch scałonemu po- 

«dłatkowi. oraz od obrotów osiągniętych =* 
sprzedaży posiadanych w dniu 1 lipca r. b. 

    

     

   

    

    

      

"zapasów artykułów podłegających scalone- 

emu podatkowi. 

Przesyłki „Zeppelinem*. 
Wileńska Dyrekcja Poczi otrzymała wia 

«domość, iż najbliższy odlot sterowca „Hra- 

bia Zeppelin* do Ameryki Południowej na- 
słąpi w dniu 24 pažd r. b. Sterow- 
-cem tym można przesył: kłe i poleca 
ne listy, kartki, druki, próbł papiery han 
«dłowe za pośrednictwem wszystkich urzędów 

     

    
  

     

  

ara przybyła przed paru 

dniami do Brukseli. 

pocztowych w Polsce do Argentyny, Boliw- 
ji, Brazylji, Chile, Paragwaju, Peru i Urug- 
waju. Opłata przesyłek wynosi 3—3,50 zł. za 

a gramów. Przesyłki przeznaczone 20 
sterowcem „Hrabia Zeppelin“ mu 

szą być oznaczone uwagą: „Mit Luftschiff 

Graf Zeppełin*. 

   

     

   

  

ulicy Bagatela w Wiarszawie ot- 

warta została wystawa pamiątek lotniczych 

po Ś. p. por. Żwirce i inż. Wigurze. Oprócz 

licznych pamiątek osobistych, nagród spor 

towych ' fotografi. główna uwagę zwraca 

j ameloty, na których bokaterscy lotnicy 

      

WILENSAKI 

Wystawa pamiątek po Ś.p. Žwirce i Wigurzė. 

  

odnieśli sukcesów. 
Thustr. nasza przedstawia na 

szym planie słynny ju 
cie aparat RWD 6 

którym lotnicy odn 
lenge'u w 

pierw- 
Ś na całym & 

i sam jak ten, 

         

   

  

   
      

SPORT. 
Znów pominięto Wilno! 

Terminarz mistrzostw Polski w 
lekkiej atletyce na rok 1933 przyniósł 
sportowcom Wilna niemiłą niespo- 
dziankę. 

A więc czytamy. iż mistrzostwa 
zimowe w hali (4 i 5 lutego) rozegra 
ne zostaną w Poznaniu lub Przemyś- 
lu. Następnie bieg naprzełaj dla pa- 
nów 23. IV w Poznaniu. Bieg Naro- 
dowy 3. V. w Warszawie, mistrzostwa 
główne dla panów 8 i 9 VII w Byd- 
goszczy a dla pań 15 i 16. VII w Kró- 
lewskiej Hucie. 20, VIII odbędzie się 
pięciobój panów w Białymstoku i trój 
bój pań w Łodzi, 27. VIII bieg 3 klm. 
z przeszkodami w Krakowie i mara- 
ton w Wilnie, 23 i 24. IX dziesięcio- 
bój w Warszawie, 24. IX. pięciobój 
pań we Lwowie i 1. X. chód 50 klm. 
w Łucku. 

Z powyższego terminarza widzi- 
my, iż Wilnu przypadł bieg maratoń- 
ski, konkurencja wysoce wartościowa 
pod względem sportowym, lecz nie- 
popularna, nie widowiskowa i nie 
mogąca liczyć na sukces propagando 
wy. 

Jak wiemy Wilno w lekkiej at- 
letyce Polski zajmuje poważne stano 
wisko. W tegorocznej punktacji mi- 
strzostw lekkoatletycznych 3 baon 
sap. Wilno zajmuje czwarte miejsce 
dystansując takie kluby jak Cracovia, 
Pogoń, Warszawianka, Stadjon a ule 
gając jedynie Warcie, Poznań i War- 
szawie: AZS oraz Polonia, 

Zdawałoby się, iż powyższy wy- 
czyn powinien zwrócić uwagę. PZLA 
na sport wileński, który o własnych 
siłach zdołał utorować sobie drogę ku 
mistrzostwom. Należało więc przyz- 
nać grodowi Gedymina konkurencję 
bardziej urozmaiconą i atraktcyjną 
niż maraton. 

Dotychczas Warszawa miała mo- 
nopol na organizację mistrzostw głó 
wnych. Obecnie będąc przesycona im 
prezami lekkoatletycznemi w przysz 
łym roku — mecze z Belgją, Czecho- 
słowacją i Austrją — łaskawie raczy- 
ła ustąpić główne mistrzostwa pań i 
panów Bydgoszczy i Królewskiej Hu- 
cie. 

Powierzenie organizacji mistrzo- 
stw głównych danemu okręgowi, po- 
winno być uwarunkowane dwoma 
względami. Primo — wysokim pozio 
mem sportu w danym okręgu i w tym 
wypadku jest to zaszczytne wyróżnie 
nie, — secundo: względami propagan 
dowemi, by wciągnąć jak najszersze 
masy w orbitę zainteresowań sporto- 
wych. Ani Bydgoszcz, ani Królewska 
Huta nie odpowiadają tym warun- 
kom, 

Jeżeli mowa jest o poziomie lekkiej 
atletyki, to Wilno znajduje się na 
czwartem miejscu i ma 117 pkt. wów 
czas gdy kluby Śląskie nie zdobyły 
nawet setki. Bydgoszcz zaś w lekkiej 
atletyce wogóle nie ma nic do powie- 
dzenia. W tym więc wypadku W:lno 
ma pierwszeństwo przez w. w. okrę- 

gami. 

Uwzględnijmy teraz argument pro 
pagandowy. Na Śląsku lekka atlety- 
ka zyskała już dostateczną popular: 
ność, a zresztą PZLA projektuje tam 
urządzenie zawodów z Węgrami i Au 
strjakami — w powrotnej drodze z 
Warszawy. Do zorganizowania po- 
wyższych zawodów w Wilnie nie pre 
tendujemy, lecz sądzimy, iż w zupeł- 
ności spełnią one rolę propagandowo 
sportową na Śląsku. 

Bydgoszcz nie ma jeszcze „mar: 
ki* w lekkiej atletyce, lecz ma obok 
poznańską Wartę — obecnie najsil- 
niejszy klub lekkoatletyczny w Pols- 
ce. Wpływ Warty promieniuje na Po: 
znańskie i Pomorze i w całości może 
odpowiadać zadaniom propagando- 
wym, 

' Wilno posiada niewspółmiernie 
większe znaczenie dla kresów wsch? 
dnich niż Bydgosz dla Pomorza, czy 
też Katowice dla Śląska. Miasto na- 
sze ogarnia poprostu większe obszary 
terytorjum i ogniskuje życie sporto- 
we na Wschodzie Rzeczypospolitej. 
Mistrzostwa w Bydgosbzczy czy Kró- 
lewskiej Hucie będą jedynie wyda- 
rzeniem lokalnem, wówczas gdy zor- 
ganizowanie ich w Wilnie stałoby się 
wielką uroczystością sportową, roz- 
przestrzeniającą ideę rozwoju fizycz- 
nego aż do najdalszych zakątków na- 
szego państwa! 

Z powyższego widzimy, iż Wilno 
ma mocne atuty tak sportowe jak 

  

propagandowe, przemawiające za po 
wierzeniem mu zorganizowania m'- 
strzostw głównych w lekkiej atletyce. 
Pomijanie zaś notoryczne naszego 
grodu przez PZLA jest niesłyszne i 
krzywdzące! 

Sądzimy, iż pracowici i energicz- 
ni kierownicy Wil. OZLA. potrafią 
wywalczyć w Warszawie uznanie dła 
Wilna! wpj. 

ZE ŚWIATA. 
POLSCY ZAWODOWCY W. BOKSIE. 
Do niedawna jeszcze Polskę w pieściar- 

stwie zawodowem reprezentował  jedyn'e 
Ran. Był on jedynym Połakiem mającym 
markę wśród bokserów zawodowców. Obec 

$ zastęp naszych rodaków w tej dzie 
„ sportu gwałtownie się zwiększa i, 

co najważni , wyczyny ich związane są 
j z sukcesami. 

A więc przedewszystkiem Stanisław Po- 
reda. O jego zwycięstwach wspominaliśmy 
już parokrotnie. Zaznaczmy jeszcze, iż wał 
czy on w wadze ciężkiej, co jest ważne o ty 
le, że ewentualne pierwszeństwo w tej kate 
gorji oznacza tyłuł mistrza wszechwag. To 
też sukcesy Poredy posiadają największe 
znaczenie propagandowe. 

  

    

  

Ostatnio w Paryżu zyskał wiełki aplauz 
Kazimierz Beszterda, mający 22 lata, o wzro 
ście 187 ctm. i wadze 91 klg. Beszterda, z 
zawodu górnik, pokonał przez techniczny k. 
o. w 7 rundach dwumetrowego Włocha Gri 
zzo, ważącego 101 klg. Polakowi udało się 
już porzednio pokonać dwóch poważnych 
przeciwników: byłego mistrza Belgji Nop 
pera (191 ctm. — 116 klg.) i Anglika Peti. 
fera (210 ctm. — 110 klg). 

Jak widzimy polskie pięściarstwo zawo 
dowe ma przyszłość przed sobą. 

Doniosłe zmiany 
w Loterji Państwowej. 

W' planie gry 26 Polskiej Państwowej Lo 
terji Klasowej, której ciągnienie I-ej klasy 
rozpoczyna się 17 listopada, zaszły bardzo 
doniosłe zmiany, a tak korzystne dla gra- 
cza, że nasza loterja państwowa daje dopraw 
dy najwięcej szans wygrania i żadna inna 
loterja nie może pod tym względem się z 
nią równać. Nie zatem dziwnego, że plan gry 
26-ej loterji wzbudza powszechne, najszer- 
sze zainteresowanie. 

Więc przedewszystkiem bardzo podwyż- 
szono wysokość głównych wygranych. Głów 
na wygrana w pierwszej klasie wynosi obec 
nie 100 tys., w Il-ej kl. 150 tys, w Il-ej 
— 200 tys. w IV-ej — 250 tys., a w V-ej - — 
pełny okrągły miljon złotych. Pomimo io 
pozostawiono w V-ej klasie wygrane 300.000 
«zł, 150.000 zł., 100.000 zł., a ilość całego sze 
regu innych wielkich wygranych wę wszyst 
kich klasach, jak 75 tys., 50 tys., 25 tys., 15 
tys., i t. p. kilkakrotnie, a nawet kilkunasto 
krotnie powiększono. Powiększono ilość 
dni ciągnień w czterech pierwszych klasach 
do 5 dni, pozostawiając w V-ej klasie 27 dni. 
Pozatem we wszystkich klasach rozgrywają 
się premje na ogólną sumę 660.000 zł. 

Największą jednak sensacją jest reforma 
której podległo wygranie t. zw. stawki. Do- 
tychczas, gdy się wygrało stawkę, można by 
ło za nią nabyć tylko los do wyższej klasy, 
ale realnie nic mie zastławało w kieszeni. 
Teraz jest inaczej. Stawka daje grającemu 
cenę losu do klasy następnej, a w kieszeni 
pozostaje mu wartość losu w klasie, w któ 
rej wygrał, 

Na przykładzie przedstawia się to w ten 
sposób: ktoś miał ćwiartkę losu i wygrał 
stawkę w Ill-ej kl. Ćwiartka kosztowała go 
30 zł., wygrał 40 zł. — więc miał na czysto 
10 zł, ale ćwiartka do IV-ej kl. kosztowało 
go 40 zł. i nic mu mie pozostało. Teraz ćwiurt 
ka do IV-ej klasy będzie go kosztowała tyl 
ko 10 zł. i na czysto pozostanie mu 30 zł. 
w kieszeni. 

Można zatem Śmiało powiedzieć, że właś 
ciwie stawek w pierwszych czterech klasach 
już niema, a są tylko wygrane. Z tego powo 
du jednak nie zmniejszono iłości stawek w 
czterech pierwszych klasach, ale je jeszcze 
wydatnie powiększono. Było ich 13,300 a 
jest 22.171. 

W. związku z tem zaprowadzono, że nu- 
mery wszystkich wygranych losów wracają 
do koła i grają w następnych klasach. I tu 
znowu dwie bardzo ciekawe inowacje. Nie- 
ma w kole zwitka na którym byłaby wypisa 
na główna wygrana, Główna wygrana w każ 
dej klasie przypada na numer losu, na któ- 
rym w ostatnim dniu ciągnienia danej klasy 
padnie najniższa wygrana (stawka) to zna- 

100 zł. w klasie Iej 150 zł. w kl. Il-ej, 
Ł w kl. IM-ej, 250 zł. w kl. IV i V-ej. 

zymuje to zainteresowanie grającego 

przez wszystkie dnie ciągnienia, bo do ostat 
niego dnia daje.-mu możność wygrania głów 
nej wygranej, 

A druga inowacja dotyczy premji. Oprócz 

pierwszej kłasy, w której 40 premji po 

1.000 zł. przydzielonych będzie do 40 naj- 

niższych wygranych, wylosowanych w kolej- 

ności od 2 do 41 w ostatnim dniu ciągnienia. 

Wie wszystkich innych klasach premje roz- 

dziela się między losy, wygrywające w tej 

klasie, a które wygrały już w jednej lub wię 
cej z klas poprzednich. 

Gdy do tego się doda, że wszystko w lo- 

terji odbywa się jawnie, pod najściślejszą 

kontrolą publiczną, to śmiało można powie- 

dzieć, że loterja to królowa gier. Niewątpli- 

wie nowy plam pobudzi do wypróbowania go 

przez tych, którzy nigdy nie grali i zachęci 

do ponownego szukania szczęścia tych, któ 

rzy przy dawniejszym systemie ostygli nie- 

co w wierze swojego szczęścia. 

Trzeba szczęściu otworzyć furtkę, — a 

furtkę tę otwiera tylko los na Polską Pań- 

stwową Loterję Klasową. 

  

   

  

    

  

Korona pięknego 
wygladu jest czysta, i 

zdrowa cera. .. 
Jedną znajcenniejszych tajemnic pięk- 

ności na świecie jest specjalna recepta 

Palmolive —stosowana przez naszych 
fachowców. Do wyrobu mydła Palm- 
olive zostają użyte słynne olejki Kos- 
metyczne z owoców oliwnych, palm i 
orzechów kokosowych znane od 

  

wieków jako najbardziej naturalne 
olejki piękności. : 

                      

    
      
    

    

      

     KRAJOWY 

Piękne kobiety całego świata wie- 
dzą, że naturalny sposób pielę- 
gnowania urody jest najlepszy. 
Wiedzą, że regularne używanie 
mydła Palmolive i wody jest pod- 
stawowym warunkiem prawdzi- 
wej piękności, gdyż tylko czysta 
cera może być prawdziwie pięk- 
na. Dlatego też miljony kobiet 
używają regularnie codziennie 
mydła Palmolive, pielęgnującego 
urodę, skuteczne, a przytem nie 
kosztownie .. miękka obfita jego 
piana usuwa ze skóry wszelkie 
nieczystości, nie drażniącjej przy- 
tem zupełnie. Jeżeli więc Pani 
pragnie zachować świeżą cerę i 
młodzieńczą giętkość i jędrność 
skóry, powinna Pani używać co- 
dziennie mydła Palmolive — ró- 
wnież jako mydła do kąpieli. 

Prosimy żądać stale tylko prawdzi- 

| NA wego mydła Palmolive, zwraca- 
jąc uwagę na jego cechy 

   2 czarną opaskę jg 
i złotym napi- 
sem Palmolive 

    

Udaremniona zbrodnia. 
Zasłyszana rozmowa.— Uczciwy bezrebotny. — Na strychu. — 

Straż ogniowa 
W| dniu wezorajszym nad ranem z pole- 

cenia władz śledczych aresztowany został w 
Wilnie Bolesław Kozłowski, właściciel óo- 
mu przy uliey Wilkomierskiej Nr. 161 i je- 
dnocześnie szofer i właściciel taksówki, wraz 
z żoną Heleną, pod zarzutem usiłowania pod 
palenia domu w chęci otrzymania asekura 

cji. 
W związku z tem aresztowaniem dowia- 

dujemy się następujących szezegółów: 
Przed dwoma dniami jeden z agentów 

wydziału śledczego, siedząc w piwiarni, przy 
padkowo usłyszał rozmowę, prowadzoną po 
między znanym mu z widzenia właścicielem 
taksówki Bolesławem Kozłowskim a bezro- 
betnym szoferem G. któremu Kozłowski pro 
ponował za wysokiem wynagrodzeniem pod 
palenie domu. 

Bezrobotny nie zgodził się jednak na pro 
pozycję. Zasłysąana rozmowa dała policji 
powód do wszezęcia obserwacji, co pozwo- 
liło uprzedzić przestępstwo. 

Otóż obserwujący dom Kozłowskiego wy 
wiadowcy zauważyli że późnym wieczorem 

w pogotowiu. 
zajechała przed dom fura, naładowana sło- 
mą i sianem. 

Późno w nocy, kiedy wszyseęy mieszkań- 
cy domu Kozłowskiej byli pogrążeni w głę 
bokim śnie, małżonkowie zanieśli słomę na 
strych i zaczęli polewać ją naftą. W. ostat- 

niej chwili, kiedy Kozłowsey chcieli już, sto 
jac blisko drzwi wejściowych, podłożyć о- 
gień, drzwiczki prowadzące na strych nagle 
otworzyły się i w drwiach stanęli funkejo- 

narjusze policji. 
Dochodzenie wykazało że podpalenia 

Kozłowski chciał dokonać na trzy tygodnie 
przed licytacją domu wyznaczoną па 7 ti- 
stopada. 

Zaznaezyć należy że przez całą noe ubie- 
głą wpobliżu domu Kozłowskich w którym 
lada chwila mógł wybuchnąć pożar, stało po 
gotowie straży ogniowej, zawezwane przez 
policję. * 

Obu małżonków z połecenia prokuratury 
osadzono w więzieniu na Łukiszkach. 

Możliwe, że staną oni przed sądem doraź- 
nym. (e). 

Adwokat powiedział sumiennie. 
Anderson księgarz w Pińsku. Człowiek 

mapozór skromny: i 7 klas nie skończył i ka- 
waler, lat nie za dużo, ani mało (trzydzieści 
kilka) i jako wojskowy w rezerwie jest tyl- 
ko szeregowcem. Tymczasem ten skromniat 
ki jegomość potrafił być ubezpieczony przez 
właściciela majątku ziemskiego i kilka 
przedsiębiorstw Lucjana Rydzewskiego na 
okrągłe 80.000 dolarów! Prawie jak nogi 
Marleny Dietrich. 

Ubezpieczyć łatwo! Ale na czem został 
ubezpieczony? Na maj. Rydzewskiego któ- 
ry wynosił zaledwie 30.000 dolarów. Lucjan 
Rydzewski umarł. Majątek zapisał krewnemu 
swemu Tadeuszowi. Ale testamentu nie dał 
mu do ręki, ale powierzył Andersenowi. Źle 
zrobił że powierzył. 

Andersen widząc że. z 80.000. dolarów fi- 
ga postanowił działać samodzielnie. 

Testament ukrył i uszkodził. 
Uszkadzając pozbawił go znaczenia, wy- 

rywająe kartki z podpisami świadków. Przed 
„uszkodzeniem* próbował Tadeusza Ry- 
dzewskiego szantażować: obiecywał mu uja- 
wnienie dokumentu (nie mówiąc o jaki do 
kument chodzi) w zamian za okup 30.000 do 
larów. Tadeusz mie dał się nabrać. Sprawa 
oparła o Sąd Okręgowy w Pińsku, gdzie An- 
dersen został uznany za winnego + (ponie- 
waż testament zwrócił) otrzymał łagodną ka 
rę 4-ceh miesięcy aresztu. Ę 

W; czasie rozprawy w Sądzie apelacyj- 

Wielka sprawa 
| 2-gi d 

Proces Strakuna i innych, o czem po- 
daliśmy już wzmiankę we wczorajszym Nr. 
Kurjera trwa w dalszym ciągu. 

zyscy oskarżeni to zn. Eljasz Stra- 
kun, Saul Kajon, Józef Wiiszniewski, Marjan 
Węcławski, Zelman i Abram Ettingin odpo- 
wiadają z wolnej stopy. 

Na ławie oskarżonych brak Jakóba Ettia 
gina, który ukrył się przed czujnem okiem 
władz i karzącą ręką sprawiedliwości. 

Zeznania świadków dotąd nie zostały wy 
czerpane i trwają w dalszym ciągu. 

Oskarżeni byli wciągnięci w wir wiel- 
kich międzynarodowych obrotów  handlo- 
wych, mając kontakt z koncernami nawet 

londyńskiemi. 
Straty jakie wyrządzili skarbowi państwa 

wyrażają się w sumach paważnych. 
Główne manipulacje oszukańcze były do 

konane przez E. Strakuna, Bajona i Wileń 

czyka, udziałowców firmy „Bracia Strakun'* 

nym wyszło na jaw że ukrycie testamentu nie 
było samorzutnym szantażem ze strony An 
dersona, lecz wynikiem tego, że sam zmar- 
ły Lucjan Rydzewski dając mu do ręki (a 
mie krewnemu Tadeuszowi) dokument chciał 
w jakiś sposób choć częściowo mu wyna- 
grodzić 80.000 zł. ubezpieczenia, niemo- 
žliwego do zrealizowania w*obecnym czasie. 

Oskarżony do winy się nie przyznał, tłu- 
macząc uszkodzenie testamentu roztargnie- 
niem. Rydzewski testamentu od niego nie 
żądał, dopiero zażądała... polieja. 

Dokument był mu dany nie w celu prze 
kazania spadkobiercy, lecz do dyspozycji... 
osobistej. е 

Adwokat mecenas Neuman ujął rzecz 
gruntownie i prawniczo. Wyjaśnił, że o „u- 
kryciu* nie może być mowy, bo można u- 
kryć tylko dwie rzeczy: fakt istnienia i miej 
sce. Tymczasem spadkobierca wiedział o fak 
cie, a nie postępował jak człowiek ograbiony 
lecz starał się kierować sprawę polubownie, 

Ostatnie słowo oskarżonego: wszystko 
tak jest jak sumiennie powiedział adwokat. 
Adwokat jest dobry. 

Rozbrojony takiem postawieniem sprawy 
Sąd postanowił wyrok z dnia 31 grudnia 

1931 r. w Pińsku uchylić i skazał Amder- 

sena tylko na 100 złotych grzywny z zamia- 

ną na 20 dni aresztu. za uszkodzenie doku 

mentu. 

przemytnicza. 

w Urzędzie Celnym w Wjlnie oraz na stacji 
Zemgale i Turmonty. Głównym przedmiotem 
przemytu były futrzane skórki oraz jedwab. 

Z chwilą pierwszych poszlak wdrożone 
było równoczesne dochodzenie przez władze 
Śledcze, skarbowe i celne. 

„Nicią kłębka” — powodem wszczętego 

śledztwa były listy anonimowe, które otrzy 

mano równocześnie w kancelarji Sądu Okrę 

gowego w Wlilnie oraz w Izbie Okręgowej 

Kontroli Państwowej w Wilnie.. Listy te 
wpłynęły w marcu 1929 r. i zawierały dono- 
sy o zorganizowanej kontrabandzie towarów 

miemieckich przez Łotwę do Polski. Podejrze 

nie padło na firmę „B-cia Strakun* w Wil 

nie przy ulicy Niemieckiej 22, firmę „Pol- 

sko—Azjatyckie Towarzystwo Handlowe w 

Wilnie" i urzędników celnych Wiszniewskie 
go i Węcławskiego. 

Sprawa wzbudza wielkie 
nie. 

Ost. 

zainteresowa- 
Ost. 

Stolica Estonji. 
* 4 

  
Oto piękny gmach teatru Narodowego w Tallinie, Я
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 19/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 743 

Temperatura średnia + PC. 

= najwyższa + 9 C. 

A najniższa ф 6° С 
Opad: 6,4 

Wiatr: poludn.-zach. 

Tendencja: silny spadek, potem wzrost. 

Uwagi: deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody 

w dniu dzisiejszym 20. 10. według P. I. M. 

Zachmurzenie zmienne z przelotnemi o- 

padami. Porywiste lecz już słabnące wiatry 

z kierunków zachodnich. Chłodno. 

MIEJSKA. 
— Odznaki Ża Ofiarną Pracę przy Il 

Powszechnym Spisie Ludności. Dowiaduje- 
my się, że srebrna oznaka za ofiarną pracę 

przy Il Powszechnym Spisie Ludności zosta- 
ła przyznana nast. osobom: pp. Biszewskie- 
mu Edwardowi, Czyżowi Witoldowi, Chakie- 

lowi Ludwikowi, Hirszbergowi Adolfowi, Ja- 

nuszewiczowi Stanisławowi,  Jastrzębskiemu 

Piotrowi, Jenszowi Henrykowi, Karpowiczo- 

wi Zygmuntowi, Kraussowi Romanowi, Kru- 
kowi Łazarzowi, Łaszkiewiczowi Karolowi, 

Łoszakiewiczowi J. Milikont-Narwoyszo- 
wi Antoniemu, Pac-Pomarnackiemu Wacła- 

wowi, Starościakowi Stanisławowi, Szabado 

wi Cemachowi, Szydłowskiemu Marjanowi, 
Trockiemu Saulowi i Zapaśnikowi Bronisła- 
wowi. 

— Zabezpieczanie miasta przed ewentu 
alncścią powodzi. Pamiętna dla Wlilna po- 
wódź z roku 1931 zmusiła nasz Magistrat 
do poważnego zastanowienia się nad zabez- 
pieczeniem na przyszłość miasta od podob- 
nych niespodzianek. W tym celu uległy już 
zabezpieczeniu brzegi Wlilji przy ul. Zyg- 
muntowskiej, niestety brak kredytów nie po 
zwala na uskutecznienie całego planu regu- 
lacji brzegów, to też Magistrat idzie po linji 
łatania dziur w miejscach najbardziej zagro 
żonych. Obecnie w najbliższym czasie pod- 
jęte zostaną roboty nad. zabezpieczeniem 
brzegów na odcinku od szpitala św. Jakóba 
do ul. Montwiłowskiej. 

— Na bezrobotnych. Wi tych dniach Ma 
gistrat m. Wilna, w związku z prowadzoną 
obecnie przez Woj. Komitet do Spraw Bez- 
robocia zbiórkę ziemniaków na rzecz bezro- 

botnych ofiarował na ten cel 4.000 kg. ziem- 
niaków, które jednocześnie podjął się bezpłat 
nie dostarczyć do składów Komitetu. 

Komitet składa serdeczne podziękowanie 
Magistratowi oraz wyraża nadzieję, iż godny 
ten przykład z pewnością znajdzie chętnych 

maśladowców u reszty społeczeństwa. 

  

  

    

Dnia 15 b. m. Dyrekcja Poczt i Telegra- 
fów w Wilnie przekazała na konto Woje- 
wódzkiego Komitetu do Spraw Bezrobocia 
kwotę zł. 4.982.78 zebraną tytułem dobrowol 
nych składek od pracowników Dyrekcji w 
okresie letnim J 

Z calem uznaniem naležy podkrešlič wy- 
soce obywatelskie ustosunkowanie się praco- 
wników pocztowych do spraw bezrobocia. 

— (Cudzoziemcy śpieszcie się! Na terenie 

Wilna znajduje się około 1000 cudzoziem- 
ców, trudniących się prowadzeniem zakła- 
dów rzemieślniczych oraz przedsiębiorstw 
handlowo-przemysłowych. Na zasad usta- 
wy przemysłowej winni oni wykazać się oby 
watelstwem polskiem, względnie odpowied- 
niem zezwoleniem Ministerstwa Przemysłu i 
Handłu. — Naskutek presyj Urzędu Przemy 
słowego już większość obcokrajowców zao- 
patrzyła się w zezwolenia, pozostałym jed- 
nak o ile nie wykonają tego w najbliższym 
czasie, grozi zamknięcie warsztatów ich pracy 

— Dorożki samochodowe w obliczu zay- 
łady. Wi ostatnich czasach zanotowano po- 
mownie wzmożone tempo likwidowania do- 
rożek samochodowych. W| ciągu bieżącego 
miesiąca wycofano już z obiegu cztery ma- 

[а оо 
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szyny co wobec stosunkowo nikłej ilości kur 

sujących wozów stanowi cyfrę poważną. 
Szoferzy gremjalnie uskarżają się na 

kryzys który odbiera im resztki jeżdżących 
jęszcze taksówkami pasażerów. 

SPRAWY SZKOLNE, 
— Stan higjenieczno—zdrowotny w szko- 

łach powszechnych. Prace higjeniczno—le 
karskie w szkołach powszechnych pozwoli 
stwierdzić, że na ogólną ilość 17134 dzieci, 
brudnych jest 4017, zawszawionych zaś 3381. 
W związku z tem przymusowo wykąpano 
1602 dzieci. 

Stan schorzenia dziatwy dą się ująć w na 
stępujące cyfry: świerzba 21, inne choroby 
skóry 374. gruźlica płuc podejrzana 8, gruź 
lica gruczołów chłonnych 58, choroby nosa 
69, choroby. uszu 50, jaglica 47, inne choro- 
by oczu 993, wady wzroku 168, choroby ner 

wowe 1. 
Z chorób zakaźnych zanotowano nastę- 

pujące: płonica 12 tyfus brzuszny 2. świnka 
2, ospa wietrzna 1, rzeżączka 1. 

Dane powyższe zaczerpnęliśmy ze spra- 
wozdania opieki higjeniczna-lekarskiej spo- 
rządzonego za miesiąc wrzesień. 

— Wzmożony napływ dzieci do szkół pu- 
licznych. Sytuacja w szkolnictwie powsze- 

chnem jest o wiele gorsza niż w latach pop- 

rzednich. Wskutek zubożenia ludności ci, 
„ dawniej mogli posyłać dzieci do 

Szkół prywatnych, obecnie korzystają z us- 
ług szkolnictwa publicznego. W! ten sposób 

w dzieci do szkół państwowych i miej 
skich jest znacznie większy niż w latach ub. 

z POCZTY. 
— Sprzedaż znaczków  stemplowych i 

blankietów weksłowych w urzędach poezto- 
wych. Z dniem 1 października r. b. władze 
pocztowe wprowadziły sprzedaż znaczków 
stemiplowych i blankietow weksłowych we 
wszystkich urzędach i agencjach  pocźło- 
wych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 

zawiadamia że odwołuje zwykłe czwartkowe 
zebranie dyskusyjne aby umożliwić członki- 
niom, wzięcie udziału w przedstawieniu Re- 

duty i w koncercie Chopinowskim. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie Wiydziału III Tow. Przy- 
jaciół Nauk a. się w dniu 20 paździer 
nika r. b. o godzinie 7 wieczorem w lokału 
Seminarjum "Hi torycznego (Zamkowa 11). 
Na porządku dziennym referat p. dyr. W. 
Wiełhorskiego p. t. „Drogi rozwoju państ- 
wowości litewskiej”. 

— Klub Wióczęgów. W piątek dnia 21 
bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 ©odbę- 

się IXC zebranie Klubu Wiłóczęgów Sen 
jorów. Początek o godz. 19 dla członków, o 
godz. 20 dla zaproszonych gości. Na porząd 
ku dziennym 1) w godz. od 19 do 20 beda 
odczytywane uły zgłoszone do pisma 
„Wlłóczęga* i 2) referat p. Wacława Studni- 
ckiego p. t. „Czy pod względem wyznanio- 
wym grożą Polsce wypadki hiszpańskie, lnb 
fala bezbożnictwa Sowieckiego”. Wstęp dla 
łonków bezpłatny, dla gości 50 gr., dla go 

akademików 20 gr. 
Zaproszeń udziela p. WL Pac—Pomarna- 

cki (tel 16—90). 
— Komunikat Związku Pań Domu. W 

  

    

    

  

   

  

  

     

     

   

  

  

      

dniu 20 bm. o godz. 18 min. 30 w sali Gira- 
nazjum im. Lelewela ulica Mickiewicza 35 
odbędzie się zebranie Zw. Pań Domu na któ 
rem wygłoszone zostaną pogadanki, na te- 
met: „Przechiow ie warzyw w zimie” 
wygłosi p. Monkiewiez. „Jak przechowyw 
w zimie owoce* — wygłosi p. Dembow 
„Dżem jabłeczny i marmoladki 
Łubkowska. 

  

   

    » 
domowe“ p. 

SPRAWY RZEMIESLNICZE. 
— Otwarcie Resursy Rzemieślniczej w 

hotelu Niszkowskiego. Dnia 30 bm. w gma- 
chu b. hotelu Niszkowskiego przy ul. Bakszta 
nastąpi otwarcie Resursy Rzemieślniczej. Re- 
sursa mieścić będzie wielką bibljotekę, czy- 

telnię, salon do gier i zabaw itd. 
W uroczystem otwarciu Resursy wezmą 

udział oprócz władz miejscowych, przedsta- 
wiciele z Warszawy i innych miast. 

— Uwadze rzemieślników. Wi związku z 
opłacaniem przez rzemieślników jednorazo- 
wych opłat w sumie zł. 3 — na rzecz Izby 

  

ZWYCIĘSTWO 
(Nowelka). 

Gdy Czajor zobaczył na horyzon- 
cie szafirowy skrawek oceanu, z roz- 
koszą pełnemi haustami wciągać za- 
czął najczystsze słone powietrze, któ 
re szło na przeciw samolotu. Godzina 
była ranna, pełna słodkiej świeżości. 
Aparat chwiał się w najczystszym 
błękicie, który przelewał mu się mię 
dzy skrzydłami jak woda przez pal- 
ce. Lotnik zespolony z maszyną czuł 
najdrobniejszy jej rzut i na każdą 

falę powietrza reagował natychmiast 
poruszeniem steru czy zmianą kie- 

runku. Nerwy napięte jak cięciwa do- 

skonałego łuku wyczuwały każdy 
wiew powietrza i sygnalizowaly 0- 

czom i rękom. Uśmiechem najczaro- 
wniejszego dziękczynienia przywitał 
bezmiar oceanu i bez cienia żalu 
żegnał zielony skrawek ginącej za 
nim w dali Irlandji. _ 

Byle dalej, byle przed siebie, da 

wytkniętego celu, który się jawił stę- 

sknionym oczom jak złota fata mor- 

gana na bezwodnej pustyni. Cieszył 
go szafirowy bezmiar oceanu, który 

się w dole przelewał. Cieszył go, cho 

ciaż był na wszystko przygotowany. 
chociaż wiedział, że ta błękitniejąca 
w dole otehłań ciągle, godzina za go- 
dziną szarpać będzie jego nerwy, ką- 
sać będzie duszę zwątpieniem, we- 
drze się w oczy, rozlewną jednostaj- 
nością i jak wampir ssać będzie 
wszystką nieulękłą żądzę zwycięst- 
wa. Nie zważał na to, lecz z zapamię- 
taniem rwał wciąż na zachód, wpa- 
trzony w strzałkę sekstansu, by nie 
zboczyć i niezagubić się w roztoczy 
błękitu. W pierwszych minutach lotu 
nad morzem zdawałó mu się nawet, 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński 

że to tyle razy opanowywany Bał- 
tyk, którego fale całowały brzegi da- 
lekiej ojczyzny, pieściły szumem, da 
wały życie i rozrost drzewom sosno- 
wym, masztownicom-piastunkom le- 
giend najczarowniejszych. W rytm:- 
czny Śpiew motoru wsączało się ma- 
rzenie pieszczące o snach młodzień- 
czych. Jak purpurowe frazy skrzyp- 
cowe w noc księżycową był ten naj- 
cudowniejszy ze Śpiewów i zamykał 
w sobie wszystką tęsknotę nieprzeli- 
czonych godzin. 

Pomimo, że już tak daleko był 
od brzegu a jeszcze dalej od Berlina, 

„nie chciało mu się używać radjosta- 
cj. Bo i po co? Nie dla poklasku 
tłumów, nie dła czczej chwałby po- 
trwał się do lotu i skradł aparat. 
"Więc po co dawać znać? Był mo- 
ment, że miał zamiar wysłać na fa- 

lach eteru wiadomość o sobie, lecz 

uśmiechnął się tylko. Cóż kogo mo- 
gły obchodzić losy: samotnego Kolum 
ba powietrznego w kloszu z błękitu 
i sunącego na zachód z szybkością 

180 km. na godzinę. Komuż miał się 
ć z najdostojniejszej radości, 

komuż opowiedzieć o czarach nie- 

słychanych, których nie wypowied 
żadne usta, nie wyśpiewa pieśń. 
Przecież wiedział dobrze, że nie u- 

     

    

słyszy ich nigdy, przenigdy, jedno j 
dyne serce dziewczęce, choćby naj 

dalsze wysyłał fale nietylko stacji 
nadawczej, ale z samego dna serca. 

Wspomnienie ciosem nieodpartym 
i bezapelacyjnie najboleśniejszym ru 
nęło nań, rzuciło mu na oczy czarne 
przędziwo jej jedwabistych włosów, 
przez które zobaczył tę twarz nie- 

S-ka z ogr. odp. 

  

   

KU RJ E R 

Rzemieślniczej w Wilnie za rok 1932 Kasa 
Izby w okresie lod 19 do 25 paždziernika br. 
czynna będzie dwa razy dziennie t. j. od g. 
8 do 14 i od 18 do 20 codziennie za wyjąt- 
kiem świąt i niedziel. 

NADESŁANE. 
— Roczne przygotowaweze lekcje do egza 

minów w Z. A. S. P. Artysta dramatu przygo 
towuje w przeciągu jednego roku do egzami 
mów aktorskich w Zw. Artystów Scen Pol- 
skich, praktycznie i teoretycznie udziela lek 
cyj wymowy i deklamacji grupom oraz od- 
dzielnie p. p. księżom, adwokatom, nauczy- 
cielom. 

Warunki dogodne, dla niezamożnych ul- 
gi. Egzamin wstępny 25 bm. początek lekcyj 
27 bm. Zgłoszenia kandydatów pomiędzy 
godz. 6—7 wieczorem. 

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

TEATR | MUZYKA 
— Szkolna popełudniówka Reduty.  Ze- 

spół Teatru Reduta ofiarowuje we czwartek 
dnia 20. 10. o godz. 4 po poł. jedno przed 
stawienie Schillerowskiego arcydzieła  „In- 
tryga i miłość* dla szkół. Świetna insceniza 
cja Juljusza Osterwy, znakomita gra zespo- 
łu, a przedew: kiem sama sztuka, powin 
na poruszyć całą młodzież i wszystkie szko 

ły. 

      

   

Wileńska 

    

   
— Drugie i ostatnie przedstawienie „In- 

trygi i miłości* W: układzie scenicznym 
Osterwy i wykonaniu Zespołu Reduty odbe- 
dzie się we czwartek dnia 20 bm. o godz. 
8 w. w Teatrze na Pohulance. 

— Generalna próba „Niebieskiego Pta- 
ka* zapowiedziana jest na piątek dnia 21 
bm. o godz. 8 w., wobec tego w tym dniu n'c 
będzie przedstawienia w Teatrze Pohulanka. 

— „Niebieski Ptak*. Maeterlincka ujrzy 
światło scenicznych reflektorów już w sobo 
tę dnia 22 bm. o godz. 12 w południe, — Bę 

dzie to przedstawienie jedynie dla gimna:- 
jum Zygmunta Augusta i E. Orzeszkiowe 

Dyrekcja Teatrów Miejskich w porozu- 
mieniu z Kuratorjum  Szkolnem otworzy 
specjalny Teatr Szkolny (ćwiczenia teatrol- 
no—literackie). 

Uroczyste otwarcie Teatru Szkolnego od 
będzie się dnia 29 bm. o godz. 12 w połud- 
mie kolorową, egzotyczną bajką „Niebieski 
Ptak'. 

— Premjera „Niebieskiego Piaka* odbe- 

   

   
  

  

dzie się już w sobotę dnia 22 bm. o gdz. 

8 w. Teatrze Pohulanka. 

— Teatr Muzyczny w „Lutni*. Ostatnie 
przedstawienie „Wiiktorjić. — Dziś w czwar 
tek ukaże się po raz ostatni świetna operet 
ka Abrahama „Wiktorja i jej huzar* — któ 
ra odniosła niebywały sukces artystyczny. 

W roli tytułowej Elna Gistedt w otoczeniu 
obsady premjerowej. 

— Jutrzejsza premjera  „Czardaszki* z 
Elną Gistedt w roli tytułowej. W! piątek 21. 
10. wchodzi na afisz dawno oczekiwana, na 
dzwyczaj melodyjna, AS 

operetka Kalmana „ z 
w nowej oprawie zenicznej i ej szac Е 
dekoracyj! iał biorą Elma Gistedt, Gab 
jelli, Jas -—Detkowska, Dembowski, — 
Szczawiński, Tatrzański, Brusikiewicz. 

kowski, Pospiełowski i Wyrwiez—Wichrow 
ski reżyser sztuki. 

Dekoracje Hawryłkiewicza, tańce balet- 

mistrza Morawskiego. Zwiększony zespół or 
kiestrowy pod batutą Kochanowskiego. 

— Komitet Dni Szopenowskich łącznie z 
Wfileńskiem Towarzystwem  Filharmonicz- 
nem urządza w dniu dzisiejszym o godz. 8 
min. 15 wiecz. jedyny koncert pierwszego 

laureata tegorocznego konkursu Szopenow- 
skiego Aleksandra Unińskiego. 

Bilety nabyć można w biurze „Orbis* — 
Mickiewicza Il-—a, od godz. 7 w sali 
Konserwatorjum ulicą Wielka 47 
od ulicy Kons 

RADIJO ` 
CZWARTEK, DN. 20 PAŹDZIERNIKA В. В. 

11.40: Przegląd prasowy. Kom. i czas 
1210: yka z płyt. 12.30: Kom. moteor. 
12.35: Poranek szkolny z Filharmonji. 15.15: 
Program dzienny. Koncert dla młodzieży 
15.20: Obrzędy ludu polskiego w pieśni. 

   

  

   

    

    

     

  

   

  

   
      

  

można zrobić z kasz?" -— 0u- 
) Lekcja języka francuskiego. 

0: Komun. Akad. Koła Misyjnego. 16.40: 
prawa ustroju Polski w XVI w.* -— od- 

2 symfoniczny  (płyty!. 
17.40: Odczyt ram na piątek. 
18.00 : „Skrzynka pocz 
towa 19.30: 

  

Kwadrans literacki, 19.45: Prasowy dziennix 
radjowy. 20.00: Piosenki w wyk. Igo Syma. 

zapomnianą i oczy smaliste, oczy 
zimne i głębokie, oczy wiedzące i 
najczarowniejsze na ziemi. 

Gdzież się nagle zaprzepaściła ra- 
dość letniego poranka? Zciemniał ho- 
ryzont, okrył się jakby jej włosam:. 
Wniwecz, w pył runęły gigantyczne 
budowle pomysłów i najpięknijszych 
zamierzeń. Pierzchnął sen o szczę- 
ściu, zabierając wszystką słodych mło 
dości, która śpiewała mu w żyłach 
radosne hejnały w takt rytmiczny 
'uderzeń dzwonu sercowego. Gdzież 
ma się schronić biedne serce czło- 
wiecze, gdy weń uderzy grom wspom 
nienia o czasach bezpowrotnie mi- 
nionych, szczęśliwych czasach, ską- 
panych w różanej wodzie radości? 
Oto z bezmiernej kopuły lazurowej 
wyłoniła się słodka posłać dziewczę- 
ca, prześliczna, wszechmocnym uro- 
kiem wabiąca, o oczach jak ksi 
cowe jeziora w noc letnią i parną. 
A wślad za nią szły wspomnienia, 
cisnęły się jak rój pszczół w skwarne 
południe letnie, wspomnienia nabrz- 
miałe od waru krwi, jak tętent ta- 
bunu koni na stepach olbrzymich. 

Oto biała panienka, spotkana w 
jakiemś miasteczku kresowem, gdy 
podczas lotu natrafił na dziurę, roz- 
bił aparat i spadł ze złamanem skrzy 
dłem na ziemię. Wogóle nie miał 
szczęścia do tych przeklętych luk po- 
wietrznych, bo gdy tylko natrafił na 
taką lukę, pomimo Świelnego pano- 
wania nad aparatem zawsze wycho- 
dził conajmniej z dużym guzem i si- 
niakami na ciele. Tak było i wtedy. 
Złote ranki słoneczne pochylały się 
nad białem łóżkiem sypialnem, gdzie 
spoczywał owinięty w bandaże, bo- 
haterski porucznik-pilot. Powoli o- 
czom stęsknionym. a mogącym już 
widzieć objawiła się twarz przeczy- 
sta, o niepokalanej karnacji i czar- 
nych oczach wabiących. Przynosiła 
kwiaty i pachła urodą i pełnią mło- 

  

   

    

  

WE NS KI 

20.15: Transmisja Otwarcia „Teatru Arty- 
stow“ w- Warszawie. 21.20: Wiadomości 
sportowe. 21.30: Muzyka. 21.45: Słuchowisko 
„Światło w grobie”. 22.30: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJGWE. 

AUDYCJA MUZYKI KLASYCZNEJ. 

Dla miłośników muzyki klasycznej znaj- 
duje się w dzisiejszym programie o godz. 
17.00 audycja z płyt gramofonowych pošwi 
cona twórczości Mozarta, którą poprzedzi 
słowo wstępne prof. M. Józefowicza. Pro- 
gram audycji zawiera następujące utwory: 
1) Symfonję Es-dur Nr. 39, 2) arje z op. We 
sele Figara w wykonaniu Battistiniego oraz 
uwerturę do op. „Wiesele Figara". 

KRAKOWIACY I GÓRALE". 

j o godz. 20,15 odbędzie się w War 
Szawie uroczystość otwarcia nowego teat 
w specjalnie wybudowanym gmachu przy 
ul. Karowej p. n. „Teatr Artystów". Za:n- 
stalowany na scenie mikrofon przekaż 
wszystkie radjostacje pierwszy akt prem) 
na tej scenie — „Krakowiacy i Górale”. 

„ŚWIATŁO W GROBIE*. 

Z Krakowa dziś o godz. 21.45 rozpocznie 
się transmisja słuchowiska Ł. „Światło 
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        grobie* osnutego na tle w rzeń wielkiej 
wojny. Radjofonizacji noweli pod tym tytu 
łem, napisanej przez Rene Berton dokonał 
p. Ludwik Szczepański. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE PRZYGODNE- 

GO GOŚCIA „DOMU INWALIDY*. 

W dniu wczorajszym do policji śledczej 
zgłosił się mieszkaniec m. Wilna p. Czesław 
Suroź zamieszkały przy ul. Starej 27 zarzą- 

dzający „Domem Inwalidy* i zameldował o 
następującym zajściu: 

Przedwczoraj wieczorem do Domu Inwa- 
lidy zgłosił się jakiś osobnik, który podał się 
za mieszkańca wsi Snipowszczyzna, gminy 
kucewickiej powiatu oszmiańskiego, Rafaia 
Kietrysa i poprosił o pozwolenie przenoco- 
wania 

Rozebrawszy się i 

kalu Domu Inwalidy 
Rafal Kietr: 
chwileczkę i 2 pow 

Policja. wdrożyła poszukiwa: 

POZY w lo- 

  

na    

  

(e) 

SKORZYSTAŁ Z OKAZJI. 

W dniu wczorajszym do II komis 
PP. zgłosiła się Marja Bajerowa zamiesz 

ul. Sbłtaniskiej Nr. 30 i zameldowała. 
ystając z jej chwi 

lowej nieobecności w Wilnie zlikwidował mie 
szkanie, wyprzedał wszystkie rzeczy stano- 
wiące jej osobistą własność i zbiegł z Wilna 
w nieznanym kierunku. 

Za zbiegłym rozesłano listy gończe. (e) 

  

   
     

  

  

Nr. 241 (2483). 

Nowe imiona w N/'emczech. 

Lenin, Hitierika i Stahihelmina. 
elityka zajmuje umysły szerokich mas 

w emczech do tego stopnia, że wkracza 
nawet w zwyczaje rodzinne. Zdarzają się 
wypadki, że młodzi ojcowie, sfanatyzowani 
przez leaderów swych partyj politycznych. 
proszą urzędnika stanu cywilnego © nadanie 
ich synem imien takieh, jak Stahihelm, Le- 
nin lub Sołdte, córki natomiast nazywa się 
chętnie Hitleryką, Bolszewiką lub Stahlhel- 
miną. 

Oryginalna ta moda przybrała takie roz- 
miary, iż była poruszana na obradach ostat 
niego kongresu urzędników państwowych w 
Segebergu. Przewodniezący kongresu patę- 
pił ostro w swem przemówieniu nowe zwy- 

, przypominając pewnego zaciekłego mi 
ię, który dał swej córce niezwykłe 
Hsa Sedan Hurra! Większość kongre- 

su uchwaliła zwalczanie nowego zwyczaju 
ze względu ra ic, że pedobne imione mogzx 
później zaciążyć na przyszłości dziecka. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWIZY: — Gdańsk 173,60 — 17403 — 

173,17. Londyn 30,02 — 30 — 30,16 — 29,86. 
Sony York 8,914 — 8,934 — 8,894. Paryž 

    

   

  

     

  

34 — 35,08 — 34,90. Berlin 221,85. Ten- 
A dla europejskich słabsza. 
AKCJE: — Bank Polski 88. Lilpop 13. 

  

Haberbusch 44. Tendencja niejednol 

  

Rewslacja dnial Film o niezwykłej wartości artystycznej! Film, który poruszy] cały świat! 

Dowłęk. Kino - Teat: 

HELIOS 
Wliedska 38, tel. 9-26 

UWAGA! 
To tilm,gktóry wstrząsnął sumieniem świata 
Film ten niema nic wspólnego z obrazem „Człowiek, który zabił", 

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

To film, o którym mówić będzie całe Wilro 

Według powieści Rostanda. 
Wspeniała reali»acia genialn. 
mistrza Ernesta LUBICZA. 

który był demonstiowany w jed- 
Ё nem z kin wileńskich — NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Początek o godz 4, 6, Bi 1015, 
  

fwięk. teatr świetlny 

PAŃ 
„l. Wielka 42, tel. 5-28 

Dziś nieodwoł. ostatni dzień 

filmu rekordowegó powodzenia 

jako następny program zapowiadamy 
najweselszy film niezrównanych komików 

CZŁOWI EK-MAŁPA 
Flip i Fiap „W iegli cudzseziemskiej 
  

DZIŚ wielki dramat 

z życia rosyjskiego 

Święk. Kino - Teatr 

sellywosd NOCE KAUKASKIE 
Śpiewy w jęz. rosyjskim w wyko- 
naniu chóru kozaków. Dżigitowki: 
autentycznych kqzaków dońskich. 

    
biłekiew. 22, tel. 15-28 | W rolach [į : ansów 
S Maeiseb Gina Manes, Natalja Lisienko, Jaques Četalsin. Posjatek tpaerėe o aodr Ś3 

Dźwiękowe Kino Wobee  kolosalnego m m oli 
L U X powodzenia i na żąd. * Q!gą Czechową Bialos 

! Sz. Publiczności jesz- Kto jeszcze nie widział, niech śpieszy 
Mickiew. ||, tel. 15-61 | cze tylko kilka dni! : ujrzeć! Początek o g. 4-ej, w święta o |-eż 
  

Two Kursów [edhnicznych W Wilnie 
otwiera w roku szkolnym 1932/33 następujące Kursy 
Tehniczne: 1) Korespondencyjne (z zakresu budow- 

2) Pomocników Mierni- 
Meljoracyjnych, 

(monterskie), 
eńskie Kreś- 

Zajęcie rozpoczynają się 25 pa- 

nictwa i elektrotechniki), 
czych, 3) Dozorców Drogowych i 
4) Radjotechniczne, 5) Elektryczne 
6) Nowoczesnej Obróbki Metali i 7) 
larsko-Techniczne. 
ždziernika. Informacyj udziela kancelarja 
codziennie za wyjątk. sobot w godz.!17—19 w gmachu 

Państw. Szkoły Technicznej, Wilno, Holendernia 12 
Ra Ps 

  

Pracownia OBUWIA i 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

JARZYNY 
w dowolnych ilościach 
z dostawą do domu. 

Zamówienia przyjmuje: 

parami 

tanio do sprzedania. 

Wałki, watę 
i papier do okien 
polsca Skład Apteczny 

i Peifumeryjny 

J. Szambedał 

  

środy, 
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którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 

E najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

  

KAWIARNIA „ŚWITEZIANKA* 
Wilno, ul. Wileńska 9 (dawn. „Z'e%niańska") 

-ch dań 1.20 

  

OBIADY na maśle z 2-ch dań 1 zł., z 
niadania, kolacje, potrawy jarskie. 

We wtorki kołduny, w czwartki i niedziele fiakl. 
Kuchnia pod kierownictwem fachowych sił. 

dości. Serdeczna, cicha, biała pa- 
nienka... 

Sentymentalne niezabutki, kwia- 
ty na oknach i pieszczone w snach 
najradośniejsze szczęście. Potem szły 
inne, zwykle w takich wypadkach 
sprawy. W młodych, rwących się ku 
sobie sercach zakwitły purpurowe 
kwiaty miłości. Życie stawało się po- 
woli snem, zagubieniem w rozkosz- 
nym odmęcie niepamięci. Rekonwa- 
lescent z białą panienką wychodzili 
na długie przechadzki, z których wra 

cali rozradowani jak dzieci i jak dzie 
ci szczęśliwi. Pojęli, prawdziwą treść 
życia, objawiającą się w żarze poca- 

łunków i miłosnych oplotów. 
Potem przyszło to, co przyjść mu- 

siało. Kwiaty, małomiasteczkowa sen 

ja (wie pani, ten porucznik co się 
rozbił, żeni się podobno z tą czarną 
tyką) dwa pokoiki na czwartem pię- 
trze t skromna gaża porucznika, @ 
reczytem śmiałość szalonych lotów. 
Czwarte piętro, bliżej ukochanego 
żywiołu. ale trudności wiązania koń 
ca z końcem i niemożność chodzenia 
na dancingi. Po kowo zamiast no- 
wej sukienki wystarczył uśmiech, a 
pocałunek wicej znaczył niż futro 
najwspanialszych błękitnych lisów. 
Potem jednak żądza błyszczenia, sza 
lony haszysz zabawy. dancingi; po- 
żądliwe spojrzenia wy pomadowanych 
półgłówków z idealnemi przedziała- 

mi na idealnie pustych głowach odu- 
żył białą panienkę, Zjawił się wpraw 
dzie nie królewicz z bajki, ale gruby 
nowowzbogacony perwenjusz. Pła- 

spazmy i rozwód. Puste pokoiki 
vysokiem czwa”rtem piętrze stra- 

ciły cały swój urok, kłuły oczy wspo 
mnieniem szczęścia, które bezpowrot 
nie minę'p, 2 

Zadrgata ręka na kierownicv. Nie- 
zwyciężona jest praca pamięci. Nie 

nie z niej człowiek tych sład- 
kich a bolesnych wspomnień. chodź- 

      

cze, 
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KAŻDE OGŁOSZENIE 

  

Wilno, Pohulanka 14 
(vis-a-vis Teatru) 

Istnieje od 1901 roku 

M. Biumowicz 
Cho oby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wielka Nr. 2i, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziia się 

ma ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetvcz- 
my, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 832: 
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by uciekal najdalej przed sobą. Od- 
tąd nikogo nie miał na ziemi. Praw- 
da, Hebrowie. Prości, spokojni lu- 
dzie. Po raz pierwszy uświadomił 
sobie, że przecież tym czynem nara- 
ził może starego Ślązaka na utratę 
miejsca, że odebrał mu dach nad gło- 
wą i ciepły kąt zimą. 

Płynęły godziny w niezamąco- 
nym spokoju, Słońce przewaliło się 
na drugą stronę nieba i zachodziło 
wlokąc po wodach ogromny purpu- 
rowy płaszcz promieni. Upalna cisza 
leżała na krwawej topieli, ku której 
wciąż z nieustającą ani na chwilę 
szybkością gnał zwycięski samolot. 

"W pewnym momencie sprawdzając 
błyskawicznym rzutem spojrzenia 
wszystkie części maszyny i aparaty 
zatrzymał wzrok na skaczącej strzał- 
ce kompasu, prześlizgnął się przez 
sprawnie działający sekstans i nagle. 
pomimo całej nieulękłej wiary w sie- 
bie, zimny mróz przeszedł po ciele. 
Barometr gwałtownie spadał. Właś- 
ciwie nie spadał, ale w oczach leciał 
w dół na łeb na szyję. Równocześnie 
horyzont zaczął się gwałtownie za- 
ciemniać, aż wkońcu cały Świat do- 
okoła oblały szare mroki, do których 
na dole dołączył się szum oceanu. 
Lotnikowi zdawało się, że dostał się 
w jakieś pasmo powietrzne, utworzo 
ne z gęstej brudnej materji. Silniki 
pracowaly niezmordowanie, a šm 
gła pruły te gęste, gorące przestwo- 
rza. Z zupełnym spokojem i skupio- 
ną uwagą przygotowywał się Czajor 
do walki ze zbliżającym się szkwa- 
łem. Uregulował aparat, starał się 
wykorzystać każdą sposobność. *by 
umknąć przed niebezpieczeństwem. 

Sprawdził każdą część, każdy naj: 
drobniejszy szczegół maszyny i cze- 

kał spokojnie baczny na wszystko. 
Benzyny było dość, oliwa dochodzi- 
ła do aparatu prawidłowo, chłodnia 

działała bez zarzutu. Strzałka sek- 

   

    

1) elementarnego dła dzie- 

ci, 2) elementarnego dla 
dorosłych, 
dla dorosłych, 4) wyższe- 
go dla zaawansowanych 

nauczania. Pomoc dla ma- 
turzystów i dla 
cych romanistykę Zapisy: 
Wileńska Nr. 42, m. 17 
(róg ul. 

czwartki i piątki 
odieódzd-ejsdo dej 

Akuszerka 

Maria LakeroVė 
przyjmuje od 9 do 7 wieez 
rliea Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziia się 

Zwierzyniec, 
na lewo Gedeminowski 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 

  

  

  

Zaub. Prawa i Nauk 
Społecznych U S. B. z r. 
192 на Bie) Eugendusža 
Olejuiczakowskiego,unie- 
R 

KARTOFLE | "kursów | r. Żeldowicz 
i ięz.francusKkiEgO | Choroby skórne, wener.. 

narządów moczowych, 
od g. 9—1 i 5—8 wiecz- 

3) średni S ° s. | Dr.Zeldowiczowa 

  

Mieczarnia-Ferma (literatura, konwersacja), | ne, narządów moczowych: 
` LUBOW“ przyjmę kilka osób do- | od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
ursów Wilgo. Gdańska в rosłych i kilkoro dzieci. | Mickiewicza 24, tel. 277 

no, anska 6. Lekcja 50 gr. od osoby. 
Tamże ŁABĘDZIE białe | pjerwszorzędna metoda 

Dr. Walfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

Latarki dlektr. 
i Baterje kiesz. 
w wielkim wyborze polec 
Skład Apteczny i Perfum. 

J. Szambedał 
Wilno, Pohulanka 14 

studjują- 

A. Mickiewicza) 

  

8521 

  

Istnieje od 1901 roku 

Mieszkanie 
|-pokojowe z kuchnią 

DO WYNAJĘCIA 
na Zwierzyńcu. 

O warunkach dowiedzieć: 
die ТА ича та ЧО 
rjera Wileūskiego“ pod 

„Mieszkanie“ 

Sprzedam PIANINO: 
w dobrym stanie 

ul. Gimnazjalna 10—2 

  

Tom. Zan: 

3493 

index Wydz. 
    

stansu wskazywała, że pilot nie zbo- 
czył z obranej drogi. 

Gorąco stawało się cora większe. 
Po kierunku leciuchnego wietrzyka 
chłodzącego rozpalone skronie stwier 
dził, że szkwał wieje z połudnewego 
zachodu. Był zdziwiony tem odkry- 
ciem. Wiedział, że burze w tej cześci 
oceanu zdarzają się często. lecz wy- 
wołane są wiatrami, wiejącemi z pół-- 
nocy. Idą wtedy góry lodowe, pulap- 
ki okrętów. Sztrom wiejący po linj 
Golfsztreamu, jest podobno mniej gro 
źny. Dla niego jednak okoliczność 
ta nie była wcale pomyślna. Wie- 
dział, że te południow: wiatry — 
10 złośliwie kąsające bestie i wściek- 
tej sile, która zdmuchnąć może w 
jednej chwili aparat , pognać go hen, 
aż po sine, lodowe przestrzenie Grert 
landji, po lody podbiegunowe, gore- 
jące w upiornych błaskach zórz po- 
farnych, albo na bezludne płasko- 
wzgórza Kanady, gdzie lasy nieprze- 
brane ciągną się milami, a człowieka 

spotyka się raz na lat kilkadziesiąt. 

Uśmiechnął się tyłko junackinx 
uśmiechem młodości. To jest dopiero 
rozkosz wyższego rzędu, gvdna na- 
prawdę prawdziwego asa. Takie ła- 
manie przeszkód, taka wściekła wal- 
ka až do zwycięskiego końca, to do- 
piero pełnia, to dopiero żywiół, to 
dopiero radość, jakiej nie znaleźć ni- 
gdy i nigdzie na tym dalekim świe- 
cie, drżącym przed blaskiem śmierci. 
'Dla niego śmierć była czemś tak nie- 
wypowiedzianie śmiesznem, że gdy- 
by nagle stanęła przed nim, napewńo 
poklepalby ją po przyjacielsku w ko- 
ściste ramię. Lubił zresztą takie mo- 
menty walki. Stawał się wtedy sa- 
mem żywiołem. Równocześnie był 
zimny i dziwnie opanowany. Wysub- 
telnione nerwy napięte bywały do 
granic niewypowiedzianych. 

  

   

  

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

Chor. kobiece, wenerycz- 

  

 


