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Made in Germany. 
Litewski minister spraw zagrani- 

ceznych p. Zaunius zaprzeczył pogłos- 

ce jakoby podczas wyborów do Rady 

Ligi Narodów przed paru tygodnia- 

mi Litwa głosowała za Polską. For- 

ma w jaką p. Zaunius ubrał swoją 

odpowiedź na skierowane do niego 

zapytanie, mieści w sobie specjalne 

akcenty. Odpowiedź ta — udzielona 

«w tonie ironicznym*, jak zapewnia 

„Lietuvos Aidas* — brzmiała: „nie 

warto wogóle reagować na podobne 

nieuzasadnione pogłoski”, 

Nie wszyscy jednak dyplomaci, 

którzy znaleźli się w podobnej do p. 

Zauniusa pozycji, byli tego samego 

zdania co do potrzeby reagowania na 

„nieuzasadnione  pogloski“. Przed- 

stawiciele Węgier i Czechosłowacji 

w Warszawie, których państwom ta 

sama pogłoska imputowała głosowa- 

nie przeciwko Polsce, złożyli oświad- 

czenia zawierające nieformalne za- 

przeczenie (formalnego złożyć nie mo 

gli ze względu na tajność głosowa- 

nia). 

P. Zaunius. nie reagując z włas- 

nej inicjatywy, chciał widocznie zaz- 

naczyć, że pogłoska o głosowaniu Li 

twy za Polską jest zbyt absurdalna, 

aby potrzebnem było ją dementować. 

Jest to niewątpliwe gest pro foro in- 

terno litewskiego ministra spraw za- 

granicznych. Zwracając się do swojej 

opinji publicznej chce on przez to po 

wiedzieć: „jestem wyższy ponad po- 

dobne krzywdzące posądzenie*. 

Nasze optymistyczne uwagi z po- 

wodu tego niebyłego taktu  (,„„Kurj. 

Wil. Nr. 230 z 7. X. r. b.) stały się 

w ten sposób bezprzedmiotowe. Za- 

wód niezbyt dotkliwy: bowiem, ko- 

meniując tę z poważnego źródła po- 

chodzącą pogłoskę, nie mogliśmy mi- 

mo wielką chęć usłyszenia jej pot- 

wierdzenia. wyzbyć się znacznej dozy 

sceptycyzmu. Nagłe zwroty w poli- 

tyce zagran. nie zdarzają się często, 

zwłaszcza skoro brak potemu wszel- 

kich wstępnych objawów. Polityka li 

tewska, po przejściowym *kryzysie 

z powodu konfliktu kłajpedzkiego, u- 

łożyła się zpowrotem w stare trady- 

żysko. Na ten powrót do Ca- 

nossy zwróciliśmy uwagę już przed 

kilku miesiącami w art. p. t. „Utar- 

tym szlakiem“ („Kurj. Wil.“ Nr. 119 

Z-28. V--T-b.): 

„Mimo swego wewnetr: 

awi poktyka ani publicystyka niemiecka nie 

cyjne ło 

  

         

  

ego rozgardjuszu 

‹ lracą z czu tego bardzo ważnego punktu, 

jakim jest dła wschodniej polityki Rzeszy 

Litwa. Podczas kiedy przy omawianiu tych 

spraw w Połsce 

  

góruje albo rozlewność uczu- 

ciowa, albo jak yka historyczna, al 

bo, wreszcie, wyniosłość i ignorancja, poli- 

tyka niemiecka dojrzała prędko minusy kłót. 
ni z Litwą i usilnie się dziś stara zapobiec 
zmianom w dotychczasowej orjeniacji za- 
granicznej polityki Litwy” 

   

  

Od tamtej chwili upłynęło pięć 
bogatych w wydarzenia miesięcy. U- 
kład sił politycznych w Niemczech 
zmienił się w sposób, który wówczas 
trudno było przewidzieć. Obraz ce- 
lów politycznych niemieckich — bliż 

szych i dalszych — sławał się coraz 

wyrazistszy. Następca nawpółparła- 

mentarnego Briininga na urzędzie 

kanelerskim, autokratyczny von Pa- 

pen zagadał już o „sacrum imperium 

germanicum*, opartem na tradycji 

Bismarcka. Mowę wygłoszoną przed 

kilku dniami w Monachjum zakoń- 
czył kanclerz wezwaniem: 

„niechże niewidzialny pęd sił sacrum itm- 

perium i nieziszezalnej idei świętego cesarst 

wa niemieckiego płynie przez kraje od Alp 
po Memel“, 

Geograficzne ramy „idei świętego 

cesarstwa niemieckiego zostały przez 

kanclerza wytyczone raczej skrom- 

nie niż przesadnie. Szerszemu ich za 

kreśleniu musiały stanąć na przesz- 

kodzie względy na rezonans europej 

ski, Ale i to wystarczy. Narody, które 

przecina linja Berlin — Kłajpeda, a 

które nie kwapią się pod skrzydła 

„Świętego imperjum niemieckiego, 

miałyby nad czem wspólnie się za- 

stanowić. Ale Litwa w każdej kon- 

stelacji międzynarodowej widzi sie- 

bie a priori po stronie przeciwnej 

względem tej którą zajmuje Polska. 

Wyobraźmy sobie, że Polska w 

pewnym układzie sił międzynarodo- 

wych zajmuje pozycję A., pozycję, na 

której stanąć nakazują Litwie bez- 

sporne racje jej państwowego intere- 

su. Jedrakże zajmie ona pozycję B., 

naprzeciwko A., byłe nie tworzyć 

wspólnego z Polską frontu. Istnieje 

bowiem wśród litewskich polityków 

jakaś mistyczna obawa, że każde 

współdziałanie z Polską, choćby w 

sprawie nie mającej żadnego z Wil- 

nem związku, wytrąci Litwie argu- 

menty i środki do jego zdobycia. 

W poszukiwaniu sojuszników do 

walki z Polską o Wilno gotowi są po 

litycy litewscy pójść na bardzo ryzy- 

kowne kombinacje, mogące nawet w 

razie powodzenia pozbawić Litwę o- 

woców wspólnego działania. Niemcy 

Papena i Śchleichera, równie jak 

Niemcy Hitlera, a może nawet wię- 

cej, zagrażają Kłajpedzie. Mimo to 

Litwa lokuje swe sperandy wileńskie 

na współdziałaniu z Berlinem, 

Mamy znów inny tego przykład. 

Frzed kilku dniami na publicznem 

zgromadzeniu w Poniewieżu prof. Mi 

chał Birżyszka dowodził koniecznoś- 

ci sprzymierzenia się z separatystycz- 

nemi odłamami Ukraińców i Białoru- 

sinów w Polsce celem odebrania Wii 

na. Jedno z dwojga: albo prof. Bir- 

żyszka nisko ocenia wartość politycz 

ną ewent. sojusznika -białoruskieg», 

a w takim razie poco mu on wogóle 

jest potrzebny? — albo dopatruje się 

w nim wielkiej siły a wtedy powi- 

nien zdawać sobie sprawę, że ów bia- 

łoruski sojusznik, w razie powodze- 

nia, sprzątnie mu Wilno z przed no- 

sa. W obu wypadkach koncepcja prof 

Birżyszki nie prowadzi do celu. 

O tej koncepcji miałem sposob- 

ność przed kilku miesiącami rozma- 

wiać z prof. Birżyszką w jego mie- 

szkaniu w Kownie. Z podziwem słu- 

chałem wywodu, w którym gospodarz 

rozwijał myśl, że wspólna akcja hta- 

łorusko-ukraińsko-litewska, po ode* 
braniu Wilna i odepchnięciu Polski 
ze wschodu na linję Narwi i Bugu, 
slanie się cementem późniejszego po- 
rozumienia i przyjaźni pomiędzy Pol 
ską a owymi dziś ją zwalczającymi 

sojusznikami. 

miałaby być federacja wolnych : nie- 
podległych narodów: białoruskiego, 
litewskiego, polskiego i ukraińskiego 

   

  

Koroną tej przyjaźni 

Pozornie dziwnym. a jednak lo- 
gicznym zbiegiem okoliczności kon- 
cepcję prof. Biržyszki podjat i cpa-- 

tentował jako instrument polityki 

przyszłego +, sacrum Imperium“ hitie 

rowski kandydat na ministra spraw 

Rzeszy, p. Rosenberg. Nie 

wiedząc jeszcze zapewne o pomys- 
łach prof. Birżyszki. p. Rosenberg już 
na kilka miesięcy przed jego odczy- 
tem. wystąpił publicznie z identycz- 
nym projektem w Monachjum (,,Kur- 

jer Wil* Nr. 138 z 19. VI r. b.) 

zagran. 

    

Oczywiście, p. Rosenberg nie szu- 

kał w tym projekcie dróg pojedna- 
nia zwaśnionych narodów dawnej 

Rzeczpospolitej, tak, jak to na swój 

sposób chce czynić p. Birżyszka. 

Ideą polityka niemieckiego jest 

wzięcie „w opiekę* polityczną i gos- 

podarczą Litwy, Białorusi i Ukrainy 

i zacieśnienie utworzoną z nich ob- 

ręczą Polski. Wznowiona i zrealizo- 

wana w ten sposób rękami niemiec- 

kiemi idea „Mitteleuropy p. Nau- 

manna stanowiłaby przedłużenie na 
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Ambasador lialįi na Zamku. 
WARSZAWA, (Pat). Drfa 30 paź 

dziernika rb. o godzinie 13 Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął na 
Zamku Królewskim J. E. p. Giuseppe 
Bastianini, ambasadora Italji, który 
złożył swe listy uwierzytelniające. Po 
złożeniu listów ywierzytelniających 
ambasador Bastianini udał się w to- 
warzystwie wyższych urzędników 
MSZ, na plac Marszałka Piłsudskiego 
celem złożenia wieńca na grobie Nie 
znanego Żołnierza. 

Min Zaieski 
u premiera Harriota. 

PARYŻ, (Pat). Wczoraj po połud- 
dniu premjer Herriot przyjął mini- 
stra spraw zagranicznych p. Zaleskie 
go, który w dniu dzisiejszym opusz- 
cza Paryż, udając się do Warszawy. 
Jednocześnie wyjeżdża do Polski am 
basador Rzeczypospolitej w Paryżu 
Chłapowski. 

Ghniżenie stopy dyskontowej 
i lombardowej. 

WARSZAWA, (Pat). Rada Banku 
Polskiego uchwaliła obniżenie stopy 
proceniowej od dyskonia na 6 proc, 
zaš stopy lombardowej na 7 proc. 

WARSZAWA, (Pat). Bank Polski 
zawiadamia, že stopa dyskontowa 
Banku Polskiego od dnia 21 paždzier ; 
nika 1932 r. wynosi 6 proe., zaś sto- 
pa procentowa dla zastawców termi- 
nowych i otwartego kredytu 7 proc. ; 

Wyrok śmierci 
+ WIARSZAWA. (Pat). 20 bm, w Sądzie O- 
kręgówym cdbyła się razprawa w trybie do- 
raźnym przeciwko Waientemu Milewskiemu, 
sskarżcnemu e zamordowanie swej kochan- 
ki Fran ki Podieś 
Sąd po całodziennej 
skiegć na kare Śmierci, 

Otwarcie wyższych uczeini 
w Wiedniu. 

WIEDEŃ, (Pat). W dniu 26 bm. 
nastąpiło otwarcie uniwersytetu i in- 
nych wyższych uczelni, zamkniętych 
na znak protestu przeciwko zajściom 
niedzielnym w dzielnicy Siemmering. 

Kryzys gabinetowy 
w Estenji trwa. 

RYGA. (Pat). Donoszą z Tailina, iż: 
Einbund, po odbyciu szeregu komferencyj z 
przywódcami stronniStw, zmuszony był wy- 
rzec się misji tworzenia gabinetu. Sytuacja 

coraz bardziej się zaostrza. 

Nowy teatr. 
W/ARSZAWIA. (Pat). 20 bm. w obecności 

przedstawicieli władz rządowych amorzą 
dowych odbyło się uroczyste otwarcie nowo- 
wybudowanego teatru ZASP. pod nazwą 
„Teatr Antystó Odegrana została sztuka 
Wojciecha Bogusł: . Kamińskie- 
go „K 

    

         

  

prawie skazał Milew 

    

  

    

       

  

   

  

Jugosiowiański przyjaciel Polski. 

P. Rade Drainac, redaktor białogrodzkóć] 
„Prawdy“, wybitny filerat i poeta jugosło- 
wiań bawi obecnie w Polsce. Jest on au- 
torem szeregu artykułów o Polsce z dziedz'- 
ny politycznej i kulturalnej. P. Rade Dre 
jest autorem wystawionej obecnie w teatrze 
narodowym w Białogrodzie szluki p. t. „War 
szłal trumien”. Podajemy jego fotografję. 

  

   

Wschód .,sacrum imperium germani- 

cum“. 

Nie wąlpię, że taki epilog nie do- 

gadzałby prof. Birżyszce. Ale niech- 

że to zestawienie dążeń zachęci poli- 

tyków litewskich do przemyślenia py 

tania dlaczego niejeden pomysł uro- 

dzony w Kownie i mający służyć Lit 

wie z taką łatwością bywa opatento- 

wany w Berlinie jako narzędzie nie- 

mieckiego „Drang nach Osten“. 

Testis. 

24 godz. S—3 i 7 —9 wiesz, 
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Nowy rząd rumuński. 
SINAJA, (Pat). Maniu przedsta- 

wił dziś królowi listę nowego gabi- 
netu, którego skład jest następujący: 

Prezes rady ministrów Maniu, wi- 
ceprezes — Mironesco, sprawy wew- 
nętrzne — Michalake, zagraniczne 
Tituleseu finansowe — Madgearu, 
sprawiedliwość — Popovici, oświata 
— Gusti, komunikacja — Misto, pra- 

са — Idanitzesco, rolnictwo — Anit- 
zeseo, przemysł — Lugosianu, obro- 
na narodowa — gen. Samsonovici. 
Pozatem mianowani zostali — sekre 
tarzem stanu dla Siedmiogrodu — 
Crisan, dia Besarabji — Halippa, dia 
Bukowiny — Saveanu. 

O godzinie 13-ej członkowie no- 
wego rządu złożyli przysięgę. 

Palityka rządu Maniu. 
BUKARESZT, (Pat). Tutejsze ko- 

ła polityczne wyrażają przekonanie, 
że utworzenie rządu pod przewodni- 
ctwem Maniu dowodzi istnienia zu- 
pełnego porozumienia pomiędzy kró- 
lem a stronnictwem narodowo-chlo- 
pskiem, którego przywódca staje na 

czele rządu. 
Co się tyczy polityki zewnętrznej, 

to koła polityczne sądzą, że Maniu 
będzie kontynuował swą politykę z 
przed 3 lat. gdy po raz pierwszy po- 

/wołany został na stanowisko prem- 
jera. 

„Akcja przedwyborcza w Niemczech 
Plakaty. — Wiece — Zebrania dyskusyjne niem.-narodowych 

BERLIN. (Pat). Wszystkie ugru- 
powania polityczne rozpoczęły już e- 
nergiczną akcję przedwyborczą, roz- 
lepiając liczne plakaty, zawierające 
materjał propagandowy i urządzając 
liczne zgromadzenia publiczne. 

W dniu wczorajszym sensację sta 
nowiło urządzone w Berlinie przez 
niemiecko-narodowych, przy udziale 
ponad 4 tysięcy słuchaczy, wielkie ze 

branie dyskusyjne, na którem prze- 
mawiał również przywódca narodo- 
wych socjalistów Goebbels. Na zebra 
nie przybyły liczne oddziały stahl- 
helmowców i narodowych  socjalis- 
tów. Dla utrzymania porządku skon 
sygnowano wpobliżu zebrania kilku 
set policjantów. W czasie zebrania 
kilkakrotnie doszło do tumultu. 

Saksonia protestuje. 
BERLIN, (Pat). Na wczorajszem 

posiedzeniu sejmu saskiego prowa- 
dzona była żywa dyskusja w sprawie 
ostatnich poczynań rządu Rzeszy i 
wystąpień kanclerza Papena, przy- 
czem usłosunkowano się krytycznie 
do projektu reformy konstytucji, 

Herriot © polityce 

Sejm przyjął ręzolucję, wzywają- 
cą rząd saski do zaprotestowania prze 
ciwko wszelkim antykonstytucyjnym 
planom rządu Rzeszy i głosowaniu w 
Radzie Państwa przeciwko wszelkim 
ustawom, zmieniającym konstytucję 

międzynarodowej 
Francji. 

PARYŻ. (Pat). Herriot ogłosił 
wczoraj przed komisją spraw zagra- 
nieznych dłuższe przemówienie na te 
mat polityki międzynarodowej Fran- 
cji. Dał on przegląd historyczny ro/- 
maitych propozycyj rozbrojeniowych 
poczynając od konferencji genew- 
skiej aż do ostatnich rozmów, jakie 

prowadził w Londynie. Komisja po- 
stanowiła ogłosić za podpisem swego 
przewodniczącego komunikat, który 
zawiera jedynie informacje, za jakie 
gotowa jest, jak również i rząd, po- 
nosić odpowiedzialność Nerriot о5- 
wiadczył, że rząd francusk: będzie dą 
żył do obrony polityk: Ligi Narodów 

Rozruchy w Anglji 
dziełem komunistów. 

LONDYN, (Pat). Wczoraj odbyła 
się w Izbie Gznin dyskusja na temat 
zajść, których widownią -było ostat- 
nio szereg miast angielskich, Przedsta 
wiciel partji pracy Lansbury żądał, 
aby bezrobotnym pozostawiono zu- 
pełną swobodę pokojowego manife- 
słowania, poczem minister spraw we 
wnętrznych Gilmout wystąpił z cie- 
kawemi rewelacjami w sprawie nie- 
dawnych rozruchów. Rozruchy te — 
oświadczył minister a w szezegól- 
ności wczorajsza manifestacja w Lon 
dynie nie były samorzutne, iecz przy- 
gotowane głównie przez partję komu 

  

nistyczną, liczącą 300 oddziałów w ca 
łym kraju. Minister podkreślił, że w 
czasie rozruchów w Liverpoolu i Bir- 
kenhead bezrobotni zastosowali me- 
tody walki ulicznej, doradzane przez 
międzynarodówkę komunistyczną. W 
czasie zajść londyńskich, tłum uzbro 
jony był w kamienie i odłamki żela- 
za, ważące nieraz do 4 kg. Policjan- 
tów zostało rannych 87 i tylko 13 o- 
sób z tłumu. W zakończeniu swego 
przemówienia minister podkreślił ko 

niecżność utrzymania porządku i bez 
względnego  tępienia  nieodpowie- 
dzialnych wystąpień. 

0 czem mówił de Valera w Londynie? 
DUBLIN, (Pat). Udzielając w 

swej mowie wyjaśnień na temat os* 
tatnich rokowań  angielsko-irlandz- 
kich w Londynie, de Valera oświad- 
czył, że tematem rokowań były jedy- 
nie sprawy finansowe. De Valera pod 
kreślił, że nie ma nadziei na sprawie- 
dliwe rozwiązanie konfliktu, albo- 
wiem w rządzie brytyjskim panują 
wyraźnie nastroje antyirlandzkie, a 
Pozatem Wielka Brytanja znajduje 
podtrzymanie w stanowisku irlandz- 
kiej mniejszości. Po de Valera zabrał 
głos przewodniczący opozycji Cos- 
stave, który odrzucając zarzuty de 
Valery, że mniejszość podtrzymuje 

Aresztowania wśród 

  

   

stanowisko brytyjskie, oświadczył, że 
opozycja pragnie szczerze powodze- 
nia rokowań. 

Na interpelację co do oświadcze- 
nia Thomasa w Izbie Gmin jakoby 
de Valera w trakcie rokowań wysu- 
nął koncepcję republiki irlandzkiej, 
związanej w sposób nieokreślony z 
Wielką Brytanją, de Valera óświad- 
czył, że żadnej koneepcji tego rodza- 
ju nie wysuwał. Dokumenty rokowań 
wraz ze szczegółowym przebiegiem 
dyskusji, zostaną w końcu tygodnia 
ogłoszone jako Biała Księga, która u- 
jawni rokowania londyńskie w cało- 
ŚCI, 

emigracji rosyjskiej 
w Rydze. 

RYGA, (Pat). W związku ze wzmo 
żoną działalnością kół emigracji ro- 
syjskiej policja polityczna przepro- 
wadziła szereg rewizyj w Rydze i na 
prowincji. W ręce policji trafiła bar- 
dzo bogata korespondencja z rosyj- 
skiemi kołami monarchistycznemi za 
granicą oraz dowody, stwierdzające 
nielojalne ustosunkowanie się tych 
grup ludności do państwa łotewskiego 
Na mocy tych dowodów i2 osób zo- 

Przykład do 
PARYŻ. (Pat). Władze hiszpańskie wyda- 

ły rezkaz aresztowaina księcia Penacastilio 
pod zarzutem, iż wkrew ustawom wywoził ka 
pitały za granicę. Władze żądają kaueji w 

stało aresztowanych. Znajdujących 
się wśród aresztowanych 6 posiada- 
czy paszportów t. zw. nansenowskich 
bez obywatelstwa łotewskiego, zosta 
ło już wysłanych poza granice państ- 
wa. Wstosunku do pozstałych wdro 
żono śledztwo. Aresztowany został 
między innemi rówónież były dowód- 
ca rosyjskich oddziałów wojskowych 
w Łotwie, które walczyły w 1919 г., 
z armją czerwoną płk. Sidorow. 

naśladowania. 
wysokości pół miljona pesetów za prowizo- 
ryczne pozostawienie ge na wolnej stopie о- 
oraz złożenia $ miljonów pesetów jako gwa 
rancji kar jakie będzie musiał wypłacić. 

3--3 ppoł Sekretarz redakcji przyjtatje ed godz. 1—3 peoł, Admiaistrzcja erynma ed goźz, $—3 ppeł, Rękopisów Redakcja nie zwraca 
ante cztkowe P. K. O, Nr. 80,750, Drukamiła — cał, Ś-ie Jańska 1, Telelon 3-40. 

metrowy przed tekstem—73 gu, 
zi a 25%, merać| iedzicinych i świątecznych 25%, ze 

ie EO gr, za tekstem—30 gr., kronika redzkc., komunikaty— 

  

       

     
     

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Pierwotnie kartele miały służyć poto, by 

  

chronić przemysł przed załamaniem się pod 
ciężarami nałożonych nań świadczeń i ogra- 
niczeń. 

Tymezasem stały się one narzędziem do 
uprawiania i uprawniania zdzierstwa. Ja- 
skrawym tego wyrazem jest świeży przykład 
Symiłykatem Pelskiech Odlewni Stali w War- 
szawie. Z chwiłą powstania tego Syndykatu 
ceny odlewów stalowych podskoczyły prawie 
o 100 procent. Podczas gdy w ciągu ostatnich 
kiłku lat płacono za odlewy po 1,35 do 2.00 
x. za kilogram — tegoroczne ceny obracają 
się w granicach od 2,63 do. 3,68. 

  

  

   

  

Sowiety dążąc do zdezorganizowania ży- 
cia gospodarczego państw kapitalistycznych: 
stosują brdzo sprytne metody. Pomijamy juž 
sprzedaż towarów poniżej kosztów włas- 
nych, t. zw. dumping który dezorganizuje 
przemysł krajowy państw „zaszczyconych* 
tych dumpingiem. Sprytniejszą metodą jest 
uskutecznianie masowych, niespodziewanych 

ża az) które w pewnym momencie cał- 
ke е 

    

    

  

   

  

      
ej wykonć. Udziela ulg 

1 rozkręca fabryki i kre- 
będne* do obstałunku in- 

mym majątkiem wy 
dem różnych per 

Som nych i zapewnia wiele innych po- 
dobnych ulg. A gdy zamówienia si urwą, 
ostatnie kapitały włożone w inwestycje za- 
marzają, a zwolnieni od pracy robotnicy gro- 
%а — witedy takie państwo płacze i apeluje 
do serc, 

   

   
   

   

  

Wilašnie angielski „Manezester Gardian< 
biada n temt: co to będzie, gdy Sowiety przer 
wą zmówienia w Anglji? Ten „tragiczny 
cios” zadany przemysłowi  maszynowemu 
Anglji powiększy bezrobocie, a skutki rosną- 

    

  
cego niezadowolenia mas nie każą na siebie 
długo czekać. 

Ж * + 

   y się dosyć powierzchow- 
ы ; wydanym w Sowietach dekre- 

е1е pod niewinnym tytułem: o ustałeniu gra- 
nie kełehozów. 

Tymczasem jest tam postanowienie a 
znaczeniu zasadniczem dla polityki rolnej 
Sowiełów i bodajże stanowi początek nowe- 
go etapu. Postanowienie to odnosi się do wy- 
padków występowania włościan z kołcho- 
zów, e z kolektywnych gospodarstw. W, 
razie v a z kołchezu członkowie nie ma- 
ją prawa żądać zwrotu ziemi, posiadanej 
dawniej indywidualnie, mogą oni otrzymć 
nadział ziemi na terenach „nieoswojonych“ 
ze swcbodnege państwowego funduszu ziem 
skiego. 

Mamy tu więc do czynienia z wyraźnem 
pozbawieniem włościan w kołchozach wszel- 
kich praw do ziemi, którą wnieśli omi do 
kołchozu jako swój udział. Dotychczas, po- 
mimo kciektywizacji, włościaństwo patrzyło 
na ziemię jako na swoją własność, paragrafy 
zaś odnośnych ustaw ziemskich miały raczej 
charakter programowych, pięknych zasad, 
niezrozumiałych dla szerszych mas. Pomimo 
więc różnych dekretów o wywłaszczeniu, mo 
żna było wystąpić z kołchozu i otrzymać swą 
dawną ziemię. Było ło nawet często prakty- 
kowane, zwłaszcza po ogłoszeniu w Rosji 
wolnego handlu rolniczego. 

Omawiany dekret faktycznie uńiemożli- 
wia występowanie z kołchozów bo jednak 
niewiełu amatorów zechce zamieszkać na te- 
renach „nieoswojonych“ a raczej dzikich, by 
tam zakładać gospodarkę. 

    
  

* * * 

Rolnikom stawia się często zarzut: wy 
umiecie tylko skomleć i płakać, a nie umie- 
cie bić, choć pomiędzy sobą bijcie się aż do 
utraty przytomności. Jednakże ostatnie ost- 
re natarcie na ceny artykułów skrtelizowa- 
nych, ciągłe delegacje, a co ważniejsze szyb 
ka reakcja na każde posunięcie sfer miaro- 
dajnych, mające znaczenie dla rolnictwa - — 
wskazują na wykłuwanie się wśród rolni- 
ków poczucia własnych zbiorowych intere- 
sów i kenieczności zorganizowanej obrony. 

Drobny, charakterystyczny przykład: 
Obniżono cenę spirytusu skażonego, prze 

znaczonego do celów napędowych do 33 110 
tych za jeden hl. mocy 100 stopni.—Dobrze 
rzekli na to rołnicy, ale my nie mamy go- 
tówki; wobec tego prosimy o takie prawo, 
by każdy rolnik mógł otrzymać z pobliskiej 
gorzelni potrzebną mu do celów jego gospo 
darswa ilość spirytusu sk. nego, wzamian: 
za dosłarczone przez siebie surowce, t. j. 
ziemniaki, jęczmień i opał. W, ten sposób 
ciężko zdobyta gotówka pozostanie w kie- 
szeni rolnika. 

W, czasie od 5 — 13 listopada r. b. będzie 
my mieli „Tydzień Rolniczy* pod hasłem — 
„ziemia nasza winna nas wyżywić i odziać*, 

Włówczas będziemy żądali wprowadzenia 
przymusu stosowania wyrobów z krajowego 
Inu, konopi i krajowej wełny we wszystkich 
resortach państwowej gospodarki, samorzą- 
dach, monopolach ik-d. 

Włówczas łakże nasłąpi intensywna propa 
ganda wyrobów z surowców krajowych. A 
mamy czem się pochwalić. 

' Czang. 

  

   

Spadek funta powstrzymany. 
LONDYN. (Pat). Zaznaczający się w cią- 

gu ubiegłych 2 dni gwałtowny spadek funta 
Szterlinga został dziś powstrzymany wska- 
tek interwencji Banku Angielskiego, który. 
począł masowo wyprzedawać dolary. Kurs 
funta szterlinga, kłóry przed południem wy 
nosił 3,39 dolarów za funt, po południu po- 
prawił się nieco, dochodzące do 3.39 i pół. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WIARSZAWIA (Pat). Londyn 30,17 — 3005 

Nowy York 8,912; 8,892; Paryż 35,04 — 34,95 
Szwajcarja 172,25 — 171,82; Berlin 211,90; 

Tendencja niejednolita. 
AKCJE. Bank Polski 87,50; Lilpop 13; 

Strachowice 8,70. Tendencja słabsza.
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NOŽYCAMI PRZEZ PRASĘ, 
Patrjotyzm kapitalistów. 

"Tyle czasu trwająca dyskusja na 

temat jak „odmłodzić* nieruchome 
oszczędności i w ten sposób, zwięk- 

szając obieg pieniądza, leczyć kryzys, 

doprowadziła w swych skutkach do 

projektów najrozmaitrzych „flacji“ 

— sztucznego napływu środków obie 

gowych, wywołanego przez państwo. 

Min. Matuszewski sprzeciwiając się 

takiej kombinacji ze względu na jej 
nieskuteczność i ryzykowność pisze 
w „Gazecie Połskiej* m. in. tak: - 

„W warunkach polskiej rzeczywistości 

ani mówienie o „reflacji*, ani robienie jej 

— nic a nie nikomu nie pom . Zadanie 

nasze — to że zastępowanie ukrytych pie- 

niędzy, ani nawet nie wydobywanie ich ze 

schowków — ałe przedewszystkiem zatrzy- 

manie kapitałów polskich w Polsce. Bo od 

dziesiątków lat kapitały polskie uciekają w 

cudze ręce — czy to przez chowanie po 

chłopskich kufrach obcych walut, czy io 

przez otwieranie arystokratyczngch rachun- 

ków w zagranicznych bankach. Jedyna sku- 

teczna w Polsce „reflacja” — to stworzenie 

wiary, że kapitał jesj w Polsce bezpieczniej 

szy niż zagranicą”. 2 

Zwracamy uwagę na podkrešle- 

nie. Cóż pomoże nawoływanie i prze 

mawianie do niezorjentowanej i cie- 

mnej „pończochy gdy ci coby piersi 

musieli zrozumieć interes wspólny 
wolą trzymać bezczynne polskie pie 
niądze w zagranicznych sejtach. Że 
wszystkich cudów najbardziej zdaje 
się niemożliwy jest ten, żeby kapitali 

sta zrozumiał swe społeczne ohowiąz 

ki. 

    

   

        

  

  

Teatr Polski w Rydze. 

„Czas* — Z powodu cofnięcia tea 
trom mniejszościowym w Łotwie sub 
sydjów na sezon bieżący zaistniały 
poważne obawy o los teatru polskie- 
go. Jednakże z wywiadu z prezesem 
Swyłonem dowiadujemy się że, jak- 
kolwiek w skromniejszych  rozmia- 
rach, utrzyma się on jednak i w sezo 

nie bieżącym. 

  

   
„Polski teatr — oświadczył prezes zarzą 

du p. ylan — bardziej aniżeli inne teatry 
mniej iowe odezuł pozbawienie go subsy   

wjum rządowego, z którego korzystał w cią- 
gu całych pięciu lat swego istnienia. Sądz 
my jednak, że nasz teatr będzie mógł istnieć 
i w nowych, o wiele skromniejszych ramkach 
W roku bieżącym nasze Środki materjalne 
będą się składać z subsydjum miejskiego w 

skromnej kwocie 2500 lotów i ze skromnej 
„również pomocy pieniężnej Polskiego towa- 
rzystwa oświatowego. Wskutek tego nie bę- 

. dziemy mogli korzystać z lokalu Teatru Ro- 
syjskiego, którego dzierżawa jest dla nas za 
wysoka i prowadzimy obecnie pertraktacje 
z dyrekcją Teatru Żydowskiego gdzie naj- 
prawdopodobniej będą się odbywać polskie 
przedstawienia w nadchodzącym sezonie. 

Trupa polska będzie się składała wyłącz 
nie z miejscowych sił aktorskich i może do 
piero po Nowym oRku powiększy się gościn 
nemi występami aktorów pozamiejscowych. 

Teatr ma zamiar wystawiać kla: 
syczny reptrtuar polski, a inauguruje 
sezon .„ Powrotem posła* Niemcew.- 

cza, 

   

      

Nie — tani dom własny.. 

„Monitor Połski* Wystawa 
„Tani dom własny” została zamknię- 
ta z tem, że dała pracę około 1500 oso 
bom, wzbudziła zainieresowanie w 
kraju i zagranicą, zwiedziło ją około 
30.000 osób. Min. Lechnicki, który 
wiele inicjatywy wnosi w sprawie ta 
niego budownictwa wogóle, reasumu 
jąc na zamknięcie plusy wystawy pod 
krešla jednak: + 

„Tem niemniej stwierdzić należy, że do- 
świadczenia wystawy nie we wszystkich dzie 
dzinach wypadły pomyślnie. Okazało się np. 
że koszty niektórych elementów budowy, a 
przedewszystkiem instalacyj drobnych budyn 
ków, są niepomiernie wysokie, że nie uległy 
redukcji analogicznie do innych kosztów bu 
dowy. Te doświadczenia, zarówno: pozytyw 
ne, jak i negatywne, są niezmiernie cenne z 
punktu widzenia prowadzonej akcji popie- 
rania drobnego budownictwa”, 

Jednym z większych plusów wy- 

stawy była również wartość archi'ck 

  

A. K. 

toniczna tych domków. Nie myślało 
się dotąd, że w lada „chałupie* moż- 
na mieć architekturę, i to archiiektu 
rę „za 3 grosze. Natomiast zawiodłc 
właśnie wszystko, co się tyczy urzą- 
dzenia. Tak inwestycje, jak i umeblo 
wanie wzięto wprost z dotychczasowe 
go domu. Meble takich domków swą 
ceną nie stały w żadnym stosunku do 
kieszeni ewentualnego „budującego 
się tanio*. Polski przemysł mehlar- 
ski nie zaopiekował się pod tym właś 
nie względem wystawą. 

Żywy towar pici męskiej 

„Zwoelf Uhr Błatt* podaje za pis- 

mem kolońskiem: 
„Dziennik koloński zwraca uwagę policji 

na liczne transporty mężczyzn, którzy” kie- 
rowani są z Polski przez Kolonję do Antwer 
pji, a stamtąd do Ameryki Południowej. 
Wśród transportowanych znajdować się ma- 
ja obywatele polscy, gdańscy i niemieccy. 
Otrzymują oni po podpisaniu kontraktu kil- 
kaset marek gotówką. Obiecują im żołd w 
wysokości 60 marek tygodniowo. 

- Podobno specjalnie poszukiwani 
są uczestnicy wielkiej wojny. 60 ma- 
rek tygodniowo. Spieszcie więc kom- 
batanci: panowie kapitaliści, potrze- 
bują bardzo dziełnych żołnierzy któ- 
rzy pomog ąim robić fortuny w Gran 
Chaco. Cóż znaczy życie ludzkie wo- 
bec 60 marek tygodniowo? jim. 

   

  

  

  

    

  

Słuchacze wyższych zakła- 
dów naukowych wedłu ra- 

dzaju studjów. 

Według ostatnich danych staty- 
stycznych, wyższe zakłady naukowe 
liczyły w „roku 1931-32 ogółem 
49.770 słuchaczy, w tem zakłady pań 
stwowe 42.751 słuchaczy, zakłady nie 
państwowe zaś — 7.019. W ogólnej 
liczbie studentów mężczyzn było 
35.560, kobiet — 14.210. 

Wydział teologiczny liczył 951 
słuchaczy, prawo i nauki polityczne 
14.086, medycyna 3.928, farmacja 
1.137, weterynarja 847, dentystyka 
471, filozofja 13.275, rolnictwo 2.612 
komunikacja i inżynierja 2.158, ar- 
chitektura 828, mechanika i elektro- 
technika 2.589, chemja 1.001, mierni 
ctwo i ogólna technika 519, górnieł 
wo i hutnictwo 525, sztuki piękne 
604. nauki handlowe 3.880. 
Nowoimatrykulowanych studentów 

w roku 1931-32 było 15.368, w tem 
mężczyzn 10.866, a kobiet 4.502. 

Sala Zw. Drukarzy 
BAKSZTA 8 BEKSZTA 8 

W sobotę dn.22 b.m. odbędzie się 

Zabawa Taneczna 
przy dźwiękach jezzbandu. 

Bufet pod własn. zarz. obficie zaopatrz. 

Całkowity dochód przeznacza się na 
| zypomogi dla bezrobotnych członków 
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GLUB| ONA BASTA DO OBUWIA 

Dzieje Kolegjum X. X. Pijarów w Lidzie. 
(Przyczynek do ,Monografji miasta Lidy“). 

(Dokończenie). = 

Dopiero w r. 1756 Ignacy de Cam 
po Bcypjon, starosta lidzki, wnuk 
Jana, a syn Józefa, fundatorów we- 

renowskich, pod wpływem Macieja 
Dogiela, znakomitego Pijara a swego 
rauczyciela, aktem z dnia 12 stycz- 
nia 1756 r. przenosi Pijarów z Were- 
nowa do Łidy. 

Przysługę jaką Dogiel, pochodzą- 
cy. z powiatu lidzkiego oddał swoim 
ziomkom, wyrażono w jego nekrolo- 
gu słowami: „ze wsi fundusz hrabiów 
Scypjonów do szlachetnego królew- 
skiego miasta Lidy przyniósł i utwier 
dzil“. 

Fundusz pozostawał bez zmiany, 
sumę tylko na Mereczu opartą prze- 
znaczył Scypjonom na utrzymanie kil 
ku Pijarów przy rezydencji w Were- 
nowie, Nie był to uciążliwy warunek. 
gdy «się zważy, że Pijarzy werenows- 
cy z lidzkimi zawsze jeden dom sta- 
nowić mieli. Pod nową osadę otrzy- 

mali. Pijarzy plac z lichemi drewnia 
memi domkami przy ówczesnej ulicy 
Dworzyckiej, który fundator nabył 
od p. Ludwiki Godebskiej, stolniko- 
wej pińskiej., Aki przeniesienia, za- 
twierdzony przez, biskupa « Michała 
Zienkowicza dnia 9 marea wniesiono 
do ksiąg Trybunału Głównego W. Ks. 
Litewskiego 2 sierpnia 1756 r. 

| Latem tegoż roku wprowadzeni 
i witani uroczyście przez władze miej 
skie objęli Pijarzy nową placówkę. 

W ciągu trzech lat wystawili dom 
drewniany dostateczny na pomieszcze 

nie 12 Pijarów przy tejże ulicy Dxvo- 
rzyckiej oraz wysunięty ku ulicy Wi- 
leńskiej i czołem do niej zwrócony 
kościółek pod wezwaniem św. Józe- 
fa Kalasantego. 

Był to kościołek mały, drewnia- 
ny, z zakrystją z jednej, a skarbczy- 
kiem z drugiej strony. Ławek w koś- 
ciele po obu stronach po cztery. Коп- 
fesjonał jeden a katederek dwie. Oł- 
tarz wielki z figurą Pana Jezusa w op 
tykę malowany, poboczne zaś dwa 
jeden z obrazem N. Panny a drugi 

św. Józefa Kalasantego, oba ozdobio 
ne papierem malowanym. 

Jak widać nie starano się o upięk 
szenie kościoła, albowiem już wtedy 
planowano budowę nowego, ale któż 
mógł przypuszczać że zamiar zosta- 
nie urzeczywistniony dopiero po upły 
wie całego wieku. 

W roku 1762 August III zatwier- 
dza Pijarom wszystkie dotychczaso- 
we nadania. W latach następnych pły 
ną hojne ofiary miejscowego społe- 
czeństwa. I tak w roku 1763 Jan Kier 
biedź, szlachcic z okolicy Kierbiedzie: 
przekazuje Pijarom swą wierzytel- 
ność do dziedziców Krupy Narbutów 
w sumie 7.000 złp, W roku 1776 Hau 
ryłkiewicz, adwokat ofiaruje 2.400 
złp. a Anna z Ogiūskich Judycka 
10.000 złp. 

W roku 1773 pożyczyło kollegjum 
ks. Aleksandrowi Sapieże, hetmanowi 
polnemu, za obligiem 15.000 złp. z 
ubezpieczeniem na Derćczynie, nie na 

KAS ROLE R w KE FON SRG] 

incydent 
na posiedzeniu ausirjackiej Rady Narodowej. 

WIEDEŃ. (Pa), Na ezwartkowem, pierw- 
szem po ferjach letnich, posiedzeniu Rady 
Narodowej doszło do incydentu. Gdy poseł 
scejalistyezny dr. Seitz, podkreślając łagod- 
ne traktowanie elementów  nacjenalistycz- 
nych, a drakeńskie postępowanie wobec soc- 
jal-demckrażów, nszwał sprawiedliwość w 
Austrji „dziewką uliczną*, powstała na ła- 
wach rządowych wielka wrzawa. Między mi 
nistrem sprawiedliwości a jednym z posłów 
socjal-demckratycznym wywiązała się na- 
miętna utarczka słowa. Kanclerz Dolfuss za- 
wełał wzhurzeny: „pos. Seizi obraził nasze 
sądownietwo!t* Wirzawa trwała przez dłuż- 
szy 6zas, 

Po usposkcjeniu się zby poseł Seitz usi- 
łował dokończyć swą mowę lecz kiedy znów 
użył ironiczanych wyrażeń e sądownietwie, 
kanelerz, w ślad za nim inni ezłonkowie rza- 
du, demonstracyjnie wyszli z sali. Poseł Seitz 
dokeńczył wówdzas swą mowę, stawiając na 
stępnie wniesek © votum nieufności dla rzą- 
du. 

Pe zakończeniu mowy przez posła Sei- 
tza kanelerz Deliuss wrócił do sali obrad i 
złcżył oświadezenie, że uważa niżej swej god 
ności edpowindać na wywody posła Seitza 
Rzekłszy to, kanclerz cpuścił powtórnie salę 
6hrad. Wśród ególnego wzburzenia prezy- 
dent zamknął posiedzenie © godzinie 20. 

    
      

    

Kto subwencjonuje pisma niemieckie. 
Zeznania Papena przed kemisją śledczą sejmu pruskiego. 

BERLN. (Pat). Na wczorajszem posiedze 
niu komisja śledcza sejmu pruskiego rozpa 
trując zarzuty przeciwko byłemu pruskiemu 
ministrow ansów Klepperowi, przesłucha 
ia jako kancierza Papena który zez 
nawał w sprawie subwencyj prasowych. 

   

  

Knclerz stwierdził między innemi, że o ile 
mu wiadomo, istnieją tylko dwa źródła, z 
których mogą być udzielane subwencje dla 
pracy: fundusz dyspczycyjny kanclerza w 
wysekości 150 tysięcy mk. i fundusz wydzia 
łu prasowego rządu Rzeszy w wysokości 50 
tysięcy marek. Innych źródeł kanclerz n.e 
zna, a o subwencjach m terstwa Reichs- 
wehry dla „Taeglische Rundschau* kanclerz 

wiedział jedynie z doniesień prasowych i wat 
pi aby na ten cel były przyznawane jakieś 
fundusze z ministerstwa Reichswehry, 

    
   

  

    

Sekretarz stanu Pianck, udzielając dal- 
szych wyjaśnień w tej kwestji, zeznał, że isto 
tnie ze wspomnianych przez kanclerza Źró- 
deł czerpane są środki na subwencje dla pra 
sy. Na pytanie, czy mogą być te funduste 
     

  

przeznaczone ma cele partyjne, sekretarz 
Planck a: czyl, že dyspontje niemi zaw 
sze kanelerz, O ile chodzi o obecny rząd, t0 
tego rodzzju użytek napewno nie będzie czy 
niony, już choćby ze wzgłędu na jego cha- 

adczenie to wzbudziło wiełką we 

   
   

  

     rakter. Ośw 
  sołość. 
Wj sprawie swego udziału w wydawnict- 

wie „Germania* kanelerz oświadczył, iż w 
swoim czasie zayupił akcje ego pisma, aby 
nadać mu charak watywny. O tem 
jakoby zaku tegoż dzienn 
pnzez Hi ziałania wpł; 
wowi kanc pokryty został wyłącznie 7 
funduszu 

  

  

        
   

   

   

    

      

   

   

  

    

  

    
    

   
onarjusz „Germ: nie nie 

e, czy „Boersen Zitg.“ subwencį 
st przez ministerstwo Reichswekry 

ie widzi powodn, 
żdym mini- 

dej pogłosce. I jsza „Boersen 
ce, jakoby czerpała za 

hkołwiek funduszów  państwo- 

  

   
  

nowana j 
kaneler 

      

  

strom o k 
Zita“ z: 

siłki z jakie 
wych. 

   

Z wybrzeży Adrjatyku. 

     

    

KSIĄKŻI NADESŁANE. 

WYDAWINICTWA ŚW. WOJCIECHA. 

O. Samuel Fabbro. Róża wśród cierni (Ży 
wot ś. p. Zofji Róży B.) zł 3. 

Dobrze znoszone cierpienie jest jedną z 
odznak świętości Słowa te zastosować wol- 
no do zmarłej sześć lat temu młodziutkiej 
Zofji Róży B., rodaczki naszej, pochodzącej 
z kresów południowo wschodnich, obdarzo 
nej niepospolitą urodą, mnogiemi talentami, 
wybitnie indywidualnym charakterem, pło- 
nącej chęcią czynu i czynnej nad siły, wier- 
nej Bogu w dostatku i biedzie, w zdrowiu i 

chorobie. 
Mimo, iż ś. p. Zofja Róża umarła w kwie 

cie wieku, przeżycia jej są tak wielostronne 
że wspomnienia o jej życiu czytamy z naj. 
wyższem zainteresowaniu. 

A. Vermeersch. Katechizm Małżeństwa 
Chrześcijańskiego. zł. 2. 
Każda encyklika ze względu na swój zasad 
niczy charakter nie może wdawać się w dro 
biazgowe szczegóły, pozostawiając je pieczy 
komentatorów. Encyklika o małżeństwie wy 
wołała szereg broszur, komentujących jej 
ustępy celem praktycznego zastosowania. 

O Vermeersch był jednym z tych, któ- 
rzy podjęli się dać komentarz do niej, nad- 
zwyczaj przejrzysty, z uwzględnieniem po- 

ruszając przytem sum funduszowych 
co najwymowniej świadczy tak .0 
ofiarności mejscowego społeczeństwa 
jak i o popularności Pijarów, jak i 
wzorowej gospodarce kollegjum. 

Było to zasługą długoletniego rek 
tora (od r. 1768 do 1792) ks. Aleksan 
dra Wolnera, który powiększył samą 
osadę przez nabycie dwóch przyle- 
głych od strony północnej placów. 

Pierwszy ofiarował Józef Borzy 
mowski za 2000 mszy, drugi tuż. za 
nim położony, zwany Aleksandrowi- 
czowskim, wymieniło kollegjium na 
plac werenowski, dany funduszem 
pod tameczną osadę z pp. Aleksandro 
wiczami, ówczesnymi właścicielami 
Werenowa. 

Nabytki zatwierdziła konstytucja 
sejmu z 4 maja 1774 r. W ten sposób 
kollegjum stało się właścicielem kilku 
placów w jednej ławie leżących o po 
wierzchni 6 morgów. Przestrzeń ta 
rozciągała się między ulicą Wileńską 
rzeczką Lidą alias Lidziejką oraz pla 
cami p. Majewskiej i p. Nikodema Pe 
trusewicza. 

Zmieniali się właściciele przyle- 
głych placów, kompleks osady pijar- 
skiej po kasacie zakonu przeszedł w 
ręce prawosławnego probostwa i do- 
piero z odrodzeniem Państwa Pol- 
skiego w całości wrócił do prawowi- 
tych właścicieli. 

Gdy konstytucja 1775 roku, za- 
twierdzająca wszystkie fundusze, zez 
woliła na nabywanie majątków ziem 
skich — Pijarzy w r. 1776 nabyli od 
pp. Umiastowskich o kilometr od Li- 
dy za Lidziejką leżący i przez tę rze 
kę stykający się z osadą folwark, 
włók 15; morgów 2 i prętów 19 liczą- 
cy, Postwszczyzną zwany od przydom 
ku Postawka p. Siemienowicza po- 

  

ziomu umysłowego szerokich warstw inteli- 
gencji. 

, Dziełko jego, ujęte w formę katechizmo- 
wą pytań i odpowiedzi, stanowić będzie niez 
będne vade meeum dla kapłanów, lekarzy, 

rodziców i oblubieńców. 

Henryk Głass. Na Szlaku Chudego Wilka. 

Autor, jeden z najzasłużeńszych działaczy 
harcerskich, zwany w gwarze swoich „Chu- 
dym Włlkiem*, skreślił opis przygód, któ- 
rych doznał w Kijowie i dwukrotnie na dro- 
gach z Kijowa do Warszawy. Działo się to 
przed kilkunastu laty, gdy pożoga bolsze 
wicka objęła całe imperjum rosyjskie i gdy 
Polska krwawe staczała boje o swe granice 
życiowe. Dzięki ocałonemu dzienniczkowi 
z owych czasów autore wspomnienia swoje 
oddał wiernie i żywo. 

  

Uderza w nich niezwykły hart młodzień- 
ca, który z narażeniem życia wśród burzy 
wojennej pełnił służbę ideową i doniosłe 
oddał usługi państwu polskiemu. Czynił to z 
przedziwną prostotą i pogodą, cechującą 
prawdziwego harcerza. 

Wszystkie powyższe wydawnictwa Św. 
Wojciecha odznaczają się zwykłemi zaletami 
tej firmy: staranny druk, estetyczna okład- 

ka, dobra polszczyzna w przekładach, oraz 
uczciwa tre: 

    

przedniego właściciela, z wioseczką 
Roślaki z sześciu chat włościańskich 
i jednej pustoszy za 26.000 złp. 

W tymże czasie przystąpiono do 
budowy kollegjium z cegieł. I teraz 
znaleźli się ofiarodawcy: p. Roman 
Migdałło, szlachcie z pobliskiej para- 
fji, ofiarował 1000 złp. w gotowiźnie 
a 11.000 złp. oparł prawem zastawu 
na Nieszykowszczyźnie i Perepeczy- 
cach i w ten sposób zasilił fundusz 
Kollegjum, nakładając obowiązek na 
Pijarów utrzymywania i kształcenia 
stale jednego ucznia z rodziny Mig- 
dałłów. 

W: związku z planowaną budową 
nowego kościoła — otrzymało Kolle- 
gjum w r. 1789 od p. Jerzego Ada- 
mowicza, sędziego ziemskiego 20.000 
złp. z tych: 14.000 złp. za obligiem 
książąt Radziwiłłów, opartych pra- 
wem zastawu na Żyrmunach a 6.000 
złp. również za obligiem opartych na 
Hornostniszkach, własności  podko- 
morzego Wincentego Siekluckiego. 

Mimo tak hojnych darów nie przy 
stąpiono do budowy kościoła. 

Złożyły się na to zapewne ówczes 
ne burzliwe i niepewne czasy Targo 
wicy i rozbiorów, które poważnie za 
chwiały funduszem i stanem mater 
jalnym Kollegjum. 

Jak widać z wizyty 1798 r. Kolle- 
gjum, uprzednio tak zasobne, miało 
już 7.500 złp. długu. 

W roku 1797 cesarz Paweł I w 
przejeździe przez Lidę zamieszkał w 
Kollegjum i na prośbę ówczesnego 
rektora ks. Pawła Wychowskiego о- 
fiarował na budowę kościoła 5.000 
rubli. 

Ponieważ jednak w skierowanem 
do podskarbiego lidzkiego -bileciku 
nie uwidocznił, czy należy wypłacić 

rtyjnego, kanclerz Papen jako 

Z Rosji Sowieckiej. 
Proces biskupa Domicjana. 

Tragiczne sceny w sowieckiej sali 
sądowej. 

LENINGRAD, (Centropressj). — W. tych 
dniach zakończony został proces biskupa 
djecezji arzamańskiej Domicjana, który 
oskarżony został o zbrodnię działalności 
kontrrewolucyjnej i przegiwko moralności 
publicznej, Proces ten nałeży do serji proce 
sów antykościelnych w ZSRR. i jako taki ob- 
fitował w tragiczne sceny, jakie rozgrywaty 
się w sali sądewej dosadnie charakteryzu- 
jące rezpzkzliwe położenie duchowieństwa 
w Sowietach. 

Prokurator sowiecki zarzuca oskarżone- 
mu, że czynnie występował przeciwko koł- 
chczem, zbierał wycinki z pism sowieckich 
z wiadomościami o rczkładzie panującym 
wśród prącowników sowieckich, jak rów- 
nież, że „prowadził życie niemoralne* Wta- 
dze sowieckie postarały się © to, aby w roli 

świadków przeciwke biskupowi Deomtejano- 
wi występowali również księża. 

| ezasie przesłuchiwań Świadków rsz- 
grywały się tragiczne sceny. Świadek ksiądz 
Petrowskij oświadczył, że biskup popełnił 
zarzucane mu czyny, i że „domiejanowszczyz 
na* dopiero ctwarła mu oczy. W! czasie «e- 
znań, świadek ten zerwał z szyi wielki krzyż 
metalowy i rzucił nim o ziemię. Biskup Do- 
mieian prosił, aby pozwolone mu krzyż pod 
nieść i ucałować. Leningradska „Krasnaja 
Gazeta episuje tę scenę z procesu następują 

cemį słowami: „Wśród Śmiechu całej Sali, 
wśród ekrzyków kołchozników: „Nie ci to 
nie pomože, nie okłamiesz* — hiskup Dami 

cian demanstraeyjnie całował ten kawałek 
metalu“, 

Przygnębiające wrażenie wywarło wystą 
pienie adka, starego księdza Albioskiegu, 
który nie zdecydował się wyrzec swej ged- 

ności i starał się przepłynąć Seyllę i Charyb- 
dę sądu sowieckiego. Ale pod koniee swych 

dek  powiedzia 
з ma za pasterza. 

Doeminiejanowszczyzna nas niszczy i mordu 

je“. 
Świadek, również ksiądz Anfipow pod 

wpływem ztmosfery w czasie procesu zrzu- 

cił z sichie krzyż i togę z słowami: „Wyraź 
na anfyrewolucyjna działalność biskupa na 

kłania mie da tego, akym się upokorzył. Pro 

szę pracujących, aby przebaczyli mi, że 

przez dwanaście lat ich ogłupiałem* 
Po tego rodzaju zeznaniach sąd sowiee- 

ki skazał cakarżonego hiskupa Domicjana 
na osiem lat iego więzienia. 

  

      

    

  

    

Jak wynłada okocnie dawny 
Dnieprostrej. 

MOSKWA, (Centronress). — W! czasie 
uroczystości otwarcia wiełkiej hydrecentra- 

li na Dnieprze przedewszystkiem zmieniono 
nazwę Dnieprostroju na gotowy iuż „Dnie- 

progressć (Dnieprowska  hydroelektrawnia), 
Urcczystość otwarcie Dnieprogressu urzą- 

dzone eośkniwiek przedwcześnie, bowiem w 
rzeczywisteści budowa nie jest ukończona, 
tak samo jak nie jest jeszeze kompletne urzą 
dzenie hvdrcelektrowni. Uroczystość otwar- 
cia urzadzene jednak już oheenie w eelach 
agitacyjnych. Miarodajnym czynnikom cho- 

dziło o to. aby przynajmniej formalnie bu- 
dowa ukończona była w ustanowionym ier- 
minie i aby otwarcia dokonano w ostatnim 
miesiącu pierwszej piatiletki, tem kardziej że 
uroczyst: 1a mosła się edbyć w ramach 

uroczystości z okazji 15 rocznicy rewolucji 
kemunistycznej, 

W jakim właściwie stanie znajduje się 
ta hydroclcktrownia? Budowa wykończone 
zestała tylko do połowy. Uruchomiono tyl 

ko pięć agregatów, ale ponieważ fabryki dnie 

prowskiego kombinatu nie zostały jeszcze wy 
końezene, prąd wyrabiany cbecnie przez 

Dniepregrass nawet w małej mierze nie mo- 
że pokryć zapotrzebowania kraju. 

Dnieprostroj zatem jest jeszcze w stanie 

budowy. Olbrzymia tama dotychezas nie za 

stała wykończona. Również nie zmontowa- 

no jeszcze żórawi, które będą podnosić ba- 

szty, regulujące odpływ wedy. Takich baszt 

ma byś 48, a każda z nich ważyć będzie 48 
tenn, Kanał. przez który przejeżdżać maja 
okręty również nie jest jeszcze wybudowany 
Dopiero w lecie przyszłego roku spodziewać 
się można zupełnego wybudowania Dniepro 
stroju i uspławnienia Dniepru na całej jego 
długości. 

   

  

  

  

Nr.242 (2484). 

Notatki ze świata, 
—  PROGES  WICEM. 
przeciw Oipińskiemu i в - 
stał ponownie odroczony. Jak wiadomo w'- 
cemin. Starzyński skarży o esławienie 
przez zarzut zgłoszony Najwyższej Izbie Kon 
troli jakoby wiceminister za działanie na 
rzecz syndykatu drożdżowego pobiera 20 ty- 
sięcy złotych miesięcznie z czego na rachun 
ku bankowym odłożył już miljon. Na rozpra 
wie prok. Sieroszewski prosił o powołanie 
świadka Błeszyńskiego który ma w 
„aferową“ przeszłość Olpińskiego w bra 
filmowej zaś obrońcy adw. Sterling i Chmur 
ski wnoszą o powołanie byłego min. Matu- 
szewskiego raz min. Jana Piłsudskiego, któ 
ryby wyjaśnił odebranie wicem. yńs- 
kemu resoriu drożdżowego. 

—  MORACZEWISKI CONTRA „WIE- 
CZÓR WARSZAWĘKIE*, jest drugim znów 
procesem, który ściągnie szereg osób ze 

świata politycznego. Chodzi o wymierzony 

w druku pod adresem b. min. raczewskie- 

go epitet: ,noiorycznego paszkwiłania i 0- 

szczercy* w sprawozdaniu z procesu brzes- 

kego. Jako šwiadkowie Moraczewskiego WY- 
stępują gen. Rydz Śmigły, b. premjer Bartel, 
premjer Prystor, prezes Sławek i b. senal: 
dr. Bobrowski. Obrona znów powołuj 
min. Zdziechowskiego, b. premjera Wł. 
bskiego, sen Głąbińskiego i pos. St. Str 
kiego. 

— TEATR ARTYSTÓW) NA KAROWEJ. 
7 rozpoczyna swój sezon 

vskiego i Kamińskiego „К 
rale*. Uroczystego poświęcenia 
ru dokonał ks. dr. M 
artystów teatru widzimy takie nazw 
Zelwerowicza, Frenkla cenj Chmiele 

  

   

      

  

  

    

  

  

    

   

   

   
     

   

    

      

       
   

    
   

— KLUB SZYBKOBIIGACZY PRZED 48 

LATY stniał w  Wfarszawie. Dziś daw 
członkowie jego wi Walasi 
czy wiecie spontowcy czemu został rozw i 
ny? — Bo władze rosyjskie bały się po tyl 

° О TALENCIE IGI KORCZYŃSKIEJ o- 

  

    
   

  

  

  

  

   sądowym znawcy choreografji m. 

jana Wiysocka, Chodzi o to, że morderca u- 

siłuje wysunąć o okoliczność I 
że chciał „podr zmarłą, która prze 

jako utalentowana artystka żadnego „pPod- 

noszenia” od dancing-bubka mie potrzebo- 

wała. 

— OLIMPIADĘ TEATRALNĄ Czechoslo 

wacji Polski Jugosławji Anglji Włoch №2- 
miec proponuje związek artystów czeskch. 

t olimp*js- 

kie teatrv 

tych państw, zaś zespoły zwycięskie, poszcze 

gólni aktorzy oraz reżyserzy i dekoratorzy 

byliby nagradzani przez jury. Ma to zwal- 

czyć kryzys teatralny. 

— NA „OSTATNIEGO JEŃCA WOQOJEN- 

NEGO* nabrał krawczyk Hummel nietylko, 

hitlerowców i społeczeństwo, które go 0b- 
sypywało kwiatami, nietylko starych Daub- 

mannów, przed którymi udawał wracającego 

z 16-letniej niewoli w legji cudzoziemskiej 

syna, ale i rząd niemiecki, który poczynił 
kroki oficjalne. I tu dopiero wypłynęło wszy 

stko. Okazało sę że Hummel siedział. tylko 
nie w legji, a w ciupie za drobne przekrocze 

nia, a cała historja powstała dzięki łatwo- 

wierności konsula niemieckiego w Neapolu. 

Obecnie hitlerowcy są skonfundowan! a 

Hummel siedzi znowu. 

— KRWAWIE ROZRUCHY W BELFAS- 
CIE, o których pisaliśmy na tem miejscu, 
ponowiły się znowu. 15 osób rannych, 2 za- 

bite, 3 policjantów w szpitalu oto plon d»- 
monstracyj. Zradykalizowanie i pragnienie 
„czynu* wśród robotników angielskich wzta 
sta stale. 

— REWOLUCJĘ PAŁACOWĄ W. ABISY 
NJI wywołał syn strąconego króla z Gojam 
buntując się przeciwko dwłorowi cesarski- 
mu i zajmując ojcowskie prowincje. Wojska 
cesarskie mają kłopot. 

--— POMARAŃCZ ZA DUŻO! W) ciągną- 
cych się ma dziesiątki kilometrów brazylij- 

skich sadach pomarańczowych owoce gniją 

w tym roku na drzewach a plantatorzy przy 

stąpili do wyrąbyw. alych sadów wu- 

góle. Za dużo lego—za tanie — niech s 
mi, 

          

    

  

   

  

    
    

   

   

    

Lot kpt Karpińskiego. | 
dn. 21 hm. Karpiński podejmuje lot do Stam 

butu. 
ALEPPO. (Pat). Lotnik kpt. Karpiūski, 

który 20 bm, o godzinie 9,40 wystartowal 7 

Jevozolimy, wyłądował w Aleppo © 13.30. W. 

Heine Medina w Rybniku. 
KATOWCE. (Pat). Donoszą z Rybnika, iż 

Medina, której uległo 6-letnie dziecko. 

srebrem czy też asygnatami — Pija- 
rzy zaś tych ostatnich wobec wiel- 
kiej różnicy wartości przyjąć nie 

chcieli, jak również nie zgodzili się 

na danie podskarbiemu żądanej prze 

zeń łapówki — wypłata nastąpiła do- 

piero po śmierci Pawła I i to asygna 

tami, przedstawiającemi wówczas 

wartość 1250 rubli. 
Budowę kościoła rozpoczęto w T. 

1800. Trwała ona z dużemi przerwa- 
mi dla braku środków lat 25. To też, 
gdy w r. 1823 przystąpiono ostatecz- 

nie do wykończenia, — wystawione 

przez ćwierć prawie wieku na deszcze 
i zmiany temperatury, niczem nie- 

przykryte mury, po roku już się były 

rozsypały i trzeba było, rozpoczynać 

niemal od fundamentów. 

4 lipca 1825 r. poświęcił kościół 
pod wezwaniem św. Józefa Kalasan- 
tego ks, Izydor Sieklucki, exprowin- 
cjał Pijarów i proboszcz wasiliski. 

Kościół był w stylu doryckim, 

wewnątrz okrągły (promień wynosił 
13 łokci) ozdobiony prawdziwie pięk 

ną architekturą i występującą z mu 

ru kolumnadą, bez sklepienia, a zew 
nątrz krzyżowy; przysionek z gan- 

kiem łokci 14 długości. Czołem był 

zwrócony na ulicę Wileńską, a przez 

zakrystję łączył się z Kollegjum. 
W roku 1829 stanął znów nowy 

budynek szkolny na miejscu dewne- 
go, który runął. 

Nie na długo wszakże już służył 
szkole pijarskiej, bowiem po upadku 

powstania Listopadowego» rząd rosyj 
ski rozpoczął brutalną i systematycz- 

ną wałkę z polskością i  katolicyz- 
mem. 

W roku 1832 następuje kasata 
Karmelitów lidzkich. Pijarzy przyj- 
mują z ich kościoła ambonę, „przy- 

zanotewano tam wypadek choroby Heine - 

bytek wielkiego ołtarza, dzwonnicę 
i dwa największe dzwony”, 

W tymże roku rząd rosyjski za- 

myka Uniwersytet Wileński i cały sze 
reg szkół zakonnych. 

: Szkoła w Lidzie również tymże 
ciosem zostaje dotknięta. Zamyka się 
ją jako jedną z ostatnich dnia 9 wrześ 
nia 1834 roku, 

, Po kasacie szkoły, mała liczba pi- 
Jarów zamieszkuje Kollegjum. Jedni 
z nich zawiadują kapelanjami w oko 
licy, inni pomagają okolicznym pro- 
boszczom w duszpasterstwie, tak że 
Kollegjum przetrwało jeszcze kilka 
lat. 

Nadszedł marzec roku 1842, Rząd 
rosyjski przejął na własność państwa 
cały majątek ziemski Pijarów wraz 
ze wszystkiemi przynależnościami. 

; Pijarzy zostali jedynie przy posa 
dzie lidzkiej, ale już w sierpniu tegoż 
roku w pożarze, jednym z najwięk- 
szych, jakie kiedykolwiek nawiedzały 
miasto — spłonął kościół kollegjum 
i wszystkie budynki, pozostały tylko 
mury. 

W; kwietniu r. 1843 rząd przekazał 
mury kościoła i kollegjum na cerkiew 

i pomieszczenia prawosławnego pro- 
bostwa, a drugą część posady na po- 
mieszczenie szkoły dworzańskiej. 

Zaś ukazem z 14 maja 1845 roku 
skasowano klasztor, a wszystkim 050 
bom zgromadzenia polecono  prze- 
nieść się do Międzyrzecza Koreckie- 

o. 

S * * # 

Tak zniknęli na lat 74 Pijarzy 
Lidzcy, by znów w roku 1919 wypły 

nąć na widownię i pracować dla chwa 
ły i pożytku Boga i Ojczyzny. 

AG eo 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Dwa zbrodnicze podpalenia. 

Szwagierka podpalaczką.— Rodzina leśnika w płomieniach. 

W zaścianku Rosochy, gm. rud- 
niekiej, na szkodę Bronisławy Macie- 
jewskiej spłonęły zabudowania gos- 
podarcze. Przeprowadzone pierwiast 
kowe dochodzenie ustaliło, iż pożar 
powstał z podpalenia, którego doko- 
nała szwagierka poszkodowanej Lu- 
eja Maciejewska powodowana zem- 
stą osobistą. 

W ecehutorze Brodnie gm. wysoe- 
kiej w nocy, gdy w swojej leśniezów 
ee gajowy lasów państwowych T. 
Klujko wraz z rodziną odpoczywał 
po trudach dziennych w zabudowa- 
niach wybuchł nagle pożar, Ogień 
szybko objął cały budynek i poezął 

zagrażać życiu domowników. Gdy 
przerażeni domownicy rzucili się do 
drzwi, okazało się, że są zamknięte 
z dziedzińca. Wówczas Klujkowie po 
wysadzali okna i tą drogą uniknęli 
niechybnej Śmierci, gdyż na niektó- 
rych domownikaeh poczęło się palić 
ubranie. 

O podpalenie chutoru i lešniezow 
ki jest podejrzany zawodowy kłusow 
nik Brodziec, który zaprzysiągł ze- 
mstę leśniczemu Klujce. 

Brodzieca wczoraj aresztowano w 
lesie, gdzie ukrywał się przed policją 

(e) 

siekierą w łeb siostrze 
„wyrównał kłótnie podziałowe. 

NIEŚWIEŻ, (Pat). Onegdaj wła- 
dze bezpieczeństwa w pow. nieświes- 
kim zostały zaałarmowane wiadomo- 

ścią e morderstwie, dokonanem we 

wsi Cepra, gm. hrycewiekiej, pow. 
nieświeskiego. Mianowicie zabita z0- 
stała uderzeniem siekiery w głowę A- 
dara Samochwał, lat 40, mieszkanka 
wsi Cepra, przez brata swego Teodo- 
та Samochwała, mieszkańca tejże wsi 

Powodem zabójstwa, jak ustalo- 
no. były ciągłe nieporozumienia na 

tle pedziału majątkowego oraz stałe 

procesy sądowe w rodzinie Samoch- 
wałów. 

W dniu krytycznym Adara Samo- 
ehwał w godzinach rannych, przecho 
dząe przez podwórze swego brata Te- 
6dora, zestała znienacka przezeń na- 
padnięta i uderzona siekierą w głe- 

wę. 
Zabójstwo to wywołało wśród 

mieszkańców wielkie poruszenie. 
Sprawea zabójstwa stanie przed 

sądem doraźnym. 

Aresztowanie eszustów „meljoracyjnych". 
Wezoraj rane w demu Antoniego Popław 

skiego mieszkańca wsi Derce gm. 
piotrowskiej aresztowano @ 
«sława Gumowieza i jego pr. 
Łisiecką pod zarzutem s: 

    

   
   

  

jaciółkę Izabelę 
gu oszustw, Sła- 

szyć błota znajdujące się koło majątku Tu- 
rzec. Od właściciela majątku p. Brodzekie- 
go pobrał tytułem zaliczek 1600 zł. i nie roz 
począł żadnych rohót, lecz poprostu zbiegł. 
Na skutek skarg policja wdrożyła dochodze 

misław Gumoewiez na terenie gm. piotrows- nie i oszustów aresztowała. (0) 

kiej założył spółkę meljoracyjną i mial osi 

T 

Nasze zabytki. Bobry. 

  

Ilustracja barokowy 

kościół pobernardyński w Słonimiu. W gma 

«chu klasztornym mieści się obecnie staro- 

=stwo. 

Szkoła a samorząd. 
Jedną z poważnych pozycyj bu- 

«dżetu gminy zajmuje szkolnictwo. 
SStąd też słyszy się nieraz narzekania 
iż ono jest przeczyną deficytów, stąd 
„powiedzenia: „gdyby nie szkolnictwo, 
nie byłoby MoCZROEW i takich wy- 
„datków. 

Ludność wiejska tak informowa- 

na o szkole, zniechęca się do niej, 
uważając, iż ona jest przyczyną np. 
złego stanu dróg, braku mostów, jak 
również i jego osobistych wydatków, 
sgdyż zwiększa mu podatki. Potrzebę 
jednak nauczania widzi, praca nau- 
sczycieła jest aż nazbyt widoczna wszę 
«dzie, lecz gdyby to kosztem możliwie 
dańszym, nie obciążającym tak bu- 

<dżetu gminnego. 

Czy jednak wszyscy wiedzą, że 
"właśnie budżet szkolny jest najsłabiej 
realizowany? Naprawdę, nie spoty- 

kałem się z tem, żeby w całej rozeią- 
sgłóści zakreślony budżet na cele 
szkolne był wykonany, a fakt ten 
właścicie winien być w sprawozda- 
niach budżetowych podkreślany, by 
uświadomić społeczeństwo, że właś- 
mie nie dano szkole tego, co się jej 
zz 

Weszliśmy na drogę nowej usta- 

wy szkolnej. Uważam, iż do realiza- 
«ji jej powołane jest zarówno nau- 
czycielstwo jak i samorządy. Ten 
mowy typ obywatela, Świadomego 
swych celów j zadań, jakże nieraz 
miezbędny jest dla samorządu. Na 
posiedzeniach Rad Gminnych zagad- 

mienia dotyczące szkoły muszą być 
«omawiane z należnym jej szacun- 
kiem. Dobre państwo, gdy w niem 
dobry obywatel. winno być naczelną 
dewizą i troską samorządu. Rola sa- 
morządu nie powinna się kończyć 
tylko opracowaniem tego lub innego 

działu w budżecie gminy. lecz musi 
objąć też należne uświadamianie spo 

łeczeństwa o różnych sprawach szko- 
ły dotyczących. 

Widzimy przychylne i rzeczowe 
mstosunkowanie się wyższych władz 
samorządowych do szkolnictwa. oby 
tymże duchem były też owiane i sa- 
morządy gminne — wiejskie. 

- Fr. W—ilez. 

nasza przedsiawia 

   

  

SŁONIM, (Pat). W dniu 19 kb. 
zglosili się do zarządu Koła era 
kiego w Słonimie mieszkańcy wsi Fie 
radki i donieśli o zjawieniu s'ę nad 
Szarą, w okolicy folwarku Sławków, 

gminy kostrowickiej, bobrów. Z ra- 
mienia zarządu kółka w dniach naj- 
bliższych wyjedzie na miejsce spe- 
cjalna komisja celem dokonania og- 
Jędzin» gdyż, jak oświadczają tamtej- 
si mieszkańcy, bobry gnieżdżą się po 
norach i są już tropione przez kłuso- 
wników. 

Święciany. 
DZIECIOBÓJSTWO 

Przed kiłku dniami połieja śledcza pow. 
święciańskiego otrzymała poufne informacje 
że mieszkanka wsi Domaciszki 22-letnia Pra 
skewja Siemienówna zabiła swe dziecko. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
potwierdziło otrzymane informacje. Okazało 
się że Słemienówna powiła nieślubne dzice 
ko i cheąe się go pozkyć udusiła, poczem za 
kopała za stodolą zarzucając miejsce kamie- 
niami. 

Wbec tego, że Siemienówna jest obłoż- 
nie chora pczestawiono ją narazie w dorn. 

(e) 

    

SKAZANIE KOMUNISTÓW, 

W dniu 18 bm, odbyła się rozprawa w Sa 
dzie Okręgowym w Święcianach w sprawie 
przynależności de partji komunistycznej Mej 
duna Temasza, Bruksztusa Huberta, Bara- 
nowskiego Piotra, Mejduna Piotra, Mejduna 
Juljana i inn. Oskarżał prokurator Połoński, 
bronili oskarżonych mecenasi Czernichow i 
Sele. Sąd pod przewdnietwem sędziego Brzo 
zewskiego ogłosił wyrok, skazujący Mejdu- 
na Tomasza na 2 i pół lata więzienia pozo- 
stałych oskarżonych — na rok więzienia z 
zawieszeniem wykonania wyroku na 5 lat. 

Onegdaj Sąd Okręgowy w Święcianach 
roózpcznał sprawę należenia do komunistycz 
nej partji Zachedniej Białorusi Mojżesza A- 
bela i Zyłberówny. Abeł został skazany na 4 
lata więzicnia, zaś Zylberównę uniewinnio 

no. Bronił oskarżonych mec. Czernichow. 

Msłodeczno. 
NIE MÓGŁ PRZECIWSTAWIĆ SIĘ 

POKUSIE. 

Onegdaj z polecenia władz śledczych a- 
resztowany został w Mołodecznie malarz 
pokojowy Eljasz Bersztegin pod zarzutem po 
pełniania kradzieży u swego pracodawcy M. 
Międzygorskiego. 

Bersztegin wynajęty zosłał przez Mię- 
dzygorskiego w celu przemalowania miesz- 

a pracy Bersztegin korzystając 
obecności domowników skradł z szufla 

    

   
   

  

    

    

  

Z krainy jezior i potoków. 

  Oto małówniczy widok rzeki Oulujoki w 

Finlandji. 

  

Odprawa prezesów okręgo- 
wych Związku Peowiaków. 

Dnia 18 bm. w godzinach wieczor 
nych obradował wydział wykanaw- 
czy zarządu głównego Związku Peo- 
wiaków. Między innemi sprawami po 
stanowiono zwołać na dzień 1 listo- 
pada rb. do Warszawy odprawę pre 
zesów okręgów Związku Peowiaków 

Pozatem rozpatrywano projekt 
utworzenia funduszu sierocego Zw. 
Peowiaków, mającego na celu zaopa 
trzenie sierot po poległych i zmac- 
łych peowiakach. Projekt ten posta- 
nowiono przekazać do rozpatrzenia 
walnemu zjazdowi Związku. (Iskra). 

Dtwarcie kursu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego 

w Wilnie. 
W dniu 19 października r. b. w 

lokalu Państwowego Seminarjum Na- 
uczycielskiego Męskiego im. T. Zana 
w Wilnie został otwarty 8-mio dnio- 
wy kurs nauczania w pierwszych od- 
działach szkoły powszechnej, zorgani 
zowany przez Oddział Grodzki Zw. 
N. P. w Wilnie przy współudziale 
władz grodzkich. 

Otwarcia dokonał p. Tracz Ferdy 
nand prezes Oddziału Grodzkiego 
podkreślając, że kurs jest dalszem 
kontynuowaniem prac nad wychowa 
niem i nauczaniem młodego pokole- 
nia w myśl postulatów Związku, któ- 
re w dużej mierze zostały zrealizo- 
wane w nowym ustroju szkolnym. Z 
ramienia władz szkolnych  przema- 

wiali p. Rzędowski okręgowy wizyta 

tor szkół oraz p. Starościak inspektor 
szkolny m. Wiilna. 

W przemówieniach swoich wyran 
li uznanie za poczynania Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w zaraniu 
realizowania nowego programu, któ 
ry w naszej ojczyźnie, zrujnowanej 
wojną. przybitej kryzysem, już w naj 
bliższych latach będzie stwarzał jed 
ność kulturalną i państwową. Poza 
tem byli na kursie pp. Gryglewski 
Wiktor, Płużański Wacław okręgowi 
wizytatorowie szkół, Godecki Stani- 
sław dyrektor Seminarjum oraz dr. 
Rostkowska zast. insp. szkol. m. Wil 
na. 

W programie kursu przewidzia- 

no szereg referatów oraz zajęć prak 
tycznych które pogłębią znajomość 
nauczania w myśl nowych zasad. 

Należy podkreślić, że sprawa ta 
jest bardzo aktualną o czem świadczy 
"duże zainteresowanie nauczycielstwa, 
które masowo wzięło udział w kur- 
sie, wobec czego musiano cały zespół 
słuchaczy podzielić na dwie grupy po 
50 osób. Zajęcia praktyczne odbywać 
się będą w godz. rannych, referaty i 
dyskusje po południu. i 

Walka z epidemią tyfusu 
brzusznego. 

Wydział Zdrowia Urzędu Woje- 
wódzkiego w ciągu ubiegłego tygod- 
nia na terenie poszczególnych powia- 
tów Wileńszczyzny zanotował nastę- 
pujące choroby zakaźne: tyfus brzu- 
szny 25 (1 zgon), plamisty 2, płonica 
26, błonica 11, odra 5, róża 2, krztu- 
siec 15, gruźlica 17 (4 zgony), jaglica 
58 inne 7. 

Dzięki energicznej akcji zapobie- 
gawczej władz lekarskich i kolumn 
przeciwtyfusowych epidemię tyfusu 
brzusznego zdołano zażegnać niemal 
we wszystkich powiatach, gdzie do- 
tąd notowano zachorowania. Ostat- 
nio w pow. dziśnieńskim zachorowa- 
ło 8 osób na tyfus brzuszny i 2 na 
plamisty. W Wilnie zachorowało 8 
osób na tyfus brzuszny. W Wilnie i w 
Dziśnieńskiem akcja przeciwtufuso- 
wa trwa. 

Bund czci swalch bojowców. 
W związku z przypadającą 35 rocznicą 

istnienia Bundu w Wilnie w dniu dzisiej- 
szym (21 b. m.) uda się pochód ze sztanda- 
rami i wieńeami na groby poległych podczas 
rewolucji w 1905 roku. 

WI niedzielę dnia 23 b. m. odbędzie się 
akademja uroczysta. 

KINA I FILMY 

„BŁĘKITNA RAPSODJA* 

(Casino) 

Dlaczego błękitna? Mogłaby, zważywszy 
deseń szkockiej chustki. szkockiej bohater- 
ki tej historyjki — z równem powodzeniem 
być w krałki. Cóż począć jednak z tymi ki- 

  

niarzami. Jest moda na rapsodje, od „Ra- 
psodji węgierskiej* ( Pommera i Maya), 
więc co rusz, bęc — rapsodja, choćby film 
od urodzenia nazywał się „Deliciense*, co 
można od biedy przetłomaczy ma coś, maja- 
cego wspólnego ze słodyczą (dosłownie — 
rozkosznie), tak bardzo zgodne z urodą Ja- 

nel Gaynoer. 
Historja kopciuszka — *****% złej ma- 

cochy, złych sióstr przyrodnich, pięknego kró 
lewicza, itd. jest, jak wiele innych równorze- 
dnych motywów, ciągle jeszcze żywa i właś- 
nie w tym filmie została użyta za temat. 

Janetka jest oczywiście kopciuszkiem, zaś 
królewiczem Charles Farrel, grubszy miljo- 
ner. Złą siostrą przyrodnią — narzeczona 
miljonera, a macochą jej mama, z którą obie 
intrygują przeciwko biednemu ODC ZO 
Ale klapa, Nie udało się. — „Dokąd jedzi 
pyta zła siostra królewicza, który właśn 
rusza wspaniałem „torpedo* prosto od Lin- 
colna а. 

    

czy Cadillac'a 
— Jaknajdalej od ciebiel“ — wrzasnał i 

wyrwał z miejsca ponad 100 na godzinę, go- 
nić kopciuszka, który nie zostawiwszy na- 
wet pantofelka, drapnął z rozpaczy, że kró- 
lewieza nie dosłanie do swojej chudej, ska- 
pej Szkocji, z powrotem. 

Ba, ale od czegoż stokilkadziesiąt koni *v 

maszynie amerykańskiego królewicza. Zdą- 
jeszcze na statek przed odjazdem tegoż 

Źrobili to wszystko w Paramouncie jako 
łapał kopciuszka w objęcia. Cmok, cmok 
o, czasem nawet nienajgorzej, zdobywając 
niekiedy niezłe efekty El. Brendel bła- 

znuje (służący „królewicza') poczciwie, Janet 
najmilsza była oczywiście w „Wschodzie 
słońca, ale i łu jest „deliciense...* Farrel jak 
Farrel, a rosyjska trupa jest więcej włoska, 
niź rosyjska, a że JR d więc się nie 
dziwimy. (sk) 

    

  

  

Wi LENS KI 

Jezdnia z kostki betonowej. 
W związku z propozycją Polskiego 

Związku Cementowni budowy w 
Wilnie jezdni z kostki betonowej, o 
czem donosiliśmy przed kiłku dnia- 
mi, odbyło się onegdaj w lokalu Ma- 

"gistratu posiedzenie Komisj. Techni- 
cznej. Komisja podzieliła punkt wi- 
dzenia Magistralu, postanawiając zez 

wolić oferentom na wykonanie prób 
nego odcinka. Nowa jezdnia ma być 
ułożona na ulicy Wileńskiej (koło 
Magistratu), nie zaś na nt. Portowej, 
jak to pierwotnie projektowano. Ro- 
boty mają być wykonane jeszcze w 
roku bieżącym. 

Zakeńczenie robót klinkierowych. 
Roboty klinkierowe na ul. W'iel. 

kiej dobiegają już końca, Magistrat 
spodziewa się najpóźniej we wtorek 

przyszłego tygodnia otworzyć ruch 

kołowy na całej przestrzeni ul. Wiel- 
kiej, a tem samem z dniem tym de- 
finitywnie zakończyć roboty klinkie- 
rowe. 

Pierwszy Śnieg. 
W związku. z silnem obniże- 

niem się temperatury w dniu wczoraj 
szym rano w Wilnie i na prowincej: 
         

   
W dniu 18 b. m, teatr im. Żeromskiego 

. Ireny Solskiej wznowił swą d 

    

łalność. Sezon zainaugurowano interesuj 
szluką p. Dobrowolskiej p. t. „Przystań zbłą 

a toczy się w sanatorjum dla     kanych“. Aki 

wypadł pierwszy Śnieg, który jednak 
długo nie leżał, bowiem został wkrót 
ce zmyty przez deszcz. 

umysłowo chorych. 
Zdjęcie nasze przedstawia jedną z naje 

fektowniejszych scen sztuki. Od lewej sto- 
ją: pp. Stróżewski, Baczyński i p. Oberska. 

    

Rewizja ksiąg w 
Nieporządki i fatalna gospodarka 

straży ogniowej uzupełnione ujaw- 
nionemi ostatnio nadużyciami, spo- 
wodowały Ścisłą kontrolę ze strony 
Magisiratu. W związku z tem prezy- 
dent dr. Maleszewski polecił w dniu 
wczorajszym przeprowadzić rewizję 
ksiąg. Rewizję przeprowadza wydział 
prawny Magistratu. 

Jednocześnie na wniosek prezy- 
denta Małeszewskiego Magistrat uch 
walił na ostatniem posiedzeniu anulo 

straży ogniowej. 
wać poprzednią uchwałę co do wyli- 
czania się komendanta Waligóry z 
zaliczek pobieranych dla strażaków. 
Dotychczas komendant Waligóra wy 
liczał się dwa razy do roku, obeenie 
postanowiono żądać każdorazowego 
wyliezania się. 

Obostrzenie kontroli nad strażą 
ogniową jest aż nadto wytłumaczone, 
i powinno się spotkać z ogólnem uz- 
naniem. 

Dwie katastrofy autobusowe 
„Arbonu“. 

Czy władze nadzorcze nie 
W. ciągu dnia wczorajszego zanotowano 

w Wilnie dwie katastrofy autobusowe. Oka- 
ło godziny 6 wieczorem szybko mknący au- 
tobus Arbonu Nr. 38469 prowadzony przez 
szofera Stanisława Budkiewicza wjechał wpo 
bliżu ulicy Tramwajowej na wóz Bronisła- 
wa Adamowicza zamieszkałego przy ulicy 
Podgórnej Nr 2. Wóz został poważnie uszko 
dzony. Nieszczęśliwego wypadku z ludźmi na 
szczęście nie było, 

Dnia tego widocznie jakiś pech przešla. 
dował szoferów Arbonu bowiem w niespel- 
na godzinę później zanotowano jeszeze je- 
den identyczny wypadek który wydarzył się 
autobusowi trzeelej linji Nr. 48463 prowadza 
nemu przez szoiera Hieronima Olkiewicza, 

zam. przy ulicy Starej 27. 
ny przez niego wjechał na wóz ciężarowy 

Na uliey Kościuszki autobus prowadzo- 
ny przez niego wjechał na wóz Josela 
Aronowieza zamieszkałego przy ulicy 
Josela Aronowicza zamieszkałego przy ulicy 
Wilkomierskieį Nr 52. Przednia oś wozu z0 
stała połamana. Wypadków z ludźmi nie 
było. 

Oczywiście. w obu powyższych wypadkach 

spisano protokóły przeciwko szoferom. któ: 

rzy za swoją zbyt szybką i nieuważną* jaz 
dę podwójnie „bekną* — i przed władzami 

mają nic do powiedzenia? 
administracyjnemi i przed władzami „Arbo- 

nu“. 

A czy czasem nie powinien dziš odpowia 

dać za to ktoś inny? 

W] pierwszych miesiącach po zainstałowa 
miu się w Wilnie „Arbonu* wypadki zderzeń 

arbonowych auobusów były prawie nie noto 

wane. Dziś zdarzają się i zdarzać się będą 

coraz częściej! Po wycofaniu kilkunastu wo- 

zów z Wilna i pozostawieniu dla obsługi roz 

ległego bądź cobądź miasta ilość daleko nie 

wystarczającą zarząd „Arbonu* każe szofe- 

rom pędzić na łeb na śzyję, winnych opóź- 

niania karząc bez pardonu. Szofer pędzi więc 

jak mu kazano, pędzi po przez wąskie zatło 

czone ulice i uliczki, wpada na wozy, na do 

my, przechodniów, bo musi zdążyć na czas 

na staeję końcową. 

Szofer wie czem takie pędzenie najczę- 

Ściej się kończy, lecz milczy — bo chce żyć 

i mieć jaką taką pracę. 

Takie to są rezultaty nie liczącego się z 

2 i niczem postępowania u nas „Arbo- 

Fałszywe 10-złotówki 
zalewają Wilno. 

Ostatnie wileńska policja śledeza zosta- 
ła poważnie zpniepokojona coraz częściej 
zdrzającemi się wypadkami usiłowania pu- 
szezenia w obieg sfałszowanych monet 10 
złotowych. Niema prawie dnia żeby w kro- 
niee pelieyjnej nie zostały zanotowane wy- 
padki usiłowania puszezania w obieg takieh 
falsyfikatów, przyczem niektóre falsyfikaty 
tak zręcznie są podrobione że odróżnić je ad 
prawdziwych monet jest bardzo trudno. 

Również w ciągu dnia ubiegłego zanoto- 
wano dwa wypadki usiłowania puszczania w 
obieg fałszywych monet 10 zł. Wi jednym 
wypadku zatrzymano na Rynku Drzewnym 
niejaką Chanę Kremerową zamieszkałą przy 

ulicy Bakszła Nr 11 w chwili gdy usiłowała 
zapłacić falsyfikatem za kupioną rybę. W 
drugim wypadku zatrzymano niejaką Idę 
Roguler z fałszywą monetą 10 zł. 

Podczas badania zatrzymana oświadczyła 
że flsyfikat otrzymała od swego męża Kas 
ryela Rogalera zam. przy uliey Kałwaryjskiej 
Nr. 57. 

W! cbu wypadkach policja prowadzi ener 
giczne dochodzenie. Przypuszezalnie falsyfi 
katy dostarczane są do Wilna z innych dziel 
nie Polski. Policji wileńskiej chodzi więc w 
pierwszym rzędzie o ujawnienie źródła po 
chodzenia fałszywych 10 zł. (e) 

  

Co go zabiło — 
rozpacz po zaginionej żenie, czy wykryta hańba 

zdradzenego męża? 
Przed dwoma dniami do Wydziału śled- 

czego m. Wiilna zgłosił się niejaki Miehał 
Petrnsewiez zamieszkały przy ulicy Stefań- 
skiej Nr. 38 i zameldował o zaginięciu jego 
żemy 27-lelniej Marji która w dniu 17 bm. 
wyszła z demu i nie powróciła. Meldująe o 
zaginięciu żony Petrusewicz wyraził przy- 
puszezenie że zbiegła ona z kochankiem. Ze- 
znanie Petrusewicza  zaprotokółowano i 
wszezęto dochodzenie. 

'Tymezasem wezoraj policja otrzymała na 
stępującą wiadomość. Wi godzinach wieezo- 

rowych przechodnie ulicy Nowoświeckiej zna 
leźli przed domem Nr 15 mężezyznę z wyraź 
nemi oznakami zatrucia esencją octową. Za 
wezwane pogotowie ratunkowe  przewiozło 
denata do szpitala żydowskiego gdzie ustalo 
no iż jest to Petrusewicz zamieszkały przy 
uliey Stefańskiej Nr 33. 

Jak więc z powyższego wynika, najpraw 
dopodobniej pelmął Pietrusewicza do roz- 
paczliwego kroku fakt porzucenia go przez 
żonę. Stan jego jest ciężki. (e) 

  

Michał Jakuć — ojcobójca 
skazany został na 

Michał Jakuć miesz- 
kaniee wsi Ogrodniki, gm. lidzkiej. 
wyrokiem sądu okręgowego w Li- 
dzie w dniu 19 bm. został skazany na 
4 lata ciężkiego więzienia za zabój- 
stwo swego ojca w kłótni o podział 
majątku. Powodem tak niskiego wy- 
miaru kary była dotychczasowa nie- 

4 lata więzienia. 
karalność oraz skrucha okazywana 
zarówno w więzieniu jak i przed są- 
dem. 

Przyp. red. O morderstwie doko- 
nanem przez Michała Jakucia pisali- 
śmy w swoim czasie obszernie. Za- 
mieszczaliśmy też fotografję zamor- 
dowanego Jakucia. 

"szły w kierunku wyjaśnienia spraw Š. 

3 

Widokówki pocztowe bez | 
znaczka. 

W celu powiększenia funduszów na ak- 
cję walki z bezrobociem władze pocztowe 
w najbliższym czasie wprowadzają we wszy 
stkich urzędach pocztowych sklepach tyto- 
niowych i t. p. sprzedaż artystycznie wyko 
nanych kart-widokówek (bez znaczka pocz 
łowego) własnego nakładu. Widokówki wy 
dają władze pocztowe w 20 serjach przedsta 

      

   

  

   

w ych znane i popularne tematy jak: 
Obraz Malki Boskiej Osirobramskiej, Czę- 
stochow ej, Mar dskiego,. Pade- 
rewskiego, uszki, motywy z 
obrażów Mate, az szereg motywów lu 
dowych. 

Cena kartki wynosić będ: 15 groszy 
(Tryptyk ciuszki gr. 20). Cały zysk ze 
sprzedaży tek przeznaczają władze pocz 
towe na walkę z bezrokociem 

Odsprzed: mogą nab; 
znaczną pro 

ch pocztowych. 
laży z dniem 1 listopada r. b. 

Tełegramy w pociągach 
pośgiesznych. 

Jak już donosiliśmy władze pocztowe 
w porozumieniu z Ministerstwem Komunika 
cji wprowadziły z dniem 1 b. m. przyjmowa 
nie telegramów krajowych i zagranicznych 
w pociągach pośpiesznych na terenie wszyst 
kich dyrekcyj PKP. 

Z depesz zagranicznych jak nas informu 

ać kartki ze     

    
   

  

   

    

  

ją narazie można nad z pociągów tylko 
do Austrji, Belgji, chosłowcji, Francji 

- Niemiec, Rumunji,, Szwajcarji, Węgier i 
Włoch. 

zaj 

Wielka sprawa 
przemytnicza. 

3-ci dzień. 
WI dalszym ciągu trwa badanie świadków 

i biegłych. 
Przed: stołem sędziowskim leżą opieczęt» 

wane paki — dowody rzeczowe — księgi 
buchalieryjne firmy „Europejskie T-wo tran 
sportowe* w Wilnie: jedna paka, druga pa- 
ka, tnzecia.., iksięgi buchałteryjne f-my 
„B-cia Sirakun* w Wilnie... 

Nowe rzeczy wniosły do sprawy zez 
nania świadków  Szeskina, Natana Gur 
wicza, Mozena Spektora i Józef Czernego. 
Główny oskarżony Strakun mianowicie miał 
się stale znajdowa na pograniczu nędzy i pie- 
niędzy nigdy nie miał i nie można było mu 
dawać robót ekspedycyjnych bez wpłacania 
gotówki. Nie mógł kredytować. To też nie- 
raz powierzano ekspedycje innym, mogącym 
kredytować f-mom. 

Zeznania Nogity, Radcy zby Handlowej 

  

   

  

  

    

Mańkowskiego, urzędnika celnego. 
Różne towary szły z Polski do Litwy i z 

Litwy do Polski przez zieloną granicę. Tak 
że szmuglłowano złoto i srebro. Transport 
rubli (800 złotych i 700 srebrnych) zaaresz 
tował Mańskowski, kóry za połowę zatrzy- 
manej sumy uśmiercił dochodzenie. 

'Pozatem przesyłano z Polski płatery, któ 
re dzięki kombinacjom z Mańkowskim uleg* 
ły zwolnieniom celnym. 

Kiedy Berson przesyłał manufakturę i ze- 
garki, Mańkowski zmniejszał cło, lub nakła- 
dał większą ilość plomb. Wtedy te płomby 
można było zdjąć i użyć do innych trans- 
pontów. 

Transporty te szły przez Łotwę (Dźwińsk) 
Mańkowski do spółki z bratem miał kan 

tor wymiany. Później ustalono że miał stycz 
ność z władzami państwa ościennego. W. 
pierwszej instancji został na Litwie skazany 
potem od kary zwolniony. 

Osoby, które pracowały w kantorze Stra 
kuna mówiły o dziwnem zachowaniu się 
Mańkowskiego i o tem że za jego „funkcjono 
wania* zginął szereg dokumentów, 

Mańkowski miał wiele spraw, część z po- 
stępowania prokuratorskiego. W, większoś- 

ci spraw Mańkowski występował jako oskar 
żony, a nie oskarżający. Motywy wyrokn 
uniewinniającego go opiewały, że oskarże- 
nie było» prowokacją, szantażem. 

Biegły Pitrgucz dodaje parę danych co. 
do osoby Mańkowskiego, z którym był w 
ścisłych, aczkolwiek nie przyjacielskich Sto- 
sunkach. i 

Biegły Józef Szmidt podaje wykład a 
czynnościach kolejowo-celnych. Taryfa prze 
widuje różne typy przesyłek: nadzwyczajne 

i zwyczajne, pośpieszne, towarowe i zwyk- 
łym pociągiem osobowym transportowane, 
towarów psujących się i nie psujących. To 
daje pole do nadużyć. - 

Przy przejęciu przesyłki kolej nie waży, 
nie ma obowiązku ważyć. 

Ost. 

SPORT 
"Z WILNA. 

MIĘDZYNARODOWY MECZ BOKSERSKI W: 
WILNIE. 

Dzeń 4 grudnia będzie pamiętną datą w 
dziejach boksu polskiego, wówczas bowiem 
będziemy jednocześnie walczyli na dwu from 
tach ze Szwecją i Łotwą. 

Mecz ze Szwecją odbędzie się w Wiarsza- 
wie, z Łotwą zaś w Wilnie, 

Będzemy więc świadkami spotkania mię 
dzynarodowego, kóre posiada dla Wfilna tem 
większe znaczenie, że bez wątpienia PZB. za 
sili reprezentację Polski na mecz z Łotwą 

zawodnikami wileńskimi. 
Z naszych pięściarzy jako konkurentów 

do reprezentacji wymienić można Wójtkie- 
wicza i Pilnika. Zresztą w niższych wagach 
posiadamy również dobrych zawodników. 
Wzmocnienie reprezentacji przez PZB po- 
winno raczej iść w kierunku wag: półcięż- 
kiej i ciężkiej. 

ZE ŚWIATA. 
ROBOTNICZE MISTRZOSTWA EUROPY 

W. PIŁCE NOŻNEJ. 

Zawody piłkarskie o robotnicze mistrzo-. 
stwa Europy już się rozpoczęły. Biorące w 
mich udział państwa zostały podzielone na 

PY. 
Polska należy do najsilniejszej grupy, w 

której znajdują się: Austrja, Czechosłowacja, 
Niemcy i Węgry. 

Dotychczasowe spotkania dały następu- 
jące wyniki: Austrja — Niemcy 1:0 i Niem- 
cy — Czechosłowacja 4:0. 

Polska i Węgry jeszcze nie walczyły. 
Pierwszym naszym przeciwnikiem są Niem- 
cy, z którymi gramy w Połsce, przyczem 
termin spotkania nie został jeszcze ustalony. 

KLUB, KTÓRY PRZYJMUJE TYLKO WIYSO 
KICH, CIĘŻKICH I SZYBKICH GRACZY. 

LONDYN (Pat) Dnia 26 października r. 
b. obchodzić będzie jeden z najgłośniejszych 
klubów piłkarskich na świecie „Corinthians“ 
jubileusz 50-lecia istnienia. Klub ten walczy 
w Anglji z profesjonalizmem i do chwili o- 
becnej, pomimo popularności piłkarstwa za 
wodowego wytrwał w kadrach amatorstwa. 
Ponadto „Cornthians* słynie z tego, że 

przyjmuje do klubu jedynie graczy wysokich 

ciężkich i szybkich. W) czasach przedwojen- 
nych w družynie tej grali zawodnicy, mający 
po 1,85 mtr. wzrostu przeszło 80 kg. wagi i 
osiągający w biegu na 100 jardów poniżej 14 
sek. Po wojnie słynny był tam bramkarz 
Baker mający około 2 mtr. wysokości.



R 
4 Dziś: Urszuli 

| Alodji 

  

Jutro: 

         R
R
 

3 

1 

| Wechėd etožes — g. 6 m. 01 
BRT | Zachód ‚ ga. Am. 08 

Spostrzeżenia Zakładu Matoorolagji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 23/X — 1932 reku. 

Ciśnienie średnie w railimetrach: 734 

      

  

Temperatura średnia ++ 3° С. 
ы najwyższa + 6° С. 

najniższs + 1° С. 

  

Opad: 2,4 

Wiatr: poludn.-zach. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 21 października według P. I. M. 

Zachmurzenie zmienne. Rankiem miejs- 
cami mglisto. Nocą miejscami możliwe przy 
mrozki. Dniem temperatura do 8 stopni. Naj 
pierw umiarkowane wiatry północno-zachod 
mie, potem słabnące zachodnie. 

OSOBISTA. 

— Wyjazd dyrektora P. K. P. Wi dniu 
wczorajszym wyjechał do Warszawy w Spra 
wach służbowych dyrektor PKP. w Włlnie 
inż. Falkowski. Na czas nieobecności zastą- 
puje prezesa wice-dyrektor inż Mazurowski. 

MIEJSKA. 

— Spór Magistratu z Urzędem 
Wojewódzkim. oparł się o M. S. W. 
Jak już donosiliśmy, nakaz Woje- 

wództwa. polecający Magistratowi 
przedkładanie do zatwierdzenia bud- 
żetów miesięcznych spotkał się z 
opozycją pewnych kół radzieckich 
co znalazło swój wyraz na ostatniem 
plenarnem posiedzeniu Rady Miej- 
skiej. Zarządzenia władz nadzorczych 
postanowiono zaskarżyć do wyższej 
instancji. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miej- 
skiej Magistrat w sprawie tej złożył 
onegdaj rekurs do . Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

Jednocześnie i w drugiej sprawie 
Magistrat odwołał się do Ministerst- 
wa Spraw Wewnętrznych, a mianowi 
cie zaskarżył decyzję Urzędu Woje- 
wódzkiego zanulowującą uchwałę Ra 
dy Miejskiej o zlikwidowaniu stano- 
wiska naczelnego lekarza szkół pow- 
szechnych. W sprawie tej kilkakrot 
nie już zabieraliśmy głos oświetlając 
pobudki i tendencje tej uchwały. 

GOSPODARCZA 

— Sprzedaż świadectw przemysło 
wych. Jak się dowiadujemy: w koń- 
cu bieżącego miesiąca Wileńska Izba 
Skarbowa ogłosi sprzedaż świadectw 
na rok 1933. Żadne ulgi nie są prze- 
widywane. Przeciwnie, jak krążą po- 
głoski, ma być do ceny świadectw do 
łączony t. zw. dodatek kryzysowy. 
Sprzedaż świadectw przemysłowych 
rozpocznie się 1 listopada i trwać bę 
dzie do 31 grudnia r. b. włącznie. 

Zaznaczyć należy, że na skutek 
krytycznej sytuacji w jakiej się znaj 
duje przemysł i handel wykup świa- 
dectw napotka na poważne trudnoś 
ci. Narazie władze nie są zdecydo- 
wane przyjmować opłaty za świadect 
wa w ratach. 
base ALSS AS TOROETĄ 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Akademicka Drużyna Harcerska USB. 

W. sobotę, 22 października bm. o godz. 18 
w lokalu Liceum Filomatów (ul. Wileńska 
10) odbędzie się Inauguracyjne Zebranie Dru 
żyny z referatem druha d-ra Ludwika Bara 
na temat: „Akademicka Drużyna Harcerska 
na tle życia ideowego akademików w Wil- 

T. JACEK - ROLICKI. 

SKRZYDLATE 

      

ć członków obowiązkowa, Goście 
mile widziani. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Wieczór Szopenowski. W] dniu 16-go 

bm. odbył się w gimnazjum Wileńskiego To 
warzystwa Rosyjskiego i p. L. Pospiełowej, 
kierowanem obecnie przez dyrektora N. Du- 
gila, piękny wieczór, poświęcony twórczości 
Fryderyka Szopena. Na całość złożyły się: 
słowo wstępne dr. A. Maciurzyńskiego, prot. 
K. Gałkowskiego. Pierwszy podkreślił wyso- 
ki stopień kultury środowiska, które wydało 
wieszcza muzyki, a następnie otoczenie na 
wychodztwie — głęboką tęsknotę za krajem 
— źródło jego natchnienia. Drugi, znany w 
naszem mieście muzyk, po mistrzowsku, 
głęboką znajomością genjalnego twórcy mie- 
śmiertelnych polonezów, mazurków, ballad, 
preludji, etiudów i in. zaznajomił obecnych 
z bogatą spuścizną Szopena, jego twórczością 

przepojoną głębokiem ukochaniem Polski. 

Podniósł znaczenie jego muzyki; jako ogól 
mego dorobku i własności całej ludzkości. 

Podkreślił epokę bogatą w talenty muzycz- 

ne: Szuman, Liszt, Wiagner, i t. d. Ode 

swój zakończył pięknym wierszem własnym 
ku czci Szopena. 

Trzecim punktem zkolei był śpiew ucze 

nicy 6 kl. gimnazjum im. Puszkina N. Mie 

kiewiczówny z towarzyszeniem fortepianu, 

wykonanem przez ucznia tejże kl.A. Arga- 

makowa. \ 

Wieczór zakończyła pięknym śpiewem p. 

Sosnowska. 
Całość, utrzymana na wysokim poziomie 

artystycznym, dała prawdziwą ucztę ducho 

wą słuchaczom 'tego wieczoru, którzy, mimo 

ulewy niedzielnej, licznie przybyli do gma- 

chu szkolnego. 

  

    

   

   

WOJSKOWA 

— Wyjaśnienie Komendanta PKU. Wio: 

bec licznych zapytań ze strony młodzieży, 

Komendant PKU. Wilno — Miasto podaje do 

wiadomości i wyjaśnia, że młodzież w wieku 

przedpoborowym pragnąca się poświęcić pri 

cy na polu przysposobienia wojskowego win 

na zwr się nie do związków rezerwistów, 

a jedynie i wyłączine wprost do właściwych 

i kompetentnych w tej sprawie Komendan 

tów Obwiodowych Przysposobienia Wojsko- 

wego w Wilnie, przy ulicy Dominikańskiej 

Nr. 13 i ul. Subocz Nr. 3, gdzie chętnie otrzy 

ma wszelkich informacyj. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil 

nie komunik Dnia 21 i 22 października 

r. b. odbędzie się pod przewodnictwem dyre- 

ktora lasów państwowych p. Edwarda Sze- 

miotha doroczny zjazd nadleśniczych. Pr. ed 

miotem obrad będą sprawy gospodarki leś- 

nej w związku z rozpoczęciem nowego okre 

su obrachunkowego. 
— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału Pol 

skiego Tow. Psychjatrycznego odbędzie się 
w. piątek dnia 21 października br. o godz. 8 
wiecz. w lokału Polskiego Instytutu Badań 
Mózgu przy Klinice Psychjatrycznej USB. 
ulica Letnia 5 z naslępującem porządkiem 
dziennym: 1) H. Jankowska: „Zaburzenie 
przemiany podstawowej w psychozie mania 
kalno—depresyjnej, pod wpływem  wzru- 
szeń. 2) A. Wiirszubski: „Zaburzenia psychi 
czne w schorzeniach merek*. 3) J. Podwiń- 

ski: „Kolonja dla psychicznie chorych „Ja- 
nieliszki“ pod Wiilnem jako nowy typ op 
psychjatrycznej pozazakładowej w Pols 

KOMUNIKATY 

— Wileńskie Towarzystwo Przeciwgruź- 
licze komunikuje iż z dniem 20-go paździer 

  

    

          

nika rb. przyjęcia na Stacji Opieki nad mło | 
dzieżą szkolną będą się odbywały: dla mło- 
dzieży szkół średnich we wtorki, czwartki i 
soboty od godz. 1230 do 13,30 w lokalu Po 
radni, ut. Żeligowskiego 1, zaś dla młodzie 
szkół powszechnych codziennie od 10 do 11 
w Poradni Ośrodka Zdrowia ul. Wielka 46. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Pohułanka dziś 21 października 

z powodu generalnej próby „Niebieskiego 
ptaka* nieczynny. 

— Premjera „Niebieskiego Ptaka*, fanta 
stycznej baśni Maeterlincka z prologiem i epi 
logiem w inscenizacji dr. Ronard. Bujańskie- 
go odbędzie się w sobote 22 października a 
godzinie 8 wiecz w Teatrze na Pohulance. 

  

    

ZWYCIĘSTWO 
(Nowelka). 

Nagle jakimś dziwnym zbiegiem 
okoliczności w takim momencie ju- 
nackiego oczekiwania poczuł głód. 
iWściekły, wilezy głód skręcał mu wnę 
trzności. W kabinie gdzieś w kącie 
leżała walizka na którą dotychczas 
nie zwracał uwagi. Teraz podniósł ją 
iw blasku elektrycznej latarki do- 

strzegł monogram H. G. 

Aha, to Hans Gertel. Biedny Hans 
pewnie mu jego sentymentalna Gret 
chen włożyła jakieś smakołyki. Przy 
dałyby się teraz. A co, nie mówiłem. 
Hura! Jest szynka i chleb! Rany Bo- 
skie, trzymajcie mnie bo zwarjuję. 
Koniak! Trzeba przyznać drogi Cza- 
jorze, żeś się w czepku urodził chole 
ro! No, mniejsza z tem wsuwamy da 
ry pani Gretchen Gertel. Miła niewa 
sto obyś 100 lat żyła! 

Popił: potężny łyk koniaku. z roz 
koszą wyższego rzędu zjadł doskona 
łe zresztą kanapki z szynką. Obserwo 
wał przy tem bacznie dziejące się po 
za samolotem sprawy. eprzenik- 
niona ciemność legła atramentową 
ścianą, tak, że na polu widzenia nic 

nie zobaczył. Jeszcze nie skończył je 
dzenia gdy nadszedł miot wichury. 
Zaskowyczał wiatr na skrzydłach, 
prześlizgnął się po przez linki i por- 
wał aparał na swe rozwścieczone bar 
ki. Ale silnik pracował niezmordowa 
nie. Z niesłabnącem  zainteresowa- 
niem wpatrywał się Czajor w tę wal 
kę między wiatrem a doskonałą s'łą 
motoru. Za pierwszym miotem szły 
dńne coraz bardziej zaciekłe. Opląty 
wały aparat jakieś wściekłe wycia, w 

      

   

  

   
    Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* 

których słychać było i jęki potępio- 
nych i modlitewne zawodzenia i sko- 
wyty błagań oszalałych trwogą. 

Czajor nie odrywał rąk od sterów 
Żbiczemi szponami oczu przeorywał 
ciemności atramentowej nocy rozchi 
chotanej lubieżnie. Aparat chwiał się 
trzeszczał zmniejszał szybkość wsku 
tek tych szalonych wirów, ale szedł 
wytrwale naprzód. Były momenty że 
pochylał się na prawo czy na lewo, 
jakby miał zrobić nagle figlarnego 
kozła, ale wtedy pewna ręka pilota 
obracała aparat w stronę, zmieniała 
kierunek, by wysunąć się ze-szcze- 
gólnych objęć żywiołu. Nie pomogło 
podniesienie aparatu do wysokości 
2500 m. Tu zmiejszała się wprawdzie, 
siła huraganu ałe panowało zimno, 
kąśliwy mróz szczypał ręce i twarz 
wdzierał się przez skórę kombinezo- 
nu do samego -ciała. Zrozumiał, że 
tam nie mógłby wytrzymać ani godzi 
ny. Z tej wycieczki w górne rejony 
wrócił rozczarowany. Z przerażeniem 
spostrzegł, że oba górne skrzydła po 

  

    

  

    

kryte są warstwą zlodowaciałego 
Śniegu, który utrudniał szybkość i 
stwarzał niemożliwość osiągnięcia 
pewnej stałej wysokości. Automatycz 
ny licznik wysokości parł też coraz 
wyraźniej w kierunku zera. Tak szły 
powolnym krokiem godziny nocy. Zo 
stawiały one na twarzy lotnika grube 
cieńie zmęczenia, które powoli ogar 
niać zaczęło całe ciało. A wiatr wciąż 
wyśpiewywał swoją piekielną symfo 
nję dysonansów. 

O pewnej godzinie gdy zmagał się 

    

S-ka z ogr. odp. 

KUR JL E R 

Udział bierze cały zespół artystyczny, z 
którego po raz pierwszy, przedstawią się pu 
bliczności Felicja Trapszówna w roli małego 
bohatera Jasia i Hanka Biernacka w pod- 
wójnej roli strasznej czarownicy i czarodziej 
skiej wróżki. 

  

— Speejałne przedstawienie Niehieskie- 
ge Ptaka* dla gimnazjum Zygmunta Augu- 
sta i E. Orzeszkowej odbędzie się w sobotę 
22 października o godz. 12 w południe. Bę- 
dzie to niejako wstępne przedstawienie Te- 
atru Szkolnego (z zakresu ćwiczeń teatralno- 
literackich), którego uroczyste otwarcie za- 
powiedziane jest na 29 października o godz. 
12 w południe w Teatrze na Pohulance. 

— Teatr Szkołny zostaje otwarty w poro 
zumieniu Dyrekcji Teatrów Miejskich z Ku- 
ratorjum Szkolnem 

— Teatr muzyczny ,Lutnia*, Występy El 
ny Gistedt. Dziś, 21 października premjera 
barwnej operetki Kalmana „Księżniczka czar 

daszka 
— Poranek „Dni Szopenowskich*. W| nad 

chodzącą niedzielę w sali Konserwatorjum 
(ulica Wiielka 47, wejście od ul. Końskiej) od 
będzie się Poranek Muzyczny, poświęcony 
twórczości Fryderyka Szopena, w wykona- 
miu utalentowanych artystów: pp. prof. K. 
Święcickiej ($piew), H. Kalmanowiczówny 
(fortepian), J, Sumorokowej (deklamacja), 
prof. M. Józefowicza (słowo wstępnej. Ceny 
najniższe od 20 gr. Początek o godz. 12 w poł 

RADIU 
PIĄTEK, dnia 21 października 1932 r. 

11,40: Przegląd pracy polskiej. Kom. i 
czas. 15,15: Program dzienny. 15,20: Muzy- 

ka popularna (płyty). 16,00: „Krew na peru- 
kach* — felj. 16,15: Lekcja francuskiego. — 
16,30: Kom. LOPP. 16,40: „W państwie Sył 
wana” (Lasy polskie) — odczyt wygł. prof. 
Jan Kloska, 17,00: Koncert muzyki francu- 

Program na sobotę. 18,00: Muz. 

lekka. 18,30: „Czuwajmy nad samotną kobie 

tą“. taż z Misji Dworcowej w Wil- 

mie. : Z zagadnień litewskich. 19,20: 

Przegląd prasy rolniczej krajowej i zagr. 

19,30: sk leży nad morzem Bałtyc- 

kiem. 19, Prasowy dziennik radjowy. — 

20,00: Pogadanka muzyczna. 20,15: Koncert 

symfoniczny. 22,40: Wiad. sportowe. Dod. 

do pras. dz. radj. Komunikat meteor. 23,00: 

Muzyka taneczna. 

- ROWIEKI RADIGSE. 

MUZYKA I POEZJA FRANCUSKA. 
O godzinie 17 nadany zostanie dzisiaj ze 

studja wileńskiego koncert poświęcony mu 

zyce i poezji francuskiej, Usłyszymy recy- 

tacje utworów Alfreda de Musset i jemu 

współczesnych następnie pieśni do słów Mus 

sela wykona p. Sergjusz Konter. 

    

  

   

   

  

MIKROFON NA DWORCU WILEŃSKM. 

Kolejna wędrówka mikrofonu wileńskie 

go ma na cełu dzisiaj odwiedziny Misji Dwor 

cowej opiekującej się nad samoitną kobietą. 

Filja tej instytucji znajduje się na dworcu 

wileńskim i stamtąd o godz. 18,30 radjosłu 

chacze dowiedzą się o działalności tej waż- 

nej społecznej placówki. 

  

TRANSMISJA Z WATYKANU 

Orędzie misyjne w języku polskim. | 

Jutro, w sobotę dnia 22 bm. z racji w:- 

gilji październikowej Niedzieli Misyjnej usta 

nowionej przez Papieża Piusa XI Radjo Wa 

łykańskie nada „Orędzie iPapieskiego Dzieła 

Misyjnego” arcybiskupa Salottiego. Orędzie 

te zostanie wygłoszone w pięciu językach. 

Tekst polski transmitować będzie z Watyka 

nu Polskie Radjo na wszystkie swoje rozgłoś 

nie o godz. 21,15 do 21,30. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
"Tragiczny wypadek przy ulicy 

Krakowskiej. 

W dniu wczorajszym w godzinach poran- 

nych przy ul. Krakowskiej Nr. 19 wydarzył 

się tragiczny wypadek. Do mieszkania Re- 

czyckiego zgłosił się Łukasz Stankiewicz za- 

mieszkały przy ul. Kurhany Nr. 10 w celu 

załatwienia pewnej sprawy pieniężnej. W pe- 

wnej chwili, kiedy Reczycki wydał Stankie- 

wiczowi weksel, temu ostatniemu nagle zro- 

biło się źle i bez słowa Stankiewicz padł na 

ziemię nieprzytomny. Na miejsce wypadku 

niezwłocznie zawezwano pogotowie ratunko- 

we. Lekarz stwierdził zgon. 

Zwłoki nagle zmarłego zabezpieczono do 

dyspozycji władz sądowo-śledczych. 

Jak się dowiadujemy Stankiewicz oddaw- 

na chorował na serce i nagły atak tej choro- 

by spowodował zgon. 

Policja prowadzi dochodzenie. (el 

  

właśnie z majwiększem natężeniem 

rozszałałej wichury zdawało się pilo- 

towi, że z samego dna oceanu, z si- 

nej dalekości ciemnego horyzontu, 
niewiadomo skąd wyłonił się nagle 
ogromny. długi. korowód postaci : 
szedł naprzeciw. Postacie to znane, 
gdzieś, kiedyś widziane, gwzieś kie- 
dyś tyłekroć filmowane. Wszyscy w 
skórzanych kombinezach lotniczych» 
wszyscy z oczami utkwionemi w bo- 
haterskiego pilota. Ale gdy Czajsr 
przyjrzał się bliżej włosy dębem mu 
stanęły na głowie. To nie oczy nań 
patrzyły, to nie żywe twarze weso- 
łych ludzi powietrza — ale oczy tru- 
pie, niewidome, oczodołami Świecą- 
ce. To twarze wyjedzone przez kraby 
morskie, Na głowach z poza hełmów 
lotniczych wiły się potworne włosy 
ljanów  podmorskich, zalegających 

muliste dno morza. Obrzękłe ciała to 

piełlców z rozpuchłemi rękoma, z 

brzuchami jak ogromne pękate becz 
ki szły ku niemu. Rozwarły ręce sze 
roko naprzeciw aparatowi. Poznał 
ich Czajor. Oto ci, co zginęli na dro 
dze do sławy nie osiągnaw wytę- 
sknionego brzegu amerykańskiego i    

; runęli w odmęt niezgłębionych topie 
li oceanu. Wśród pojęków wichury 

    

   
usłyszał Czajor głosy zawodzeń, smut 
ne, opuszczone głosy, gdy skandowa- 
ły jakąś pieśń hezpowrołnych żegnań 
opowiadającą o rozkosznym spoczyn 
ku na dnie morza. 

chodź do nas: 
„.jak dobrze 

— (Chodź do nas, 
niezwyciężony pilocie 
spoc 
sza panuje niezmierzona, 
przerywana żadnym pojękiem, 
doszedł tam głos ze świata, któryśmy 
pożegnali. Mchy wodne i dobre rośli- 
ny obejmują głowy nasze miłosnemi 
dotknięciami, wiją się dokoła czół па 
szych, jak wieńce laurowe, wkłada- 

  

wać na wezgłowiu z mchu! Ci- 
isza nie 

    

   Drukarnia „Zn 

МОГОБ КТ 

Dziš premjera! 
a 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulilca Wielka 42. 

b 

  

8 
Wywołujący bezustanne huragany śmiechu. Tak wesclego filmu jeszcze nie było. 
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Nr.242 (2484). 

== Najweselszy film niezrównanych komików 

NIEJ 
NAD PROGRAM: NIESAMOWITY MECZ kom. dźwięk. w 3-ch akt. oraz przegląd film. „PAT 

Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, Bi 10:15, Na l-y seans ceny zniżone. 
  

DZIŚI Rewelacja dnial 
Diwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Miłońcka 58, tel. 9-26 

Film o niezwykłej war- 
tości artystycznej! Film, który poruszył cały świst! CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEM 

Według powieści Restanda. Wspaniała realizacja genjalnego mistrza Ernesta ŁUBICZA. 

W rolach głównych: Lionel BARYMORE, urocza Nancy Carro!, słynny amant Philips Ho!mes. 

UWAGA! Film ten niema nic wspólnego z obrazem „Człowiek, który zebił”, który był demonstrowany w jed- 

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

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. II, tel. 15-61 

Wobee  kolosalnego 
powodzenia i na žąd. 
Sz. Publiczności jesz- 
cze tylko kilka dnii Hajda trojka - Oigą Ezechową 15 

Kto jeszcze nie widzial, niech śpieszy 

ujrzeć! Początek o g. 4-ei, w święta o |-ef 

  

Dtwięk. Kino - Tenir 

STYLOWY | 
«!. Wielka 36, 

aktach. 

ków Pat i Patathon jako Bon Kiszot. 

Dziś wielki podwójny program! 100% dźwięk. 
najnowsze arcydzielo Joanny Grewiord p.t Piekło miłości 

  

wiunych narzeczonych 
Życie i obyczaje naszej złotej młodzieży. W rołach głównych: Jean Grawford, Anite Page, Dorota 

Sebastjan i Robert Monigzmery. Nad program: Sensscyjno- artystyczny pizebój dwóch niebieskich ptasz- 
Wysoce artystyczna komedja-farsa w IQ sktech. 

srcywspen. 
dram. w 10 

  

ZAPEWNIONY — ZYSK. 
Osiągną wszyscy. którzy skorzystają z zakupu 

naszych niebywsle reklamowych kompletów, bo 

Tylko za 10 zł. 50 gr. 
wysyłamy: 1 pullower męski o najnowszym wyrobie 
z błyskawicznym zamkiem w dobrym gatunku, | ko- 
szulę męską z zimowego trykotu ciepłą i puszystą. 
| parę kalesonów z zimowego tryk. w pierwgzorzęd- 
nym gatunku znanej marki „Hirszberg i Wilczyński, 
| psrę rękawiczek męskich wełnianych podwójnych 
(kolor w-g żądania), | krawat jedwabny w najmod- 
niejszych wzorach, 1 parę skarpetek „Mouline” w do- 
brym gatunku, 3 chustki męskie z obwódksmi i | pa- 

rę naramienników gumowych. 

Tylko za 11 zł. 80 gr. 
wysyłamy: 4 mtr. modnego materjału t.zw. „Monaco” 
na ładną sukienkę damską we wszelkich kolorach, 
1 pullower damski przetykany z jedwabiem o naj- 
nowszych des. z ozdobnym koinierz. spoit,, | koszulę 
damską z dobrego płótna haftowaną „ręczne teledo“ 
(kolor w-g żądania) lub | parę reform zimow. trykot. 
w bardzo dobrym gatunku, | parę rękawiczek damsk. 
wełnianych podwójnych. 1 parę pończoch „Prima 
Maceo* w dobrym gstunku, 3 chusteczki bstystowe 
białe lub kolorowe i 1 kołnierzyk z jedwabnej „Cre- 
pe Georgetty* pięknie wykończ. stosowny do sukni 

Tylko za i8 zł. 60 gr. 
wysyłamy: 4 mtr. materjału „Rosita* w śliczne kwia- 

ty lub desenie na piękną jesienną suknię damską, 

6 mtr, flaneli bieliżnianej miękkiej i puszystej. 6 mtr. 

płótna kremow. (nessel) o gęstym wyrobie na wszel- 

ką bieliznę, 6 mtr. barchanu „kóper* tło białe w wą- 
ziutkie czarne paseczki na bieliznę wszelkiego rodz., 
1 prześcieradło białe z kantami pełnej długości i sze- 
rokości i 2 ręczniki płócienne w dobrym gatunku. 

Do każdego kompletu doliczamy zł. 2.50 jako ko- 
szta przesyłki. Wysyłka za pobraniem pocztowem 
(płaci się przy odbiorze). Bez ryzykal Z gwarancją 
zwrotu pieniędzy, gdyby towar się nie podobał. 

Zamówienia adresować: 

F-ma „POLSKI TOWAR" 
ŁÓDŹ, Skrzynka pocztowa 208. 

UWAGA: Kto zamówi jednorazowo dwa komp- 
lety, otrzyma darmo: | wykwintną poduszkę z czar- 
nego sukna haftowaną w najmodniejsze wzory, oraz 
| ręcznik kąpielowy z ładnym szlakiem w dobrym 

gatunku. 
Р. 5. Na żądanie wysyłamy bezpłatne cenniki 

z ogromną zniżką cen. 

| 
      

— 
nadeśle swój charakter pisma 

oraz imię, miesiąc i rok urodzenia 

STRZYMA LOS 
do l-ej klasy 26-ej Loterji Państwowej, wybra- 
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ny zupełnie bezinteresownie przez słynnego 
astrologa Szyłlera-Szkolnika na zasadzie obli- 
czeń kabalistycznych i astrologji po uprzedniem 
wpłaceniu do P. K. O. za Nr. 18607 należno- 
ści za ćwierć josu 10 zł., pół losu 20 zł., 
cały los 40 zł. Losy wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu gotówki, Główna wygrana miljon zł. 
Ciągnienie I-ej klasy już 17 listopada I*32 r. 

Uwaga: Do każdego losu Kolektura dołącza 
własnoręczne potwierdzenie p. Szyllere- 

3-go Maja Nr. 8 w Grodnie przetarg 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nz. IIlL. Grodno 

zawiadamia, że w dniu 28-go pazdziernika 1932 roku 
oo 0a odbedeieleię © lokalu Uizędu przytuli 

nieograniczony 
na przeróbkę instałacji elektrycznej zewnętrznej i we- 
wnętrznej w l4-tu budynksch koszarowych w Moło- 
decznie. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w 
Zbrojnej” w Warszawie. 

Okr. Urząd Budown. Nr. ill 

960/VI 
Grodno 
Nr. 850/Bud. 

„Polsce 

  

KAWIARNIA: 
„Wielka Gastronemja“ 

ul. Mickiewicza 28 
Aby dać możność szerszej publicz- 
ności korzystania ze smacznych i po- 
żywnych śniadań, obiadów i kolacyj 

CENY NA WSZYSTKO ZNIŻONE 

DO MINIMUM! 

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

1. $. MILL. 

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

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

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako prem|um, 
ładnie oprawioną książkę. 
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Kryzys—Nie przepłaczj! 
" graj sją po kosmetykę, perfumerję, art. 

TWICE] i podróżne i in. wyroby skórzane 

do Składu Aptecznego 

ARX" (dawniej „I. B. SEGALL") © 
55 Mickiewicza 5, tel. 8 73 

Najniższe ceny! 

Stale nowości. 
Gwarantowana jakość! 
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KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

Be. GI 
b 

   
8, жепе 

ane | moczapioiewe 

Wileńska 3 tel. 567. 
sd goda. 8—1 i 4—8, 

Akuszerka 

Marja Laknerova 
grzyjmuje od 9 do 7 wieez. 
; lica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z.P. Nr. 69. 8520 

Akuszerkė 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przaprowadziia się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul Grodzka 27. 
"W. Z. Nr. 3.93 

Francuska 
mcże mieć pokój osobny 
i utrzymanie za konwer- 
sację i lekcje. Szczegóły 

do omówienia ustnie. 
Adres: Zatretowa 16—2 

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWROŃSKA 
(University College 

London) 
Słowackiego Nr, 1 m. 16 

telefon 838. 

   

    
  

  

  

  

  

Piakaty, etykiety 
wielobarwne, nuty i t. p- 
wykonuje artystycznie 
po cenach zniżonych 

LITOGRAFJA 
j. KLEMBOCKI I Syn 
Wiłno, Kwaszelna 21, 

tel. 9-16 
  

Gkazyjnie 
sprzadaje się 2 LOŽKA. 
dębowe z materacami 

i 2 STOLIK! nocne 
M. Pohulanka 10—10 
  

Młody chłopiec 
z ukończonemi 6:u oddz. 
Szkoły Powszechnej i zna-- 

jomością języka niemiec- 

kiego gorąco uprasza o 
jakąko!wiekbądź pracę: 
Oferty w Admin. „Kurjera. 
Wileńsk."—Wilno, Jagiel- 
lońska 3—!, dla W. 5. 

  

Krawiec damski 

50 PD 
w Wilnie, 

ix 

Szkolnika wybranego przezeń numeru. 

Adresowač: 
Kolektura Loterįi Państw. Ne 757, 

Warszawa, Marszałkowska 58, m. 34. 

EEK NERA LDT EEE YES AAS W DE TOO BZZZROZAPIO DDT I 

ne na głowy ludzi sławę kochających. 
W oczach naszych, które nikomu nie 
potrzebne w głębinowej ciszy ryby 
założyły osiedla, gniazda samotne 
wybudowawszy i przeto radość jest 
między nami... Chodžže zwycięzco 
chmurny na gody nasze spokojne... 

Coraz są bliżej dziwni lotnicy, któ 
rych ocean pochłonął. Czajor wyrywa 
z ich objęć aparat i przechodzi wśród 
tej gromady topielców. Zwycięskim 
bezlitosnym ciosem godzi w piersi 
strachu nie znające. Gdzieś w głębi 
świadomości zbudziła się szalona 
chęć zwycięstwa, obejmująca wszyst 
ko. Gwałtownym ruchem wyzwolił 
się z objęć gniotącej wizji i w ośle- 
piajacym blasku błyskawicy zoba- 
czył kilkadziesiąt metrów pod sobą 
otchłań oceanu hardą i połyskliwą. 

Równocześnie tuż obok sunęła ja- 
kaś biała masa zbliżająca się z wieł- 
ką szybkością. Zrozumiał. Spotkan: 
z górą lodową było prawie nieunik- 
nione: gdyż znajdowała się na wyso- 
kości i drodze lotu. Ogległość była 
zastraszająco bliska. Jedynem wyjś 
ciem z sytuacji, szalenie jednak 
kownem wobec silnej wichury, bi 
„Świeca to jest wyprowadzenie apa- 
ratu pod górę prawie pionowo. Szalo 
nym wysiłkiem woli nacisnął stery. 

a manometrów znalazła się nad 
; pilota. Wiatr ucicbł na chwilę, 

tak że mógł s eć w dole pod sob: 
charakterystyczny szum i' tarcie się 
ogromnych. brył lodowych. Z gwał- 
lownem biciem serca zobaczył 0 kil- 
kanaście zaledwie metrów od kół pod 

wozia białą, młeczną masę, która sta 
wała się coraz mniejsza, rozpływała 

się i krą 
I znów popłynęły godziny wyjącym 
pochodem: Po uderzeniach wichru 
wyczuł Czajor, że centrum burzy jest 
za nim bowiem wiatr coraz słabiej 
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yła w ciemne objęcia nocy. 
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uderzał o wiązania maszyny. 
O jakiejś nieznanej godzinie no- 

cy zobaczył po raz pierwszy gwiaz- 
dy na bledniejącem niebie. Wzniósł 
się wyżej, do tysiąca metrów. gdzić 
wiatr tracił zupełnie swą siłę. Obej- 

rzał się za siebie. Daleko za nim na 

wschodzie pławiło się niebo w sele- 
dynowym blasku światania. 

Oto się wyzwolił z objęć najwięk- 
szych niebezpieczeństw, oto zatrium- 
fował nad wszystkiem. Nie zboczył z 
drogi, pomimo szalejącej wichury. 
Wzniósł zachwycone oczy w roz- 
gwiedżone niebo, już światłością świ 
iania zasnute i gorącemi rzutami my 
śli modlił się gorąco. Czuł w sobie 
radość najdoskonalszą, czuł w sobie 
Boga, który położył ręce na jego du- 
szy. W mlecznej ciszy, zawieszonej 
nad morzem na ogromnej wysokości 
silniki wyśpiewywały hymn  dzięk- 
czynienia. 

Czajor postanowił wyzys stra 

cone godziny i dał pełny gaz. Aparat 
poderwał się z miejsca i za chwilę 
strzałka czerwonego licznika szybkoś 
ci przechyliła się na cyfrę 205 klm. 
Sprawdził przytem zawartość rezer- 
woaru, sprawność chłodni | uznał, że 

wszystko w porządku. W zwiększają 
cem się świetle dnia wypił resztę ko- 
niaku z zapasów Gertla zjadł ostatnie 
berlińskie kanapki i pokrzepiony pe 
łen wesołych myśli leciał w błękicie 
świtania do coraz bliższega Nowego 
Jorku. 

Znów rozpoczęły się długie godzi 

ny beznadziejnie monotonnych wido- 

ków, Czasem tylko daleko: daleko na 

horyzoncie zamigotał okryty chmurą 

dymu punkcik — okręt zdążający 
znanemi sobie szlakami do przytul 

nych zaciszy dalekich portów. Poza 

tem rozciągała się dookoła beznadziej 
nie monotonna płaszczyzna wodna i 

   

  

   

    

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 

  

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

Baranowski 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ. 
na ul. Orzeszkowej 3-11 
tamże przyjmuje wszelkie 

robote kuśnierskie. 
Ceny niskie.   | 
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działała przygniatająco na osłabione: 
nerwy. Oczy zamykały się same. Za- 
krywało je bielmo śmiertelnego znu- 
żenia, toczącego organizm, jak rak: 
żywe ciało ludzkie. Lotnik przecierał 
oczy, wyrywał się ciągle z odrętwie- 

nia i przeglądał sprawność funkcjo- 
nowania części aparatu. 

Nareszcie na dalekim horyzoncie 
onił się z morza długi szary pas, 

y rósł jak na drożdżach.    
— Ziemia, nareszcie ziemia — wy: 

szeptał w zachwyceniu, Taka sama 

erupcja szalonego wzruszenia. 
brzmieć musiała w okrzyku mary- 

narza z załogi zagubionej na bezdro- 
żach wodnych „Santa Maria“, Kolum 
bowej nawy, gdy zobaczył brzeg Ame: 
ryki, Za chwilę ląd stał się zupełnie 

widoczny. Na zasadzie mapy stwier- 
dził że musi to być Nowa Szkocja. roz 
szerzajca się coraz bardziej, Powitały 
zbliżenie aparatu do ziemi wolnej 
Ameryki syreny okrętów przybrzeż- 
nych. Od powierzchni morza oderwa 

ło się kilka hydroplanów, poszybowa. 
ło na spotkanie bohaterskiego pi- 

   

lota i towarzyszyło „Unitasowi** 
stale w ciągu lolu nad lądem 
Ameryki. Kolejno objawiały się: 

oczom ogromne kwadraty miast, + 
fermy. Przelecieli Halifax, wpadli 

znów w objęcia morza by po dwudzie 
stominutowym locie zobaczyć stały: 
ląd amerykański. Wzdłuż brzegów 
płynęły barki, okręty transoceanicz- 
ne, kutry rybackie i przybrzeżne stat 
ki, a wszystkie witały pojawienie się: 
„Uniłasa* i towarzyszących mu hy- 
droplanów wyciem syren i okrzyka- 
mi. 
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