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do przyszłości rasy i kultury francus- 

kiej uważamy za przesadne. Indywi 

duałne zdołności przeciętnego Francu 

sze od prze- 

ód, który, 

ią, wygrał 

   a są jeszcze o miarę 

  

<iętnego Europejczyka. 

będąc napa 

wielką wojnę i stworzył typ żołnierza 

łatwo i rychło ze- 

  

zaskoczony 

  

   „poilu“, nie da si 

pchnąć na drugi plan sceny dziejowej. 

Red. 

Hja Erenburg w słynnej książce 

p. t. „Trust D. E.“ przepowiedział 

Francji upadek wskutek bežplodnos- 

ci. Bądź co bądź, nie była to przepo- 

wiednia pozbawiona wszelkich pod- 

staw. Francja, nie licząc mniejszości 

narodowych bretońskiej i alzackiej, 

coraz mniej ulegających asymilacji 

ma kilka miljonów cudzoziemców: 

Włochów. Polaków i Niemców, któ- 

rzy napłynęli tu, jako robotnicy i 

mnożą się szybciej od autochtonów. 

Wypadkowa procesów rozrodczości i 

asymilacji cudzoziemców zdecyduje, 

czy Francja zdoła strawić te obce 

ciała, czy też zagrożą jej siły odśrod- 

kowe. 

Specyficznie francuska, krótko- 

wzroczna teorja światowego kryzysu 

gospodarczego znana jest pod nazwą 

„Teorji zaufania*. Kocioł niemiecki 
wytwarza niepokój na świecie. Kapi- 

tał traci zaufanie, nie chce się loko- 

wać, normalny obieg gospodarczy zo- 

staje zahamowany, stąd kryzys. Zna- 

my zresztą wszyscy te płytkie rozu- 

mowania. W każdym razie bourgois 

francuski Śledzi niezmiernie czujnie 

wszelkie objawy zaburzeń w studni 

niemieckiej i nie może spać po no- 

cach od troski, ; 

Z tych dwóch trosk francuskiego 

drobnego mieszczanina, czy farmera» 

zrodził się ciekawy pomysł, który о- 

publikował niedawno znany publi- 

cysta paryski p. Ludovic Naudeau w 

artykule p. t. „Incorporerions-n0us 

cent mille allemands?* w „Est-Repu- 

blicain* w Nancy. Lansuje on tam 

myśl osiedlenia we Francji stu tysię- 

cy młodych Niemców w wieku od 0- 

siemnastu do trzydziestu lat. Należy 

przypuszczać, że za tą pierwszą set- 

ką poszłaby druga, trzecia itd. W ten 

sposób upiekłoby się na jednym og- 

niu podwójną pieczeń: Czteromoljono 

wy Berlin, półtoramiljonowy Ham- 

burg. przeszło półmiljonowe Mona- 

chjum. Kolonja, Lipsk,  Diisseldort, 

Essen i Frankfurt oraz dziesięciomił 

jonowa armja bezrobotnych byłyby 

odciążone o parę kropli. Młodzieńcy, 

wychowani w zazdrości do Francji, 

kraju nagromadzonego złota, wina a 
discretion i doskonałego jedzenia, о- 

trzymaliby tego wszystkęego do syta. 

Jednocześnie słabo zaludnione rolni- 

cze tereny dostałyby karnych, porzą 

dnych i szybko asymilujących się ro- 
botników, a co ważniejsze, nieco już 
wyblakła krew francuska, otrzyma- 

łaby nowy zastrzyk z niewyczerpane 

go źródła germańskiego, 

Na usprawiedliwienie i poparcie 

tego praktyczno-eugenicznego pomy- 

słu p. Naudeau, a właściwie jego fik- 

cyjny rozmówca powołuje się na 800 

wyrazów germańskich we francusz- 

czyznie, na Wizygotów: Burgundów 
i Franków, na Hugona Capeta, który 

był pierwszym królem francuskim, 
nie mówiącym po niemiecku. Naród 

francuski jest produktem zmieszania 

pierwiastków rosowych celtyckich, 

romańskich i germańskich. Zachodzi 

potrzeba odświeżenia rasy. 

Ponieważ dwa starsze źródła wy- 
schły, nie zaszkodzi jednostronna do- 

mieszka z trzeciego, które pozostało. 

  

Artykuł ten niezależnie od stop- 

mia realności, samem swojem pojawie 
niem się świadczy, że: 

1. Francuzów zaczyna ogarniać 0- 

bawa przed upadkiem rasowym i fi- 

s z х 
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zycznym, do którego niewątpliwie du 

że przyczyniło się zmaterjalizowanie 

kultury francuskiej. 

2. Jest to jeszcze jeden objaw wię 

cej faktu, że naturalny pochód E- 

uropy Zachodniej na wschód został 

  

zahamowany. Zwolna a nieustannie 

Europa zaczyna degenerować się i co 

fać ku zachodowi. 

W razie, gdygy istniały pewne 

szanse zrealizowania projektu rzuco 

nego przez pźp audeau, byłby to po- 

ważny cios zaduny emigracji polskiej 

we Francji. Obecnie nawet w okre- 

ysu co tydzień 

ze idą z Katowice do Toul trans- 

porty robotników rolnych, przena- 

czonych do Południowej Francji. Je- 

  

sie wzrastającego kr. 

je: 

  

dnocześnie przemysł odstawia tysią- 

cami bezrobotnych polskich do kraju. 

Realizacja projektu p. Naudeau, 

a nawet samo zjawienie się tego pro- 

jektu powinno przypomnieć o groź- 

bie dalszego wzrostu bezrobocia w 

Polsce, zasilonego masową reemi- 

gracją, która w miarę powiększa- 

nia się kryzysu, znajdującego się we“ 

Francji dopiero w stadjum początko- 

wem, będzie coraz liczniejsza. 

St. Jędrychowski. 

EARN KGB ITS TRIO PS 

Powrót p. ministro Zaleskiego 
da Warszawy. 
raj dn. 21 b, m. powrócił 
szawy pociągiem paryskim ze 

Zgromadzenia Ligi Narodów p. mi- 
nister August Zaleski. 

P. minister Zaleski obejmuje urzę 
dowanie następnego dnia po powro- 
cie. (Iskra). 

Konferentja amb. Skirmunta 
z min. Zaleskim. 

LONDYN. (Pat). Ambasador R.P. 
w Londynie Skirmunt który bawił 
służbowo dwa dni w Paryżu w celu 
złożenia ministrowi Zaleskiemu spra 
wozdania o aktualnych zagadnie- 
niach polityki międzynarodowej w 
związku z akcją rządu angielskiego, 
powrócił w piątek wieczorem do Lon 
dynu, 

  

   

Powrót ministra 
Szumłakowskiego. 

Powrócił do Warszawy i objął u- 
rzędowanie szef gabinetu ministra 
spraw zagranicznych i członek dele- 
gacji polskiej na XIII-te Zgromadze- 
nie Ligi Narodów, minister Marjan 
Szumlakowski. 

Komitet ekonomiczny 
mtalstrów. 

WARSZAWA, (Pat). W: dniu 21 
b. m. odbyło się pod przewodnict- 
wem premjera Prystora posiedzenie 
Komitetu Ekonomicznego Ministrów 
Komitet ekonomiczny wysłuchał spra 
wozdania o działalności przedsię- 
biorstw z udziałem państwa za rok 
1931 oraz referatu ministra przemy- 
słu i handlu w sprawie bieżących ro- 
kowań traktatowych, Ponadto komi- 
tet załatwił szereg spraw bieżących. 

Wrażenia z Polski. 

NOWY YORK, (Pat). Gen. Mac 
Arthur po swoim powrocie z Polski 
wystosował do charge d'affaires R.P. 
dr. Sokołowskiego następujący lis 

„Powróciłem właśnie z przemiłej wizyty 

w Polsce i przywożę mnóstwo zapewnień 
przyjaźni nie tylko od pańskiego bezpośred- 
niego zwierzchnika, ale też od wielu innych 
oschisteści rządowych w Wiarszawie. Szezy- 
tem mego zbyt krótkiego pobytu w pańskiej 
wielkiej ojczyźnie była moja długa osobista 
rezmowa z Marszałkiem Piłsudskim. Znałaz 
łem Go pod każdym względem tak, jakim 
mi go przedstawiła moja wyobraźnia, Jest to 
nietylko wieiki żołnierz, ale także i wzór 
tych eeceh męża stanu, które budzą entuz- 

jazm w każdym kraju. Włydał się u szezytu 
zdrowia i siły i wywarł na mnie niezatarie 
wrażenie swoją energją i potęgą ideową. Pi 
sząc do Polski, proszę, niech Pan zechce prze 
słać Panu Marszałkowi wyrazy mego naj- 
szczerszego podziwu i czei*, 

Przybycie kamisarza L. N. 
GDAŃSK, (Pat). W piątek o godz. 

17.04 5 przybył do Gdańska przez 
Tczew nowy komisarz Ligi Narodów 
Helmar Rosting, witany z ramienia 
komisarjatu generalnego R. P. w 
Gdańsku przez p. Rusockiego, ze stro 
ny zaś Senatu przez radcę Blum-Kir- 
schfelda. 
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Przed rozgrywką w Niemczech. 
Przegrupowywanie sił politycznych —Solidarny atak na rząd Papena.— 

Von Schieicher. — „Kaiserpartei“. 
Berlin, (Pat), Kampanja wybor- 

cza jest w stadjum pełnego rozwoju. 
Na podstawie wystąpień i deklaracyj 
licznych przywódców — poszczegól- 
nych partyj politycznych można wys- 
nuć, że obecnie odbywa się już prze- 
grupowywanie sił politycznych. Naj. 
znamienniejsze są wystąpienia naro- 
dowych soejtlistów, którzy przez usta 
Strassera eraz posła Stoehra poezy- 
nili niedwuznaczne oferty pod adre- 
sem innych ugrupowań politycznych 
celem utworzenia jednolitego frontu 
mas robotniczych. Poseł Stoehr wyra 
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źnie wskazuje przytem drogę do ut- 
worzenia na tej podstawie większoś- 
ci parlamentarnej. 

Również centrum zabiega o stwo- 
rzenie błoku, jednakże pod hasłem 
ohrony parlamentaryzmu i rozwiąza- 

nia problemu bezrobocia. Dla akcji 
tej pragnęłeby centrum pozyskać ró- 
wnież umiarkowane żywioły robotni 
cze, skupione w niezależnych związ- 
kach zawodowych, zbliżone do socjał- 
demokracji i kół mieszczańskich. 

Kampanja, prowadzona przez 
wszystkie wspomniane ugrupowania 

RET ZOE ais G ro a 

  

Budžet na rok 1933—34. 
WARSZAWA, (Pa). Budžei na rok 

1933-34, który w tych dniach ma być 
wniesiony do Sejmu zamyka się w 
dochodach cytrą 2088 miljonów zł, 
w wydatkach 2449 miljonów zł. Prze 

widywany niedobór wyraża się więe 
cyfrą okolo 361 miljonów złotych. Ja 
ko pokrycie niedoboru przewidziane 
są w pierwszym rzędzie rezerwy 
skarbowe. 

  

Ора Francuzów 0 Niemczech. 
ESSEN, (Pat). Znany pacyfista v. 

Gerlach w dortmundzkim ..General 

Anzeiger* omawia opinję Francuzów 
o stosunkąch i nastrojach, panują- 
cych w Niemczech. Ciekawy jest о-, 
gólny sąd Francuzów o antypolskiem 
nastawieniu Niemców. Wszyscy Fran 
cuzi bawiący w Niemczech, stwier- 

dzają istnienie silnie rozwiniętej nie- 
nawiści do Polski. Po nienawiści tej 
można spodziewać się wszystkiego 
najgorszego. Podczas, gdy nikt nie 
wierzy w ofenzywę Niemiec przeciw 

Kryzys gabinetowy 
PRAGA, (Pat). Jak donosi prasa 

tutejsza, kryzys gabinetowy w Cze- 
cehosłowacji, który formalnie nie ist- 
nieje, gdyż premjer Udrżal nie złożył 
dotychczas dymisji prezydentowi Ma 
sarykowi, zostanie zakończony praw 
dopodobnie jeszcze w tym tygodniu 
w ten sposób: że prezydent przyjmie 
dymisję dotychczasowego gabinetu, z 
równoczesnem mianowaniem  gabi- 
netp nowego w zgóry przewidzianym 

ko Francji, to naogół wszysey wierzą 
w taką ofenzywę przeciwko Polsce. 
ponieważ zdają sobie sprawę z tego, 
że Polska dobrowolnie nie zgodzi się - 
na rewizję granie, Wiówczas jednak 
Francja na atak ten odpowie zaję- 
ciem Nadrenji. Lewica francuska ró- 
wnież stoi na gruncie nienaruszalno- 
ści traktatów. Gerlach podkreśla, że 
naogół Francuzi dobrze informują 

Francję i informacje ich odpowiada- 
ja rzeczywistości. 

w Czechosłowacji. 
składzie. 

Zmiana jednakże będzie tylko 
personalna, gdyż skład obecnej koali- 
cji rządowej nie ulegnie, według 
wszelkiego prawdopodobieństwa żad 
nym zmianom. Przewidziane jest 
przez prasę jedynie zlikwidowanie 
dwóch resortów, mianowicie aprow:- 
zacji i unifikacji praw, na miejsce 
których utworzone będzie przejścio- 
we ministerstwo likwidacji, 

W obronie zagrożonego budżetu. 
Kontrola nad depozytami —Redukcja płac.— Zniesienie rent. 

PARYŻ, (Pat). Na wczorajszem 
posiedzeniu podkomisji finansowej 
Izby Deputowanych ministrowie fi: 
nansów i budżetu podkreślali naglącą 

konieczność dla państwa posiadania 
budżetu zrównoważonego już w sty: 
czniu przyszłego roku. Rząd doma- 
gać się będzie uchwalenia przez par- 
lament różnych środów w celu zwał 
czania nadużyć, m. in. roztoczenie 
kontroli nad depozytami bankowemi 

Projektowane jest zmniejszen:e 
poborów urzędników państwowych 

  

od 2—10 proc. Przewiduje się zniesie 
nie rent dla wdów po wojskowych i 
marynarzach oraz rent byłych kom- 
batantów, posiadających pewne źró- 
dła dochodów. Nadto przewidziane 
jest przeprowadzenie reformy pew- 
nych kategoryj podatków, m. in. po- 
datku dochodowego. 

Minister, Palmade w wygłoszonem 
expose zaznaczył między innemi, że 
deficyt budżetowy Francji dochodzi 
do 12 miljardów fr. 

Awantura na posiedzeniu Rady Narodowej. 
WIEDEŃ. (Pat). Na' piąlkowem posiedze- 

niu Rady Narodowej doszło do gwałtownych 
starć. Na początku posiedzenia odpowiadali 
na wczorajszą inierpelację nagłą socjal - de 
mokratów minister sprawiedliwości Schu- 
sching, kanclerz Dolfuss i sekretarz stanu 
Fey. 

"Po oświadczeniu sekretarza slanu I 
kanclerz Dolfuss zawołał w odpowiedzi na 
okrzyk posła socjalistycznego Bauera: „Pan 
jest bolszewikiem, panu zależy tylko na dy- 
ktaturze proletarjatu“. Na ten okrzyk pos. 
Bauer odpowiedział: „Uezeiwy bołszewik jest 
mi zawsze jeszcze milszy, niż człowiek taki 

  

    

  

    

jak pan, który jest łajdakiem bez przekonań* 
Kiedy prezydent Renner chciał następnie 

otworzyć dyskusję nad oświadczeniami mini 
stró Капе!. Dolfuss podszedł do trybuny 

Inej i powtórzył prezydentowi Ren 
nerowi słowa posła Bauera. Powstał nieopi 
sany tumult. Posłowie Heimwehry cisnęli ka 
łamarzem w kierunku ław socjalistycznych. 
Wszyscy posłowie rzucili się w stronę pre- 
zydjum. Zdawało się, że dojdzie do bójki. Z 
trudem tylko: udało się posłów rozdzielić. 

Wiśród mieopisanej wrzawy posiedzenie 
Rady Narodowej zostało przerwane. 

   

Wnioski o wyrażenie nieufności upadły. 
WIEDEŃ. (Pat). Po dwugodzinnej przer 

wie otworzył prezydent dr. Renner ponow- 
nie posiedzenie Rady Nadzorczej. 

Odbyła się dyskusja nad interpelaeją soe 
jal - demokratów. Przehieg jej był spokojny 
Oprócz socjaldemokratów postawili także i 
wielkoniemiecey wniosek o wyrażenie rządo 
wi nieufności. W głosowaniu odrzucone oba 

wnioski 83 głosami przeciw 78. Następnie tąż 
samą ilością głosów odrzucono wniosek soe 
jaldemokratów, domagający się rozpisania 
wyborów na dzień 27 listopada. Przyjęto na 
tomiast rezelucję stronnictw większości, wzy 
wającą rząd, aby na sesji wiosennej Rady 
Narodowej przedłożył propozycję co do ter 
minu nowych wyborów. 

Pogrzeb ofiary zaburzeń w Siemmering. 
WIEDEŃ. (Pat). W' piątek po południu 

odbył się pogrzeb inspektora policji Klaseka, 
zastrzelonego w czasie zajść niedzielnych na 
Siemmeringu. W! pogrzebie wziął udział kane 
lerz Doulfuss, sekretarz stanu Fey, prezy- 

dent polieji Brand i oddziały policji. WI so- 

Zderzenie 
KIELCE. (Pat). Wi dniu 21 bm. w godzi- 

nach przedpołudniow. w czasie łotu na szy- 
bowcach na górze Zelejowej pod Chęcinami, 
kiedy w powietrzu znajdowały się aparaty 
Olszewskiego z Ostrowi Mazowieckiej i Ką- 

į 

hetę odbędzie się pogrzeb 2 narodowych soe 
jalistów zastrzelonych w czasie niedzielnych 
zajść. Ulotki, wzywające robotników do czyn 
nych wystąpień przeciwko narodowym s06- 
jalistom, zostały skonfiskowane. 

samolotów. 
ckiego z Katowic, wskutek zerwania się na 
głego podmuchu wiatru, na wysokości okoto 
50 metrów nastąpiło zderzenie. Oba szybów 
ce runęły na ziemię. Obaj piłoci zginęli. 

jest jednelitą, o iie chodzi © zwaleza- 
nie rządu Papena. Sam kanelerz jest 
przedmiotem skoncentrowanych ata- 
ków ze strony przywódców partyj- 
nych. Na tem tle urabia się przekona 
nie, że Papen nie zdoła się utrzymać 
dłużej na stanowisku kanclerza. Upa 
dek gabinetu v. Papena zapowiadają 
bezpośrednio po wyborach w dniu 6 
listopada, Władzę po Papenie ohjął- 
by nowy gabinet prowizoryczny, ma- 
jący za sobą uznanie parlamentu. 

Niei wszystkich kampanij polity- 
cznych — jak podaje prasa — pro- 
wadzą do osoby gen. Schleichera. ba- 
wiąeego oheenie w Badenwallier. Po- 
mimo kuracji, którą tam odbywa, 
gen. Schleicher nie przerywa działał 
ności politycznej. Według krążących 
ostatnio pogłosek, miał en odbyć roz 
mowę z Brueningiem, wczoraj zaś — 
jak twierdzi „Welt am Abend* — ró- 
wnież z Hitlerem. Naczełnem zagad- 
nieniem tych konferencyj ma hyć 

być kwestja obsadzenia stanowiska 
kancierza względnie wicekanelerza, 
Nacisk kładzie się przedewszystkiem 
na konieczność porozumienia się w 
tej sprawie z Hitlerem. Są już nawet 
wymieniane nazwiska osobistości, któ 
re miałyby wziąć udział w przysz- 
łym gabinecie. Jako przedstawiciel 
związków zawodowych ministrem 
praey miałby zosfać Stegerwald, Cen- 
trum otrzymałoby tekę ministra spra 
wiedliwości, 

BERLIN, (Pat). Do przyszłych wy 
borów zgłoszono w Berlinie 32 listy, 
między innemi listę monarchistyczną 
pod oficjalną nazwą „Deutsche Kai- 
serpartei“. 

Dyr. Faikowski u ministra 
komunikacji. 

WARSZAWA, (Pat). Pan minister 
komunikacji inż. Butkiewicz przyjął 
na audjencji dyrektora kolei z Wilna 
inż. Falkowskiego, który zdał p. mi- 
nistrowi sprawę z przygotowań, po- 
czynionych w związku z otwarciem 
nowowybudowanej linji kolejowej 
na szlaku -Woropajewo— Druja. Ot- 
warcie tej linji nastąpi w dniu 6 li- 
stopada r. b. 

Zjazd Związku Przedsię- 
biorstw Komunikacyjnych. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 21 

bm. w gmachu Resursy Kupieckiej 
rozpoczął się dwudniowy ogólno-kra 
jowy zjazd w sprawach komunikacji 
miejscowej. Na uroczystość otwarcia 
zjazdu przybyli: kierownik Minister- 
stwa Komunikacji p. inż. Butkiewicz 
podsekretarz stanu Czapski dyrektor 
tramwajów miasta Warszawy i b. mi 
nister komunikacji inż. Kuehn, przed 
stawiciele władz państwowych oraz 
miejskich z p. prezydentem m. War- 
szawy Słomińskim na czele. 

Inż Fuchs wygłosił referat pod t. 
„10-lecie działalności Związku Przed- 
siębiorstw Komunikacyjnych w Pols- 
ce*, skreślając dzieje tej instytucji, 
tak pożytecznej dla rozwoju i racjo- 
nalizacji prac komunikacyjnych w 
Polsce. 

W. godzinach południowych ucze- 
stnicy zjazdu zwiedzili fabrykę Lil- 
pop, Rau i Loevenstein oraz War- 
szawskiej Spółki Akcyjnej Budowy 
Parowozów. W godzinach popołud- 
niowych w dalszym ciągu odbywały 
się obrady zjazdu, podczas których 
wygłoszono szereg referatów. 

Deficyt budżetowy St. Zjedn. 
WASZYNGTON, (Pat). Do 17 paź 

dziernika deficyt budżetowy Stanów 
*Zjednoczonych wynosił 554 miljony 
dolarów. Rok budżetowy kończy się 
w dniu 30 czerwca 1933 r. 

Aprohata układów 
ottawskich. 

LONDYN, (Pat). Izba Gmin przy- 
jęła 451 głosami przeciwko 84 rezo- 
lucję, aprobującą układy handlowe, 
zawarte w Ottawie. 

Wichura. 
BORYSŁAW. (Pat). W! piątek przez cały 

czas szalała niezwykle silna wichura która 
powywracała wiele słupów i kominów i zni- 
szczyła w wielu 22 koro- 

  

ny wież. Pod naporem wiatru obalona zosta 
ła brama wjazdowa na jedną z kopalń, któ- 
ra upadając, przygniotła przechodzącego ro- 
botnika. W) stanie bardzo groźnym, ze zła- 
manym kręgosłupem, przewiezione go de 
szpitala w Drohobyczu.   
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gmizuy termiuu druku egłoszeń. 

  

komunikaty— 

  

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Nakrapiana deszczem pluchota paždzier- 
nikow: 

  

     

wažnieją i 
stosunek do różny 
i postanawiają zroł porządek. Nabieracze    

Cheą skoń tak czy owak z bez- 
jnem szametaniem się i depłaniem w 

cu, wobec zniejącego kryzysu. Do- 
ją się przeglądu swoich błę-     

    

Rewizji politycznej i gospodarczej doma 
gają się Amerykanie przed wyborem prezy- 
denta w dniu 1 bstopada r. b. Najkłółliwsi 
Niemey godzą się na punkcie rew Nawet 
w jednomyślnych Sewietach znaleźli się zu- 

chwaley, którzy bąknęli coś o rewizji gos- 
podarczej. Stalin, jak lin — opozycję wv 
słuchał, wysłuch z wyrzucił za drzwi, 

S E by je wlasno- 

  

     
    

        
     

    

ręcznie wykonać. 

Gęste mgły londyńskie i trzęsienie funta 
znacznie wcześniej zmusiły Anglików do re- 

    

    

   
    
   

      

       

  

wizji przedpotcpowych, rdzawiejących już 
traktatów mi wewnątrz i z zew- 
nątrz im „. Po uporządkowaniu siosun- 
ków z w f rarkami, w Ofta An 

glja 2apow *"neralną rewizję wszel 
kich stosu: . 
ogień idą ; 
Norw: trakt Danj      

      

i jest pisany po lai 
Szwecją pochodzi znów z 

Pomimo to konserwatywna Anglja 
e ich zmieniała, a tylko poweźm.e 

    

dodatkow 
Wypow 
ją każe pr 
nowe pertraktacje. 

(dumpingowe) drzewo 
stłamsiło bilans stosunków handlowych an- 

      

    

  

      
nawiązane 

iasem tanie 

do reszty 
Mów 

  

ieckie 

gielsko—sowieckich. 
Włobec tych rewizyj Pelska powołała Ra- 

dę Traktatową Organizacyj i Samorządów 
ch, która ma przygotować rewi- 

nków handlowych Palski tak, by nas 
nięło. Słowem świat sie poci, a 
17 pada. 

  

  

  

   
      
deszcz w 

  

  

się Zjazd Naftewy w Kroś- 
ach fachowych odbędzie się 

, podczas której naftowcy 
sobodnie porozmawiać » spra 

rach swego fachu. A są spra ciężkie t 
bardzo piekące, Jak wiemy, na światowych 
rynkach nafcianych walczą dwaj rywale:— 
międzynsrodcwe porozumienie naftowe i So 
wiety. Ostatnio do międzynarodowego poro- 
zumienia wciągnięto Rumunję. Przypuszezal 
nie nasz ргхег także przystąp: do współ 
nej umowy. Przedtem jednak musi się zorga 
nizować. Stąd ten nacisk Rządn i termin 1 
listopada do którego nafciarze muszą się po 
rozumieć, w przeciwnym razie zostanie ut- 
wcrzoóna przymusowa organizacja naftowa. 
W] razie porozumienia większych przemys- 
łów naftowych świata nasz przemysł także 
otrzyma propozycję co do kwoty eksportc- 
wej. Oczywiście na przypieczętowanie zgo- 
dy, nafta będzie musiała podrożeć. 

Kto dziś nie potrzebuje kredytu? Zwłasz- 
cza taniego. Dlatego cieszą się ludzie dowie- 
dziawszy się 6 zniżce stopy dyskontowej i 
stepy procentowej dla zastawów termino- 
wych i otwartego kredytu Banku Polsk. Prak 
tyczne znaczenie tej oficjalnej obniżki stopy 
dyskontowej zaznaczy się dopiero z chwilą 
jej zastosowania w stosunku: do banków pry. 
watnych. Jeżeli i one pójdą w kierunku ob- 
niżenia oprocentowania od kredytów, (temu 
towarzyszy zniżka oprocentowania wkładów) 
wówczas dopiero powyższa zniżka będzie 
prawdziwem potanieniem kredytn w Polsce. 
Dcbrą nadzieję daje wczorajsze obniżenie 
graniey dopuszczalnej stopy procentowej, ja 
ką pobierać mogą oscby prywatne z 15 na 
12 proc. w stosunku rocznym. A więc niko- 
mu nie wolno pobierać większych procen- 
tów jak 12 od setki. — Instytucje kredytowe 
zaś mogą pobierać najwyżej 11 procent rocz 
nie. Trudno jednak będzie tę ustawę wyko- 
nać wobec osób prywatnych i dlatego o ewen 
tualnym potanieniu pieniądza w Polsce zade 
cyduje ustosunkowanie się niektórych in- 

nych warunków do obniżki oficjalnej stopy 
dyskontowej. 

Dziś otwier 
nie. Po refe 
wspólna kol 

ą mogli 

  

   
           

    

   

    

  

k A x 
Nasi garbarze zjechali się z całej Polski 

do Wiarszawy i postanowili wystąpić .do 
czynników miarodajnych o zniesienie zaka- 
zu przy z zagranicy skór surowych, о- 
raz o zni ceł na ekstrakty i chmikalja. 
Obliczono, że projektowane podwyższenie 
ceł dla niezbędnych dla garbarstwa ekstrak 
tów wpłynie na podrożenie towaru gotowega 
o 6—17 proc. 

    

   

Mgłę, spleen i flegmę angielską poznali 
przedstawiciele Magistratu Wilna mecenasi 
Bagiński i Jundziił z okazji słynnej pożyczki 
angielskiej. Wilno poznało wówczas Łoa- 
dyn, a Londyn poznał się na Wilnie. 

Z początkiem listopada r. b. odświeżymy 
nasze p. ‚пе stosunki, gdyż połski statek 
„Wilno“ już stale będzie dodatkowo kurso- 
wał na linji Gdynia — Londyn. 

Być może doczekamy się takiej chwil, 
gdy delegaci Wfilna wsiądą na „Wilno“ i 
zwizytują Londyn. 

  

     
Czang. 

A DO OBUWĄ 

  

GŁUBION
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„Królestwo Bałtyckie" 
Inicjatorów wyproszono z Łotwy' 

Według informacji „„Pehdeja Bm- 
hdi* Związek Monarchistów Łotew- 
skich opracował program, który prze 
dłożył następnie dQ zatwierdzenia M. 
S. Wewn. Program te przewiduje 
stworzenie „Królestwa Bałtyckiego”: 
wszystkie narody bałtyckie: Łotysze» 
Litwini, zniemczeni Prusowie, zesło- 
wiańszczeni Jadźwingowie i Galindo- 
wie, którzy zachowali właściwości ra- 
sowe, winny się połączyć w jedną mo 
narchję. Granice monarchji winny 
być ustalone z uwzględnieniem sa- 
mookreślenia narodów, oraz zasad 
historji i geopolityki. 

W nowem państwie system rzą- 
dów winien być mieszany, a mian. 
winien zjednoczyć trzy zasadnicze 
elementy: monarchję, arystokrację i 
demokrację(?!) Tego rodzaju sy- 
stem(?) jest postawiony najlepiej we 
Włoszech, będących monarchją fa- 
szystowską. 

Trzecim punktem programu mo- 
narchistów jest wznowienie praw dy 
nastji W. Księcia Gedymina do tronu 
„Zjednoczonego Królestwa Bałtyckie 
go”, będącego spadkobiercą W. Księ- 
stwa Litewskiego. Najprawowitszymi 
pretendentami do tego tronu są po- 
tomkowie bratanka Gedymina Lubar 
ta książęta Sanguszkowie-Lubartowi 
cze, mieszkający obecnie gdzieś na 
Bałkanach. 

„Jaunakas Zinas* w tejże sprawie 
pisze: Policja polityczna zlikwidowa 
ła niedawno organizację monarch.- 
styczno-faszystowską na Lotwie. 
5-ciu przywódców tego ruchu: Ze- 
nowa, Siemionowa, Semejnikowa, 
Monastyrskiego i Golińskiego z Łoi- 
wy wysiedlono. W wypadku niezasto 
sowania się do wyznaczonego termi- 
nu wyjazdu, wymienione osoby zo- 
staną osadzone w więzieniu. 

15.X aresztowano w Rzeżycy b. 
kapitana armji rosyjskiej Konstanty- 
na Lejmana. Rewizja wykryła w je- 
go mieszkaniu kompromitujący ma- 
terjał i korespondencję z monarch:- 
stami rosyjskimi w Paryżu. Lejman 
był przywódcą monarchistów rosyj- 
skich na Łotwie i współpracowni- 
kiem wychodzącego w Paryżu pisma 
rosyjskiego „Czasowoj*. Wraz z Lej- 
manem aresztowano prezesa rosyj- 
skiego t-wa Dobroczynności „Pusz- 
kin* b. porucznika armji rosyjskiej 
Klemensa Sidorowa. Oczekiwane są 
dalsze areszty. 
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Teatr na Pohulance. 
Intryga i Miłość — F. Schillera, tragedja w 5 

Zawitał znów do nas nowy zespół 
Reduty. Że pamięć i sympatja do jej 
pracy nie wygasły w Wilnie, dowiódł 
wcale znaczny udział publiczności 
wieczorem, po jednem już odbytem 
przedstawieniu dfa szkół 

Nie będziemy się rozwodzili nad 
pięknością klasycznego utworu rewo 
lucyjnego prekursora romantyzmu, 
nad tym dramatem trojga serc, z któ 
rych dwa nosiły jeszcze pudrowane 
peruki. Kogóż dziś może obchodzić 
patos rozpaczy. bezwo]nego wobec 
intryg junkra i naiwnej, zgniecionej 
potęgą zepsucia dworu. mieszczanecz 
ki Luizy? Patrzy się na to z niedo- 
wierzaniem, jak o bajce się słucha o 
tej pogardzie (o mieszczaństwa, tak 
silnej u óyczesnej szlachty niemiec- 
kiej i wszelkiej innej. 

  

Dziś, gdyby się jaki synalek wy- 
soko położonych osób chciał żenić z 
córką kieszonkowego złodzieja czy 
z dziewczyną z domu publicznego, 
mniejby robiono „kweresu* i mniej 
by jej okazywano pogardy. Ale lat 
temu 50, możeby się analogje znalazły 
np. w małżeństwach z dziewczętami 
z ludu? Wszystko poszło tylko 0 sto- 
pień niżej. I zastanawiałam się pa- 
trząc na wyczyny kochanków schille- 
rowskich, że oto dziś, jeśli się słyszy 
o zabójstwach czy samobójstwach 

dwojga kochanków, to też zeszło ni- 
żej. Dziś chłopi. ci, którzy nie byli 

możliwi do ukazania w dramacie 
schillerowskim, inaczej, jak w zuch- 
wałem opowiadaniu lokaja, którego 
synów, aż dwóch, sprzedano wraz z 
tysiącem innych, by kupić brylanty 
metresie książęcej, dziś właśnie, do 
tego ludu przeniosły się te górne oby 
czaje zabijania kochanki za podej- 
rzenie i z zazdrości. O tem niejedno- 
krotnie jczyłamy 'w korespondencji 
z „ciehej* prowincji. Tak że może 
ta sztuka» która nas wzruszyć żadną 
miarą nie zdoła, na objazd prowin 
cjonalny jest odpowiednia. Wiejska 
ludność, patrząc na kryminały moż- 
nych tego świata, pomyśli sobie: ..I 
oni nie lepsi*. Pomyśli też: „Jeżeli 
tacy oni oddawna byli, to i dobrze, 
że dałoj pany...“! I... smutne to, ale 
nie zapłaczą nad śmiercią kochan- 
ków! 

Społeczne nastawienie zadań. Re- 
duty zmusza mię do patrzenia i pod 

STI AAS AINA SAK KAS TTT SI VS 

Z podróży kpt. Karpińskiego. 

  

Na ilust 

  

® 
acji naszej: kpt. Karpiński ląduje na lotnisku wojskowem w Teheranie. 

* 

" "STAMBUŁ. (Pat). Wi piątek przybył tu kpt. Karpiński o godz. 15. Odleci najprawdo 
pedebniej w niedzielę rano . 

SZPADĄ I STRZYKAWKĄ.” 
Napoleoński rapsod w polskich 

ramach, który jest tem osobliwszy, 

że onegdajsze wiarusy mają już oby- 

watelstwo historyczne, choć są jesz- 

cze w pełni swego działania. 

Dzisiejszy generał był u począt- 

ków swej karjery wojskowej cywil- 

nym lekarzem, wykazującym w spra- 

wach militarnych niemało ignoran- 

cj: 

' „Wogėle ze znajomošcią wojska 

na początku było nieszczególnie. Na- 

przykład Janek Gołąb musiał mnie 

namawiać. bym zaczął chodzić na od- 

prawy bataljonowe, gdyż nie wie- 

działem, że jest to moim obowiąz- 

kiem, stąd nie miałem śmiałości iść. 

Z rozbrajającą szczerością, przy- 

znaje się do tego obecny wicemini- 

ster spraw wojskowych, z którego 

ongiś śmiano się, gdy jak „Iapiduch“ 

spowodował wystrzał z „Werndla* 
ma szczęście nieszkodliwy. Zanotował 
to wszystko współcześnie i nie skreŚ- 
lił później z pamiętnika. 

Urodzony gawędziarz, nie wspi- 

ma się na koturny i zachowuje nie- 
zmąconą bezpośredniość przeżyć i 

naturalność wprost wyjątkową. Rów 
mie bezpretensjonalnie jak opowiada 
o swej służbie w Brygadzie, wiążąc 
uwagę czytelnika nieraz niemniej 
jak Sienkiewicz, bawi go ucie- 
szną anegdotą wojskową, dowcipem 

i konceptem, które jak widać nie- 
tylko zbierał od drugich, lecz sam 
niemało wniósł do tornistra legjono- 
wego humoru. A 

Spokój i pogoda, prostota i na- 

turalność są cechami indywidualne- 

mi autora i zbiorowości, o której pi- 

Sławoj Felicjan Składkowski, „Moja służ 
ba w Brygadzie*. Pamiętnik polowy. Tom I. 
Instytut Badania Najnowszej Historji Polski. 
Warszawa 1932. Str. 336. ` 

sze. Powaga służby: przygnębiające 
przeżycia, tragiczne próby, krwawe 
ofiary w gronie najbliższych towarzy 
szy broni, nadewszystko zaś ciężar 
podjętego zadania, nie położył się na 
legjonistach smugą cienia i nie uczy- 
nił z nich cierpiętników ani męczen- 
ników. 

Można w pamięiniku utrwalić 
zdarzenia, przedstawić je z historycz 
ną wiernością i ustrzec przed niepa- 
mięcią i nieprawdą. Lecz Składkow: 
ski osiąga więcej. Będąc sam czułym 
rezonatorem społeczności, z którą od- 
bywał ofiarną włóczęgę, chwyta 
flagranti nastrój Brygady, jej genre, 
intelektualną i psychiczną fizjogno- 
mję. Stąd wielka siła sugestji, która 
wpływa na czytelnika» wiąże go z 
osobami niczem z bohaterami powie- 
Ści, tembardziej, że na karty powieści 
weszli ludzie z życia i nie kończą 
swego żywota w papierowym żywio- 
le, z pąwieści bowiem wrócili w ży- 
cie, z którem idą dalej. 

I snuje się ta osobliwa powieść,* 
której fantazji dostarcza nie genjusz 
Sienkiewicza lub talent Gąsiorowskie 
go, lecz wczorajsza rzeczywistość, 
utrwalona piórem żołnierza-lekarza. 

„Była parę dni temu ciężka bitwa 
pod Winiarami. Brał w niej udział 
pluton z bataljonem Satyra, którym 
dowodził Młot. Z 32 ludzi zostało 
całych 8; reszta zabici lub ranni. Po- 
dobno ranni oddawali swe ładunki 
walczącym i kładli się przed nimi, 
by ich osłonić swemi ciałami, jak ba- 
rykadami. Wołali przytem: „Jeszcze 
Polska nie zginęła”...  Moskale po 
wielkich stratach cofnęli się, mimo 
że mieli karabifliy maszynowe. Żoł- 
nierze opowiadają sobie o tem z za- 
palem.“ | 

Albo po bitwie pod Łowczów- 
kiem. R ; 

aktach. 

kątem na objazdową 
sztukę. 

Dziwne to jest, ale tcharakter Ja- 
ga. w Otellu starego Wila, zawsze bu 
dzi zgrozę a świetnie zagrana rola 
intryganta w tragedji Schillera, ni- 
czem nie wstrząsa, jest sumą podło 
ści, ale bez tej potęgi zła, jaką od- 
czuwamy w czarnych poczynaniach 
jagonowych. 

Sądzę, że najmniej odczują na pro 
wincji, najważniejszą dla współczes- 
nego widza wartość dzieła Schillera; 
tę jego bezmierną śmiałość. rewolu- 
cyjność, deptanie nogami. najwięk- 
szych potęg ówczesnych: dworu i 
dworaków,  miażdżenie przesądów 
klasowych, wywlekanie win możnych 
tego šwiata najaw, rzucanie im do 
oczu wyzysku ludu pracującego... 
Ależ, naprawdę... toż to bolszewickie 
nastawienie?... Faktycznie! Proszę 
pomyśleć że w stosunku do ówczes- 
nych pojęć, zasady wygłaszane przez 
poetę niemieckiego były równie krań 
cowo różne, nowe, niemożliwe, prze- 
wracające wszystko do góry dnem, 

jak dziś... Nie. to może jakaś obcesja, 
naczytawszy się o bolszewikach, wy- 
najdywać jego kiełki w różnych ut- 
worach przygotowawczych. Ale któż 
jak nie pisarze i poeci przygotowali 

społecznym 

  

Wielką Rewolucję francuską i jej 

Prawo Człowieka? 
Młody lekarz pułkowy, 24-letni 

Schiller, gdy pisał swą Intrygę i mi- 
łość w 1783 r., był w stosunku do 
wirtemberskiego książątka, który go 
prześladował, równie zuchyały, jak 
wszyscy, którzy się ujmują za krzyw 
dę ludzką, brzydzą podłością i bronią 
ludzkich praw. Taki charakter miały 
jego sztuki Wilhelm Tell, Don Car- 
los Zbėjey, Wallenstein, 

Był młodym buntownikiem, odwa 
żnym rzecznikiem praw miłości, nie 
znającej różnic klasowych i napisał 
Sztukę równie rewolucyjną, a może 
uważaną przez pewne sfery za nie- 
moralną, ba, demagogiczną, jak 
współczesne wyrazy buntu proletar- 
jatu. Tak to lata, wieki, płyną, i zaw- 
sze jest to samo, choć się inaczej na- 

zywa. 
Zespół Reduty, pozostający zaw- 

sze pod kierownictwem Osterwy, któ 
ry w tym sezonie objął dyrekcję kra- 
kowskiego teatru, pracował w War- 
szawie od 1. IX. pod kierunkiem prof 
Limanowskiego, i z Wydziałem Sztu 
ki Min. W. R .i O. P. przygotowuje 
sztuki z klasycznego repertuaru na 
objazd już IX po Ziemiach Rzeczypo- 
spolitej. Czy miłostki książęce z My- 
ledi i tragedja uczuć mieszczanki do 
arystokraty, będzie widowiskiem zaj 
mującem naszą prowincję?.. Temat 
jest cokolwiek nieaktualny, a ułom- 
ności ludzkie wiecznie te same, wy- 
stawione w tak różnej aurze, nie za- 
frapują może dość wyraźnie. 

Artyści przytem grają bardzo nie 
równomiernie; stary Miller, prezy- 
dent — p. Staszewski, Wurm (robak), 
sekretarz. czarny intrygant, zwłasz- 

* cza on, doskonale, z poczuciem stylu 
i miotających namiętności odegrali 
swe patetyczne role. (Co to za po- 
mysł drukowania nazwisk w progra- 
mie osobno, jakby recenzent miał 
czas biegać i dowiadywać się kto ko- 
go gra). Ferdynanda junkierską pro- 
słolinijność i tępotę, oraz ciężką 
gwałtowność i sztywny militaryzm, 
dobrze odegrał artysta, któremu tę 
rolę powierzono. 

Gorzej było z paniami. P. Miller 

„Żołnierze chorzy i zdrowi są cią- 
gle jeszcze pod wrażeniem bitwy :. 

opowiadają coraz nowe szczegóły. Z 
entuzjazmem mówią. o Śmierci Dzie- 
lińskiego Edwarda-Dowgerd z 1 plu- 
tonu 3 kompanji III bataljonu 1-go 
pułku, który umierając śpiewał: „Na- 
przód drużyno strzelecka*! i.o Lu- 
boniu, podoficerze kadrówki, pocho- 

dzącym z Ukrainy, który, dobijany 
przez Moskali, krzyczał: „Niech żyje 

Polska, naprzód strzelcy“! 
Oto próbki notatek dziennych, 

pisanych w ocalonej chałupie: w le- 
sie, na postoju, na kłodzie drzewa, 
pośród ostrego pogotowia nieraz z 
karabinem przy boku. Wolne od śla- 
du patosu, tem więcej uderzają epic- 
ką siłą swej wymowy, niefałszowanej 
i nie poszukującej sztucznych akor- 
dów. Za ścisłość gwarancja!” 

„Rypaliśmy po błocie na deszczu 
i wichurze po 40 kilometxów dzien- 
nie, by zasnąć snem kamiennym wie 
czorem nieraz bez jedzenia. Go nocy 
któraś z kompanij musiała okopywać 
się za wsią: by odeprzeć napad Mos- 
kali. Chłopcy zupełnie wyczerpani. 
Nie mieliśmy czasu ochłonąć po og- 
niu i stratach pod Laskami, gdy przy 
szły te straszne marsze po rozmokłej 
ziemi, o chłodzie i glodzie“. 

Nawet najbardziej niezwykłe i 
wstrząsające wypadki wywołują la- 

koniczne uwagi: 
„Straszna jest wojna bratobójcza. 

Podobno jeden z naszych młodych 
chłopców wziął do niewoli ojca swe- 
go, którego zabrali do wojska rosyj: 
skiego.“ 

Lub inna: 
„Tegoż, 21 maja po Śniadaniu. 

Wczoraj o godzinie 8.15 umarł w 7а- 
kładzie Sanitarnym Brygady kapitan 
Herwin, nazwisko — Piątek Kaz:- 
mierz, komendant: bataljonw łagodny 
i cierpliwy na ból. Typ ascety filo- 
zofa, nosił wielkie okułary, z za któ- 
rych patrzyły niebieskie, marzące 

WI LE Ń SKI 

Jubileusz zasłużonego 
działacza. 

(Z powodu 30-lecia pracy 
prof. Wiadyczkż), 

Cicho i niepostrzeżenie, uczczony 
jedynie w skromnem kółku najbliż- 
szych współpracowników i przyjaciół 
minął jubileusz 30 letniej pracy le 
karskiej prof. St. Władyczki, zasłużo 
nego działacza na polu społeczno-le- 
karskiem, opiekuna młodzieży i niez- 
wykle uczynnego człowieka. 

A tymczasem Wilno (zwłaszcza 
za$ młodzież akademicka) powinne 
pamiętać, że to właśnie prof. St. Wła 
dyczko zainicjował w grudniu 1918 r. 
wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńs- 
skiego. Z Jego to inicjatywy odbyło 
się pierwsze zebranie organizacyjne 
w mieszkaniu ówczesnego dziekana 
Wydziału Prawnego U. W. prof. A. 
Parczewskiego pod przewodnictwem 
ks. prof. A. Szlagowskiego, na któ- 
rem prof. St. Władyczko wygłosił re- 
ferat w sprawie wskrzeszenia Uniwer 
sytetu Wileńskiego, zakończony wnio 
skami, które wszystkie zostały z en- 
tuzjazmem przyjęte przez obecnych. 

Natychmiast też prof. Władyczko 
rozpoczyna łącznie ze Śp. prof. Zie- 
mackim prace organizacyjne. 

Wkrótce prof. St. Władyczko zo- 
staje członkiem Tymczasowego Sena 
tu Akademickiego, organizatorem i 
dziekanem Wydziału Lekarskiego U. 
S. B., oraz inicjatorem i kuratorem 
Koła Medyków. Opieka, którą rozta- 
czał prof. Władyczko nad młodzieżą 
niezamożną oraz duch prawdziwie 
chrześcijańskiej filantropji agend po 
mocy Kołu Medykóów dostarczyłyby 
tematu do osobnego artykułu. 

Prof. St. Władyczko pochodzi, jak 
wiadomo z Kowieńszczyzny. Przed 
wojną był docentem Akademji Medy 
cznej w Petersburgu, oraz profeso- 
rem Instytutu Neurologicznego. Do 
Polski przybył w roku 1918, a od r. 
1919 wiernie trwa na wileńskim po- 
sterunku, biorąc udział, organizując 
i prezesując w całym szeregu organ: 

zacyj społeczno-lekarskich. 
Na zakończenie jedna mała uwa- 

ga. W czasach obecnych obchodzimy 
przeważnie jubileusze ludzi młodych, 
którzy może kiedyś będą zasłużeni. 
Ludzi naprawdę zasłużonych pokry- 
wać zaczyna milczenie. 

Zaledwie kilka osób pamiętało 
o jubileuszu prof. Władyczki, chociaż 
napewno parę tysięcy zawdzięcza 
wiele instytucjom przez niego powo- 
łanym do życia, albo samemu ini- 
cjatorowi. Niechże więc chociaż raz 
Wilno da spokój „akademjom* ku 
uczczeniu 5-cio, 10-cio czy 7 i pół le- 
ci a uczci po kryzysowemu, funda- 
cjami, bez bankietów ćwierć i pół 
wiecza pracy istotnie zasłużonych. 
AUREUS PSAS TRL OSKATSSIIS 

dobrze odegrała swą konwencjonalną 
rolę matki, niedysponowana p. Sła- 
wińska, recytowała rolę jak dobrze i 
starannie wyuczona pensjonarka, zby 
tni akcent kładąc na kopciuszkowa- 
tość swej roli, a za mało dając poezji 
uroczej postaci Luizy. Lady Mili- 
ford, pełną wdzięku osobistego p. Le 
wicka, absolutnie nie przeniknęła ro- 

li angielskiej arystokratki, metresy 
książęcej, grała realistycznie, „moder 
nie”, i wypadała z ogólnego, dobrze 

utrzymanego charakteru sztuki z 
XVIII w. 

Wilno od 135 lat zna „Intrygę i 
Miłość*, Grywano tę sztukę z powo- 
dzeniem w 1797 r. w teatrze Bogu- 
sławskiego*i aż do 1835 pojawiała się 
w repertuarze. Hero. 

oczy. Nawet jadąc konno, nosił na 
plecach tornister, ale w nim komplet 
dzieł Słowackiego. Gdy był głodny— 
czytał poezje. Żołnierze trochę boczy- 
li się na niego, ale bardzo go szano- 
wali. Pochowany został w lasku obok 
Peclawic.“ 

Albo tragiczna zapiska 0 porucz- 
niku Grudzińskim, który ranny w 
głowę, nie chcąc dostać się do niewo- 
li, pod moskiewskiemi okopami skoń 
czył życie. strzelając z Steyera w se:- 
ce. I z pośród wielu jedna jeszcze 9 
ułanie Karskim, z 1-g0 szwadronu, 
który „ranny w nogę nie chciał się 
poddać, mimo krzyków: „sdawajsia*! 
i rąbał szablą, póki nie został wraz 
z paru kolegami zakłuty bagnetami 
przez Moskali, Zginął prawie we włas 
nym majątku rodzinnym, od którego 

był niedaleko*. 
Dziwnie mało jest w pamiętniku 

spraw politycznych i nawet odgłosów 
tylko „potępieczych swarów*. Atmo- 
sfera czynu zbrojnego nie sprzyjała 
rozpolitykowaniu umysłów. Choć nie 
obywało się bez długich  dyskusyj 
politycznych. „Gadamy wtedy całe- 
mi godzinami o Polsce, naszej przy- 
szłości. Pogawędki te nazywaliśmy 
„czarną kawą psychiczną”. 

Stary numer  „Dwugroszowki“, 
znaleziony na plebanji z ideologją 
opartą o manifest sierpniowy Ni- 
czelnego Wodza i wiernopoddań- 
czemi,  moskalifilskiemi wiadomoś- 
ciami, jest głosem z drugiego świata, 
który choć używa polskiej mowy, 
jest jednak legjonistom bardziej obcy 
niż cudzoziemska mowa. 

Wierzyli twardo, niewzruszenie w 
swego Wodza i ideę, wątpliwości od- 
kładając na bok. Babinkę, która pła- 
kała, słysząc pieśni strzeleckie, uspa- 
kajali, „że Polska będzie napewno 
po świętach. Sami zaś bili się, nie 
brali pensyj, „czakając aż im Polska 
żołd wypłaci”, obojętni nawet na bier 
ność społeczeństwa, które okazało się 
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WIADOMOŚCI Z KOWNA. 
Konflikt pomiędzy Centrum Akcji 

Katolickiej a Metropolitą. 

Konflikt między C. A. K. a metro- 
politą kowieńskim rozpoczął się jesz 
cze przed zwołaniem konferencji С. 
A. K. Arcybiskup prosił C. A. K. o 
odłożenie zwołania konferencji za- 
nim ostatecznie nie zostaną zakoń- 
czone toczące się z rządem rokowania 
w sprawie wydziału  teologiczno- 
filozoficznego. Arcybiskup wychodz:ł 
z założenia, że konferencja С. А. К. 
może zaognić stosunki między Koś- 
ciołem a państwem ze szkodą dla Ko 
ścioła. Pozatem arcybiskup 6 paździer 
nika zwołał konferencję biskupów i 
pragnął znać uzgodnioną opinję bi- 
skupów. w sprawie stosunków mię- 
dzy Kościołem a państwem, co było 
niezbędne dla konferencji C. A. K. 
Jednak zarząd C. A. K. nie zgodził się 
na żądanie arcybiskupa i konferencję 
zwołał. 

Konferencja przeszła dosyć burz- 
liwie. Zasmarowano m. in. szyld nad 
subsydjowanem przez Kurję wydaw- 
nictwem „Naujoji Romuva*. Jeden 
z mówców na konferencji oświadczył 
że krążą pogłoski o stworzeniu Koś- 
cioła narodowego. Najbardziej ude- 
rzająca była jednak nieobecność arcy 
biskupa na konferencji, Nawet przed- 
stawiciel papieski na Litwie konfe- 
rencji C. A. K. nie pozdrowił. Roz- 
dźwięk panował również co do mia- 
nowania członków С. А. K. Arcy- 
biskup mian. nie zgadza się wyzna- 
czyć 6-ciu członków zarządu C. A. K. 
proponowanych przez konferencję. 
Arcybiskup pragnie, by do zarządu 
C. A. K. weszli ludzie Bardziej pojed- 
nawczo usposobieni wzgłędem rządu 
tautininków, na co znów C. A. K. 

się nie zgadza. Konflikt trwa w dal- 
szym ciągu. 

POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI 
RED. „MUSU VILNUS* PRZEZ POLSKIEGO 

WIĘŹNIA POLITYCZNEGO. 

15 października przed: Sądem Pokoju w 
Kownie stanął redaktor odpowiedzialny „Mu 
su Vilnius* p. Użdawinys. Wytoczył mu spra 
wę więzień polityczny Murin za umieszczenie 
w organie Zw. Włyzw. Wilna cyklu artyku 
łów p. t. „Polacy w więzieniach litewskich“ 
W artykulach tych niejaki Bastunas b. wię 

zień kowieńskiego więzienia ciężkich robót 

opisuje w charakterystyczny dla „Musu Vil- 

nius* sposób „szczęśliwe* życie więźniów 
poliycznych Polaków w więzieniu kowień- 
'skiem oraz sporo miejsca poświęca „charak 
terystyce“ Murina, nazywając go prowokato 

rem it. d. 
Sędzia, w myśl życzeń obu stron, uchwa 

lł sprawę odroczyć. 

UDZIAŁ STUDENTÓW-POLAKÓW| W WY- 
BORACH UNIWERSYTECKICH. 

„Dzień Kow.* podaje: 16 października 5d. 
było się walne zgromadzenie członków Zje- 
dnoczenia Studentów Polaków U. W: W. 

Po obiorze p. Antoniego Surwiłły na prze 
wodniczącego i p. B. Jacewicza na sekretarza 
oraz odczytaniu 'protokułu przewodniczące 
go zebrania, zgromadzenie wysłuchało ob- 
szernego sprawozdania przywódców frakcji 
polskiej w Przedstawicielstwie p. Z, Ugiań 
skiego z działalności tej instytucji i uchwali 
ło wziąć udział w zbliżających się wyborach. 

PROJEKT USTAWY O OCHRONIE 
PAŃSTWA I O PRASIE. 

| Delegacja przedstawicieli związku dzien- 
nikarzy litewskich zwróciła się do min. Obro 
ny Kraju pułk. Giedraitisa z prośbą o znie- 
sienie cenzury wojennej. W! odpowiedzi na 
to pułk. Giedraitis oświadczył, że obecn'e 
opracowuje się nowe projekty ustaw o 0- 
chronie państwa i o prasie, Projekty te prze 
widują zniesienie stanu wojennego i cenzu 
ry prewencyjnej. 

ZWIĄZEK WYZW. WILNA Wj CYFRACA. 
„Musu Vilnius“ podaje: Ogólna ilo. 

cztonkow Zw. Wyzw. Wilna w przybliženiu 
przedstawia się następująco: w 1928 r. -- 
6 tys.; w 1929 — 10 tys.; w 1930 — 12 tys.; 

   

„kamieniem pleśnią pokrytym, a nie 
ładunkami dynamitu, 

„W Brygadzie nie byliśmy smut- 
nymi Donkiszotami, o niel* Zapew- 
nienie to, któremu jako ilustracja 
służy podobizna bardzo wąsatego po- 
rucznika, ukazującego zęby w bez- 
troskim, zdrowym uśmiechu, można 
przyjąć na wiarę. Świetne anegdoty 

"i kawały, rozsiane po całej książce 
bawią i wzruszają. Dowcip towarzy- 
szy żołnierzom w najcięższych chwi- 
lach. W najwyższem niebezpieczeń- 
stwie nie ustają przymówki i satyra. 

Nad Pokrzywianką, w toku bitwy, 
zdąża dr. Składkowski z meldunkiem 
do majora Śmigłego. Po drodze na- 
potyka Zosika i jego chłopców, 
ostrzeliwujących skutecznie Moskali. 

— (o tu robicie, doktorze, jeszcze 
Was zabiją! — woła „uprzejmie 
obywatel Zosik. 

— Przynoszę Wam ten opatrunek, 
za chwilę będzie potrzebny, odpowia 
dam, wyciągając z kieszeni opatrunek 
polowy*. 

Lekarz polowy, który brał się do 
wcale nie swojej czynności noszenia 
meldunków, nie trącił  kontenansu 
wśród strzelaniny i pękających po- 
cisków, choć było „tak. gorąco w 
tym ogniu, że przypominam sobie 
mimowoli, radę żołnierzy: schować 
głowę do kieszeni spodni, bo tam 
najbezpieczniej”. 

Bywał humor nietylko wisielczy 
ale wręcz gorzki. 

„Wi okopie jeden żołnierz upadł 
zabity, trafiony kulą w głowę, drugi 
ranny w nogę stękał głośno. Trzeci 

zniecierpliwiony, głodny i zły, woła: 
„Czego krzyczysz, tamten w głowę 
dostał i nie nie mówi, a ty w nogę 
i zaraz wrzeszczysz!'* 

Są i prawdziwie żołnierskie ka- 
wały, nie nadające się z pewnością 
do salonu, jest bogata rubryka sen- 
tymenialno-miłosna, opisy zabaw żoł 

w 1931 — 15 tysięcy i w roku 1932 — 17 
tys. członków. Wi tę liczbę wchodzą członka 
wie zagraniczni. 

Zw. wyzwolenia Wiilna prowadzi oży- 
Wio: działalność wydawniczą, wy 

i „ broszury i całe pismo ..Musu 
     

       
il- 

e od r. 1925 do 1932 włącznie 
działalność wydawnicza Zw. Wyyzw. Wfilna 
przynosi ogółem 49 wydawnictw i 110 nu- 
merow „Musu Vilnius“. 

NOWY CENTRALNY KOMITET ZW. 
WYZW,. WILNA. 

„Musu Vilnius“ podaje: W. związku z VIII 
zjazdem Zw. W. Wilna ukonstytuował się 
nowy komitet centralny w składzie następu- 
jącym: 

Prezes — prof. Michał Bi     

NOŻYGAMI PRZEZ PRASĘ 
Zniżka stopy procentowej. 

„Gazeta Polska* pod tym tytułem 
zajmuje się sprawą onegdajszej zniż- 
ki stopy dyskontowej z 7 i pół na 6 
procent. Na tle obserwowanych zja- 
wisk zagranicznych, że stojpa procea 
towa w krajach o pewnśj i niezach- 
wianej walucie jest niezmięrnie nis- 
ka, względnie nawet banki każą sobie 
płacić za przechowanie waluty — 
stwierdza autor, że posunięcie Banku 
Polskiego ma znaczenie raczej sym- 
boliczne. 

„Aby symboliczne posunięcie Banku Pol- 
skiego stało się ciałem, muszą nastąpić dal 

    

       

  

sze zarządzenia, a więc: zr stopy ой 
y, zniżka  oprocentowan wkładów, 

zniżka dyskonta banków, wreszcie, zdaniem 
naszem — pewna zniżka w odsetkach kar- 
nych zazwłokę od zaległości w podatkach i 
świadczeniach publicznych. 

Tak pojęte, tak zrealizowane obniżenie 
kosztów kredytu, nie w celu rozszerzenia 

operacyj kredytowych, lecz w celu ich zabez 
pieczenia — powinno wpłynąć dodatnio na 

dalsze przezwyciężanie trudności kryzyso- 
wych”. и 

Czasy dzisiejsze bowiem — czasy 
kryzysowe — zawieszają obowiązują 

ce dotąd pojęcia. Zniżka stopy dys- 
kontowej ma pouczyć kogo należy, 
że dziś już pewność kapitału jest od- 
wrotnie proporcjonalna do zysku, że 
fikcja wielkich zysków staje się syno 
nimem straty. 

Ale aby można było wyciągnąć 
jakieś praktyczne konsekwencje ma- 
terjalne, tego „moralnego“ wplywu 
Banku Polskiego — mało. 

  

O świeczki nagrobkowe. 

Ten aktualny z racji zbliżających 
się Zaduszek temat porusza „C. Ga- 
zeta Handlowa*. — Lampki i świe- 
czki nagrobkowe to doniedawna mo- 
nopol handlu detalicznego i chałupni 
czego przemysłu. Władze zawsze zga 
dzały się na ten handel przed cmen- 
tarzem, idąc na rękę drobnym wyt- 
wórcom i handlarzom. 

„O ile zgodzić się należy z tem, że ubo- 

dzy osiągają z tego korzyści, to bezwzględ- 
nie należy potępić handel świeczkami przed 
ementarzami przez firmy przemysłowe. Fir 
my te sprzedając świeczki niżej cen hurto- 
wych, wyrządzały moralną i  materjalną 
krzywdę swoim odbiorcom detalicznym, gdyż 
w klijencie zrodziło się przekonanie o nad- 

miernych zarobkach detalisty. 
Tak było w roku ubiegłym. Np. 

na terenie Wiarszawy firmy przemy- 
słowe wysyłały własne auta, uprawia 
jąc dumping i wykorzystując pozwó- 
'lenie na targ dla celów... reklamy. W 
tym roku na skutek zabiegów Sekcji 
Mydlarskiej Centr. Zw. Det. Kupców 
Chrz R. P. firmy przemysłowe zobo- 
wiązały się dostarczać towar tylko de 
talistom, którzy nie będą musieli prze 
klinać, że kryzys i Zaduszki nawet im 

popsuł. jim. 

nierskich, piosenki i gra na gitarze. 
jedna z słabych stron autora pamięt- 
nika. ' 

„Spać mi się również nie chce. 
Biorę gitarę i siadam przed domem. 
Po paru strofkach ludowych piose- 
nek, otoczył mię tłum chłopców. któ- 
rzy powyłazili z ciemność: nocy. 
Nietylko słuchali, ale nawet śmieli się 
z niewybrednych „kawałów* chłop- 
skich, które Śpiewam, nazbierane z 
całej Polski. Tak siedzieliśmy do pó- 
źnej nocy. Poszliśmy spać”. 

Choć wiele jest fraszek w wspom 
nieniach Składkowskiego i wcale 
pieprznych dykteryjek, jednak książ 
ka jego powinna znaleźć się w rę- 

kach młodzieży. Bibljotekarze szkol- 
ni nie będą mieli żadnego trudu z za- 
lecaniem jej do lektury, bo gdy mło- 
dzież do niej trafi, pamiętnik nie za- 
grzeje miejsca na półce bibljotecznej. 

I niech krąży wspomnienie burz- 
liwego czasu, w którym garść +.зха- 
leńców* błąkała się po polach bitew, 
rzucona pomiędzy olbrzymie masy 
wojsk i w romantycznym porywie 

ożywiała ideę ojców okazując więcej 
mądrości niż najprzezorniejsi staty 
ści, wyrywając wprost przyszłości jej 
tajemnice, a sprawie przynosząc po- 
wodzenie i triumf. 

Całe stronice pamiętnika powinny 

znaleźć się w czytankach, jak znaj- 
dują się w nich ustępy o legjonistach 
Dąbrowskiego, Józefie Poniatow- 
skim, powstańcach listopada i stycz- 
nia. Nie można wprowadzać lektury 

bardziej kształcącej pojęcia obywa: 
telskie, patrjotyzm, poczucie własnej 

wartości narodowej i mocy zdrowej, 
tkwiącej w społeczeństwie. ` 

Pierwszym tomem swych pamięt- 
ników wysunął się Sławoj-Składkow- 

ski obok autora „Moich Pierwszych 
Bojów* na czoło w dziale literatury 
pamiętnikarskiej okresu legjonowego.



Nr. 243 (2485). 

WIEŚCI I OB IZKI Z KRAJU 
Jesień. 

  

Štracenie bandyty. 
BRZEŚĆ n. B., (Pat). W dniu 19 

bm. Sąd Doraźny w Brześciu wyro- 
kiem swym skazał bandytę Jana Kra 

wezuka, mieszkańca wsi Dobra Wo- 
da pow. łuninieckiego, karanego Są- 
downie przed sześciu laty na bezter- 
minowe więzienie, który z powodu 

niepełnoletności b. ułaskawiony przez 
Pana Prezydenta — na karę Śmierci 
przez powieszenie, Wobee tego, że 
Pan Prezydent z prawa łaski nie sko 
rzystał wyrok wykonano w dniu 20 
h. m. o godz. 7 rano. 

Straszliwa pożoga we wsi Wydrycie 
Kilkanaście domów w zgliszczach. 19-letni chłopiec spłonął 

podczas Shu. 
W. dniu wczorajszym w godzinach poran 

mych we wsi Włydrycie, gm. gródeekiej, po- 

wiatu wileįskiego, z niewyjaśnionej dotych 

«zas przyczyny, powstał pożar w stodole Mi- 

<«hała Kwiatkowskiego. Wiskutek wiatru о- 
gień przerzucił się na sąsiednie zabudowa- 

mia. 

W. płomieniu stanęło 5 gospodarstw ze 

«wszelkiemi innemi zabudowaniami  gospo- 

darczemi. Mimo natychmiastowej akcji ra- 

tunkowej, utrudnionej brakiem wody, któ- 
wą trzeba było wydobywać z głębokiej stud- 

mi, ogień całkowieie zniszczył domy miesz- 

%ałne oraz zabudowania gospodarskie z tego 

rocznemi zbiorami i częściowo żywym inwen 

tarzem Miehała Kwiatkowskiego, Mikołaja, 

Antoniego i Piotra Koraków oraz Wineen- 

tego Oszmiańskiego. 

W! ezasie pożaru w stodole Michała Kwiat 

kowskiego noócował jego 19-letni brat Jan, 

który nie mógł się już wydostać ze stodoły 

z powodu silnych płomieni i zginął tragicz- 

nie wśród płomieni, 

Straty spowodowane pożogą nie zostały 

narazie ustalone. Policja prowadzi docho- 

dzenie w celu ustałenia powodów pożaru. 

(e) 

Aresztowanie kolportera fałszywych 
10 złotówek. 

Na terenie gminy wisłockiej zatrzymano 
miejakiego Gierszofta Jankiela, który czynił 
«zakupy u włościan i płacił fałszywemi 10 zł. 
©U Gierszofta znaleziono 8 sztuk takich fał- 

szywych monet. Badany Gierszoft oświad- 
czył, iż monety te otrzymał na targu przy 
wymianie zł, 100 i zupełnie nie wiedział, iż 
są one fałszywe. (e) 

Okradzenie dyplomaty w pociągu sowieckim. 
Ze Stołpeów donoszą iż w ub. środę na 

finji Kołosowe-Razino z wagonu bagażowe- 
«go poeiągu międzynarodowego zdążającego 
a Moskwy w kierunku Warszawy skradzio- 
mo cenny bagaż jednemu z dyplomatów so- 
«wieckich jadącemu do Paryża. 

W. bagażu tym miały znajdować się cen- 
me klejnoty które dypłomata sowiecki wiózł 

ze sobą, 

GPU. zarządziło energiezne  poszukiwa- 
nia. Wi ciągu ostatnich dni na staeji Niego- 
rełoje przeprowadzana jest ostra kontroła 
bagaży i rewizja osobista. 

Pozatem na granicy potrojono posterun- 
ki straży granicznej. 

S$kazanie komunistów. 
Sąd: Okręgowy w Grodnie na sesji wyjaz- 

«dowej w Słonimie rozpoznawał wczoraj spra 
"wę Andrzeja Wierzbickiego i 14 innych os- 

ikaržonych z art. 121 KK. za udział w pocho 
«dzie komunistycznym we wsi Okuninowie, 
rządzonym w dniu 7 listopada 1931 r. Sąd 
«skazał Tura Maksyma na rok wiežienia, 6 
imnych oskarżonych po 6 miesięcy więzienia 
ikaždego, zaś za zbiegłym Andrzejem Wierz- 

bickim, będącym głównym sprawcą pocho- 
du i resztą oskarżonych Sąd postanowił ro- 
zesłać listy gończe. 

W dniu 20 bm. Sąd Okręgowy z Grodna 
na sesji wyjazdowej w Słonimie rozpatrywał 
sprawę Andrzeja Rybaka, znanego na terenie 
słonimskim wywrotowca. Sąd skazał Rybaka 
na 6 lat więzienia z pozbawieniem praw na 
przeciąg 10 lat. 

AAAA a 0 

Kozłowszczyzna 
pow. postawski. 

Nasz oddział Z. S. 
+ Z okazji „Tygodnia Strzeleckiego“ 
Jaki obchodził tut. Oddział Związku Strzelec- 
kiego na swym terenie chcę parę słów napi 
<sąć o pracy w Oddziale i o dorobku za dwu 
detni okres istnienia. Oddział nasz Z. S. znaj 
dłuje się nie w ludnem miasteczku, gdzie jest 
«dużo inteligencji umiejącej kierować pra- 
«a społeczną, nie znajduje się również by- 
majmniej w dużej wsi gdzie łatwo o mate'- 
„jał do pracy, a znajduje się zupełnie na ubo- 
<zu. Świetlica Oddziału, przy której skupia 
się cała niemal praca, mieści się przy miejs 
«owym urzędzie gminnym, którego gmach 
stoi w lesie, od którego do najbliższej miej- 
scowości najmniej kilometr. Warunki do pra 
<y nie są sprzyjające, tembardziej jeśli cho- 
«dzi o porę wiosenną albo jesienną. Praca tu 
jednak wre bez ustanku, a Oddział krzepnie 
@ każdym dniem. Dzięki wspólnym wysił- 

om członków, możemy dzisiaj oświadczyć, 
że urządziliśmy w ciągu dwóch lat 28 przed 
stawień amatorskich tylko na cele Oddziału 
w czem trzy obcym terenie. Niezależnie 
od tego, w Świetlicy strzeleckiej urządzono 
84 przedstawień na cele innych stowarzy- 
szeń, w wystawieniu których strzelcy brali 
gremjalny udział, wypożyczając jednx 
mie rekwizyty sceniczne, Z przedstawień nu 
<ele Oddziału, Związek tut. uzyskał 1314 
zł. 90 gr. oraz otrzymał kwotę 184 zł. z róż 
mych innych tytułów. Gospodarując oszczęd 
mie, Zarząd Oddziału nabył rozmaite trwa 
łe przedmioty wartości 480 zł. oraz zakupił 
28 czapek i 7 bluz strzeleckich, które oddał 
do użytku ćwiezącym się członkom. Nie ma 
jąc własnej orkiestry wydał 390 zł. na mnzy 
ke, obecnie jednak dąży usilnie do utworze 
mia własnej orkiestry. 

Oddział od półtora roku prenumeruje ty 
godniki „Strzelec” i „Żołnierz Polski*, któ 
re są chętnie czyłane przez wszystkich człon 

  

   

   

  

   

    

    

    

Oddział ma 
watelskiego, który u 
me pogadanki 0 
F. 

referema wychowania oby- 

r łza co niedzielę róż 
ruktora P. W. i W. 

  

    

      

* Podaję 4 
by się dowiedziąno jak dla lepszego ju 
orzą zapuszózói przez zaborców glebę 
dzie dobrej p nie dł © o własne w 

Še fakiy do wiadom 

ut 

g0 
dy. Niech również dow. się o naszej pra 
“y i ci, u których są daleko lepsze waruu 
Ki do pracy, ale poza kłótniami osobistemi 
f dzieleniem się na „klas — nie robią nic. 

A. D. 

  

       

      

Mickuny. 
OBCHÓD KU CZC CHOPINA. 

Dnia 16'/października w Mickunach odbył 
się obchod „Dni Chopinowskich“. Na ob- 
chód złożyła sie urozmaicona akademja, któ , 

    Komitetu H. Jasien 
deryku Chopenie wy 

rą zagaił przewodni 
ski, referat zaś o Ё 
głosił p. A. Stankiew 

Akademja wypadła miło i swojsko przy 

    

  

   

  

    

wypełnionej po brzegi gminnej sali, zawdzię 
czając inicjatywie tut. nauczycielki p. J. 
Kafarskiej, która nie żałując pracy i czasu 
na całym terenie rozreklamowała uroczysto 
ści Chopinowskie, co spowodowało ogromną 
frekwencję. Inowacją obchodu dla naszego 
terenu było wystąpienie chóru zorganizowa- 
neg przez tut. nauczyciela p. Andrzeja Stan- 
kiewicza, zrekrutwanego z miejscowego Koła 
Młodzieży Wiejskiejj pracowników  gmin- 
nych, nauczycielstwa i rodziny policyjne. 
Należy w tem miejscu powiedzieć, że piękne 
piosenki, dobrze wykonane pod fachowem 
kierownictwem znacznie urozmaiciły aka 
demję. Hajot. 

Koń zabił człowieka. 
We wsi Koreniowo gminy ilskiej pow. wi 

lejskiego podczas młócenia zboża zdarzył się 
tragiczny wypadek. Prowadzący konia przy 
kieracie Aleksander Wojciechowski w pew- 
nej chwili pochylił się tak nieszczęśliwie że 
koń trafił go kopytem w skroń. W10 mi- 
nut później Włojeiechowski nie odzyskując 
przytomności zmarł. (e) 

Z pogranicza. 
POSTRZELENIE STARUSZKI NA POGRA 

NICZU. 

Na terenie pogranicza polsko-sowieckiego 
koło Radoszkowicz onegdaj rano strażnik 
sowiecki piostrzelił 70-letnią kobietę i jej 
wnu Adama Narbockiego którzy znajdowa 
li się blisko granicy. 
— 

  

   

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. 

Cełkowity dochód przeznacza się na 
zypomogi dla bezrobotnych członków 

  

Giełda w Wilnie. 

W wyniku ostatnich prac Komite- 

tu Wykonawczego Giełdy Wileńskiej 

opracowano szereg regulaminów, któ 

re przesłane zostały do Ministerstwa 

Przemysłu i Handlu do zatwierdze- 

nia. Obecnie omawiane są sprawy 

zwołania walnego zebrania członków 

giełdy, które wyłoni władze giełdowe. 

Otwarcie giełdy nastąpi dnią 8 li- 

słopada 1932 r. 

KUR ZE 8 

Wileński komitet „Dnia 
Oszczędności”. 

Dorocznym zwyczajem w dniu 31 
października z inicjatywy Międzyna- 
rodowego Instytutu Oszczędności w 
Medjolanie obchodzony jest na ca- 
łym świecie t. zw. „Dzień Oszczędno- 
ści* poświęcony popularyzowaniu ;- 

dei oszczędności. 
W tem międzynarodowem święcie 

oszczędności weźmie udział į Wilno. 
Na zaproszenie prezydenłła miasta p. 
dr. Maleszewskiego dnia 18 bm. ze- 
brani w jego gabinecie przedstawicie- 
le duchowieństwa, ster. finansowych, 

wojskowych, spółdzielczych, organi- 
zacyj społecznych i Kuratorjum Na- 
ukowego powołali Wileński Komitet 
„Dnia Oszczędności*. Na przewodni- 
czącego Komitetu został wybrany p. 
prezes Karol Żuchowicz, na wice- 
przewodniczących p. prezes Józef Ko 
rolec i p. dyr. Marjan Biernacki. 

O objęcie protektoratu nad obcho 
dem Dnia Oszczędności postanowio- 
no prosić p. wojewodę wileńskiego 
Zygmunta Beczkowicza. 

Program obchodu podany zosła- 
mie niebawem do publicznej wiado- 
mości, 

to będzie z nowemi 
kioskami? 

Jak wiadomo Magistrat „w trosce 
o podniesienie wyglądu estetycznego 
miasta* zaprojektował budowę no- 
wych kiosków do sprzedaży gazet i 
wyrobów tytoniowych. Dwa takie 
kioski od kilku już miesięcy upięk- 
szają ul. Wielką i Mickiewicza. Dalej 
jednak sprawa ugrzęzła, okazało się 
bowiem iż wykonanie większej ilości 
tego rodzaju kiosków naraziłoby mia 
sto na zbyt duże koszty nieprzewi- 
dziane zresztą w budżecie. Sprawa 
skomplikowała się jeszcze . bardziej, 
gdy wyasygnowane w swoim czasie 
na ten cel 21.000 złotych z kredytów 
na rzeźzgię miejską postanowiono co- 
fnąć ze względu na niecierpiącą zwło 
ki konieczność gruntownego remontu 
lokalu i urządzeń rzeźni wileńskiej. 

Obecnie, jak zdołaliśmy ustalić, 
sprawa budowy nowych kiosków spo 
czywa częściowo w rękach Związku 
Inwalidów, który przychodząc w su- 

kuns Magistratowi postanowił samo- 
istnie wybudować 5 nowych kiosków. 
Na resztę trzeba będzie chyba pocze- 
kać czas dłuższy... 

Tydzień rolniczy. 
W dniach od 6 do 13 listopada rb. 

z inicjatywy Centralnego Towarzyst- 
wa Kółek i Organizacyj Rolniczych 
odbędzie się Tydzień Rolniczy. 

  

Ww. G E NS K. I 

Z prac Bezpartyinego Bloku. 
Najbliższe zebrania w Wilnie. 

W niedzielę 23 bm. odbędą s'ę 
dwa zebrania dzielnicowe BBWR. 
zwołane przez Radę Grodzką. Pierw- 
sze z nich odbędzie się na Zwierzyń- 
cu przy ul. Lipowej 4 o godz. 12.30. 
Referat n. t. „Tadeusz Hołówko* 

wygłosi dr. Adolf Hirschberg. Dru- 
gie o godz. 15 dła członków i sym 
patyków BBWR w dzielnicy Śnipisz- 
kii Łosiówka przy ul. Trwałej w lo- 
kalu organizacyjnym. Tutaj przema- 

  

  

wiać będzie przewodniczący sekcji 
Kulturalno-Oświatowej Rady Woje- 
wódzkiej BBWR p. Mieczysław Ma- 
tuszkiewicz. 

Jednocześnie przypominamy 0 
zgromadzeniu członków Rady Grodz- 
kiej, mającem się odbyć w sali przy 
ul. Św. Anny 2 we wtorek 25 bm. 
o godz. 18, na którem wygłosi odczyt 
o bieżącej sytuacji gospodarczej w 
Polsce poseł prof. Witold Staniewicz. 

Zgromadzenie poseiskie w Postawach. 
W dniu 19 bm. odbyło się zebra- 

nie członków i sympatyków BBWR 
z terenu gminy postawskiej. Mimo 
słoty na zebranie przyszło około 100 
osób z pośród okolicznych rolników, 
kupców i rzemieślników. Na zebraniu 
tem poseł Fryderyk Krasicki wygło- 
sił obszerne przemówienie, informu- 
jąc o pracach BBWR i rządu nad 
zwalezaniem skutków światowego 
kryzysu gospodarczego. 

W drugiej części zebrania omó- 
wione zostały sprawy organizacyjne 
przez kierownika Sekretarjatu Powia 

Z Legionu 
„Polityka zagraniczna”. 

Wi niedzielę dnia 16 bm. odbyło się ze- 

branie Legjonu Młodych na którem leg. mag. 

Stefan Jędrychowski podał ciekawą koncep- 

cję polityki zagranicznej. Połska przy tej na 

wej koncepcji, jako kraj stanowiący kolonje 

kapitału zagranicznego głównie francuskiego 

miałaby zerwać z dotychczasowym układem 

dającym Polsce minimalne korzyści i uło: 

swoje stosunki zagraniczne według faktyc 

mych potrzeb i korzyści. Krajem, który naj- 

bardziej odpowiadałby warunkom współpra 

cy gospodarczej z Polską, byłaby Rosja 

(koncepcja ta różni się o tyle od starej kon- 

cepcji współpracy z Rosją, podejmowanej 

przez endeków, że o ile przedtem była ona 

synonimem wyrzeczenia się wszelkich żądań 

wolnościowych, 'o tyle teraz Polska, wystę- 

pując jako równy kontrahent, mogłaby li- 

czyć na poważne stąd korzyści bez żadnych 

ujemnych konsekwencyj). Podobny jednak 

układ stosunków jak wskazał sam prelegent 

byłby możliwy do osiągnięcia jedynie wtedy 

kiedy zrzuciwszy z siebie deprawujące wię- 

zy obecnego ustroju gospodarczego,, stalibyś 

my się zdolni do skierowania naszej polity- 

ki na drogę realnych korzyści, 

Dyskusja była bardzo żywa, między in- 

nemi zabierał głos prof. Tópór-Wąsowski i 

inż. Łuczkowski. Zebranie zaszczycił swą 

obecnością p. min. Staniewicz i p. staro- 

sta Kowalski, 

  

   
   

  

   

towego p. Marjana Polita, tudzież do- 
konano reorganizacji Koła BBWR. 

Ludność wysłuchawszy z dużem 
zainteresowąniem przemówień żywo 
manifestowała swe sympatje dla B. 
B. W. R. 

Nadmienić nałeży, że na terenie 

gminy postawskiej od czasów ostat- 
nich wyborów zniknęły przejawy agi 
tacji stronnictw opozycyjnych, a 
szczególnie Obozu Wielkiej Polski. 
który wiele sobie obiecywał przez 
forsowne „opiekowanie się* Kołami 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. 

Młodych. 
Państwo Pracy. 

Jiż ukazał się 6 numer dwutygodnik: 
„IPaństwo Pracy”. Niezmiernie ten ciekawy 
poważny organ występuje b. zdecydowanie 
do wałki z kapitalizmem obcym. Na wstę- 
pie mamy artykuł, który jest skrótem prz 

ówienia wygłoszonego przez leg. Wacława 
Zagórskiego (redaktora niniejszego pisma) 
na wiecu przeciwko kapitałowi obecmu w 
Polsce. 

    

  

  

  

Dalej znajdujemy wyczerpujący artykuł 
leg. Stefana Jędrychowskiego p. t. „Niewola 

gospodarcza Polski*. Tu autor z wielka co 
kładnością wyłuszcza stanowisko Polski w 

świecie kapitalistycznym. 

Dalsza treść numeru to ant. Jana Hoppe 
„Dynamitu pod salon* omawiający zagadnie 
nie nadprodukcji inteligencji, dalej skreślona 
sylwetka Lisa-Kuli, oraz bogata kronika or- 
ganizacyjna. i 

  

KONKURS PUBLICYSTYCZNY 

„LEGJONU MŁODYCH*. 

Szef prasy i propagandy Komendy Głów 
nejL. M, ogłosił konkurs publicystyczny z aa 
grodami. Szczegóły w numerze 6 „Państwa 
Pracy”. 

KOMUNIKAT PRASOWY OKR. 

WILEŃSKIEGO L. M. 

Szef prasy i propagandy komunikuje, iż 
wszelkie sprawy prasowe załatwiać będzie w 
czasie godzin urzędowania w środy od 13 -— 
14. W) tymże czasie przyjmuje prenumeraty 
i wydaje numery prenumeratorom. 

„Będę dla ciebie jak rodzony syn'. 
. Wyłudził 5100 zł. i wyrzucił starca na bruk. 

Wi domu Nr. 21 przy uliey Ponarskiej 
mieszkał samotnie 75-letni starzec Karol We 
gner. Rodzina go odumarła, był więe sam. 
Utrzymywał się z niedużego kapitaliku, któ 
ry sobie ongiś uciułał. Lecz wśród mieszkań 
eów ulicy Ponarskiej uchodził za człowieka 
bogatego. 

Pogłoska o zamożnym starcu dotarła rów 
nież do woźnego składów Monopolu Tytonio 
wego Stanisława Gobisa, który postanowił w 
sposób dość sprytnie obmyślany zawładnąć 
pieniędzmi starca, 

Pewnego dnia Gobis odwiedził staruszka 
i po dłuższej rozmowie, w czasie której Weg 
ner moeno skarżył się na swoją samotność, 

zaproponował mu, by zamieszkał u niego i 
na podkreślenie swoich dobrych inteneyj Go- 
bis oświadczył, że będzie mu jako rodzony 
syn i zapewni beztroską starość. Propozye- 
ja Gobisa trafiła do przekonania staruszko- 
wi i następnego dnia przeniósł się on Z Ca- 
łym swoim dobytkiem do Gobisa zamieszka- 
łego przy ulicy Zacisze 18. 

Idylla „synowska* trwała niedługo. W. 
pierwszych tygodniach Gobis okazywał „mi- 
łość i przywiązanie* starcowi, by przez zdo- 
bycie jego zaufania wyłudzić posiadany mi- 
jatek. 

Kiedy Gobisowi udało się „wyciągnąć* od 
Starea ostatnie 100 zł. (razem 5100 zł.), dla 

Wybuch epidemii szkariatyny 
w szkołach powszechnych. 

Na terenie kilku szkół powszech- 
nych wybuchła epidemja szkarlatyny 
Szczególnie sporo uczniów zachoro- 
wało w szkole Nr. 18 (ul. Raduńska). 
gdzie z racji tej czasowo zwinęty zo- 
stał jeden z oddziałów. Szkołę tę w 
dniu wczorajszym złustrował naczel- 
my lekarz szkół powszechnych @-г 

Brokowski zaznajamiająe się na miej 
Scu z sytuacją i wydając szereg za- 
rządzeń ochronnych. 

Wobec rozszerzającej się epide- 
„ mji nie jest wykluczone, że w najbliż- 
szych dniach w szkołach najbardziej 
zagrożonych zostaną przerwane zaję- 
cia szkolne. 

Kaucje wydawcy i redaktora 
„Wieczoru Wilna”. 

W! jednym z poprzednich numerów „Kur 
jerać donosiliśmy o skardze złożonej przez 
4 byłe pracowniczki „Wieczoru Wilna* do 
władz śledczych, w której oskarżają one re- 
daktora i wydawcę „Wiieczoru Wilna* Jana 
Jaskulskiego o przywłaszczenie nieprawnie 
pobranych od nich kaueyj. Jak się obecnie 
dowiadujemy sprawa jest w toku i dochodze 
nie prowadzone jest w trybie przyśpieszo- 
nym. 

W związku z tą skargą władze Śledcze 
zwróciły się po opinję do Insp. Pracy który 
orzekł, że postępowanie Jaskulskiego jest nie 
prawne tembardziej jeżeli przyjmie się pod 
uwagę że wszystkie 4 poszkodowane były 
przyjęte prawie w jednym i tym samym cza 
sie i wszystkie na posady kasjerek eo wyda- 
je się również podejrzane. 

Okolicznością obciążającą  Jaskulskiego 

są niewątpliwie zeznania złożone jeszcze w 
marcu r. b. w Sądzie Pracy przez Marję Nie- 
nartowiez, która również domagała się od 
tegoż Jaskulskiego zwrotu kaueji pobranej 
przez miego przy „zaangażowaniu* jej w 
charakterze pracowniezki do biura „Informa 
tor*. 

Jak widzimy więc materjał, zgromadzo- 
ny przez władze prowadzące dochodzenie na- 
daje posmaku systematycznie uprawianego 
procederu eo rzuca niezupełnie czyste świat 
ło na działalność wydawcy „Wieczoru Wil- 
na“, 

O wynikach dalszego dochodzenia w 
sprawie wydawcy i redaktora gazety „repre- 
zentującej interesy szerokich mas pracow- 
niezych“, poinformujemy naszych czytelni- 
ków. (e) 

14-toletnia Reyza — technik partyjny. 
W Pińsku pomt i dworzec. Marynarze i 

kolejarze. Wśród nich działała piękna mło- 
da Żydówka Reyza Załoszańska, zdobywa- 
jąc wśród nich członków dla partji komun'- 
stycznej. 

1 maja 1927 roku demonstracja komuni- 
styczna, Zatrzymano Reyzę Załoszańską w 
chwili gdy zarzucała ransparent. W sądzie 
okręgowym I rok i 6 miesięcy w drugiej in- 
stancji 3 miesiące. 

1 czerwca 1929 roku rewizja domowa 
nie dała wyniku. A szło o rzecz nie byle, bo 
o udział w konferencji miejskiego komitetu 
KPZB. 

Skompromtowana w Wilnie, przeniesio- 
na na inny teren jest juź nie Reyzą, posłu- 
guje się pseudonimem: Anny. 

Styczeń 1930. Konferencja na Branzowej 
16 w Brześciu. „Anna* występuje przeciw 
państwu, wzywa do nie płacenia podatków. 

Dzień głodnych w Warszawie. Późnie 
znów powrót do Brześcia. Tajemnicze zni- 
knięcie. Podróż do Moskwy po insrukcje. 

   

Reyza — „Anna* awansuje w hierarchji 
paryjnej. W początkach listopada 1931 roku 
jest jaż nieźle płatną funkcjonarjuszką. 

8 tygodnie, jako „nauczycielka* mieszka 
w Pińsku 7 woiagnietą do „roboty“ Esterą 
Bobrzewicz. której poleciła objąć funkcje 
„technika partyjnego”. Włydaje odezwy. 

15 grudnia 31. „Dzień głodowy”. Demon 
stracja uliczna. Tłum. Rozproszony. Policja. 

20 października 1932 r. Reyza Załoszań- 
ska wraz z Esterą Dobrzewicz odpowiada 
przed Sądem Apelacyjnym w Wiilnie. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Pińsku opie 
wający na 5 lat c. w. zostaje zamieniony na 
2 lata więzienia zwykłego z zaliczeniem 1 
roku aresztu prewencyjnego. 

Obronę wznosił apl. adw. Hill. 
Reyza ma obecnie la 20, 

Pozostaje pod: obserwacją policji, jako 
działaczka partj komunstycznej od r. 192%, 
to znaczy już jako 14-letnia osoba, я 

t. 

Wegnera rozpoczęły się dni męki i utrapień. 
Gobis zaczął karmić go czarnym chlebem i 
gorzką herhatą, zaś na obiad dawał twarde 
mięso. Czynił to wiedząc dobrze, iż bezzęb- 
zne diąsła staruszka nie podołają przerzuć 
takiej strawy. Wi końcu doszło do tego, że 
Gobis zaczął domagać się od starca, by о- 
puścił jego mieszkanie gdyż w przeeiwnym 
razie wyrzuci go. 

Oszukany staruszek znalazłszy się w sy- 
tuaeji bez wyjścia zwrócił się o pomoc do 

polieji. (e) 

3 

Częściowe zmiany tras 
linji autobusowych, 

Towarzystwo Miejskich i Międzymia- 
stowych Komunikacyj Autobusowych 
Sp. Akce. Oddział w Wilnie podaje d» 
wiadomości, że począwszy od dnia 22 
b. m. trasa dotychczasowych linij au- 
tobusowych, zgodnie z uchwałą Ma- 
gistratu m. Wilna z dnia 20 b. m. u- 
legnie zmianie jak następuje: 

Linja I — pozostaje bez zmian. 
Linja II — jak dotychczas, z tą 

tylko różnicą, że zamiast ul. Jagiel- 
lońską. autobusy przebiegać będą ul. 
Gdańską i Wileńską. Przyczem zosta 
ły ustanowione nowe przystanki 
„Szopena (róg ulicy Szopena i Sado- 
wej). oraz Most Zielony (róg ul. Ry- 
baki i Kalwaryskiej). 

Linja III — od cerkwi (W. Pohu- 

lanka) do ul. Trynitarskiej (Ryne- 
czek). Autobusy przebiegać będą jak 

dotychczas. Przystanki dotychczaso- 

we.” 

Linja IV* — Wilno (Plac Orzesz- 
kowej) — Jerozolimka. Trasa dotych 
czasowa. Autobus ten również będzie 
się zatrzymywał na przystankach i- 
nji 2-ej. . 

Linja V — od krzyża Zarzecznego 
do ul. Strycharskiej. Autobus przebie 
gać będzie ulicami: Zarzeczną, Mły- 
nową, św. Anny, Królewską, Marji 
Magdaleny, Plac Katedralny, Adama 
Mickiewicza, Wileńską i Wiłkomies- 
ską do ul. Strycharskiej. Przystanki 
Rynek Zarzeczny, Krzyż Zarzeczny, 
Sofjaniki św. Anny (kościół), Ogród 
Bernardyński, Zamkowa, Plac Kate- 
dralny, Tatarska, Wileńska, Mosto- 

wa,- Most iZelony (róg ul. Rybaki * 
Kalwaryskiej), Bołtupska, Zwierzy- 
niecka i Strycharska. Autobus będzie 
kursował w dnie powszednie od godz 
7.05—21.30 co 30 minut, w dnie świą 

teczne i niedziele od godz. 10 do 19.55 
co 30 minut. 

Linja VI — od cerkwi (W. Pohu- 
lanka) do Dobrej Rady ulicami: W. 
Pohulanką i Legjonową, przyczem u- 
stalono nowy przystanek przy ulicy 
Spokój. Autobus będzie kursował w 
dnie powszednie od godz. 7—9.37, 
13,30—16.35 i od 18.40—22.27 w od- 
stępach 16 minut. W; dnie świąteczne 
i niedzielne: w godzinach 10—20.06, 
również w odstępach 16 minut. 

Linja VII — od cerkwi (W. Po- 
hulanka) do Wilczej Łapy (szpital 
Kolejowy) ulicami: Piłsudskiego i Pa 
narską do szpitala Kolejowego. Przy- 
stanki: — dotychczasowej 6-ki i 4-ki. 
Autobus kursować będzie w dnie po- 
wszednie od godz. 6.36—22.27 co 28 
minut, W dnie świąteczne i niedziele 
od godz. 9.30—21.30 również w od- 
stępach 28 minut, 4 

‚ Z dmiem powyższym będą sprze- 
dawane w Biurze T-wa Miejskich i 
Międzymiastowych Komunikacyj Au- 
tobusowych Sp. Akc. Oddział w Wil- 
nie, ul. Jagiellońska 14 (tel. 18.00) bi- 
lety miesięczne i abonamentowe w 
godzinach od 8-ej do 13-ej. 
EOT VRS KA 

DLACZEGO? 

— Mamo, czemu narzeczona idzie do šlu- 
bu w białej sukni? - 

— Dla wyrażenia nastroju radosnego. 
— Tak? Dlaczego w takim razie narze- 

czony zjawia się w czarnem ubraniu? 
— Dość już tych pytań, nie bądź taka 

ciekawa. (Le Rire). 

SPORT. 
Z POLSKI. 

Q WIEJŚCE DO LIGI. 

Niestety, nie możemy już do niej pre- 
tendować. Jednak rozgrywki trwają nadal, 
ale już bez naszego udziału. Wj najbliższą 
niedzielę Podgórze spotka się z Polonją w 
Przemyślu i mecz ten wyłoni drugiego finali 
stę, 

Pomieważ Podgórze wygrało poprzednio 
z Polonją 1:0, więc teoretycznie ma więcej 
możliwości, by przedostać się do finału, bo 
wiem dla osiągnięcia przewagi wystarczy 
mu remis. 

Jednak, obserwując dotychczasowe walki 
Polonji, należy sądzić, że zwycięstwo kra- 
kowskiej drużyny jest dość wątpliwe. Polon 
ja na własnem boisku jest bardzo trudną dv 
pokonania nawet dla dobrych zespołów ligo 
wych, bowiem należy do rzędu drużyn, dla 
których własne boisko jest najgłówniejszym 
atutem. 

Rewanż Polonji tem bardziej jest możli- 
wy, że Podgórze ma nad nią znikomą prze 
wagę: 1:0 to stosunek bramek, który najłat 
wiej można przeinaczyć na swoją korzyść. 

w. p. j. 

ZE ŚWIATA. 
MISTRZOSTWIA EUROPY W. PIŁCE 

NOŻNEJ. 

odbędą Mistrzostwa piłkarskie Europy 
się w r. 1934, rozgrywki zaś trwać będą Ż 
lata. 

Organizacji tej gigantycznej imprezy pod 

jęły się „Włochy, przyczem ustalono progratt 
następujący: w r. 1933 rozpoczną się spotka 
nia eliminacyjne, mające wyłonić szesnaście 
państw, wchodzących do rundy finałowej. 
Rozgrywki w tej rundzie odbywać się będą 
już we Włoszech. 

Powyższe szesnaście drużyn będzie wal- 
"czyć w czterech rundach systemem puharo- 
wym, poczem pomiędzy zwycięzcami nastą 
pią ćwierć i półfinały oraz finał rozegrany 
w Rzymie. 

MODYFIKACJA SZTAFETY W Z. S. R. R. 

Nasi sąsiedzi ze Włschodu nie poprzesta- 
ja na wprowadzaniu ciekawych reform eko- 
nomicznych, lecz również w dziedzinie spor 

tu wprowadzają oryginalne pomysły. 

W! Moskwie np. zorganizowano sztafetę 
na dystansie 23 klm., przyczem trasę podzie 
lono na 7 odcinków, obsadzonych przez 
przedstawicieli poszczególnych _ rodzajów. 
sportu. K 

A więc pierwsze dwa odcinki wodne, ob- 
sadzono przez wioślarki i wioślarzy. Następ 
ny odcinek forsowali członkowie Ossoawia- 
chimu w pełnym rynsziunku bojowym. Po 
nich wystąpili kolarze, przyczem ten etap 
miał charakter cyclopedestre. Na ostatnich 
odcinkach biegli lekkoatleci i lelkoatletki. 

Zwycięska drużyna uzyskała czas 1 g. 
37 min. 

Bez względu na wartość sportową( po- 
wyższej imprezie nie można odmówić orygi 
nalności pomysłu. 

Kobiecy mecz piłki nożnej. 
  

- 'Włe Francji i-w Anglji istnieją kobiece 
drużyny footbalowe. Sport ten, szczęśliwie 
nie jest uprawiiany przez nasze panie, gdyż 
wymaga prawdziwie męskiej siły i wytrzy- 

  

w 

małości. Dziewczęta angielskie które -widzi ' 
my na naszej fotografji nie obawiają się 
jedmak trudów forsownego meczu. 
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rzeważnie pochmurno i dżysto. Гетре- oda AL NA e  daedzeńia w 6 i sama przez się elegancją. lutkich berecikach, fantazyjnie zsuniętych Anita. 

ratura bez znacznych zmiane Umiarkowane | w " $ ® Ani EB = 3 iat T. 
5 GR R] $ brano nowy zarząd związku. Informacji udziela Sekretarjat Teatru na | ARRAS EST 

wiatry południowo-zachodnie. Я Pohulance. 

OSOBISTA. е O saba, > aa egle mnie „łartałak: Wiyateiy El DZIŚ! Rewelacja dnial Film o niezwykłej wa CYŁÓWIEK, KTÓREGO ZABIŁEM 
: ь; — Zarzą -wa Przyjaciół Państwowej ny Gistedt. Dzis 22 października po raz dru  Jiwięk. Kino - ES tości artystycznej! Film, który poruszył cały światl 

Pan wojewoda Z nt B owicz Szkoły AS $ i no. gi K z AP U we PA LA aa 5 

ko wócii e BA ibis A ia żę Szkoly Technicznej w Wilnie powiadamia, że gi melodyjna operetka Kalmana „Księżnicz H E LIG 5 Według powieści Rostanda. Wspaniała realizacja genjalnego mistrza Ernesta LUBICZA. 

A e Lomi dowie Y 76 Walne Zebranie członków i sympatyków ka czardas która doznała n premjerze _ | W rolach głównych: Lionel BARYMORE, urocza Nancy Carrol, słynny ament Philips Kolmes. 

iš ы T-wa odbędzie się w niedzielę dnia 23 bm. tk entuzjastycznego przyjęcia. Rolę tytuło-  fFileńska 38, tel. 9-26 | UWAGA! Film ten niema nic wspólnego z obrazem „Człowiek. który zzbił”, który był demonstrowany w jed- 

MIEJSKA s ak kra ER LŽ: wą kreuje Elna Gistedt. nem z kin wileńskich — NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Początek o godz 4, 6, 8i 10 15, 

* ЁП“ЁЪ)!;:&;“; ›12'Зс PAMESTA Y — Koncert Jana Kubelika odbędzie się w 

2 Magistrat zwija biuro wypłat — Posiedżenie Pol Tow. Otolaryngologi- (TIL е .2›3 e M SO a Najwes. ® 46 

bezrobotnym. Wobec znaczn. zmniej  cznego. Dnia 23 bm. o godz 10,30 odbędzie Mar S a Ak ЦОН : , 

a dei Bot h аЛОВОа ННЕ Otolar Golowiczacj USB stwa Filharmonicznego. Recital Kubelika film 

szenia się liczby bezrobotnych upra a k Eg! a a ER a. e kiej  gzbudził w sferach mu Wilna zwła / Dźwięk. Kino-Teatr : 2 

wnionych do korzystania z zasiłków, (Antokol) posledzenie пацсоме 4 EŃSKIEJ  szcza wśród licznych w li jego talentu o 
е + : Ą Sekcji Poiskiego Towarzystwa Otolaryngolo- į AE В Jeg $ 5 

у 

Magistrat postanowił zwinąć z dniem gicznego PTM S A i fascynującej gry, niezwykłe poruszenie. A komików 45 12 

1 listopada biuro wypła iłków. 5 Pozostałe już nieliczne bilety są do na- : a i : : 3 

top: ypłat zasiłków, OPIEKA SPOŁECZNA bycia w „Orbisie* (Mickiewicza Llaj od 3 Wywołujący bezustanne huragany śmiechu. Tak wesolego filmu jeszcze nie było. - 

mieszczące się przy ul. Łukiskiej. 
Funkcje te powierzone zostaną 

wydziałowi opieki społecznej Magi- 
stratu, który będzie uskuteczniał wy- 
płatę w godzinach pozaurzędowych. 

   

  

   

    

    

— Opieka nad umysłowo chorymi. Miej- 
skie władze sanitarne, jak się dowiadujemy. 

mają zamiar zorganizowa planową opiekę po 

zaszpitalną nad umysłowo chorymi, których 

liczba na terenie Wiłna jest znaczna i wyma 

  

    

     

  

    

      

    

     
    

      

  

   

            

  

      

rano 7 wiecz. 

„RADJO 
SOBOTA dnia 22 paždziernika 1932 r. 

   

   

  

        

  

      

        

  

     

  

   

    

   

  

   

      

   

  

  

  

      

      
   

      

   

    

    

  

   

    

   

  

  

        

  

ulica Wielka 42. 
Dla młodzieży dozwolone. 
NASTĘPNY PROGRAM: 
ków panujących w przedwojennej Carskiej Rosji p. t. 

Dramat osnuty na tle stosun- 

      

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

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15. 

Rewolucjonistka (Paszport 16-444) 
Na |-y seans ceny zniżone. 

  

   

  

+ ia rej ingerencji V. p 
— Uporządkowanie ogrodów i parków ga natychmiastowej ingerencji. W sprawie MA Di Za nnas Iskiei K AA: DZIŚ! Najbardziej miłanató ikocheskó 2 х 

Z: * > Ara 20: 2 у ‚40: zegląd prasy polskiej Kom. i czas ) ziej miła para «ochanków, nicząpomn. > 

miejskich. Celem opracowania szeczegółowe s na a o a RO A R ai 18.10: Kom. meleor.; 13.15: Poranek szkol- Pekoneliino | bohat. filmów „Wschód słońca” i „Siódme niebo" Janet Gayner ! Charies Farrel 

go planu prac na przyszłość w zakresie ogro a PORĘCZENIE Ade IS 4 ny;.f6:15: Program d 5.20: Muzyka Č A $ į Ki 0 w prześlicznym : Śpiewy I tańce rosyjskie. 

dnictwa m kiego Magistrat zwołał na | DAMMarncj popularna (płyty); 15.50: Wład. wojskowe » lalka 47, tel. 18-44. | 100% dźwięk, BŁ KITNA RAPSO JA Nad program: Dodatki dźwiękewe. 

dzień 24 bm. posiedzenie Komisji Ogrodowej 
Przy sposobności stwierdzić należy, że prace 
nad uporządkowaniem ogrodów i parków 

  

  

  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Szewey i cholewkarze popierają pro- 

  

  

  

strzel; 16.00: Audycja dla dzieci; 16.25: Wia 

ner i Doucet - duet fortep. (płyty); 16.40: 

„Węgierska sztuka ludowa* — odczyt wygł. 

  

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. Dla młodzieży dozwolone- 

OE : : jekt Ustawy hronie produkcji szewckiej. c Lai Pa . + 

ARTE X Be SPA ac i aa rs ans Šel 20 października 82 + Elle Megyery-Wfarsz.; 17.00: Audycja dla cho „wiek. Kino - Teatr | DZIŚ wielki dramat NOCE K AU K ASKIE Šplewy X IS DE WYDZ 

ię znacznie naprzód i w stosunku do la S A S iai 5 rych; 17.30: sty; 17.40: szyt aktus Ss ei i ski aniu chóru kozaków. żigit i 

ubiegłych stanowią duży postęp. В La 2 SI a S ae o Kollywood = A GE WOZY | oda Lesia ai ; 

  

sty” i „Przegląd gospodarczy ziem północno 

    

: Program na niedzielę; 18.00: Muzyka        

  

  

   

Mieklow. 22, tel. 13-28 | W rolach Początek sesvsów o godz. 4, 6, 6 

  

© Rai SGO FON Re l ra; 18.55: „W/ świetle rampy'* — nowo a iai 7 alai 

SPRAWY AKADEMICKIE SS na k D ażbskieji — alne SBM Tadeusz olas głównych (ina Manes, Natalja Lisienko, Jaques (eta lain. i 10715, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

— Akademiekie Koło Dramatyczne. Dnia podały, że wcy i cholewkarze są „zanie 19.00 Rozmaitości; 19.15: „Tygodnik litew- 

23 bm. w niedzielę o godz. 16 w lokalu Og-  pokojeni projektem ustawy 0 ochronie pro SKU; 19.3 : „Na widnokręgu“; 19.45: Pras. Dźwiękowe Kino Wobee  kolosalnego Oi £ h w roli 

niska Akademickiego (ul. Wiielka 24) odbę dukcji szewskiej i cholewkarskiej“ a Prze- dz, radj.; 20.00: Muzyka lekka. W? przerwie i U X powodzenia i na żąd. 3 są Zet ową tytułow. 

  

dzie się zebranie organizacyjne Akademic- 
kiego Koła Artystycznego przy Ognisku Brat 
niej Pomocy. Przewidziane Sekcje: 1) Lite- 

racka. 2) Dramatyczna z działem rewjowym, 
3) Dekoracyj 

Ch h Kol. Kol. o liczne i punktualne 

      

  

  

gląd Gospodarczy wręcz podaje, że szewcy 

wypowiedzieli się przeciwko projektowi oma 

wianej ustawy. 
Izba Rzemieślnicza w Wilnie prostuje i 

stwierdza, że przedstawiciele Cechów Szew- 

ców i Cholewkarzy Chrześcijan i Żydów, jak 

  wiad. sportowe i dod. do pras. dz. radjow.; 
22.05: Koncert Chopinowski w wyk. Leopol 
da Muenzera; 22.40: „Wi ojczyźnie Waltera 
Scotta* — felj, wygł. St. Podhorska-Okołów: 
22.55: Komunikaty; 23.00: Słuchowisko: „О- 

nufry* według St. Dobrzańskiego opracowała 
H. Hohendlingerówna; 23.30: Muzyka tan. 

  

  

Sz. Publiczności jesz= 
Miekiew. 11, tel. 15-61 | cze tylko dwa dnii Hajda trojka Kto jeszcze nie widział, niech śpieszy 

ujrzeć! Początek o g. 4-ej, w święta o |-eż 

  

  

Wileńskie Prywatne Kursy I Do wynajęcia $ 
Długoletnia 

pracownica «piekars. 
Dr. J. Bernszteim 
choroby skórne, wenerycz 

  

p prosi Referent, Kulturalno Samo- też Chrześcijański Związek Zawodowy Szew 2 : ans E : : и 

kształceniowy. ków na konferencji dwukrotnie odbytej w > h į ę į kl STORE 5 poszukuje pracy w aptece ne i moczopłciowe 

— S. K. M. A. „Odrodzenie* W] niedzie-  fzbie Rzemieślniczej w dniach 30 ub. m. i GIEŁDA WARSZAWSKA SAMOCNOŚOWE | MO Gy OWE RE NONI a Eo: 

lę dnia 23 października o godz. 9.15 ks. prof 18 b. 1932 r projekt wspomnianej ustawy Sm K KSS sal Lisa 1 REY r Eg al Pił. Adres w Admin. Kurjera | przyjmuje od 9-1 i 4—8 

Meysziowicz odprawi Mszę Św Odrodzenio- przyjęli przychylnie i zgodzili się na popraw PIENIĘŻNA. . AE fi i sala SIĘ ore zostały przeniesione o k 2 dla F. Ł. Zi MP. 

wą, poczem agapa i zebranie ki opracowane przez Izbę przy © injowaniu Jį ч J D, "n 3026—3 Э: o lokalu przy zaułku Bernardyńskim 8, m. 14 Aa 

A 3 PESO p: pi G przy Opinj WARSZAWA. (Pat). Londyn 3026—30,12; ера ы p Ok i 

Wniedzielę dnia 2 3października o godz. tego projektu ustawy. Wiadomoś ćo tem by- 8 Paryż 35,04—34,95; Przyjmują się zapisy na kursy zawodewe i amatorskie azyjnie Akuszerka 

   
4.30 w lokalu Koła Prawników odbędzie się 

ogólne miesięczne zebranie SKMA „Odrodze 

nie“. Na porządku dziennym sprawy ideowe 

i organizacyjne. Ze względu na ważność tych 

spraw obecność członków bezwzględnie ko- 

nieczna. Wstęp tylko dla członków organiza- 

cji i senjorów. 
— Akademickie Koło Muzyczne. W nie- 

dzielę dnia 23 bm. o godz. 12 w lokalu Ogni- 

ska Akad (ul. Wielka 24) odbędzie się Wal- 

  

      

      

    

  

    

  

niałe apartamenty naczelnego szefa 
oddziału pełne były hucznego śmie- 
chu i piosenek, które się wydobywały 

z ogromnych piersi O Mackenora. Nic 

dziwnego, że szyby držaly od špie- 

wu byłego poskramiacza bawołów 

ła przesłana przez lzbę do całej prasy Wi- 

Teńskiej w dniu 30 ub. m. za L. dr 2002-32-P 

RÓŻNE 
— Choroby zakaźne. Ostatni rejestr władz 

sanitarnych notuje następujące wypadki cho 
rób zakaźnych na terenie Wflma: ospa wietrz 
na 3, tyfus brzuszny 8 płonica 23, błonica 5, 
róża 2, gruźlica 14 (zgony 4), jaglica 3 i 
świnka 1. | 

    

  

  

  

    

Co. gdzie? Mam znowu wiedzieć? 
No mówże pan prędzej. 

— Za godzinę przyleci nasz lot= 

nik z Berlina na aparacie „Unitas*. 
Widziano go nad Halifaxem. Moro- 
wy facet. Czterdzieści godzin w dro- 

  

„wajearja 172,30—171,87; Berlin 211,95. Ten 
deneja niejednolita. 

AKCJE. Bank Polski 87; Starachowice 9 
— 9,20; Haberbusch 44; Tendeneja niejedno- 

1 

  

KOWOSC WYDAWNICZE 
— Niepodległość, czasopismo poświęcone 

  

     

  

  

   
   

  

    

    

   

dzieży aparatu i starcie w Berlinie. 
Ogromne pisma nowojorskie wydały 

nadzwyczajne dodatki. Każdy z bieg 

nących w stronę lotniska trzymał 
w ręku s plachtę zadrukowanej 
bibuły, Nazwisko Czajora było na 

  

   

  

    

     

  

     
Pp. wojskowym, urzędnikom 
i uczącej się młodzieży — 

Przy Kursach warsztaty reperacyjne dla s 
chodów i motocykli. 

zniżka. Mieszkanie 
fepetcyiwew kuchnią 

DO WYNAJĘCIA 
ną Zwierzyńcu. 

O warunkach dowiedzieć 

amo- 

  

  

  

rytm serca. Oto na wietrze łopotała 
dumnie niezwyciężona bandera jego 
ojczyzny, nieomylny znak potęgi. Na 
jej widok oczy lotnika spłonęły nie- 
ulękłem męstwem, a piersi nabrzmia- 
ły dumą. Wiedział już teraz, że oto 

  

JJ 0000 
się w Administracji „Ku- 
rjera Wileńskiego" pod 

|„Mieszkanie* 

    

        

  IS 

      

      

sprzedaje się 2 LOŽKA 
dębowe z materacami 

i 2 STOLIKI nocne 
M. Pohulanka 10—10 
  

Instalacie olektniton? 
dzwonki sygaalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i tsiefonów 

  

  

  

Hara LAkNETOWA 
;rzyjmuje od 9 do 7 wieex. 
„lica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 

      

      
      

dzili zmęczone ciało do równowagi. 

Potem kieliszek koniaku, dwa jajka 

na miękko, herbata — i spać. 

Po czternastu godzinach kam'cu 

nego snu otworzył oczy. Nad olbrzy 

miem miastem stał juź dzień i słoń- 

— Co? Za kogo? Kiedy? 

— Za Czajora. Kochamy się. Ślub; 

na który myśle że dasz zezwolenie, 

odbędzie się choćby: dzisiaj. 

Johnson podrapał się w głowę, 

ale nagle zdecydował: 

  

na dalekich prerjach zachodniej Ame dze, przyczem szkwał południowo- wszystkich ustach, wymawiane w wysiłek jego nie poszedł na marne, ce całowało promieniami / ogromne — Dobrze: -. 

ryki. zachodni. sposób zdumiewająco zniekształcony. że niezwyciężone jest w niem przy- drapacze chmur, objawiające się C- — Zresztą wie pan, dużo zawdzię 

Nie mogła tylko znosić tego ryku — Jadę! Nareszcie dotarli do mie Dzięki wiązanie do tej ziemi dalekiej. Okrą  czom Czajora w całej potędze i ma  czam panu —— mówił Czajora. Jak się: 

mis Daissy Jonson, córka naczelnego — Spodziewałem się tego. wszechwładnej legitymacji O'Macke- żył lotnisko i zaczął obniżać łot. Zga-  jestacie. Bieg spraw szybko potoczył kochacie to doskonał stanie pan 

dyrektora firmy i dlatego po dokona Prześliczna twarzyczka dziewczy- nora dostali się poza potrójny kor- sił motor i po kilku minutach koła się naprzód. Kąpiel, śniadanie w to- moim zastępcą, i ka Sm 
— Ależ ja w Nowym Jorku sie- 

niu codziennych ćwiczeń w pisaniu 

na maszynie (najnowszy kaprys uro- 
czej sportsmenki) postanowiła wyjść, 
gdyż na godzinę dwunastą miała za- 

mówioną partję tennisa z najgłup- 

szym z trenerów, który stale robił 

rozanielone oczy na jej widok. 

  

  

    

ny w burzy roztrzepanych czarnych 

loków pokryła się zachwycającym ru 
mieńcem ciekawości. 

— Kto to jest? Jak wygląda? 
— Jednem słowem morowy. Ak- 

cje pną się w górę jak na drożdżach. 

— (o mnie obchodzą akcje — 

  

  

don policji i wojska, aż na środek lot- 
niska. gdzie zastali już poważnych 

panów, wśród których wyróżniał się 

dystynkcją ambasador polski i jakiś 
słarszy pan, delegat senatu amerykań 
skiego. Miss Daissy była można po- 
wiedzieć punktem centralnym sku- 

    

   

    

podwozia dotknęły po raz pierwszy 
od'czterdziesiu godzin stałego lądu. 
Zmęczenie minęło zupełnie. Ruchy 
pilota stały się zupełnie opanowane. 
Jeszcze kilka metrów, jeszcze kilka 
obrotów śmigła i aparat stanął przed 
grupą ustawioną na środku. Tak pre- 

    

  

warzystwie ambasadora, gazety i 

śmiech przy czytaniu fantastycznych 

opisów jego lotu. skleconych przez 

reporterów. Potem ciągłe wizyty, de- 

pesze i dołary. W ciągu kilku godzin 

stał się człowiekiem bogatym. W ban 

kach leżały dolary dla szczęśliwego 

    

dzieć nie będę. 

— Któż mówi o Nowym Jorku. 

Może pan w Berlinie albo w Paryżu. 
— Albo w Polsce. Trzeba popie- 

rać nasze młode lotnictwo. Tam jadę 

zaraz po Šlubie. Daissy się zgadza i 

namawia. Złota 

     

  

ne Zgromadzenie członków Akademickiego Ogółem w ubiegłym tygodniu chorowało dziejom polskich wałk o niepodległość pod s й wykonyws koncesjonowa 

Koła Muzycznego. 59 osób, przyczem * zmarło. Wa zee Wo Wda tacie z 2 mieszkania ny elektromonter przyjmuje bez przerwy 

-go. Zawiera artykuły: Tomasza znię- į 3 3 i 

SPRAWY SZKOLNE ZABAWY kiego (znanego działacza ludowego) „Moje BRAKAANA INTROLIGATORNIA BS R "o. ST. PIÓREWICZ Ani ak ių B 

> : ŚW : — Z Ogniska Podehoražych Zawodowych wspomnienia z ubiegłego życia”; Aleks. Hef- DO WYNAJĘCIA u,. Ofiarna Nr. 9 m. 41. | о 5 o Żakninówók 

| ;, Zmiany. godzin e. PN kil Garnizenu Wilno 22 bm. (sobota) odbędzie licha „Włalka o czytelnie Warsz. Tow. Do- Z. ulica Popławska Nr. 29 ul. Grodzka 27. г 

pią jedynie w szkołach średnich. W niektó- się w lokalu „Ogniska* przy ulicy Tatarskiej broczynności*; Wład. Pobóg-Malinowskiego › 7 Ni 4 Oglądać o g. 2—4 pp. Zaginął W Ž Nr 3003 

rych szkołach lekcje rożpaczynają sie luż nie Nr. 5 sobėika dla członków, ich rodzin i wpro „Na przełomie ideowym (dalszy ciąg wspom C : giną SDE 

ORDO ОНЕ z > wadzonych gości. nień o obradach Rady PPS. 0 stosunku partj: 2 j 

„Natomiast w szkołach powszechnych le- nac będzie nowozaangażowana do rewolucji rosyjskiej w czerwcu 1905 =): WILNO, Ś-TO JAŃSKA t, TEL. 3-40 ZAKŁAD mały piesek Akuszerka 

kcje rozpoczynać się będą o godzinie 8 rano pierwszorzędna orkiestra. Franc. Mrozowskiego „Z przeżyć więzien- ; RA " Elektro-Techniczny bronzowy z długą szer- Ś į į k 

z uwagi na to že w przeważnej ilości szkół Początek o godz. 21-ej. nych w Włarszawie* (1905—1911); Stan. No Dzieła książkowe, GęR „ELEKTROPRĄD* ścią, ogon puszysty, sto- m a 0wS a 

nauka odbywa się na dwie zmiany. wosińskiego (Zawieruchy) d. c. wspomnień z dla urzędów Szopena 3. jące uszy, wabi się „La- przeprowadziła się 

— Kurs bibijotekarski. Dnia 22 i 23 bm. z czasówrewolucji 1905 r.; Stan. Roszkow- = EA k Przyjmuje wszelkie roboty luš“. Laskawego znalaz- | na ul. Mickiewicza 4—6 

Inspektorat Szkolny powiatu wileńsko-trac TEATR į MUZYKA skiego „Tworzenie armji polskiej w Austro - A a WASI elektrotechniczne, cę uprasza się o zwrot | tamże gabinet kosmetycz= 

kiego organizuje kurs bibljotekarski dla bi- "__ Węgrzech (ciąg dalszy). W: dziele „Dokumen A ae. ЧЕО ładowanie i naprawa pod adresem: Święciań- | ny, usuwa zmarszczki, bre- 

bibljotekarzy publicznych bibljotek samorzą — Dzisiejsza pramjera „Niebieskiego Pta ty” redakcja drukuje dalsze (XVII--XXIV w. A S a i. akumułatorów ska 18, Z. Markuszewski | dawki, kurzajki i wągry, 

dowych pow. wileńsk trockiego. Z kurs | ka“ (sobota 22 października o godzinie 8 w.) b. ciekawe dokumenty i korespondencje rzą EE Aa A Roty Przywłaszczenie będzie | W. Z. P. 48. 8323 

korzysta 16 osób z pośród nauczycielstwa © zapowiada się imponująco. Pomysłowa reży du ro go na temat urządzenia „Pols- cinąż a ze ES Z s ścigane sądownie. 

pracowników samorządowych. Na kursie wY serja d-ra Ronard Bujańskiego, ciekawa ilu- kiego “ (r. 1916—1917). Wt „Miscella- LS r Ši pe) Obce języki Najtańsze i najlepsze # 

kladają pp. Stubieddo Edward, inspeklor  stracja muzyczna d-ra T. Szeligowskiego, neach* znajdujemy notatkę J. Radwana o WYKONYWA Francuski. Złoż kauc s etki i dzi 

oświaty pozaszkolnej i Aluchna Edward efektowne balety w wykonaniu i układzie „Sprawie Alfonsa Parczew kiego w Ka žų PUWKTUALNIE — TANIO — SOLIDMIE A i Iski e e zcz Pę zie 

instruktor oświaty pozaszkolnej. iej, fantastyczne dekoracje Makoj (r. 1905), oraz wspomnienie dr. S. Kramszty ngiels 9 inajlepsze zašwiadczenie tylko w firmie 

Kurs odbywa się w łokalu publicznej szko nika i przeszło sto nowych, efektownych ko ka z odwrotu z wojskami rosyjs iemi w je- EEE Niemiecki. | dla posady rządcy do- B. SYMONOWICZ 

* Н я + < - + и + + й е л ŻE: ———— WAZA 5 . * = . ” > 

ły powszechnej Nr. 22 w Wilnie przy uliey stjumów — stworzą całość niewidzianą do- sieni 191 z Wiilna do Mi . Sprawozda . с = 7 Teorja i praktyka. mu, majątku ewentualnie | Wilno, Ś-to Jańska Nr. 7 

* tąd w Wilnie. nia z książek zamykają ten jak i poprzednie | JI || ||| | | ||| I Ulica Šw. Ignacego 9—10 | innej pracy Oferty do | (vis a vis Uniwersytetu).. 

sznych wykładów odbędzie wszyscy artyści Teatru Pohulanka,  ilustrowan awemi fotografjami zeszyt. || | || ||| | | | | | w bramie galerja Redakeji dla „Rządca“ Wyroby wlasne. 

T. JACEK - ROLICKI. korkociągu przyprowadził do równo przecięty został cięciwami lotu apa- Czajor drzwi kabiny i zeskoczył na w imieniu American-Germany-Aero- 

wagi aparat przy samej ziemi, tylko ratów, nadjeżdżających w trzasku ziemię. W pierwszej chwili nogi się trustu. Czajor mało wiedział co do 

2 ° przez warjacki skok na tył aparatu. motorów. Wśród nich widać było w pod nim ugięły, że musiał się oprzeć niego mówił olbrzym. Zapatrzył się 

! — Ach to Czajor! Jak pan może środku potężną sylwetkę .WUnitasa* ręką o aparat, ale wnet z uśmiechem w prześliczne czarne oczy mis Daissy, 

tak mówić mis er O*Mackenor. To - lŚniącą jakby doskonale wypolero- śŚciskał rękę ambasadora, który mó- które się śmiały do niego całym cza- 

(Nowelkaj. prawdziwy bohater. Chciałabym go  Waną. Z ust tysiąca zgromadzonych wił coś do niego. Słów Czajor nie rem kobiecego ciepła i podziwu dla 

ОЕа : poznać. iłumów wydarł się okrzyk i wraz za- słyszał. Dochodziły do niego jakieś niezwykłego wyczynu. 

(Dokończenie). — Nie łatwiejszego. Jedziemy. migotały chusteczki. Tłum falował i dalekie. W uszach maljeszcze cią Po m3 

Szef nowojorskiego oddziału „A- — Dlaczego nie? Proszę. Trzeba być wcześnie na lotnisku. napierał na potrójny kordon роНс- gle szum raotorów mofotonny, jed: — 2% = m2 — =— = 

merican Germany Aerotrustu” mi- O" Chciałbym pani sprawić A Wspaniała limuzyna wiozła ich jantów, chcąc | esi ZN S Ak Otoczyli 60 Jacy Gdy mister Johnson powrócił z 

ster O'Mackenor od samego rana był AE Pojedzie pani ze mną? „a oddalone lotnisko. Ulice były za- SRA nowego. rekordzisię Światowe- > S: > klepali po łopat- Berlina zastał sytuację nieco skompli 

w doskonałym humorze. Wpłynęły = Ap pchane. Wszystko co żyło pędziło w go: który zwyciężył ocean. * i o. recz c ajęt AM kowaną. Interesy Trustu szły świet- 

BAS Przedewszystkim dy sę GE O > ООа „.. tę stronę i sporo czasu musiała stra- — Czajor tymczasem gotował się de r : ylko u aa Kt nie, majątek Johnsona został podwo- 

bierane od RY mua A GRA poco? O dwunastej ję siedząca przy kierownicy mis do lądowania. Ten zachwyt tłumu a SL Ba 2 A ai jony przez wyczyn Czajora ale zdu- 

kronų ONE SAUNA A SAS, 169 Ni Daissy na wystawaniu przy skrzyżo- nie zrobił na nim większego wraże- R AR dał: JI a RER SES > 4 miał się, gdy zaraz pierwszego dnia 

cz] OWA aa OWO T 3% pani nic nie wie? Nie, waniu dróg. Po drodze O'Mackenor nia, Dopiero ubrane flagami polskie owa 3 SB 5 A ia usłyszał z ust córki: 

skiej. Nic więc dziwnego. że wspa- to niemożliwe. opowiedział jej o szczegółach kra- mi irybuny lotniska  przyśpieszyły DRS RS2 NY ab — Ojcze, wychodzę zamąż! 4 

— Hallo, mis Daissy — wsunąt tupnęła nóżką. — Mówże pan co to piającym na sobie oczy wszystkich, cyzyjne manewrowanie aparatem zdobywcy oceanu, nagroda za trud sama mnie nawet 

łysawą głowę O'Mackenor — czy nie za człowiek. ze względu na czarującą urodę i peł- przy lądowaniu wywołało burzę po- czterdziestogodzinnego porania się dziewczyna... : 

chciałaby pani poświęcić chwilki — Bo ja wiem. Lotnik, pilot, mło nię młodości wysportowanych kształ dziwu na ustach znakomitości łotni- z szalejącym żywiołem. ; Johnson uśmiechnął się tylko i 

«czasu? dy, miał niedawno wypadek. Przy tów. Za chwilę jasny błękit nieba czych, Szybko i zręcznie otworzył O'Mackenor i Daissy dziękowali serdecznie uścisnął dłoń Czajora. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel, 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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