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Od lutego do października. 
Łudzie myślący według określo- 

nych szematów odczuwają pewne za- 

kłopotanie, gdy wypadki nie mieszczą 

się w szemacie, Cóż wydaje się prost- 

szem, niż szemat rewolucji? Zawsze 

i wszędzie w rewolucji zwyciężają 

jakobini, czy, posługując się współ- 

czesną terminologją, bolszewicy. 

Tak myślał w marcu dr. Otto 

Strasser i wywodził analogje: Papen 

—to, naturalnie Stiirmer albo: Gore- 

mykin, Schleicher — to Milukow, 

Hitler jest Kiereńskim, któż 

jednak Leninem — ostatecznym zwy- 

cięzcą? Oczywiście sam, dr. 

będzie 

  on 

Otto Strasser, prorok i wieszcz au- 

tentycznej, stuprocentowej narodowo- 

socjalistycznej rewolucji. „To, że Hit- 

ler prześladuje nas — rewolucyjnych 

narodowych socjalistów — jego nie 

uratuje. Kiereński także prześladował 

Lenina i wydał rozkaz aresztowania 

go. Ale na zmianę po lutym przyszedł 

październik... 

Jest właśnie październik. Nie sły- 

szymy jednak dotąd tętentu nóg zwy- 

cięskich bataljonów dra Otto Stras- 

sera... 

Analogje jego Kkuleją pod wielu 
względami, Warunki czasu i przest- 

rzeni w Niemczech z r. 1933 nie są 

łe same, co w Rosji z r. 1917. Przede 

wszystkiem niema wojny, któraby ab- 

sorbowała na froncie siły zbrojne 

kraju. To stwierdzenie zmusza nas 

jednak do postawienia pytania: jakby 

się przedstawiały sprawy w Niem- 

czech, gdyby siły zbrojne władzy 

przykute były do frontu? 

Pytanie to jest bardzo istotne, bo- 
wiem od odpowiedzi na nie zależy od 

powiedź na inne pytanie: czy wogóle 

mogą hitlerowskie Niemcy prowadzić 

wojnę? 

Istnieje teza, że nie mogą wysłać 

sił zbrojnych na fronty zewnętrzne, 

musiałyby bowiem wówczas odsłonić 

front wewnętrzny i narazić przez to 

Swą władzę. Tę tezę, lansowaną przez 

emigranta dr. Breitscheida, przywód- 

cy socj.-dem. — jakby to nie było 

dziwne — powtórzył w swej mowie 

w dn. 14 b. m. sam Hitler, utrzymu- 

jąc, że SA są mu potrzebne nie prze- 

ciwiko wrogowi zewnętrznemu, lecz 

wewnętrznemu: „zur Niederhaltung 

des Kommunismus“. 

SA, według słów szefa sztabu kpt. 

Róhma, liczy obecnie 2 (dwa) miljony 

członków. Jakże silny jest ten wróg 

wewnętrzny, jeżeli dla jego opanowa- 

nia potrzebna jest armja licząca 2 

miljony? Co się stanie z rządami Hit- 

lera, jeżeli te 2 miljony „armanja- 

ków* *), jak ich nazwał Karol Kaut- 

ski, zostaną przerzucone z frontu we- 

wnętrznego na zewnętrzny? 

Albo może Hitler umyślnie wyol- 

brzymia grożące mu od wewnątrz 

niebezpieczeństwo, by uzasadniać w 

oczach zagranicy zachowanie dwumi- 

ljonowej armji SA? 

  

I jak pogodzić to twierdzenie Hit 

lera z inmemi zapewnieniami przy- 

wódców partji rządzącej, że „niebez- 

pieczeństwo komunistyczne straciło 

wszelką aktualność *? Jak zestawić to 

z nieustającemi zwycięskiemi relacja 
mi o sukcesach w walce z bezrobo- 

ciem, polepszeniu położenia ekono- 

micznego? „W przeciągu 4-ch lat 

zwalczę bezrobocie, za 10 lat zniszczę 

marksizm mówił Hitler po dojściu 
do władzy. 

  

Jeżeli nawet przyjmiemy wszyst- 

kie oficjalne relacje o powodzeniach 

ekonomicznych hitlerowskiej Rzeszy 

za dobrą monetę, to i tak obecna sy- 

tuacja będzie odpowiadała mniej wię- 

cej sytuacji z r. 1931, gdv kryzys już 

bardzo dotkliwie dawał znać o sobie, 

a fale politycznego radykalizmu wzbi- 
jały się dostatecznie wysoko. 

  

  

*) Francuskie wojska najemne w XV w. 

k 

9-g0 paždziernika „Reichsanstal! 

fiir Arbeitsvermittlune'* zwycięsko ob 

wieszczą że liczba bezrobotnych w dru 

giej połowie września nadal się zmniej 

szyła o 220.000 (5,4'/,). Ale jednocześ 

nie czytamy rozporządzenie nadające 

moc obowiązujące dekretowi o skró- 

ceniu dnia roboczego. Skrócenie cza- 

su pracy równa się redukcji płac. Z 

rozporządzenia przytem  dowiaduje- 

my się, że wiele przedsięborsbw pracu 

je mniej, niż 40 godz. na tydzień... Do 

chody robotnika, zatem, zmniejszają 

się, koszty ulrzymania zaś rosną. 

Letnie miesiące rząd hitlerowski 

przetrzymał bardzo dobrze. Zima, z jej 

głodem i chłodem, stawia przed nim 

niełatwe zadania. I w obliczu tych cię; 

kich zadań balagan patrjotyczny, po- 

wstały na skutek wystąpienia z Ligi 

Narodów, jest dla Hitlera i jego kam 

rałów jak nie można bardziej na rę- 

kę. Patrjotyczny bałagan — toż prze- 

cie jego żywioł. Tyle otwiera się moż 

liwości bicia w bębny, dęcia w fanfa 

ry i wyrzucania potoków, wodospa- 

dów, ba — oceanów słów... zapewnia 

jących Niemców, że im nie tyle są po- 

trzebne chleb i masło dla wewnętrz 

nego a węgiel zewnętrznego ogrzewa- 

nia, ile równouprawnienie w kwestji 

zbrojeń! ! 

Stoimy w obliczu kolejnego patrjo 

tycznego huraganu na użytek wew- 

nętrznego opalania Niemeów. Różni 

różnie będą się ogrzewali: ten węg- 

lem kamiennym, tamten drzewem, in 

ny herbatką z maliną, jeszcze inny go 

rzałką, lub butelką wody gorącej, a 

ten i ów mowami Adolfa Hitlera. 

Jeżeli Niemcy oddają pierwszeństwo 

temu ostatniemu rodzajowi ogrzewa- 

nia — jest to ich sprawa wewnętrz- 

na... Nas interesuje w znacznie więk- 

szym stopniu kiwestja, czy nie pęk- 
nie od tego intensywnego ogrzewania 

kociół niemiecki i czy nie oparzy są- 

siadów... 

Będzie to zależało od szeregu oko 

liczności, które tylko z dużym trudem 

poddają się rejestrowi. W każdym ra 

zie, nauczony gorzkiem doświadcze- 

niem 9 listopada 1923 r. Adolf Hitler 
wcale nie jest takim ryzykantem, za 

jakiego w oczach wielu uchodzi, i ja 

kim go rysuje hitlerowska 

Woli iść na pewniaka. 
legenda. 

A ponieważ prowokowanie nowej 

wojny światowej byłoby przeciwień- 

stwem tego, €o się naz iść ma pew 

niaka, przeto jest bardziej prawdopo 

dobne, że po urzadzeniu wielkiej pa- 

trjotycznej fanfary wewnątrz kraju i 

po rozegraniu komedji plebiscytu i 

wyborów Hitler pójdzie na kompro- 

mis. Oczywiście w znacznym stopniu 

będzie to załeżało od postawy mo- 
carstw Ententy, Obserwator. 

   

Artylerja w hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu. 
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Z okazji 15-lecia arlylerji konnej odby- 
la się w sobotę dnia 14 bn. uroczyslošė 01 
słonięcia pomnika ku czci M i 
skiego ma te ie 1-g0 d: 
konnej w W zawie, Pomnik, pr 
prof. W, Jastrzębow "go, |posiada | 
bramy 2 i skiego; we w: 

polowa, która w 
A aterji, biorącej udział 

zdobyciu Wiłna w kwietniu 1919 r. W gór- 
ną część bramy wmurowano medaljo ‚ 

bronzu z podobizną Marszalka Pilsudskie- 
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go, dłuła ar F. Strynkiewi- 
“za. Pod mec is „Swe- 

mu Wodzowi 

lerja konna okryła się chwałą 'wojemną. 
Na zdjęciu moment osłonięcia pomnika. 

Obok pomnika inspektor armji gen. dyw. 
Osiński, który dokonał odsłonięcia. Honory 

oddają artylerzyści w historycznych mun- 
durach. 

  

  

Kto i ile subskrybował. 
WARSZAWA. (Pat). Według tym- 

czasowych oblicz ogólna liczba sub 
skrybentów pożyczki narodowej wy- 
niosła 1.347.041, którzy podpisali łącz 
nie obligacyj pożyczki narodowej na 
nominalną sumę 327.608.200 złotych. 
Statystyka wykazuje, że rolnictwo, 
handel, przemysł, rzemiosło, nieru- 
chomości miejskie instytucje kredyto 
we, instytucje ubezpieczeniowe, przed 
siębiorstwa komunikacyjne oraz wol 
ne zawody subskrybowały złotych 
182.960.750, z czego wynika, że udział 
tych grup w ogólnej sumie pożyczki 
wyniósł procentowo 55,85 procent. 
Młodzież szkolna subskrybowała łącz 
nie pożyczke marodową na sumę 
470.650 złotych. Udział procentowy 
małej własności rolnei w stosunku do 

ogólnej sumy pożyczki narodowej wy 
nosi 1,5 proc., większa własność — 

      

2,3 /proc., nieruchomość miejska — 
1,82, hanide! — 9,46, instytucje kredy 
towe 10,76 nroc. instytucje ubezpi.:- 
czeniowe 6,83, przedsiębiorstwa komu 
nikacyjne 0,63 'proc.. rzemiosła 1,7+, 
przemysł 14,11 proc., wolne zawody 
2,72. Dalej statystyka wykażuje że gru 

pa „pracownicy*, do której zaliczono 
pracowników prywatnych i samorzą- 
dowych, biurowych i fizycznych, 
emerytów i inwalidów oraz urzędni- 
ków państwowych dała subskryben 
tów 889,725, którzy subskrybowali na 
łączną sumę .143.604.350 złotych. U- 
dział procentowy pracowników w st» 
sunku do goólnej sumy pożyczki na- 
rodowej wyniósł 43,83 proc. — Urzęd 
nicy państwowi w liczbie 461.058 sub 
skrybowali ogółem 75.673.250 zło- 
tych, co stanowi 23,1 proc. 

Nowa konstytucja w Estonii. 
TALLIN. (Pat), W całym kraju od 

było się głosowanie nad wniesionyim 
przez byłych kombatantów projex 

tem reformy konstytucji, Jak wynika 
z prasowych obliczeń, za projektem 
głosowało 400.000 osób, przeciwko — 
150.000. Nowa konstytucja, która wej 

dzie w życie po upływie 100 dni od jej 
ogłoszenia, daje szefowi państwa bar 
dzo rozległą władzę i zmniejsza liczbę 
członków Zgromadzenia Narodowego 
ze 100 do 50. Udział głosujących w 
plebiscycie przewyższył 80 proc. Ple 
biscyt odbył się w zupełnym spokoju. 

  

  

Po wystąpieniu Niemiec. 
Odroczenie konferencji rozbrojeniowej do 26 b.m. 

{ 
GENEWA. (Pat). Prezydjum kon- 

ferencji rozbrojeniowej zebrało się 

"dziś o godzinie 15. Przewodniczący 
Henderson płożył prezydjum projekt 
odpowiedzi na telegram ministra von 
Neuratha, w którym ten zawiadamia 
o wycofaniu się Niemiee od udziała 
w konferencji rozbrojenicwej į 7 Ligi 
Narodów. s 

W odpowiedzi przewodniczący 
Henderson zaznacza, że rząd niemiec 
ki powziął tę decyzję w chwili, gdy 
prezydjum właśnie zdecydowało przed 
stawić komisji głównej szczegółowy 
program. Program ten, który miał być 
wykonany w określonym przeciąga 
czasu zapewniał, zgodnie z rezolucja 
mi przyjętemi przez konferencję przy 
udziale Niemiec, stopniowe urzeczywi 
stnienie redukcji zbrojeń, dających się 
porównać z temi, które przewiduje 
przedstawiony komisji projekt kon- 
wencji. Prograrń ten zapewnia także 
wraz z odpowiedniemi zarządzeniami 
w dziedzinie bezpieczeństwa urzeczy 
wistnienia równości praw, wysuwa- 

nej stale przez jrząd niemiecki na plan 
pierwszy swych rewindykacyj. W za- 
kończeniu telegram Hendersona wyra. 
За ubolewanie, że rząd niemiecki pow 
ziął tak poważną decyzję dla przy- 
czyn, które przewodniczący uważa za 
nieuzasadnione. Prezydjum powyższy 
tekst telegramu zaaprobowało, posta 
nawiając jednocześnie zaproponować 
komisji głównej odroczenie posiedzeń 
do czwartku 26 października. Prezyd 
jum zebrałoby się 25 października. 
Komisja główna zebrała się dzisiaj © 
godzinie 16. 

ADR RED TT STS TIE 

„W rządzie Rzeszy zasiadają szczerzy 
i uczciwi dżentelmeni". 

BERLIN, (PAT). — W czasie odsłonięcia 
pomnika ku czei poległych w walkach sepa 
ratystycznych w miejscowości nadreńskiej 
Honeff minister Goebbels wygłosił mowę, w 
której wskazuje na przełomowy charakter 
obeenej chwili, i oświadczył że rząd Rzeszy 
nie odstąpi od czci i prawa do życia narodu 
niemieckiego. Wołamy głośno, ażeby słysza 
no za Renem, że nie cheemy wojny. Prag 
niemy pokoju, ale musi to być pokój hono 
rowy, tylko bowiem taki pokój może być 

trwały. Niemcy nie ehicą nigoko upokarzać, 
ale zastrzegają się przeciw upokorzeniom ze 
strony innych. Są one gotowe zapomnieć 
© przeszłości, jeżeli inni to samo uczynią. 
Jako państwo wewnątrz wzmocnione, Niem 
cy przedstawiałyby większą gwarancję poko 
ju w Europie, niż gdyby były słabe. Słabe 

Akcje tabryk automobili i 

Niemey. tylko drażnią sąsiadów. O ile chodzi 
o żądanie honoru i równouprawnienia, to 

całe Niemey są w tem zgodne. — Jesteśmy 
pozatem gotowi dotrzymać umów przez nas 
podpisanych — mówił Goebbels, ale nikt od 
nas nie może żądać podpisu pod umowami, 
których spełnić nie potrafimy. 

W dalszym ciągu mówca zapewnił, że w 
dniu 12 listopada naród niemiecki w zwar 
tym szeregu stanie za swym kanclerzem. — 
Przemówienie swe zakończył Goebbels ape 
lem pod adresem zagranicy, że Niemey go 
towi są złożyć ofiarę na rzecz pokoju, ale 
przytem nie ścierpią naruszania ich honoru. 
Świat przekona się wówczas, że w rządzie 
Rzeszy zasiadają szezerzy i uczeiwi dźentel- 
meni. 

   

broni 
poszły w górę. 

PARYŻ, (PAT). — „Le Rempart* podkreś 
la, że berlińskie koła urzędowe zazwyczaj 
dobrze poinformowane zareagowały na obee 
ne wydarzenia zniżką papierów z wyjątkiem 
akeyj fabryk automobili i broni oraz stacyj 

Farben Industrie, które już od kilku dni ida 

w górę. Jakkolwiek wzdragamy się pisze -— 
dziennik — szukać w kołach giełdowych 
wskazówki polityeznej, niemniej jest fak- 
tem, że tkwi w tem prawda, 

Odpowiedź Hendersona. Zastrzeżenia Polski i Węgier. 

GENEWA. (Pat), Komisja główna 
konferencji rozbrojeniowej na ponie 
działkowem posiedzeniu przyjęła na 
wstępie propozycję, według której ko 
misja ograniczy się dziś do przyjęcia 
do wiadomości sobotniego expose sir 
Jehna Simona. Następnie przewodni 
czący Henderson przedstawił do apro 
baty tekst telegramu do ministra Neu 
ratha. Wobec tego, że telegram nie o- 
granicza się do kategorycznego odpar 
cia nieuzasadnionych zarzutów nie- 
mieckiego ministra spraw zagranicz 
nych, lecz równeż wyciąga wnioski z 
poutnych rozmów, prowadzonych ©- 

statnio w szezupłem gronie kilku mo 
carstw, delegaci ZSRR., Polski i Tur- 
cji złożyli dęklaracje. w której zastrze 
gli się przeciwko traktatowaniu, za- 
równo teraz, jak i w przyszłości zagad 
nień rozbrojeniowych w jednej tylko 
grupie mocarstw z pominięciem kon- 
fereneji, 

Delegat polski minister Raczyńsk 
zaznaczył w deklaracji, że rząd polski 
nie może przyłączyć się do tych ustę- 
pów telegramu p. Hendersona, które 
dotyczą programu, znanego delegato 
wi polskiemu w sposób bardzo nie- 
kompletny. Z tego samego powodu de 
legat Polski zastrzega swą opinję w 
stosunku do uwag g charakterze ogól 
nym, które odnoszą się do tego pro- 
gramu, Delegat polski zaznacza, że 

składając tę deklarację nie chce bynaj 
mniej wyrazić, że ma jakiekolwiek ob 
jekeje przeciwko telegramowi, który 
przewodniczący chce wysłać do rządu 
niemieckiego. Innego rodzaju dekla- 
rację złożył delegat Węgier który przy 
pomniał, że jego kraj znajduje się, jeś 
li chodzi o rozbrojenie, w sytuacji 
specjalnej, wynikającej ;z traktatów 
pokojowych. Węgry także domagają 
się równouprawnienia, bynajmniej 
jednak nie solidaryzują się ze stano 
wiskiem Niemiec. 

Zaaprobowany przez komisję tele 
gram został natychmiast wysłany do 
von Neuratha. 

Obrady rozbrojeniowe 
GENEWA. (Pat). Przewodniczący 

Henderson przyjął w dniu 16 b. m. pu. 
blicznie delegację organizacyj paeyfi 
stycznych pod przewodnictwem łorda 

Cecila, Przy tej okazji Cecil wysłosił 
przemówienie, w którem oświadczył, 
że opińja publiczna potępia decyzję 
rządu niemieckiego. Jednocześnie są- 
dzą, że należy kontynuować konferen 
cję i zawrzeć konwencję, która była- 
by otwarta do podpisu wszystkim pań 
stwom, nie wyłączając Niemiec. 

Henderson, odpowiadając, rów- 
nież wypowiedział się za kontynuowa 
niem prae konferencji. W tym samym 
sensie wypowiada się pismo, wystoso 

Echa w Waszyngtonie. 
NOWY YORK. (Pat). Departament 

stanu miał rzekomo polecić Norman» 
wi Dawisowi prowadzenie rozmów w 

sprawie wspólnej akcji jakiej wyma- 
ga powstała obecna sytuacja. W ko- 
łach urzędowych Waszyngtonu usil 
nie podkreślają, że sprawy rozbroje- 
nia w dalszym ciągu żywo interesują 
Stany Zjednoczone. Rząd Stanów Zje- 
dnoczonych ufa, że wspólne wysiłki 
Anglji, Francji, Włoch i Stanów Zje- 
dnoczonych zapewnią pomyślne załut 
wienie tego zagadnienia. 

W prasie sowieckiej. 
MOSKWA. (Pat). Prasa sowiecka 

komentuje z ożywieniem w artyku- 
łach wstępnych wystąpienie Niemiec 
z Ligi Narodów i konferencji rozbro- 
jeniowej. 

„Izwiestja* krwestjonują posuni?- 
cie Niemiec, jako oznakę skrajnego 
zaostrzenia konfliktów międzynarodo 
wych. Wystąpienie Niemiec świadczy 
pozatem o bankructwie Ligi Naro- 
dów. „Prawida* stwierdza, że izolae 
ja Niemiec na terenie międzynarodo- 
wym nigdy nie była jeszcze tak kom 
pletna, jak obecnie i charakteryzuje 
sytuację, jako kryzys Genewy i Wer- 
salu, ale jednocześnie i niemieckiego 
faszyzmu, 

Podobnie charakteryzuje sytuację 
wojskową „Krasnają Zwiezda*. „Za 
Industrjalizacju* zaznacza, że wew- 
nętrzna sytuacia Niemiec nie ułegnie 
poprawie z okazji błazeństwa nowych 
wyborów i, że izolacja międzynarodo 

wa Rzeszy nie zmniejszy się dzięki o- 
puszczeniu Ligi Narodów i wojowni- 
czo - szowiinistycznemu huraganowi 
międzynarodowemu. 

W Czechach. 
PRAGA, (Pat). Oficjalne czeskosło 

'wackie biuro prasowe ogłosiło nastę- 
pującą wiadomość: 

Dziś wieczorem członkowie Komite 
tu Politycznego Rady Ministrów zebra 
li się u premjera Małypetra i wysłu 
<chali jego szczegółowych informacyj 
o wydarzeniach w Genewie oraz vd 
byli z nim konferencję o możliwych 
wynikach obecnej polityki niemiec 

będą kontynuowane. 
wane do forda Cecila przez. delegata 
Stanów Zjednoczonych Normana Davi 
sa. Delegat amerykański oświadcza, 
że ehociaż akcja niemiecka czyni za- 
danie jeszcze trudniejszem, jednak na 
leży uczynić wszystko dla rozwiąza- 
nia problemu rozbrojenia. Również 
wiadomości, nadchodzące z Waszyng 
tonu, pozwalają stwierdzić, że Stany 
Zjednoczone, zgadzając się na kiłku- 
dniowe odroczenie prac konferencji, 
domagają się, by następnie były kon 
tynuowane i są zdecydowane przeciw 
stawić się włoskiej koncepcji odrocze 
nia konferencji rozbrojeniowej bez 0- 
kreślenia dat- zebrania się, 

    

   

kiej. Przeważa spokojna ocena sytu 
acji Świadomość, że pod względem 
wewnętrzno — politycznym nie za 
niedba się niczeg, co zapewni spoks; 
ne życie republice. 

W Anglji. 
LONDYN. (Pat). Dzisiejsza prasa 

amgielską obszernie komentuje wystą 
pienie Hitlera, oceniając akcję Nie- 
miee bardzo rozbieżnie i niejednolicie 
ale spokojne, : : 
TRS ORK OSY OEZYDCNEOSCKE 

Wycieczka dziennikarzy 
polskich do Łotwy. 

WARSZAWA. (Pat). W poniedzia 
łek 16 bm. w nocy wyjechała z War 
szawy do Rygi wycieczka przedstawi 
cieli prasy polskiej. Jest to oficjalna 
rewizyta prasy polskiej w odpowiedzi 
na odwiedziny dzennikarzy łotewskch 
w Polsce. 

W skład naszej wycieczki dzieni 
karskiej wchodzą: naczelny redaktor 
Polskiej Agencji Telegraficznej Mie- 
czysław Obarski, Librach Jan (Wy- 
dział Prasowy M. S. Z.), Czerwiński 
Ludwik (Express Poranny), Gąszew 
ski Jan. (Polska Zbrojna), Obarski 4 
dam (Robotnik), Witwieki Bohdan (Ga 
zeta Polska), Sztrumipf Wojtkiewicz 
Stanisław (Kurjer Warszawski), Syga 
Teofil (Gazeta Warszawska), Dangel 
Feliks (Kurjer Poranny), Winiewicz 
Józef (Dziennik Poznański). Wyciecz 
ce towarzyszy atłache prasowy posel 
stwa łotewskiego w Warszawie p. Pre 
dites. 

Przypisek redakeji. Wiadomość powyższą 

notujemy z wielkim podziwem. Do Łotwy ja 

dą przedstawiciele prasy polskiej w odwie- 

dziny do swoich łotewskich kolegów. Wśród 
jadących znajdujemy nazwiska przedstawi 

cieli pism warszawskich i poznańskieh. Z 

Wilna natomiast — miasta, które z tytułu 

sąsiedztwa najbardziej interesuje się  Łot- 

wą i jej sprawami — niema pośród jadą 

cych nikogo. 

Na masze zapytanie Zarząd Syndykatu 

wyjaśnił, że nie otrzymał zaproszenia do u- 

działu w wycieczce. O iłe nam wiądomo, nie 

otrzymało go również bezpośrednio żadne 

z pism wileńskich. Wółne zostało więc cał- 
kowicie pominięte przez organizatorów wy- 
cieczki, mimo że udział wileńskiej prasy mu 
siał nasuwać się sam przez się, Komuż to 
mogło na tem zależeć, aby z wycieczki dzien 
nikarzy polskieh uczynić wycieczkę dzienni 
'karzy warszawskieh i poznańskich? 

Notujemy ten fakt z tem większem zdzi- 
wieniem, że nie mieliśmy dotąd przykłada 
równie rażącego potraktowania prasy wileń 

skiej przez odpowiednie czynniki warszaw 
skie. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 28,74—28,46, 

Nowy York 6,53 — 6,47; Paryż 34,99 — 34,81; 
Szwajcarja- 173,19 — 172,33; Berlin w bro 
tach prywatnych 212,35. 

Tendencja niejednolita. 
PAPIERY PROCENTOWE: Pożyczka bu- 

dowłana 39,25; 4 proc. dolarowa premjowa 
49,25; Tendencja dlą pożvczek przeważnie u. 
trzymana, dla listów niejednołitą. 

AKCJE: Bank Polski 80. Tendencja nie- 
jednolita. : 

Dolar. w obr. pryw. 6,35 w płaceniu. 
Rubel 4,87. 
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Neurath usprawiedliwia krok swego rządu. 
Przemówienie wobec dziennikarzy zagranicznych. 

BERLIN. (Pat). W poniedziałek 

wieczorem wygłosił minister spraw za 

granicznych Rzeszy von Neurath wo 

bec korespondentów zagranicznych 

dłuższy referat na temat wystąpienia 

Niemiec z konferencji rozbrojeniowej. 

Nawiązując na wstępie do zdania kan 

clerza Rzeszy, że „żadna wojna nie 

może stanowić trwałego stanu dla lu 

dzikości, a żaden pokój nie może być 
uwiecznieniem wojny”, stwierdził mi 

nister, że Niemcy świadomie były do 

tychcżas deklasowane, a sytuacja ta, 

będąca uwiecznieniem dyskryminacji, 

była dla Niemiec nie do zniesienia. 

Mimo zaufania Niemiec do nstytucji 
genewskiej, przekonały się one w 

sobotę, że odmawia się im równoupra 

wnienią w zagadnieniu, mającem dla 

nich najwyższe znaczenie decydują 

cem o ich egzystencji — zagadnieniu 

ich bezpieczeństwa. Z jednej strony 

odebrano Niemcom — zdaniem mini 

stra — w ten sposób możność współ 

pracy w ramach instytucji genewskiej, 

z drugiej zaś strony naruszono myśl 

przewodnią Ligi. 

W dalszym ciągu przypomniał ai 

nister przebieg wypadków w Genewie 

od końca 1924 roku, t. j. od chwili 

przyjęcia Niemiec do Ligi, podkreśla 

jąc, że z jednej strony przyrzekano 

wciąż Niemcom równouprawnienie, z 

drugiej zaś taktyką dyplomatyczną 

spychano ciągle do roli drugorzędne 

go państwa. Wreszcie deklaracja z 11 

grudnia 1932 roku o równouprawnie 

niu oraz plan rozbrojeniowy Mac Do 

nalda zostały przez samych „autorów 

zdezawuowane. Niemcy zostały tem 

zaskoczone. Starania Włoch i Amery 

ki załagodzenia napięcia nie doprowa 

dziły do odprężenia z winy — według 

ministra — innych mocarstw, dążą- 

cych do utworzenia jednolitego fron 

tu antyniemieckiego. 

Następnie bronił się minister przed 

zarzutem stawianym Niemcom jako 
burzycielowi pokoju. Zaprzeczał on 

twierdzeniom sir Simona, że Niemcy 

stawiały wciąż nowe żądania. Niemcy 

godziły się na zmianę systemu swej ar 

mji — mówił minister — uzależnia 

jąc jedynie konieczne uzbrojenie jej 

od zapoznania się z konkretnemi za 

rządzeniami rozbrojeniowemi wyso- 

ko uzbrojonych mocarstw i domaga - 

jąc się naturalnie prawa do nieograni 

czniego posiadania tych broni, kto- 

rych przy szłą konwencja nie zakaaz 
łaby, ani nie ograniczyłaby. 

Nowy projekt Simona, postawiony 

w porozumieniu z Francją i Amery- 

ką, dawał — zdaniem ministra 

możliwość zastosowania kontroli zbro 

jeń jedynie w stosunku do Niemiec i 

„odsuwał rozbrojenia ad calendas grae 

cas. Nie przyznawał on nic Rzeszy, 

gdyż przewidziana w nim koncepcja 

zmiany Reichswehry na milicję o krół 

.koterminowej służbie, nie była konce 

sją dla Niemiec, ale ze strony Niemiec 

wobec mocarstw. 

Zestawiając cyfrę 200,000 dozwolo 

nych Niemcom karabinów z 8 miljo- 

mami francuskimi, nazwał minister 

„wprost hańbą uzasadnianie tej sytu- 

acji przez chęć niedopuszczenia do 

zbrojeń Niemiec. 

Minister z dużym naciskiem odpie 

ra zarzut, że nowe Niemcy grożą poko 

jowi europejskiemu. Niemcy —. zda- 

niem ministra — mimo poważnych 

wątpliwości odczekały ostatnią chwi- 

  

lę, spodziewając się znaleźć w prze- 

mówieniu Simona dużo pojednawczo - 

ści, jednakże napróżno. Decyzja ich 

nie mogła być już dalej odsuwana. 

Minister zakończył swe przemówie 

nie, odpowiadając na pytanie: „I co 

dalej?* Odpowiedź na to pytanie — 

oświadczył minister — nie jest spra 

wą Niemiec, ale sprawą innych mo- 

carstw. Do nich teraz należy głos. — 

Niech konferencja w Genewie pokaże, 

czy potrafi czegoś dokonać. Nasze wy 

stąpienie nie powinno stanąć na prze 

szkodzie w jej pracach, a to dlatego, 

że my jesteśmy rozbrojeni, a również 

i dlatego, że nikt nie może zaprzeczyć 

ogromnej różnicy w stanie uzbroje- 

nia pomiędzy nami a innemi państwa- 

mi. Ci inni nie mają dziś już wpraw- 

dzie możności koncentrowania swych 

  

wysiłków na ponownem rozbrojeniu 

Niemiec, zato należy spodziewać się, 

że staje przed nimi tem jaśniej żąda- 

nie uorozumienia się nad wzajemnem 

rozbrojeniem. Mają oni też przez to 

w swych rękach przyszły los Ligi Na 

rodów, której niezdolność w. przep 

rowadzeniu ogólnego rozbrojenia i us- 

tanowienia równouprawnienia  Nie- 

miec pozbawiała już dla nich wszelkiej 

wartości. Nie przeprowadziła ona 

swego głównego praktycznego celu, a 

mianowicie wykonania art. 8 swych 

postanowień. Wysoko uzbrojone mo- 

carstwa naruszyły przez to jeden z naj 

elementarniejszych obowiązków Ligi. 

Niemcy będą, oczywiście, badać w każ 

dej chwili poważne wnioski rozbroje 

niowe i w dalszym ciągu pozostaną 

przy swem stanowisku porozumiewa 

nia się na podstawie równouprawnie 

nia co do swego przyszłego systemu 

zbrojeń. 

K UR LR ера МОМЕНЕ 

Konwencja londyńska między Polską, 
Rumunią a Z. S. R. R. 

w życie. weszła 

MOSKWA. (Pat). Dnia 16 b. m. po 
seł R. P. Łukasiewicz doręczył w lo- 
kalu komisarjatu ludowego spraw za 
granicznych komisarzowi Litwinowo 
wi dokumenty ratyfikacyjne konwen- 
cji londyńskiej, określające napastni- 

ka. 

Dokumenty ratyfikacyjne rumuń- 
skie, złożone przez ministra Tilułescu 
posłowi sowieckiemu w Warszawie 

Antonowow - Owsiejence, również na 
deszły dziś do Moskwy. 

Dokumenty ratyfikacyjne sowice 
kie także zostały dziś oficajlnie zdepo 
nowane w komisarjacie ludowym 
spraw zagranicznych. Konwencja lon 
dyńska zatem weszła z dniem dzisiej 
szym w życię międzv Polską, Rumun 
ja, a ZSBR., o czem dziś wieczorem 
ukaże się oficjalny komumikat sowie 
cki. 

Šąd w sprawie rozwiązania kartelu cementowego. 
WARSZAKA, (PAT). — W „poniedziałek 

w południe Sąd Kartelowy rozpoczął na jaw 
nem posiedzeniu rozpatrywanie wniosku p. 
kartelu eementoewego. Rozprawie przewodni 
kartelu cementowego. Rozprawie przewodni 
czy sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Gi 
życki. Interesy państwa reprezentuje proku 
rator Piernikarski. Po zreferowaniu sprawy 
przez sędziego referenta, Namitkiewicza zab 
rai głos obrońca adw. Altberg, poczem Sąd 

zarządził przerwę do jutra do godz. 10 rano. 
Jutro w dalszym ciągu przemawiać bę 

dzie adwokat AMberg oraz inni obrońcy, po 
czem zabiorą głos przedstawiciełe Minister 
stwa Przemysłu i Handlu. W czasie ponie 
działkowej rozprawy na sali obecni byli 
przedstawiciele duńskiego, szwedzkiego i nie 
mieekiego przemysłu eementowego, którzy 
przysłuchiwali się przebiegowi rozpraw z 
wiełkiem zainteresowaniem. 

Z widoków starego Rzymu. 

Loża Kawalerów Rodyjskich, później Mal 
tańskich, na forum Trajana. Była to pierw. 

  

Proces o podpalenie. 

- Dymitrow dopuszczony na rozprawę. | 
Dalszejzeznania świadków. 

RK A — ы 
BERLIN, (PAT). — Poniedziałkowa roz- 

prawa w procesie o podpalenie Reichstagu 
toczy się w cbecności oskarżonego Dymitro 
wa, który został znów dopuszczony na salę. 

Jeden z asesorów odczytuje mu sprawoz 
danie z rozpraw, odbytych w czasie jego nie 
obecności. Dymitrow przysłuchuje się, pil 
nie notując. Po sprawozdaniu Dymitrow pro 
si © głos. Przewodniczący przechodzi nad 
tem do porządku. Obrońca Teichert zamie 
nia kilka słów z Dymitrowem, poczem oskar 
żony siada z rezygnacją. 

Nadprokurator, zabierając głos, komuni 
kuje, że otrzymał od członka międzynarodo 
wej komisji śledczej w Londynie Haesa list 
z wyrzutami z powodu kilkakrotnego oświad 
czenia, że członkowie londyńskiej komisji 
śledczej nie zasługują na wiarę i kłamią. — 
Hayes powołuje się tu na sobotnią rozprawę 
berlińską, w czasie której rozpatrywana by 
ła sprawa zeznań jednego ze świadków z 
Londynu, twierdzącego, że krytycznej nocy 
© godz. 23 wynoszono z gmachu Reichstagu 
większą ilość materjałów palnych. Hayes 
wskazuje, że również niemieckie komunikaty 
urzędowe © pożarze zawierały wzmianki 0 
użyciu większej ilości materjałów pałnych. 
Nadprokurator dopatruje sic w tem nielogiez 
ności, zaznaczając, że istnieje różnica mię 
dzy tem, jeśli świadek słysza, iż w urzędo 
wych komunikatach zawarte były wzmianki 
o materjałach palnych, a tem, że sam wi- 
dział, jak je z gmachu wynoszono. Nadproku 
rator kwestjonuje tylko twierdzenie, że świa 

"dek widział, jak wynoszono materjały. Nad 
prokurator 'oświadcza tonem stanowczym, 
że nie ma nie do cofnięcia, 

Skolei przesłuchanych zostaje 2 świad 
ków, z których jeden opisuje swe pierwsze 
obserwacje po wybuchu pożaru, dające szcze 
gółowe objaśnienia © formalnościach t mel 
dunkach podczas wchodzenia obcych do 
parlamentu. Zeznania te nie wnoszą nie 
ciekawszego. Na tem przewodniczący zarzą 
dza półgodzinnną przerwę. ь 

BERLIN, (PAT). — Posiedzenie popołud 
niowe sądu w sprawie o podpalenie Reich 
stagu poświęcone było przesłuchiwaniu sze 

  

- FREULEIN DOKTOR. 
Sztuka — reportaż w czterek odsłonach J. Tepy na Pohulance 

Tak jalk [po wojnie zaistniała moda 
na życiorysy powieściowe, (vies ro- 
mencćes), tak i w teatrze, polubiono 
reportaże, przedstawiające zdarzenia 
znane, opracowane mniej lub więcej 
po literacku. Słaba to literatura, ale 
często dobra publicystyka. I ludzie, 
nienasyceni wrażeń przy czytaniu 4- 
pisów kryminałów w gazetach, nie- 
nasyceni dostatecznie kinem, sk'wapli 
wie biegną na „Sprawę Dreyfusa“, 
mimo, że to takie przebrzmiałe histo- 
rje, idą na „Mam lat 26*, tę kronikę 
życią codziennego, na „Lenina* i „A- 
zefa” i t. p. bujdy na resorach. 

Cała rzecz w tem, czy tak bujda 
jest dobrze zmontowana czy nie? 
Otóż fotomontaż p. Tepy, 23 letniego 
spikera radjostacji lwowskiej, jest do- 
brze zrobiony. Wzorowany na efex- 

, tach scenicznych powszechnie dziś u- 
żywanych , tak że narazie niczem nie 
przypomina, że to pisał Połak, odtwa 
rza niejako syntezę postaci kobiety - 
szpiega, o skomplikowanie psychice, 
postać, która pociągała autorów, ki- 
nonmiistrzów i powieściopisarzy; o wi2- 
le więcej niż szpiega-mężczyzny, cho- 
ciaż takich było tysiące i mieli miljo 

ny przygód. Jak wiemy i epiczna po- 
wieść Struga (Żółty Krzyż) traktuje 
ten temat 'w postaci Ewy Eward. Do- 
piero w ostatnim akcie pokazał autor 
polskie romantyczne i tkliwe upczucia 
ukazując obłąkanie Marji Lesser, za- 
gryzanej przez wyrzuty sumienia; wi- 
dma pomordowanych ofiar; w tym o- 
statnim akcie zachwiała się doskona 
ła budowa postaci i sztuki, bowiem 
rzecz ito szczególna, nie słychać jakoś 
było żeby nawet katówki czerezwy- 
czajki kończyły w domach obłąka- 
nych. Taka już jest potworność natu 
ry ludzkiej, że gdy się krwi nawącha 
przyzwyczaja się do tego i znosi dość 
„łatwo. Cała rzecz by sobie wmówić, 
że to głupstwo, że to tak trzeba. Za- 
bijanie jest, tak samo jak rodzenie, 
„podstawą życia na świecie, tylko pod- 
czas gdy cała przyroda zabija dla oca- 
lenia własnego życia i wyżywienia się, 
jedynie „najwyższa* istota w łańcu 
chu ewolucji, Człowiek, morduje bez 
litości źwierzęta i bliźnich, dla przy- 
jemności i przez chciwość, a gdy raz 
zacznie i wmówi w siebie że to boha- 
tersbwo i piękno, to czyni swą krwa- 
wą robotę bez skrupułów. Wiemy 

regu członków personelu służbowego Reich - 
stagu, Wszyscy oni mieli widzieć van der 
Luebbego, kiedy ten zwiedzał gmach Reich 
stagu. Świadek Schmal widział van der Lueb 
bego krytycznego dnia około godz. 2 po po 
łudniu wpobliżu gmachu. Oskarżony miał na 
sobie zakrótkie palto i zakrótkie spodnie 
Był przytem nieogolony. Podczas konfron 
tacyj poprzednich świadek rozpoznał dokład 
nie van der Luebbego. z 

Przewodniczący zarządza nową koniroa 
tację. Powiarza się scene, z ocieraniem van 

der Luebbemu nosa, poczem przewodnicz 
ey wzywa go do wstania i podniesienia .gło 
wy. Ociągająe się, van der Lucbbe wstaje, 
głowy jednak nie podnosi. Pomimo kiłka 
krotnych pytań przewodniczącego, czy o $. 
2 po południa był wpobliżu Reichstagu, mi 
mo powtórzenia pytania po holendersku 
przez tłumacza, — Luebbe nie daje żadnej 
„odpowiedzi, poczem siada i przyjmuje zwyk 
łą postawę, pochylając się naprzód. 

Świadek Sehmal zeznaje dalej, że słojae 
na przystanku tramwajowym, widział rów 
nież posła Torglera, jak z małą paczką pod 
pachą udawał się do Reichstagu. Świadek 
nie może stwierdzić napewno, czy widział 
Torglera w sobotę, czy też w poniedziałek. 
kiedy to Reiehstag został podpalony. Obroń 
cą Sack wskazuje na rozbieżność zeznań: 

świadka przy różnych przesłuchaniach. -- 
Świadek kwestjenuje przytem dokładność te 
kstu jednego z protokółów, zaznaczając, że 
nie mógł twierdzić, że widział van der Lueb 
bego i Torglerą jednego i tego samego dniu. 
O takiem spotkaniu nie mówił. 

iNastępnie świadek Wenig zeznaje, że wi 
dział na kilka tygodni przed pożarem vau 
der Luebbego wraz z 2 innymi włóczęgami, 
którzy zwiedzali gmach Reichstagu. Później, 
gdy zobaczył fotografję oskaržonėgo, przy- 
pomniał go sobie. Obrońca Saek daje świad 
kowi fotografję, w której jednak świadek 
van der Luebbego nie rozpoznaje. Na pyta 
nie prokuratora Sack wyjaśnia, że jest to 
jedna z 3 fotografij, nadesłanych mu z Lon- 
dynu. Przedstawia ona studenta Perla, o któ 
rym mówiono już w lipcu, że jest bardzo 

" wszyscy, że wszelki pacyfizm to ,,wa- 
chlowanie kuli 

piórkiem. 
I ponieważ prototyp Marji-Anny 

Lesser (istniała bowiem naprawdę). 
przeżył szczęśliwie wojnę, i dama ta 
wygłaszała podobno potem odczyty 
o swych przeżyciach, a umarła naj- 
banalniej z głupiego zapalenia ślepej 
kiszki, bodaj w Ameryce, więc jakoś 
się raczej tłumaczy taka istota w 
kształcie beznamiętnej, solidnej Niem 
ki, robiącej dokładnie, sumiennie swo 
ją potworną robotę, dla ojczyzny | 
przez obowiązek, i dlatego że się u- 
mówiła, obiecała, więc jako człowiek 
solidny, musi to dolkładnie i punktu- 
alnie spełnić, tak jak w innym wymia 
rze dokładnie zrobi knedle i wytrze 
kurze w gabinecie Herr Profesor 
męża. 

Tę stronę obowiązkowości oddał 
autor bardzo dobrze, ale wszczepił w 
swą bohaterkę histerję i morfinoma - 
nję, której może nie miała, ale która 
nadaje polot poezji tej potwornej po- 
staci, Tem trudniejszą stała się ta ro- 
la do zagrania, gdyż trzeba było prze- 
rzucać się nieustannie zról granych 
celowo jako szpieg, do prawdziwego 
cblicza wywiadowczyni sztabu nie- 
mieckiego, które to oblicze też nie by- 
ło zupełną prawdą w tajemniczej po- 
staci Preulein Doktor. 

słonecznej pawiem 

      

sza rezydencja w Rzymie zakonu Mieczowe 
go św. Jana. 

podobny do van der Luebbego. Dwie dalsze 

iotografje, jakie posiada, przedstawiają van 
der Luebbego i zdjęcie, stanowiące fotogra 
ficzne skrzyżowanie fotografij Perla i van 
der Luebbego. Oświadczenie o skrzyżowaniu 
fotografji wzbudza na sałi wesołość. Prze 
słuchiwani byłi jeszcze dwaj woźni, którzy 
służyli za przewodników podczas zwiedza- 
nia Reiehstagu, Obaj zeznają, że widzieli już 
van der Luebbego i po skonfrontowaniach 
z oskarżonym rozpoznają go. Przytem ujaw 
nia się sprzeczność między obecnemi ich zer 
naniami i zeznaniami, zawartemi w proło- 
kóle. 

Świadek Gereke, elektrotechnik, zeznaje 
że spotkał Torglera wraz z posłem Koene- 
nem i sekretarką, gdy wychodzili z Reichsta 
gu. Pomiędzy zeznaniami tego świadka a zez 
naniami oskarżonego Torglera zachodzi pew 
na rozbieżność. Między innemi świadek prze 
czy, jakoby Torgler rozmawiał z portjerem. 
Świadek na zapytanie obrońey Sacka dopu 
Szeza możliwość, że do piwnicy Reichstagu, 
gdzie praeujc jako elektrotechnik, można 
było w jego nieobecności wstawić paczki & 
materjałem pałnym. Na pytanie nadproku- 
ratoóra świadek wyjaśnia, że wejście do pod 
ziemnego korytarza, łączącego Reichstag z 
pałacem prezydenta Reichstagu, zamknięte 
było zwykłym kluczem i mogło być otwarte 
kluczem, jaki posiadał każdy pracownik zat 
rudniony w piwnicąch Reiehstagu. 

Po zeznaniach tego świadka przewodni 
ezący zapowiada na jutro rozpatrzenie kwe 
stji podziemnego korytarza, Na tem rozpra 
wę odroczono. 
BLAST WPORZO WORST S 

Humor. 
PLAMKA NA SŁOŃCU SZCZĘŚCIA. 

— Jakże się powodzi córce pani po za- 
mążpó jściu. 

— Dziękuję, bardzo dobrze. Ma bardzo ład 
ne mieszkanko z ogrodem, miłych sąsiadów, 

dobrą służącą — nie znosi tyłko swojego mę. 
ża — no, ale nie można przecież wszystkiego 
mieć odrazu. (Tit-Bits) 

Historyczną iprawdą jest fakt, że 
wstąpiła do służby jako młodziutka 
16 letnia dziewczyna,'że wykazała gen 
jelne wprost zdolności w swoim fa- 
chu, odwagę nieludzką, pogardę śmier 
ci i umiejętność wkręcania się w ŠTO- 
dowiska wojskowe wprost zdumiewa- 

jące. Piqkność i-młodość były jej w 
tem wielką pomocą, ale w skrócie sce 
nicznym zbyt już łatwo to wszystko 
idzie, zbyt sprzyjają jej okoliczności. 
"Takie jednak ujęcie przebiegu zda- 
rzeń było konieczne, by pokazać jak 
się jej udawało. Bo przecież udawało. 
Razi też cokolwiek brak wytłumacze- 
nia jak Marja Lesser zdołała ujść z 
frontowego okopu francuskiego, gdzie 
się dostała jako angielska sanitarju: : 
ka, a gdzie ją poznaje (po głosie, po 
trzech latach), major belgijski, a ona, 
odstrzeliwując się i mordując w og- 
niu baterji, znika. Tem cały alkt jest 
potworny grozą wojenną i na tej gro 
zie, jak smród gangreny na ranie, 
rośnie akcja szpiegowska, załotność 
i miłosierdzie Freulein Doktor, Sztu- 
kę warig widzieć jeżeli kto ma mocne 
nerwy. Ostatni akt jest rozwlekły, lu- 

menty obłąkanej o wiele za długie, 
operacja wstrzykiwamia morfiny zu- 
pełnie zbyteczna i obrzydliwa. 

Doskonała reżyserja i świetne de- 
koracje, efektowne pomysły. z dspe- 
szami i telefonami w antraktach, ba- 

Bez zmian. 

ESSEN, (PAT). — Wypadki terrcryzowa 
nią i szykanowania Polaków przez hitlerow 
ców zdarzają się w dalszym ciągu. W miej 
scowości Hamborn w Nadrenji, podczas uro 
czystóści w miejscowem kole śpiawaczem 
im. Moniuszki, weszło na salę 12 hitlerew 

eów i peczęło głośno Śpiewać. Muzyce zaka 
zano grać i dwum piewakom zabroniono r9% 
mawiać po polsku. Gdy ci zaprotestowali, 

hitlerowcy rzucili się na nich i poczęli ich 
bić. Jeden z członków stowarzyszenia, który 
chciał przyjść z pomocą napadniętym, zo: 

stał uderzony krzesiem w głowę, odnosząc 
poważne rany. Podczas gdy część hitlerow 
ców biła polskich śpiewaków, inni zerwali 
napis: „Koło śpiewacze im. Moniuszki. Cześć 
pieśni pelskiej!* podarli ten napis i podepta 
li. Jeden z hitlerowców następnie wyjął re 
wolwer i groził, że zastrzeli każdego, kto się 
do niego zbliży. 

Również © pobiciu Polaków przez hitle 
rowców donoszą ze Starych Siołkowie w 
pow. opolskim, gdzie hitierowey w asyście 
żandarmów i policji przybyli do domu Bast 
łomieja Kampy i w bestjalski sposób pobili 
syna Kampy Czesława. Jak przypuszcza pra. 

sa, był to akt zemsty za to, że Czesław Kam 
pą złożył swego czasu w komisji mieszanej 
w Katowicach skargę. Pobitego Kampę żar 
darmi wraz z hitlerowcami aresztowali. 

Jak podaje prasa, I dzielnica Związku 
Polaków podejmuje kroki w sprawie poru 
szonej u prezydenta komisji mieszanej Ca 
łondera, domagając się wypuszczenia na wol 
ność ofiary bestjałstwa hitlerowców. 

—o0(:)0— 

  

Goering.obawla slę. 
PARYŽ. (Pat). „Le Jour“ przynosi wiado- 

mrość, że premjer pruski Goering tak dalece 
obawia się zamachu na swoje życie, że usta 
wicznie zmienia mieszkania. Goering posiada 
dwie sypialnie, jedną w ministerstwie spraw 
wewnętrznych, drugą na Wilhełmstrasse. Na 
wet jego straż przyboczna nie wie nigdy zgó 
ry, w którem mieszkaniu premjer pruski sb 
dzi noc. 

—o(:)0— 

Lwy szukają pożywienia... 
©w stolicy wsch. Afryki. 
NAIROBI, (PAT). — Z powodu niezwyk- 

łej posuchy Iwy, szukające pożywienia, zja 
wiają się często nawet na głównych ulicach 
Nairobi, stolicy Wschodniej Afryki. 

—(:)0— 

   

Odznaczenie aktora. 
WARSZAWA, (PAT). — Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej nadał Ludwikowi Solskie- 
'mu złoty krzyż zasługi za zasługi położone 

na polu pracy scenicznej i rężyserskiej. —- 
Qdnośne zarządzenie ogłasza „Monitor Pol 
ski“ 7 dnia 16 bm. 3 
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Już czas najwyższy 
NABYĆ LOS 

1=е] KLASY 
W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

„LICHTLOS“ 
Wielka 44 Mickiewicza 10 
tel. 4-25 — P. K. O. 81051 —tel. 13-58 

Ciągnięnie już 

POJUTRZE 
L ESTA 

NOWOŠCI WYDAWNICZE. | 
— Problem niemieeki ma ziemiach za- 

chodnich — Zeszyt specjalny kwartalnika 

„Strażniea zachodnia*. Poznań 1933. 

zek Obrony Kresów Zachodnich (co za nie. 

fortunna nazwa!) wydał gruby, 300 -strou 
zeszyt kwartalnika „Sł ażnica Za 

ia“ poświęcony całkowicie Niemcom 
w Połsce. Wydawnictwo jest pomyślane bar- 
dzo wyczerpująco i ma charakter encyklo- 

pedji o mniejszości niemieckiej w Polsce. 

Dla. tudzi interesujących się tym problemem 

książka ta jest doskonałym podręcznikiem, 

zwłaszcza, że ma bardzo przejrzysty u 

opracowań i artykułów. Obejmuje ona w: 

stkie dziedziny życia Niemców w Polsce oraz 
współżycie ich z ludnością połską w wojew. 
zachojdnich i podaje doskonale opracowane 

dane statystyczne. Z pośród 12-tu obszer- 

nych opracowań, poprzedzonych politye 
nym artykułem red. B. Srockiego, Są sz 
gólnie ciekawe: M. K, — Rozwój stosunków 

narodowościo h na ziemiach zachodnich 

w okresie powojennym; Marcin Nadobnik 
—Niemcy w województwach zachodnich w 
świetle spisu ludności z r. 1931; Karol_Gv- 

styński — Zarys 'Historji Politycznej Niem- 

ców 'w wojew. zachodnich po wojnie; Piotr 

Grzegorczyk — Uwagi o prasie niemieckiej 

w Polsce; J. F. — Niemiecka działalność 

kułturalmo-oświatowa na Pomorzu i w 

Wielkopolsce i inne. W końcu książki kro 

nika, daty i fakty, oraz informacje o dz” 

łalności Zw. Obrony Kresów Zach. w © 

lat 10-ciu. Wydawnictwo zapowiada w 

stępnych zeszytach dalsze artykuły, poświę- 

cone zagadnieniu niemiedkiemu w Polsce. 

Odgłosy rocznicy wiedeńskiej 
w Portugalji. 

We wrześniowym numerze bogatej ilu- 
zji lizbońskiej „lwstragao* ukazał się 
uł o odsieczy wiedeńskiej, opisujący 

dującą rolę, jaką w niej odegrał Jan So 
Artykuł ozdobiony jest 8 repfodzike 

jami cbrazów polskich malarzy, portreta. 
mi Sobieskiego i Marji-Kazimiery, widokami 
Wilanowa i odbitką jubileuszowego znacz- 
ka pocztowego. Popularyzację czyńu polskie 

go w w. XVII w Portugalji zawidzięczać ua 
leży niechybnie nowoutworzonemu poselst. 
wu polskiemu w Lizbonie. 
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32 samoloty polskie 
odleciały do Rumunii. 

LWÓW, (PAT). — W dniu 16 paździer 
nika rb. o godz, 9,10 eskadra 52 samolotów 

polskich pod dowództwem szefa departamen 
tu aeronautyki w Min. Spraw Wojsk płk. 
Rayskiego wystartowała z lotniska w Skni 
łowie do Rumunji. W drodże do Bukaresziu 

eskadra zatrzyma się w Jassach celem uzu 
pełnienią zapasów paliwa, Ppoczem  feci 
wprost do Bukaresztu. Startujących lotni- 
ków żegnali przedstawiciele władz wojsko 
wych. 

Lądowanie pod Bukaresztem. 
BUKARECZT, (PAT). — W, dniu 16 bm. 

0 god. 16,30 na lotnisku Pipera pod Bukare 
* sztłem wylądowała eskadra 32 samolotów pol 

skich. Lotników polhkich powitał szef szta 
bu głównego gen. Lazżreseu, poseł R. P. Arci 

szewski, wielu. przedstawicieli wojskowości 

i tłumy publiczności. 
Przed wylądowaniem aeroplany w szyku 

trójkowym okrążyły miasto, Lotniey połsey 
pozostanąw Bukareszcie dwa dni. 

  

"Wyrok w sprawie zajść w Nockowej. 
TARNÓW, (PAT). — Trybunał sądzący 

39 włościan, oskarżonych © branie udziału, 
w dniu 20 czerwca rb. w zajściach w Nocko 
wej, zakończonych krwawem starciem z po 
licją, ogłosił w dniu 16 bm. po południu 
wyrok, mecą którego oskarżony Ferdynand 

Kiciński skazany został na mocy art. 164 
$ 2, 129 K. K., jak i $ 47 rozp. Prezydenta 
Rzeczypospolitej © broni, — па dwa lata wię 
zienia. Trzech oskarżonych na mocy art. 
164 $ 2 i art. 129 K. K, otrzymało kary: J6 
zef Kozioł i Andrzej Toś — po 10 miesięcy 
więzienia, Jan Worek — 8 m. w., dalej Piotr 
Kozioł na mocy art, 164 i 131 K. K. — 10 m. 

  

jecznie nastrojowy gabinet be: uńskie 
go sztabu generalnego, sprawiły, że 
widowisko Freulein Doktor ztliczyć 
trzeba do najbardziej udanych w te- 
atrze na Pohulamce. Grane też było 
naogół z należytą naturalności i pra- 

widą. : 
W sztuce są tylko dwie roie kobie- 

ce: bohaterki i pielęgniarki (p. Jasiń- 
ska, która jak zwykle zabarwiła swą 
rolę dobrym komizmem), Marję Las- 
ser grała p. Skrzydłowska;.powierz- 
chownością odpowiadała zupełnie ża 
daniu, i doskonale grała w epizodach, 
kiedy musi być kolejno: córeczką де- 
nerała, studjującą sztukę w akademji 
w Bruxelli, pomywaczką w biurze wy 
wiadowczem w Paryżu, angielsgą sa- 
nitarjuszką na francuskim froncie. 

W scenach natomiast kiedy miała być 
sobą, chwiała się miejscami na grani- 
cach przesadnego patosu i robiła /a- 

nadto wamjpa z kina. Przytem diacze- 

go zarywała akcentem żydowskim w 

scenie w okopach? Wspaniale wy- 
padł cały akt 4-ty w gabinecie abu, 

zbudowany z doskonałą koncentracją 
i napięciem grozy, z konsekwentnem 
zgęszczeniem znużenia, nacisku okro- 

pności i spotwomnienia działających 

sił, które już nie mogą się cofnąć z raz 
obranej drogi, ani obejrzeć za siebie. 

      

Z pewnością sztuka p. Tepy jest 

więz., Wałenty Szeliga na mocy $ 47 rozp. 

Prezydenta Rzplitej © broni — 1 mies. are- 

sztu. 13 oskarżonych na mocy art. 164 $ 1 

i2 otrzymało kary: Jan Michalski — 7 m 

więz., Ignacy Dziegieł, Henryk Filipek, Kazi 

mierz Pieprzak, Jan Worek, Władysław Cio 

sek, Jan Juchna, Walenty Róg, Walenty Sze 

liga — po 5 miesięcy aresztu Jan Wątroba 

— 4 miesiące aresztu. 20 oskarżonych sąd 
uniewinnił Sąd w motywach oparł się na 
przewodzie sądowym i zastosował łagodny 

wymiar kary z uwagi na to, że oskarżeni 

byli tylko siepem narzędziem w rękach orga 

nizatórów. 

jedną z najlepszych w tego rodza ju 
literaturze, i warto by się autor po- 
starał o przetłumaczenie jej na języki 

obce, powinnaby się podobać w An- 

glji i we Francji, w Niemczech też, b» 

wszak bohaterka mimo. wszystko ma 
cechy pociągające i autor niejako roz- 
grzesza ją w ostatnim akcie z jej czy- 

nów. 
Kilkanaście ról męskich było ode- 

grane bez zarzutu, niepodobna wyli- 
czyć wszystkich, a należałoby, gdyż 
każdy spełnił dokładnie swoje zada- 
nie. Podobno p. Tepa pisze teraz no- 

wą sztukę „Kriiger*, również w typie 

fotomontażu. Może to najlepszy spo- 
sób uczenia historji? Publiczność о- 
kazywała sztuce i wykonawcom duża 
zainteresowania. Hel. Romer. 

P. S. Wielka prośba do Dyrekcji 
Teatrów naszych. Żeby się porozu- 
miały Lutnia z Pohulaniką i nie urzą- 
dzały premjer tego samego dnia. Wil- 
nianie lubią przychodzić gromadą 
(tout Wilno), na premjery i tak jest 
zresztą wszędzie, a teraz rozdwaja się 

  

  

towarzystwo, znajomi rozproszeni, 

teatry niezapełnione. — Wszak to się 

da zrobić. 

—
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Sprawy drogowe na Wileńszczyźnie. 
DROGA POSTAWY—MIADZIOŁ. 

W powiecie postawskim odczuwa- 
ło się brak dobrej drogi, któraby łą- 
czyła dwa ważne dla życia <powiatu 
miasteczka Postawy—Miadzioł. 

W bieżącym roku został już szcze- 
gółowo opracowany płan budowy 
drogi wojewódzkiej między temi mia- 
steczkami i przystąpiono do robót. 

Budowa drogi rozpoczęta. została 
na odcinku najcięższym do przebycia, 
—koło Postaw. 

NOWY MOST PRZE WILJĘ 
W ŻODZISZKACH. 

W powiecie wilejskim ukończono 
budowę nowego mostu drewnianego 
przez Wilję w m. Żodziszkach. 

Prace tnwają jeszcze nad ukończ?- 
niem dojazdów 'do mostu 'przez duży 
wał z jednej strony j przez wykop w 
drugiej. Obie te nierówności terenu 
są niwielowane. 

Most został wybudowany przez 
władze powiatowe przy poparciu kre- 

dytowem Funduszu Pracy. 

ROBOTY W POW. OSZMIAŃSKIM. 

Władze powiatu oszmiańskiego, 
przy poparciu Funduszu Pracy, ener- 
gicznie porządkują swoje drogi. 

Na całej, długości szosy Oszmiana 
—Żuprany, która jest b. ważną ar- 

    

terją komunikacyjną dla życia powia- 
tu, pogrubia się nawierzchnię. 

Gruntownej renowacji ulegają tak 
że najgorsze odcinki drogi Oszmiana 
—Holszany—Bohdanów. W roku bie- 
żącym będą naprawione (część robót 
wykonano już) odcinki, które wobec 
swego stanu są przeszkodą dla nor- 
malnego ruchu drogowego. Szosa ta 

jest stale b. ożywiona ze względu na 
komunikację autobusową, łączącą 
Wołożyn przez Oszmianę z Wilnem. 

ROBOTY W POW. ŚWIĘCIAŃSKIWM. 
Władze (powiatu święciańskiego 

rozpoczęły roboty drogowe na odcin: 
kach Święciany — Łyntupy — Kur- 
kule. 

Wzmacniane są narazie najbar- 
dziej ciężkie do przejazdu części ist- 
niejącej drogi. 

WZOROWA DROGA ŻWIROWA 
JASZUNY—TURGIELE. 

Na' zorganizowanych w roku bie- 
żącym kursach dozorców drogowych 
w powiecie wileńsko-trockim odby- 
wały się ćwiczenia praktyczne, któ- 
rych rezultatem jest wzorowa dla 
wszystkich robót mw województwie 
szosa źwirową Jaszuny—Turgiele — 
długości 12 kilometrów. Szosę tę wy- 
konali wyłącznie 'własnemi siłami do- 
zorcy drogowi, przybyli na kursa 7 
całego województwa. (h) 

    

Samobójstwo psychicznie chorego. 
Wczoraj około godziny 6 nad ranem, 

przechodnie udający się ze wsi Kropiwnica 
do miasta, przechodząc wpobliżu sadzawki 
kolejowej, położonej niedałeke Żelaznej 
Chatki tuż przy torze kolejowym, zauważy 
li jak jakiś nieznany osobnik rzucił się nag 
le do sadzawki i więcej już nie wypłynał. 
Zarządzono niezwłocznie akcję ratunkową w 
wyniku której wydobyło zwłoki topielca. 

Policja ustaliła, iż samobójcą jest nieja 
ki Szloma Bernsziejn, zam. przy ul. Beliny 
11, łat 28, 

Jak wynika z przeprowadzonego dociio 

  

dzenia Bernsztejn naskutek nieszczęśliwej 
miłości zdradzał ostatnio oznaki choroby u 
mysłowej. Rodzina jego wiedziała o tem, iż 
ncsi się on z zamiarem samobójczym, wobec 
czego przebywał on stale pod ścisłą obserwa 
«ją krewnych. Fatalnego dnia udało się mu 
nad ranem niepostrzeżenie zemknąć z domu 
pcczem udał się on do sudzawki kolejowej 
i utopił się. 

Zwłeki samobójcy k polecenia prokura 
tury przewieziono do kostnicy przy szpitału 
św. Jakóba. (e) 

Pociąg najechał na ucznia. 
Na stacji Wołkowysk — Miasto pod po 

eiąg osobowy dostał się uczeń szkoły pow 
szechnej St. Kurzawecki który odniósł cięż 
kie pokaleczenia. Odwieziono go w stanie 

„ciężkim do szpitala sejmikowego. Jak usta 
lono Kurzawecki dostał się pod pociąg przez 
własną nieostrożność. 

Troki. 
REGATY ŻEGLARSKIE. 

W dniu 15 bm. staraniem Ośrodka WF. 
i PW, Wilno, na czele z kpt. Ostrowskim o 
raz Koło Miłośników Trok z p. Rwikowssą 
i mjr. Krukowskim na czele odbyły się w Trokach regaty żeglarskie połączone z wy 
<cieczką z Wilna. Powyższa impreza była 
zapoczątkowaniem stałego całorocznego ru 
chu turystycznego. Dzięki dobrej organiza 
cji i miłemu nastrojowi pierwsza itego rodza 
ju impreza udała się nadzwyczaj, pom .mo 
niepogody, co daje nadzieję, że w. przysz!2, 
ści ruch świąteczny z Wilna do Trak Wzo- 
że się i ustali. Szczególnie ze względu na to, że przez Kolo Miłośników Trok zabezpiecze 
ue są wygodne noclegi dla kilkunastu csób 
oraz jest nadzieja uruchomienia *scnronisk 
szkolnych na zianę. 

. Regaty były miie urozmaicone dańt:in- 
giem, w czasie którego przygrywały >rkiest- 
ra KOP. oraz towarzyską zabawą. Zorgam 
zowano też bufet i dobre a nie droge obia 
dy. Wyniki regat dały dowód, że żeglar: 
w Trokach pomimo b. ciężkich wau 
(brak łodzi żeglarskich i utrudnieni 
stania z łodzi L. M. i K) pomyślnie 
wija. Z zawodników z Trok 5. 

  

    

  

  

  

     

      

  

glarskiego w Trokach, «któremu przoduje se 
minarjum, 

Dokszyce. : 
X TYDZIEN LOPP. W DOKSZYCACH. 

dał piękne rezultaty, dzięki sprężystej i ener 
giczucj działalności komitetu LOPP z dr. 
Mukowskim na czele, jako prezesem. 

Wbrew pesymistycznym przewidywaniom 
paru jednostek, cz, dochód na obecue 
czasy dał solidną k ę 207 zł. z groszam.. 
Zaznaczyć należy, że zawsze docenia i okazu 
je zrozumienie dla t. p. pożytecznych imprez 
7-mioklasowa pubi. szkoła powszechna w 
Dokszycach, a akademje i odczyty organ'zo 

. wane przez nią ściągają zwykle szerokie ma 
sy ludności z Dokszyc i okolicy. 

Należy się gorące podziękowanie: kiero 
. wniczce szkoły p. Stanisławie Lachowicz». 

  

       

  

  

  

wej, p. Marji Czechowiczównie, p: Łuc; 
Helwigowej, p. Stefanowi Górskiemu i5 

„szefowi Śledziowi i p. Stanisławowi Urban>- 
wi za czynną i gorliwą pracę oraz wszy 
kim tym, którzy przyczynili się do 'powodze 
nia zbiórki LOPP w roku bieżącym. 

Prezes Komitetu p, dr. Mukowski 
szczędził czasu i firudu by należycie uśw 
mić ludność i zapewnić dochód, dobiera. 
odpowiednich ludzi do. współpracy. 

Możodeczno. 
ROZWÓJ ŻYDOWSKIEGO KLUBU MYŚLI 
PAŃSTW. W POW. MOLODECZANSKIM. 

W Lebiedziewie z inicjatywy miejscowego 
społeczeństwa _ zostało zorganizowane Kok 
Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej z 
rządem w następującym składzie: pb. I. Reż 

  

    

    

   
o 

    

    

nicki — prezes S. Szarład — v-prezes, B. Poź 
miak — skarbnik, N. Rabinzon — sekretarz, 
A. Cukierman i M. Gołub — członkowie za. 
rządu. Kandydaci: pp M. Bejneson i L. Cukier 
man. Komisja Rewizyjna: pp. D. Lewinson, 
L. Gryngauz i L Gołub 

W_ wyniku działalności Koła Powiatowego 
w Mołodecznie powstały we wszystkich mia- 

ZE DNIA koła i grwpy organizacyj- 

  

  

"Rzesza. 
ZAWODY STRZELECKIE, 

W Rzeszy pod Wilnem odbyła się koncen 

tracja oddziałów strzeleckich z terenu 3 gmin 
połączona # zawodami strzeleckiemi i sporto. 
wemi. Przybyły oddziały z Pihuciszek, Orze- 
łówki, Bukiszek, Mejszagoły, Rzeszy, Podbro 

dzia i t. d, a pozatem drużyny Policyjnego 

Ktubu sportowego pow. wileńsko _ trokiego, 
i P W. nadleśnictwa Wilno 

Defiladę oddziałów przyjmował komen- 
dant obwodu 6 p. p. Leg. por. Arkadjusz 
Lietz 

W zawodach strzeleckich pierwsze miejsce 

nia 

zajął zespół PKS. Puhar przechodni ufundo. 
wany przez gminę zdobył zespół rzeszański. 

Również zespół rzeszański zajął przed Mej 
szagołą pierwsze miejsce w zawodach sporto 
wych. 
Wiieczorem po rozdaniu nagród odbyło się 

przedstawienie amatorskie Grano sztukę „Sza 
leńcy*, wyreżyserowaną [przez p. Z, Piórko 
wą. D=brą grą wyróżnili się: panie Wrońska 
i Żygiwieczowa oraz panowie Piórko i Ko. 
sewicz. 

Po przedstawieniu tańczono do rana. 

Z pogranicza. 
ŚMIAŁA WYPRAWA Z SOWIETÓW DO 

AMERYKI NA ŁODZI, 

Z Dzisny donoszą iż Dźwiną na teren pols 
ki przedostało się dwóch modzieńców, któ 
rzy z Połocka, przypłynęli małą łódką, włas 
nej tabrykacji. Są to uczniowie jednego 2 
zukładów technicznych sowieckich, Oświad 
czyli ni, że chcieli Dźwiną dostać się do 
Polski, skąd rzekami polskiemi przepłynąć 
do morza, a stamtąd (dostać się do Ameryki, 
gdzie posiadają rzekomo znajomych, 

Podróżników skierownao do dyspozycji 
odnośnych władz. % е 

      

K U R J E R JES KOEON=SPRZR 

Rzemiosło wileńskie 
w poszukiwaniu większego kapitału. 

Rzemiosło wileńskie od pewnego 
czasu zaczęło wykazywąć większą ru- 
chliwość i dążyć do poprawy swego 
bytu w zakresie własnych możliwości. 
Zerwało ze stanem apatji kryzysowej 
i ustawicznem oglądaniem się na po- 
moc z zewnątrz. Rezultąt tych wysił- 
ków, jak dotychczas, nie jest wipraw- 
dzie rewelacyjny, jednak na tle kilku 
ubiegłych lat bezczynności — hb. du- 
ży. Powstały spółdzielnie bednarski 

wysłano pierwsze większe transpor 

ty beczek do piwa do Ameryki — na- 
stępny (przeszło 300 beczek) jest na 
wykończeniu, rozpoczęto eksport wy- 
robów rzeźniczych, zorganizowali się 
szewcy: it. p. To już jest pokaźny do. 
robek: 

Niestety jednak na drodze do szer- 
szej, bardziej owocnej pracy stoi wiel 
ka przeszkoda: brak większego kapi- 
tału. 

Większego kapitału wymaga prze- 
dewszystkiem odbiorca zagraniczny. 
Dając zamówienie na większy kosz- 

  

  

towny transport jakiegoś wyrobu rze | 
kiem pew- 

nej gwarancji materjalnej, że zamó- 
miosła, żąda przedews 

  

wienie to będzie wykonane na czas 
i w myśl zawartej umowy. W: razie 
niedotrzymania tych lub innych wa- 
runków odbiorca chce mieć odszka- 

dowanie w takiej wysokości, w jakiej 
wyraża się jego strata. 

Wileński producent — rzemieślnik 
po pierwsze — nie rozporządza włas- 
nym większym kapitałem, a po dru- 

gie —w razie otrzymania pożyczki 
bałby się odpowiedzialności materjal- 
nej z jednej strony przed odbiorcą, 
a z drugiej przed wierzycielem. Drop-' 
ny warsztat rzemieślniczy nie. może 
się także siłą rzeczy zdobyć na więk- 
szą inicjatywę, 

Powstaje wiec konieczność opar 
cia drobnych warsztatów rzemieśl 
czych o jakąś silną materjalnie orga- 
nizację, któraby mogła dać konkretne 
gwarancje dla odbiorcy. 

Z tych też względów z inicjatywy 

  

  

Izby Rzemieślniczej w Wilnie powstał 
projekt zorganizowania specjalnej 
spółdzielni eksportowej wyrobów rze 
mieślniczych, o czem pokrótce już 
pisaliśmy. 

Spółdzielnia ta miałaby za zada- 
nie zawierać umowy z odbiorcami, da- 
wać gwarancje, rozdzielać wykonanie 
otrzymamego zamówienia między po- 
szczególne warsztaty, wspierać ma- 
terjalnie te warsztaty i żądać od nica 
pumnktualności i rzetelności, stosując 
nawet sankcje karne. 

Oparcie finansowe spółdzielnia u- 
zyskałaby z udziałów swych człon- 
ków. Przy dobrej organizacji, propa- 
gandzie a następnie pracy oparcie t“ 
może przybrać formę b. dużego ka- 
pitału. 

Na terenie wileńskiej Izby Rze- 
mieślniczej istniej 14 tysięcy warsz- 
tatów rzemieślniczych. Przy udziale 
w wysokości 100 zł., przy należeniu 
do spółdzielni 30 proc. warsztatów, 
kapitał spółdzielni wyniósłby 500 ty- 
sięcy złotych. Jest to oczywiście obli- 

czenie teoretyczne. W praktyce mo- 
że być gorzej. Lecz nawet przy jed- 
"nym tysiącu udziałowców — kapitał 
wyniósłby 100: tysięcy złotych. A z 
Sumą tą można już sięgnąć po duże 
"zamówienie, — przy lkalkulacji zaś 
"masowej łatwiej test konkurować z 
cenami innych producentów. 

Nasuwa się teraz pytamie, jakąby 

rolę odegrywało istniejące Biuro €KS- 
portowe przy Izbie Rzemieślniczej. 
Swoją — t. ]. szukałoby odbiorcy, 
spełniałoby rolę nagonki. ` 

. _ Wispółpraca Biura eksportowego i 
projektowanej spółdzielni, opartej o 

7 własny kapitał, mogłaby 
yć duże możliwości dla ekspor 

tu z Ziemi Wileńskiej wyrobów rze- 
_mieślniczych. 

Sprawy powyższe były omawiane 
szczegółowo na wczorajszem plenar 
nem zebraniu Izby Rzemieślniczej 
'Projekt spółdzielni wywołał duże za- 
interesowanie. (h) 

      

  

Paryż w nocy. 

  

Miasta miały niegdyś jedno tylko oblicze 
— to jakie stwarzało Światło dnia. Wiex 
cywilizacji i elektryczności sprawił, że mia 
sta odsłoniły drugie jeszcze oblicze — daw 
niej nieznane — oblicze nocne. Do miast, 
w którem najbardziej to drugie oblicze się 
przeobraża i pięknieje, należy bezwątpienia 

  

iParyż. Władze francuskie w należytem żro 
zumieniu estetyki miasta zaprowadziły nie 
dawno w Paryżu specjalny system oświetle 
nia z ukrytego źródła najpiękniejszych bu 
dynków i placów. Akcja ta prowadzona jest 
dotąd stałe. * 

KURJER SPORTOWY 
7 minut z Naprzodem. 

Protest Wilna został wczoraj w 
Warszawie uwzględniony, Uwzględ- 
niong protest częściowo, bo obie dru 
Зупу rozegrają między sobą mecz 
czwarty z tą różnicą, że „mecz* ten 
trwać będzie tylko 7 minut, a więe 
dogrywka ta ostatecznie zadecyduje 
kto trafi do finału. 

P. Z. P. N. eofnął postanowienie 
Wydziału gier. Krzyk był widocznie 
tak wielki, że doszedł on aż do sumie 
nia p. p. zasiadających przy zielonym 
stoliku. Tutaj z całą satysfakcją pisze 
my, że nastrój wytworzony przez pra 
SĘ. a szezególnie nasz „„Kurjer* zrobił 
swoje. 

Mecz odbędzie się w Warszawie w 
najbliższą niedzielę na stadjonie Legji 

Rzecz oczywista, iż dogrywka ta 
będzie czezą formalnością. Nie potra 
fi ona zmienić wyniku 4:2. 0 

Przez 7 minut trudno jest strzelič 
chociaž jednego goala. Tutaj w dužeį 

mierze zależeć będzie od piłkarzy wi- 
leńskich, którzy pamiętać muszą, że 
czeka ich nadzwyczaj poważny mecz 
finałowy z Polonią. Uwaga więc na 
nogi, bo Naprzód może grać brutal- 
nie i tendencyjnie rozbijać naszych 
piłkarzy. ! 

Mówiąc szczerze, to P. Z. P. N. po- 
stąpił w danym wypadku względnie 
łaskawie, bo w zasadzie musiałby być 
przyznany nam walkower i basta! Ale 
z dwojga złego, lepsze zawsze to niż 
powtórzenie całego meczu, 

Tutaj przypomnieć chcę szczegół 
b. ważny, że dogrywka powinna 0d- 
być się przy 9 graczach Naprzodu, 
gdyż dwóch ich zostało usuniętych z 
boiska. Darowywać tego mie warto! 

Czekajmy więc niedzieli, która po 
żoły kres tej całej niepotrzebnej hi- 
storji wywołanej grą zielonego stoli- 
ka pp. dygnitarzy sportowych z War 
szawy. > 

DEI RNR RSS 

6 znanych iubilerów wileńskich 
pod ciężkim zarzutem. 

We wczorajszym numerze „Kurjera“ do 
nesiliśmy o zuchwałem włamaniu w Lidzie gdzie z mieszkania p. Wileńczyka (a nie 
Wiunika, jak to wezoraj omyłkowo wydru 
kowano) znamego na terenie Lidy przemy- 
słowca, wykradzione biżuterji na ogólną su 
mę przewyższając 6000 zł, Donosilśmy rów 
mież, że wywiadowey wydziału śledczego w 
Lidzie przy wydatnej współpracy wileńskie 
go wydziału śledczego zdołali zatrzymać 
sprawcę kradzieży oraz odnaleźć część skra 
dzionej biżuterj. 

Sprytnym włamywaczem okazał się nie 
jaki Jan Czakoów, zam. ostatnio w Lidzie, 
nienotowany w policji kryminalnej, 

WI czasie badania Czakow przyznał się 
do winy i oświadczył, iż skradzioną biżuter 
ję sprzedał w Wilnie 7 jubilerom, którzy 
przetopili ją na płytki złota. 

Zbadani w tej sprawie jubilerzy, za wy- 
jątkiem jednego nie przyznali się do kupa 

skradzionych rzeczy twierdząc, że Czakow 

zmyślił to, cheqe naprowadzić policję na 
mylny ślad. Przeprowadzona w ich sklepach 
rewizja nie doprowadziła do ujawnienia skra 
dzionych rzeczy. Zachodzi jednak przypusz 
cznie, że rzeczy te zostały przetopione i są 
nie do poznania. Jeden ze wspomnianych ju 
bilerów p. N. lojalnie przyznał się do tege, 
iż nabył skradzione rzeczy od Czakowa, któ 
rego znał jeszcze z przed wojny i nie uwa: 
żał do złodzieja, P. N. zwrócił Wileńj zykowi 
część skradzionych rzeczy, a za resztę lojal 
nie zapłacił. | 

Dalsze dochodzenie w tej sprawie trwa. 
Aresztowany włamywacz przesłany z0- 

stał pod eskortą do Lidy i osadzony w wię 
zieniu. (e). 

REZRAST TTW ERO TEES 

Silna flota powietrzna— 

najlepszą obroną granic 

Ku honorowi stron obu. 

Od p. Janusza Kusocińskiego otrzy 
maliśmy z Warszawy następujące pis 

mo z prośbą o opublikowanie: 

Zastępcy stron w sprawie honoro 
wej pomiędzy p. Redaktorem Jarosła 

wem Niecieckim z Wilna, a p. Redak 

torem Januszem Kusocińskim z War- 

szawy stwierdzają, że sprawa została 

załatwiona ku honorowi obu stron. 

(—) W. Talmont, RR S. Makowski 

(—) E. Foryś, (—) A. Szejnach. 

Warszawa, dn. 9 X 1933 r. 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazynach galantervinvch 

  

Międzynarodowa konferencja 
kolejowa w Moskwie. 

W. pierwszych dniach grudnia r. b. w 
Moskwie odbędzie się konferencja międzyna 
rodowa przy udziale następujących państw: 
Polski, Rosji Sowieckiej, Niemiec, Łotwy, 
Estonji i Finlandji, w sprawie uproszczenia 
czynności urzędowych na stacjach granicx- 
nych pnzy przekazywaniu wagonów towa 
rowych i pasażerskich w ruchu towarowym 
i osobowym. 

W konferencji tej wezmą udział przedsta 
wiciełe władz kolejowych z Warszawy i W*! 
na. 

  

Z Towarzystwa Przy- 
jaciół Nauk w Wilnie. 

W IM kwartale r. b. (lipiec — sierpień — 
wrzesień) na rzecz Bibljoteki T-wia 46 otia 
rodawców złożyło 176 dzieł w 245 tomach 
Dary majwiększe złożyły lub nadesłały na 
wymianę mastępujące osoby oraz inst: je 
naukowe i redakcje czasopism: p. Ławińska 
— 49 М., p. Stamisława Sadowska 35 tr, 

Redakcja „Kwartalnika Historycznego we 
Lwowie nadesłała 32 it. tego czasopisma, —- 
Żydowski Instytul Naukowy w Wilnie — 17 
tt, Bibljoteka Uniwersytecka w Wiilnie — 
12 tt, Michał Brensztejn — 10 tt, Towarzy 
stwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu — 6 tt, 
Muzeum Śląskie w Katowicach — 6 tt. -- 
Dział rękopisów wzbogaciło 7 osób, skłajla 
jąc dary następujące: p. M. Brensziejn (spis 
alfabetyczny nazwisk budowniczych, łapicy 
dów, muratorów., którzy w Polsce pracowali 
lub Polaków na obczyźnie czynnych, Szukie 
wicz Zygmunt (List Teodora Narbutta 1848, 
autograf A. H. Kirkora), p. Marja Umiastow 
ska (Zbiór aktów do sprawy Krożan z «. 
1894), Własilewski Stanisław, uczeń gimnaz 
jum Zygmnuta Augusta w Wilnie (Odezw: 
Rządu Narodowego z dn, 31. 7. 1863 r.), 
(autograf b.-pa Wołonczewskiego z fotograf 
ja) oraz Y. (autograf Fr. Karpińskiego -- 
„Pieśń do Zosi* Pastoreiia) razem 7 ofiaro 
dawców — 7 rękopisów i fascybułów. 

Muzeum T. P. N. w tymże okresie otrzy 
mało od 3 instytucyj i 15 osób prywatnych 
81 prze. lmiotów. Z instytucyj, w charakterze 

depozytów bezterminowych, złożyły: Zarząd 
Funduszu Kultury Narodowej — 10 oryg. 
szkiców architektonicznych $. p. prof. Šių 
nisława Nowakowskiego oraz Dyrekcja Pań 
stwowego Seminarjum Nauczycielskiego in: 
J. Jotejko w Suwałkach — sztandar tegoż 
Seminarjum, zlikwidowanego w r. 198 
Ofiarodawcami są: pp. Seweryn Andrze 
ski (junjor z Włarszawy), art, — mal. M$e 
sław Dobużyński (z Kowna), Eugenja Doia 
bowska (z Powojniszek na Litwie), Marja 
Hryniewiczówna, Konstanty Kochanowski, 
Eugencja Kościałkowska, dr. Stanisław Lo- 
rentz, Erazm Minakowski (z Berdówki w 
pów. lidzkim), dr. Michał Minkiewicz, Wy 
dział III Sądu Okręgowego w Wilnie, Mar 
ja Truszkowska, magr. Janina Umiastowska 
z Żemłosławia, Marja Umiastowska ze Stok, 
Lucjan Uziębiłło, Michalina Zapaśmikowa i 
X. Szczególnie cennemi nabyłkami są prze 
dewszystkiem owe oryginalne szkice archi 
tektoniczne ś. p. Nowakowskiego, zdepono 
wane (przez Fundusz Kultury Narodowej, — 
Wywołują one wielkie zainteresowanie i słu 
sznie ściągają 'większą  liazbę zwiedza ją- 
cych Muzeum, Piękną i już niedostępną dla 
zbieraczy [pamiątką jest — darowana przez 
margr. Umiastawską — kolekcja monet Pań 
stwa Watykańskiego, w pierwszej edycji z 
r. 1929, w diczbie 9, poczynając od 100 lirów 
w złocie a kończąc na cent. z niklu. -- 
Zbiór 21 medali polskich i obcych z XIX w., 
ofiarowanych przez p. Marję Umiastowską 
ze Stok. Bolesne wspomnienie nasuwa widak 

garnka glinianego, w którym otrzymywali 
strawę iżastrzełeni w r. 199 w Dyneburgu 
czterej bojownicy o wolmość Polski: podpor. 
Wacław Pac — Pomarnacki, (por. Wiktor 
Giliński, kurjer z Mińska Felicjan Dyszlonek 
i student krakowski Adam Kopemicki (Zyz 
munt Majewski) iezieni z Wilna 
przez bolszewików pamiętnego dnia 19-g9 
kwietnia 1919 r. Jest to jedyna po nich pa 
miątka, ocalona i przywieziona do Wilna 
przez ich współwięźnia — zakładnika 4. p. 
Kazimierza Stefańskiego. Najwięcej w tym 
czasie przybyło monet, medali i odznak (60). 

Wszystkim łaskawym na rzecz Bibljote 
ki, Archiwum i Muzeum ofiarodawcom, któ 
rzy o biorach T-wa pamiętali — Zarząd T 
P. N. składa niniejszem serdeczne podzięke 
wanie. 

ь 
Mimo 5-tygodniowej przerwy wakacyjnej 

frekwencja w Muzeum w kwartale ub. do 
sięgała 1,466 osób zwiedzających. 

Muzeum T-wa można zwiedzać w niedzie 
le od g. 12 do g. 2 oraz w dni powszedni: 
Za uprzedniem porozumieniem z Biurem (tel. 
14—79). Dla członków T-wa TPN. wsłtęp wol 
ny; osoby ipojedyńcze płacą 50 gr. od oso 
by, wycieczki zaś zbiorowe 20 gr. 

—o(:)0— 

7 ż'cia teatrów ludowych 
W dniu 15 bm. odbyło się w Kuratorjum 

pod przewodnictwem prezesa p E. Stubiedy, 
posiedzenie Zarządu Wileńskiego Związku Te 
atrów i Chórów Ludowych. Przedmiotem ob 
rad było ustalenie programu pracy na ok 
res najbliższy, w którym przewidziano między 
innemi: organizację Konferencji teatralnej w 
Nowogródku dla działaczy z taimtejszego wo- 
jewództwa, organizację trzydniowych Kursów 
i jednoniowych zjazdów reżyserów i kierow 
ników zespołów teatralnych na terenie posz 
czególnych powiatów. Pozatem uchwalono roz 
począć akcję wydawniczą w zakresie repertua 
ru regjonalnego, przyczem w najbliższym cza 
sie zostanie wydane widowisko pt. „Kupała' 
oraz szereg inscenizacyj obrzędów ludowych 
z Wileńszczyzny i rogródczyzny, 

Należy nadmienić że Związek posiada bo- 
gatą szatnię kostjumów teatralnych, znajdują 
cą się pod fachowa opieka członka Zarzadu 
p. J. Adamskiego. Z szatni tej korzystają licz 
ne zespoły miejscowe i prowincjonalne pra. 
cujące w zakresie teatru ludowego i szkolnego pa 

PORADNIA POLSKIEGO 7RZESZ. 
LEKARZY SPECJALISTÓW. 
Garbarska Ne3, tel. Nt6-58. 

Przyjęcia chorych we wszystkich 
specjalnościach: Pracownia bakterjo- 
logiczna, aaalizy, Roentgen, djatermja, 
elektrolecznictwo. Opłata za poradę 
z dniem 15 b. m. została obniżona do 

3 złotych. 
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Jeśli nie... 
„„kupileš sobie jeszcze losu 28 Lotecji 

Państwowej, pozwół, że ci powiem kilka 
słów, gorzkiej, ate niewątpiiwej prawdy! 

Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od 
vili, kiedy rozpocznie się wielka batalja 

szczęścia: Jeszcze tylko kilka dni zostało, 
abyś mógł wziąć udział bezpośredni w I-ej 
klasie na nowozorganizowanej 28  Loterji 
Państwowej. Jeśli tego nie uczynisz, znaj- 
dziesz się w rozprószcnej gromadzie maru- 
derów, podąžających deniwie za pdtężuą 

armją tych, którzy będą walczyć i zwyciężać. 
Nie ulega wątpliwości, że trudno-ci bę- 

dzie nie widzieć i mie wiedzieć o tem wszy. 
stkiem, co się niedługo dziać zacznie. Czy- 
tasz przecież pisma codziennie i będziesz mu 
siał (przez pewien czas oglądać szpalty za- 
pełnione tabelami ciągnienia, Prosta cieka- 

* wość każe ci rzucić okiem chociażby na waż 
niejsze wygrane. I będziesz musiał códzieu- 
nie powitarzać sobie: 

— Do licha! Zmarnowałem dobrą oka- 

  

  

zję!... 

Kiedy dokoła siebie usłyszysz słowa та- 
dowolenia i nadziei, będziesz się czuł tak, 
jak ten, którego wykluczono z dobrej za- 
bawy. A przecież ciebie nikt nie wykluczył, 
ty się sam wykluczyłeś, > 

iNie sądzę tedy, aby było warto zanied. 
bać rzeczy tak prostej i łatwej, jak kupno 
losu, chociażby ćwiartki losu, To prawda, 
że czasu jest już niewieie ale jest go jeszcze 
dosyć, alby załatwić swoją sprawę w najbliż 
szej ikołekturze! 

Zrób to, abyś za kilka dni nie musiał co- 
dziennie sobie powtarzać: 

— Do licha! Zmarnowałem dobrą oka 
zję!... 

R 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

WYSTĘPY 
MARYLI KARWOWSKIEJ 

Dzi Ś 

PIĘKNA HELENA 
operetka w 3 aktach J. Offenbacha. 

Początek o godz 8 m. 15 w. 

RADJO 
WILNO. 

WITOREK, dnia 1? października 1933 r. > 
7,00 — 7,55: Czas, Gimnastyka. Muzyka. 

Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka gosp. 
dom. 11,30: Przegląd prasy. 11,40: Eksport. 
11,45: Kom. pośrednictwa pracy. 11,57: Czas 
12,05: Koncert. 12,30: Dziennik połudn. i 
kom. meteor. 12,3: D. c. koncertu, 15,25: Pro 
gram dzienny. 15,30: Giełda rolnicza, 15,40: 
Koncert dłą młodzieży (płyty). Muzyka pol 
ska. 16,10: Wielcy rówieśnicy: Bach i Hacu 
del (płyty). 16,25: Sknzynka P. K. O. 15,40: 
Kącik językowy. 16,55: I cz. koncertu. 17,28: 
Audycja z cyklu: „Wizyty mikrofonu” -- 
rozmowa z grafikiem wiłeńskim, Jerzym Hop 
penem. 17,45: „W; świetle rampy*. 18,00: 
„Naturalizm i jego podłoże spoleczno—prev 
rodnicze* — odczyt. 18,20: Skrzynka muy 
czna. 18,35: Muzyka z płyt. 19,05: „Wspólna 
ta gospodarcza państw nad Bałtykiem* —- 
odczyt litewski, 19.20: Rozmaitości. 19,2: 
Feljeton aktualny. 19,40: Program na šrodę. 
19,45: Dziennik wieczorny. 20,00: Koncert 
życzeń (płyty). 20,30: Muzyka lekka. 21,00: 
„Henryk Ibsen“ (w związku ze šrodą litera 
cką w dn. 18. 10. br.), 21,15: Koncert muzyki 
litewskiej. 22,15: Sport. 22,25: Muzyka tan. 
23,00: Kom meteor, 23,05: D. c. muzyki tan. 

NOWINKI RADIOWE. 
W! PRACOWNI GRAFIKA, 

O godz. 17,20 przed mikrofonem wileń- 
skim odbędzie się rozmowa z art. — mal 
Jerzym Hoppenem o sztuce graficznej w 
Polsce dawnej i..współczesnej, o rodzajacie 
grafiki (akwaforta, drzeworyt, miedzioryt i 
t. p.). Ta audycja pozwoli zorjentować się 
miłośnikom sztuk plastycznych w zagadnie 
niach twórczości graficznej, ы 

MUZYKA LITEWSKA. 
Dzisiaj we wtorek o godz. 21,15 transmi 

'towany będzie z Warszawy koncert muzyki 
litewskiej w wykonaniu orkiestry Polskiego 
Radja pod dyr. J. Ozimińskiego. W progra 
mie poemat symfoniczny K, Czurlanisa „W 
lecie*, J. Gruodisa — „Jesień” i „Kataryn 
ka". W drugiej części programu muzyka wo 
kaina z płyt. 

AUDYCJE IBSENOWSKIE. 
W związku ze środową audycją literacką, 

którą wypełni słuchowisko p. t.  „Rosmer- 
sholm'* według Henryka Ibsena, dzisiaj o & 
21 mwygtosi pogadankę o twórczości znako 
mitego dramaturga skandynawskiego p. J. 
Kowzan. p 

  

Krwawy taniec. 
Pchnięcie nożem w czasie tanga. 

W niedzielę około godziny 12 w nocy 
8 na sali taicow przy ulicy Miekiewicza 22, 
gdy jeden ze stałych bywaleów tej sali, 21 
letni subjekt sklepowy Edward Makarewicz 
tańczył ze swą damą przy dźwiękach ian- 
ga, zbliżył się do tej tańczącej pary jakiś 
osobnik, który brutalnym ruchem wyrwał 
damę z ramion Makarewicza i tak ją mocno 
pchnął, że upadła. W tym samym momencie 
napastnik błyskawicznym ruchem wydobył 
nóż i zadał nim Makarewiczowi kilka 
pchnięć w brzuch, 

Makarewicz brocząe krwią padł na, podło 
Szy” 

Wypadek rozegrał się z błyskawiczną 
szybkością, przeto nikt z obecnych na saii 

nie zorjentował się co zaszło i napastnik ko 
rzystając z powstałego zamieszania zdołał 
zbiec. г 

Wkrótce na miejsce wypadku przybyła 
karetka pogotowia ratunkowego. Makarewi- 
cza, po udzieleniu pierwszej pomocy, prze- 
wieziono w stanie ciężkim do szpitala św. 
Jakóba. : 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
wykazało, iż napadu na Makarewieza doko- 
nał pewien osobnik znany w „taneklasch* 
pod przezwiskiem „Olka“. 

Co bylo powodem krwawego rozrachun- 
ku nie zostało narazie wyjaśnione, Przypu- 
szezalnie poszło im o „damę”. 

Polieją poszukuje tajemniczego „Olka*, 

Napad w nocy. 
Wczoraj w nocy do polieji zgłosiła się 

Jadwiga Rudzińska (Cedrowa 39) i złożyła 
zameldowanie, iż 15 bm. około godz. 2 w no 
cy, gdy spacerowała z narzeczonym Wacła 
wem Balsewiczem (Prosta 29) na ulicy Ced 
rewej, zbliżyło się do nich dwóch osobników 
zmanych jej z widzenia, a mianowicie Nowi- 
cki (Kozia 9) oraz B. Sienkiewicz. 

Po krótkiej wymianie zdań, jeden z napa 
stujących, Sienkiewicz zarzucił jej na głowę 
płaszez i począł dusić. Drugi zaś Nowicki 
wydobywszy nóż, zadał jej narzeczonemu 
kilka silnych uderzeń w rękę i ramię 

' -Po chwili udało się jej jednak zrzucić 
płaszez z głowy i pednieść ałarm, co zmusiło 
napastników do ucieczki. > 

Na podstawie powyższego zameldowania 
polieja zatrzymała obu sprawców napadu -— 
Nowiekiego i Sienkiewieza, których osadzo 
no w areszcie policyjnym. : 
' „Powody zajšcia nie zostały narazie wyją 
Śnione. Nie ulega jednak wątpliwości, iż tło 
wypadku jest romantyczne. 

Poszkodowany Bałsewicz zwrócił się do 
ambulatorjum pogotowia ratunkowego, gdzie. 
udzielono mu pierwszej pomocy. (e) 
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"5 ===" || Lziś; Wiktora B. 
Wtorek 

  

|| Jutro: Łukasza Ewang. 

17 Wschód słońca — g.6 m. 03 
Pazdziern. Zachód  /.5— g.4 m.41 

Spostrzeżenia Zakładu Metoorologi! U.S.B. 

«w Wilnie z dnia 16/VIII — 1933 roku 

   

Ciśnienie 757 
Temp. średnia + 6 
Temp. najw. + 8 
Temp. najn. + 6 
Opad 8 
Wiatr połudn. — zach. 
Tend. bar. — wzrost 
Uwagi: deszcze. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apie- 
ki: 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau- 
1owska róg Targowej, Szantyra — Legjono- 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Wiloldowa. 
Oraz Mońkowiczu ul. Piłsudskiegw, Jundzi!ła 
— róg Miekiewicza i 3 Maja, Szyrwindta — 
Niemiecka. 

OSOBISTA 
— Pożegnanie dyr. Zapaśnika, Dnia 11 

b. m. odbył się w salonach „George'a* rant. 
którym nauczycielstwo szkół średnich, rodzi 
<e byłych uczniów, koledzy i przyjaciele, że 
gnali ustępującego dyrektora gimnazjum A. 
Mickiewicza, Bronisława Zapaśnika. W ser 
decznej atmosferze były gorąco przyję 
przemówienia mówców, którzy podkreślali 
piękne zasługi dyr. Zapaśnika jako wycho- 
wawcy i działacza ma terenie szkolnictwa 
iak po odzyskaniu Niepodległości jak * w 
czasach miewoli. 

Z przemówień wyróżnić należy mec. 
górskiego, p. Bułhaka oraz przedstaw 
byłych wychowanków gimn. A. Micki 

  

   

  

MIEJSKA 

— POSIEDENIE RADY MIEJSKIEJ. W 
najbliższy czwartek odbędzie się drugie po 
ferjach letnich plenarne posiedzenie Rady 
Miejskiej. Porządek dzienny zawiera cztery 
punkty. Między innemi sprawę kredytów na 
prowadzenie robót wodociągowo - kanaliza 

cyjnych przy skanalizowywaniu i zaopatry- 
waniu w wodę objektów wojskowych. 

Ę LITERACK 4 + 
— 199 Środa Literacka odbędzie się ju. 

tro dnia 18 bm. o godzinie 20,30. Wypełni 
ja odczyt Józefa Jodkowskiego p. 1. „Troja 
nadniemeńska* w którym prelegent opo- 
wie o ostatnich wykopaliskach ma zamka 
królewskim w Grodnie, ilustrując swój refa 
rat przezroczami. Wykopaliska te posiada 
ja ogromne znaczenie dla badań nad prz: 
szłością naszych ziem i wywołały prawdzi- 
wą sensację w sferach maukowych. 

      

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Akademickie Koło Muzyczne podaie 

do wiadomo: członków, że w niedzielę 22 
bm. rozpoczną się próby: sekcja mandoliai 
stów, o godzinie 9,30, sekcja smyczkowa — 
12,00. Próby odbędą się w sali Ogniska A 
kad. ul. Wielka 24. 

  

Z KOLEI 
— Wilno, Białystok i Brześć zaliczono 

do stacyj I klasy. Z polecenia władz kolejn 
wych przystąpiono do iprac przy podziałe 
stacyj kolejowych na klasy. Według tego 
podziału stacje Wilno, Białystok i Brześć 
w Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej zaliczoao 
do klasy I-ej. 

Klasyfikacje stacyj na terenie dyrekcji 
podzielono ma cztery klasy od I—IV. 

— Zamiast stacyj agencje handlowe. -- 
Na podstawie rozporządzenia władz kolajo 
wych niektóre stacje o małym ruchu towa 
rowym i pasażerskim będą przykształcone 
ma agencje handlowe. 

GOSPODARCZA 

— Posiedzenie Centralnej Komisji Przy 
wozowej w Wilnie. Według otrzymanyci 
przez nas z Warszawy wiadomości w najbliż 
szą sobotę dnia 21 bm. posiedzenie Centra! 
nej Komisji» Przywozowej, urzędującej przy 
Min. Przemysłu i Handlm w Warszawie 04 

" będzie się tym razem w Wilnie, W skład 
powyższej Komisji, jak wiadomo, wchodzą 
czołowi pnzedstawiciele ster gospodarczych 
kraju, zaś do jej zakresu działań należy voz 
dział przydzielanych przez Ministerstwo P. i 
H kontygentow pnzywozowych na szereg ar- 
tykułów, których przywóz z zagranicy jest 
normalnie zakazany. 

Członkowie Komisji przy sposobności po 

  

"E. KOBYLINSKA. 

ZLOTE SCHODY. 
— Jakto? Nielegalnie? 

-swioich mieszkań na tych ulicach, 

bytu w Wiilnie zamierzają zapoznać się z 
zabytkami historycznemi i kulturalnemi Wil 
na oraz zwiedzić najciekawsze okolice W:l 
na. Pozatem przewiduje się zwiedzenie niek 
tórych większych zakładów „przemysłowych 
w Wilnie. 

— Pierwsze dowozy lnu na rynek. Z wia 
domości nadeszłych z prowincji iż 
len z tegorocznych zbiorów u А 
czas tylko w rejonie moczeńcowym i czę 
wo w rejonie Hoduciszek i to narazie w nie 

wielkich ilościach. 
Producenci lnu powstrzymują się z dowo- 

zami, licząc na zwyżkę cen które w chwili 

obecnej są i tak doš 
Jakošė Inu, k y dolychczasowe 

badania fachowców, w roku bieżącym jest na 
ogół zadawalniająca, a gdzieniegdzie nawet 
bardzo dobra. 

ię spodziewać, iż w kampanii bie- 
żącej zarówno pod względem ilościowym jak 
i jakościowym włókno lniane będzie górowa. 
ło nad Inem ze zbiorów zeszłorocznych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Kurs ziołarski Związku Pracy Oby- 

waśelskiej Kobiet. Zrzeszenia Wojewódzkie 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w W'l- 
nie, organizuje w dniach od; 20 do 25 paż- 
dziernika rb. Kurs Ziolarski pod kierownict 
wem ip. prof. Muszyńskiego i prof. Straże. 
wicza. & 

Kurs obejmuje naukę suszenia, zbierania 
i rozpoznawania ziół leczniczych. 

Wykłady odbywać się będą w Zakła: 
farmakognozji w kolegium im. Józefa Piłsu 
dskiego (ul. Objazdowa mr. 2) w godzina”a 

od 17-ej do 21-ej. 

   

   

    

    

     

Opłata: za krus wynosi 3 zł., dla Gztoń- 
kiń Związku bezpłatnie. 

Zapisy przyjmuje kancelarja , związku 
ul. Jagiellońska nr. 5——%5 m. 1. 

Ze względu na możliwości rozwojowe 
zielarstwa ma ziemiach naszych, pożądanym 
jest jak najliczniejszy udział w kursie. 

— ZWIĄZEK. PRACY OBYWATELSKIEJ 
KOBIET ORGANIZUJE pod kierownictwem 
p Bronisławy Gawrońskiej chór żeński. 

Zapisy przyjmuje kancelarja Związku (Ja 
giellońska Nr. 315 m. 3) w godzinach od % 
rano do 3 po poł. codziennie. 

— Zarząd Związku Polskiej Młodzieży 
Demokratycznej wzywa członków do bez- 
wizględnego stawienia się w lokalu Związku 
(Zygmuntowska 16) w piątek dnia 20 bm. o 
godz. 19. 

kok * 

Zarząd Zw. 'Polskiej Mł. Dem. podaje da 
wiadomości, iż dyżury w lokalu (Zygmuntow 

ska 16) odbywają się codziennie о@ godz. 17 
do 18 oprócz niedziel i świąt, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ODCZYT: P. T. „OBRONA PREGIWGA 

ZOWA I PRÓBNY ATAK NA WILNO* 
głosi p. dyr. Juljusz Glatman w lokalu Związ 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet (ul. Jagiel. 
lońska Nr. 8-5 m. 3) dziś o godz. 6 wieczorem. 

Przygotowania do uroczy” 
stego obchodu Święta 

Chrystusa - Króla w Wilnie. 

ny program Święta Chrystusa-Kró. 
mie przedstawia się następująco: W 
ęta Chrystusa — iKróla, w niedzie 

lę 29 października, we wszystkich košciolac 
miasta Wilna odbędą się uroczyste nabożeń 
stwa z kazaniami ma temat Święta. Po na- 

bożeństwach w poszczególnych parafjach od 
będą się krótkie akademje ku czci Chrystusa 
Króla, organizowane przez poszczególne 7a 
rządy Parafjalne Akcji Katolickiej m. Wii- 
na. 

Wieczorem o godz. 18 odbędzie się ur.- 
czysta (procesja od Ostrej Bramy na plac 
przed kościołem Serca Jezusowego. Usta! ›- 
no, iż organizacje religijne i społeczne, prag 
nące. wziąć udział w procesji, zbiorą się 
przed Ostrą Bramą ustawiając się w kierun- 

ku ul, Wielkiej i Zamkowej. (Po krótkiem 
nabożeństwie w Ostrej Bramie pochód wy 
ruszy i prźejdzie ulicami: Wielką, Zamko- 
wą, placem Katedralnym, Mickiewicza, Ta 
giellońską, Zawalną, W. Pobulamką i Ar- 
chanielską ina płac przed kościołem Seros 
Jezusowego, 

astępnie „postanowiono zwrócić się do 
najszerszych warstw łudności miasta Wi! 
na aby nietyłko «wzięła jaknajliczniejszy u- 
dział w pochodzie lecz postarała się rów- 
nież o udekorowanie i: oświetlenie okien 

      

     

  

któremi 
procesja będzie przechodzić. 

Jednocześnie ze względu na religijny cza 
ralkter procesji, jąk również ze względu na 
fakt, że będzie ona odbywać się wieczorem, 

postanowiono apelować do wszystkich ucze. 
stników procesji, aby zaopatrzyli się w świ? 
ce celem muświełinienia kaarastem religij 
nego procesji. 

  
  

TEATR I MUZYKA 
—Teatr muzyczny „Lutnia*. „Piękna He 

Jena*. Niezwykle dowcipna i posiadająca ka 
Nosalną dozę aktualności i satyry operetka 
Offenbacha „Piękna Helena** przygotowana 
muzycanie przez M. Kochanowskiego, sceuni 
cznie -zaš przeA Wyrwicz-Wichrowskiego. 
Młodzi słuchacze delektują się pięknem i 
melodjami mistrza Offenbacha, zaś starsi po 

równują wykonanie w „Lutni* z wykona. 
niem widzianem w różnych, przeważnie naj 
lepszych 'teatrach, oddając pierwszeństwo 
„Lutni*. Maryla Karwowska w partji tytu 

łowej, oraz zespół nas h artystów w ro- 
lach Menelausa, Kalchasa, Agamemnona, 
Parysa, Oresta, Achillesa i innych jest na 
wysokości zadania Na specjalną uwagę i 
pochwałę najw: zasługuje balet pod kie 
runkiem Ciesiellskiego, Tego rodzaju produk 
cje widzi się w Wilnie po raz pierwszy. 

—jJasnowłosy Cygan* w Lutni. Reżyser 
Michał Tatrzański zaczął próby sceniczne w 
nowoczesnej, melodyjnej operetki Knopfa 
„Jasnowłosy Cygan, do klórej przygotowa 
nia muzyczne czyni "Kochanowski, który lę 

dzie prowadzić tę operetkę. 
— Teatr miejski — Pohułanka. Dziś, wto 

rek, 17 br. (godz. 8 'wiecz.) teatr miejski gra 
po maz trzeci faktpmoniaż w 6 obrazach J. 
Tepy „Freulein Doktor* z H. Skrzydłowską, 

odtwórczynią roli głównej szpiega miemiec- 
kiego, jako Freaulein Doktor. 

Obsada premjerowa. Reżyserja W, Czen 
gerego. Dekoracje W. Makojnika. Kostjumy 
z 'pracowini Teatru Polskiego w Warszawie. 

— Teatr objazdowy — gra dziś 17 bm 
doskonałą komedję W. Fodora „Sekretarka 
pana prezesa” — w Słonimie, jutro, środa 
18 bm. — w Wołkowysku. 

— Teatr_Kino Rozmaitości — Sala Mie, 
ska, Ostrobramska 5. Dziś, wiorek 17 bm. 
dni mastępnych (pocz, seansów o godzinie 
4-ej przebojowy, arcy 
valier w majnowszej swej kreacji zakocha. 
nego ojca. Publiczność bawi się do łez zo 
kosznymi %kłopotami „ojca-kawałerać, który 
nagle i nieoczekiwanie uc bie rodzi 
cielskie instynkty, które zmien topo- 
gląd pana hrabiego. Na scen 
choć arcynaiwna farsa francuska 
głuchych". 

Fatalne kopnięcie. 
Edward Kossakowski miał wierną przy: 

jaciółkę życia w osobie p. R. Żydówki. W 
ciągu ikilkų lat' poży: pary było zgodne i 

harmonijne, o czem świadczy czterokrotny 
fakt narodzin dziecka. Prawem ojeowstwa 
był oczywiście zawsze obarczany Edward K 
Może dlatego w harmonji dały się odezuć po 
czwartem dziecku przykre zgrzyty. Edward 

K. ł unikać przyjaciółki, Panna R. zaś 
naod : uporczywie prześladowała go ŻĄ- 
daniem, by się wreszcie ożenił, Podobno na 
wet groziła, że zaleje nm oczy witrjolejen:. 

Pewnego dnia panna R. dopadła K. na 
ulicy Kolejowej. 

Ożeń się, ożeń się, bo... 
— Odezep Się... 
K. w pewnej chwili stracił cierpliwość i 

kopnął. Ostry koniec buta trafił w pachwi- 

nę. Panna R. padła zemdłona. K. odwiózł ją 
dorożką do szpitala, gdzie stwierdzono ranę 
i połłuczenie... 

Sprawa oczywiście skończyła się przed 
sądem. 

Panna R. wypowiedziała wszystko, co 
leżało jej na sercu. Między innemi to, że 
pierwsze dziecko znajduje się w przytułku, 
dwoje umarło a czwarte tuła się po ludziach. 

Edward K. nie próbował negować swego 
czynu. 

Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia 
Panna R. wyszła z sądu z miną triumfują 
cą. Włod. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WALKA POLICJANTA Z DWOMA 

AWANTURNIKAMI. 

Onegdaj wieczorem posterunkowy 5 komi 
sarjstu E. Rajkiewicz zatrzymał za awantu 
rowanie się na ulicy dwóch osobników Bory 
rysa Citruna (Majowa 11) oraz Mikołaja Kro 
poitową (Podgórna 18). 

W czasie odprowadzania ich do aresztu 
centralnego zatrzymani rzucili się nagle na 

posterunkowego i zaczęli walić go pięściami 
po głowie. Na alarmujący gwizdek posterun 
kowego nadbiegł mu z pomocą jeszeze jeden 
poliejant przy pomocy którego awanturują- 
cy się osobniey zostali obezwładnieni i od 
prowadzeni do aresztu centralnego., (e). 

BÓJKA NA NOŻE. 
Wezoraj wieczorem w czasie bójki na no 

że, jaka wynikła pomiędzy kiłku osobnika 
mi, został dotkliwie zraniony nożami niejaki 
K. Janczys z zawodu szofer zam. przy ul. 
Stefańskiej 23. 

Rannego opatrzyło pogotowie ratunkowe 
które dało mu skierowanie do szpitala. (e). 

USIŁOWANIE SAMOBÓJSTWA 

22-letnia Radoszowska Marja (Trakt Ba. 
torego 26) zażyła esencji octowej chcąc z nie 
ustalonych powodów pozbyć sio życia. Des 
peratkę odwieziono do szpitala Sawicz w sta 
nie nie budzącym obaw o życie. 

          

     

  

   

      

   

      

   

            

72 dawała się goryczy, płynącej z zawiedzionej miłości... 

Na świecie było dużo niesłychanych zdarzeń i cud- 

nych możliwości, niewarto było się roztkliwiać nad 

jednym cierniem w sercu. Ale teraz, 

go z miłą dziewczyną, z trudnością się tylko powstrzy. 

mał przed porwaniem jej w objęcia. 

gdy los zbliżał 

X UA 3 AR 79 (2820) WA BEN. RR Nr. 2 

  

     

    

    

KRADZIEŻ W BIURZE OSADNIKÓW WOJ prowadzonej u nich rewizji drzewo odnalezi» nej: 4) obłęd inieuleczalny; 5) stwierdzenie 
SKOWYCH. no i zwrócono właścicielowi. dectwo lekarskie pięcioletniej cha 

Onegdaj w nocy nieujawniony narazie Pb + źnej; 6) pijaństwo, narkoman ja 

sprawca przedostał się do biura Związku Z niezamkniętego mieszkania  Cwaja a się przez trzy lata; 7) epiiep 
Osadników Wojskowych, mieszezącego Się  Szmela (Kopanica 12) skradziono bielizny poś *kolmiek chotoRAWeUENYCZYNA RE 

przy ulicy Zygmuntowskiej 16 t skradł stam  cjelowej na 50 złotych. Zawodowa złodziejka ą cierpiał jedno z dwu małżonków yw 
d czasie zawierania małżeństwa; 9) uchylanie 

  

tąd maszynę do pisania wartość i 700 zł. Murawska Anna skradła z miezamkniętego 

Po dokonaniu kradzieży złodziej niesp? mieszkania Janczka Stefana (Młynowa 3) róż 
strzeżony przez nikogo zbiegł. nej garderoby na 30 złotych. Murawską wraz 

Kradzież zauważył nazajutrz członek ; garderobą zatrzymano. 
Zarządu wspomnianego Związku p. Jan Pen 

Reforma rozwodów w Anglii tak, który powiadomił 6 kradzieży policję 

Natychmiast po otwomzeniu sesji heca 

Dechodzenie w toku. (e). 

parlamentowi angielskiemu winiesiony p. 

  

   się; od obowiązków małżeński 
li to prawo będzie y 

enit, około 5 

    
      

  

przez 
mał. 

owem pra- 
„na zasadzie 

       

    

     
żeństw, 

wem, „Bed    

    

KRADZIEŻE.      

    

     
   

Drzewa opałowego na 700 złotych skra-  jekt mowego prawa o rozwodach. Pro ® = = 
dziono z brzegu rzeki Wilji w Zakrecie Milej. ten podaje . masiępujące istotne powody, Dr Krzemiański 
kowskiemu Benjaminowi, mi ńcowi Po- których rozwód może być przeprowadzony ® 
nar. Ustalono, że sprawcami: kradzieży są Za 1) niewierność w małżeństwie; 2) tnzyleinia Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelia      

  

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25 
polscy Józef i Antoni oraz rkiewicz ze. wsi nieobecność jednego z dwojga małżonków; 
Szałtuby, gminy rzeszańskiej. Podczas prze- 3) objawy brutalności fizycznej lub morol- 

„NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ" Uz 
ira stworzony dla każdego narodu i dia każdej publiczności świata. W rol. głównych: czarująca Rollla France 
oraz męski Raimund Cordy. „Niech żyje wolność" — to film, który każdy musi zobaczyć. Nad program: Do- 

datki dźwiękowe. UWAGA: Ceny blietów zniżone: parter III m. 35 gr — II m. 50 gr. 

  

  

DZIŚ film, który 
zbiera laury triumfu 
na całym świecie 

DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY" 7 
Mickiewicza 22, tel. 16-28 

HELIOS 
  

Nieodwołalnie ostatni dzień. Kolosaline powodzenie Nieodwołainie ostatni dzień. 

Dla młodzieży “E KING-KONG [22 tylko o ėsmym 
cudzie świata 

2 lata pracy — 3 miljony kosztów realizacji. Początek o 4-ej 
      

W dziejach kinematografji tego jeszcze nie było! 
  

Jutro Inauguracyjna premjera! i 2-2 
Gwiazda gwiazd! Jedna i jedyna G R E T A G A R B A wpeflikijc: © = „BĘ 

p 66 ле 
JAK MNIE RAGNIESZ > inigi sak 53 "25 

Pirundolia. NSE E 
Nad program: Najnowszc atrakcje. Honor. bilety na premjere nie ważne. Pocz. sean. 4,6, 8i 10.20 

DZIŚ! Emocjon. film, który się ogląda z zapartym oddechem 

P A N|„TAJEMNICA 200% "* KAWALKADA 
  

' , 
OSTATNIE DNI! Reżyserji CASINO |=ETEEE ŚĆ W AUCIE 25 przepiekny f-lm “ Joe Maya   Ceny znacznie zniżone 

RADJO! 
Wyrabiam i instaluję głoś- 
niki do aparatów krysz- 
tałkowych bez lamp. Za 
odbiór czysty i wyrażny 
gwarantuję. Ceny kon- 

kurencyjne. 

WŁ. ŻYLIŃSKI 
Ludwisarka 9, m. 6. 

MIESZKANIE 
do wynajęcic, 5 pókoi, 

odremontowane, 
południowa strona, 

z wygodami. 

Wileńska 25, miesz. 9. 

SKLEP 
do wynajęcia z dwoma 

dużemi oknami i 3-ma po- 

kojami. 

Wileńska 25, miesz. 9. 

72 MIESZKANIA 
po 3 pokoje lub jedno 
6-pokojowe świeżo odre- 
montowane z wszelkiemi 
wygodami i owocowym 
ogrodem — ul. Kalwa- 
ryjska 156 (vis-a-vis ko- 
szar). Inform. na miejscu 
lub ul. Portowa 3, m. 19 

Ceny znacznie zniżone, 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza przetarg publiczny ofertowy na dzień 21 li- 
stone ła 19331 madeptzedźz=cdpadkow, insśeli ob. 
szlachetnych, starych ram wagonowych wąskotor., 
wózków wąskotorowych, latarek ściennych wagono- 
wych świecowych i różnych odpadków jutowych,. 
skórzanych, kożuchowych i t p. 

Warunki przetargu są do obejrzenia w Wydziale 
Zasobów Dyrekcji 'ul. Słowackiego 14) osobiście (po- 
kój Nr. 38) w godzinach od 12 do 13 lub pocztą po 
zpłotzeriapiGóBydna piśmić. 

Ceny znacznie zniżone. 
  

  

Ostatnie dni sprzedaży losów! 

JUŻ POJUTRZE 

CIĄGNIENIA 1-ej KLASY 
28 zreformowanej 4-ej klasowej Loterji Państw. 

do najszczęśliw- Przeto spieszcie LOS 
po szczęśliwe szej kolektury 

H. MINKOWSKI 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40, Oddz. Freta 5 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną 
pocztą po wpłac. na nasze konto P.K.O. 80.928 

  

  

: r 
Przychodnia Lekarzy Specjalistów 

Wilno, ul. Trocka 9, tei. 609. 
Choroby: wewnętrzne, chirurgiczne, kobiece, ner- 
wowe, oczu, uszu i gardła, skórne, wener,i moczo- 
płciowe. Analizy lekarskie. Gabinet dentystyczny. 

Poradnia dla ciężarnych. 
Otwarta codziennie od gedz. 9 rano do 8 wiecz. 

  

  

  Ogłoszenie. 
Zarząd więzienia w Wilejce powiatowej ogł« | gg 

sza przetarg drogą składania ofert na dostawę pro. 
duktów żywnościowych wartości powyżej 3.000 zło- 
tych, jak to: kartofle, groch biały, kasza gryczana. 
mąka pytlowa-żytnia, śledzie kapusta świeża i sło- 
nina. 

    

KAŻDE OGŁOSZENIE 
УОУ 

najskuteczniejszą pomocą jest tym, E 

Oferty zarząd więzienia w Wilejce powiato- którzy ogłaszają się wyłącznie 
wej przyjmuje w godzinach 11 — 13 od dnia 26 
października r. b., w którym to dniu oferty zosta. 
ną rozpatrzone prżez Komisję Gospodarczą więzie- 
nia w Wilejce. 

Do oferty winien być dołączony Kwit o złoże. < 

niu wadjum w suniie 300 zł. B 
Oferty osób, ubiegających się o dostawę mają 

zawierać: 1) powołanie się na ogłoszenie o przetargu 
2) wyraźne oświadczenie, że oferent poddaje się za. 
sadniczym warunkom przetargu, 3) żądaną cenę pa: 

szczególnych artykułów za jeden kilogram loco wie. 
zienie w Wilejce powiatowej w wałucie polskiej, 4) 
nazwisko i imię i dokładny adres oferenta, 5) każda 

w najpoczytnieiszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
Kiaaaańńa 

Lt Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopiciowe, 

ulica Mickiewicza 4, 

    

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

(na Zwierzyńcu) 
DO SPRZEDANIA. O wa- 

  

  

  

oferta ma być podpisana przez oferemta i złożona w k dowiedzieć się. 
zamkniętej i opieczętowanej kopercie z odpowied- 02 :'а‘:‘%‘_з‘;&о"__в g I aina „Kujda 
nim napisem. O warunkach przetargu i dostawy 0s0- ж 2 Wileńskiego" pod plac. 
by zainteresowane mogą informować się u Przewodni Lekarz-Dentysta Е 

L. Szerzon-Gutman Młoda 
Mickiewicza 22, m. 21, panienka poszukuje pracy 

tel. 19-16. Korony porcel. | W charakterze eksped- 
(Jacet-kron.) Zęby sztucz. | jentki lub bony. Łaskawe 

zgłoszenia do Adm. Kurj. 
Wil. Biskupia 4,lub'tel 9% 

Zdolny 

akwizytor 
poszukuje pracy. 

Oferty do gone Wil.* 

a J. 

    

  

            
  

Ludkę 

Gdzież ten chłopak zginął?... Ach, mój Boże, to jakieś 

nasłanie, czy co? Pan gotów pomyśleć, że tej mło- 

dzieży nie umiem w karbach trzymać, ale doprawdy, 

nie wiem, co im się stało! Nigdy tego nie było. 

                                    

  

—. A nielegalnie! Bo to już sił nie mam czekać 

na ten sąd i na jakąś przyszłość lepszą. 

— A narzeczony? 

— Narzeczony? -— powtórzyła Łudka, — Tak... 

Prawda... Ale ciągle mi się wydaje, że nie jest on pra- 

widziwym człowiekiem. tylko bajką. Prześliczną 

baśnią. 

— Koleżanka go kocha? 

— Bardzo kocham. Ale obawiam się, że niedo- 

brana z nas para.. Zresztą jestem przez polskiego 

Upiora przeklęta... Nie mogę być szczęśliwa. Proszę 

mi prędko powiedzieć, czy mogłabym się przedostać 

do Krakowa i liczyć ma to, że potrafię się tam utrzy- 

Bo muszę koniecznie już odejść. 

- Maleńka... 

Boję się brać na siebie odpowiedzialności, bo przecie 

krok ten byłby dla koleżanki zerwaniem z Rosją 

i rodziną, którą tu pozostamie. Ale mógłbym dopomóc 

w żej sprawie. 
— No więc jak? 

mać. 

— odezwał się Ster poważnie: — 

  

Zmów się przygarnęli do siebie, ale teraz chłopak 

uł doskonale najmilsze ciepło, płynące z jej ciała,.    wy 

Bo jeżeli Ster, uciekając z więzienia, zabiegł na ma- 

nowice — to była w tem wina Ludki. Skryty chłopak 

myśłał o niej oddawna, ale zawsze w jej obeenośc. 

odgryzał się żartem, Jego rycerska natura nie pod- 

  

  
  

— Koleżanka zrobi 'w ten sposób —- mówił spo- 

kojnie. — Odjedzie stąd do Wilna. Będzie czekała 

u ciotki na Antokolu. Domek ten pamiętam dosko- 

nale. Janusz wtajemniczy Bolka. Pewnego dnia ko- 

iežanka zginie z horyzontu. Już my się tem zajmiemy 

Po spakowane uprzednio rzeczy zgłosi się ktoś póź- 

niej. Przyjdą do Krakowa. P. 

Zaszeleściły krzaki i do kryjówki wpadł wzbu- 

rzony Wydra. 

— Tdźże, Ludka, bo mama się zaczyna wściekać. 

Na miłość Boską, co ty wyrabiasz? 

— Ster, skończcie tę rozmowę z Frankiem. Zrób- 

cie to, jeżeli możecie... Ja mam jeszcze od ciotki 50 

rubli. Może wystarczy na drogę?.. Muszę! Chcę też 

zobaczyć „Jego*... Żegnajcie, Ster, dowidzenia!! Niech 

wam dobrze będzie! 

      

* * * 

Nie, w tym domu rzeczywiście trudno było się 

połapać, o eo chodzi. Pani Walecka miała wpaść na 

Ludkę z hałasem, a zamiast tego kazała jej się położyć, 

bo dziewczyna była zupełnie zmieniona. 

— Trzeba było powiedzieć, że ci jest niedobrze, 

a nie uciekać, jak dzika kotka — burczała trochę pani 

domu. — Widzi pan, to było tylko wzruszenie. Bo ten 

dzieciak naprawdę zmuszony jest więcej przeżywać, 

niż inne dziewczyny w jej wieku — usprawiedliwiała 

  

  
  

ROZDZIAŁ XXXVII. 

Pani Walecka obudziła się tego ranka ze ściśnię- 

tem sercem... Kobiety miewają czasami przeczucia 

czyhających na nie przykrości... Znane kąty nie zaj- 

rzały jej w oczy zwyłkłem, wesołym „dzień dobry*', ale 

się niechętnie, nie dopuszczając żadnego po- 

rozumienia... Duży foteł stanął wyzywająco na drodze, 

szafa ziewnęła niedbale i przycięła fałdy szlafroka, 
a mały stolik uderzył ją boleśnie spiczastym rogiem... 

Za spuszczoną roletą ukrył się dzień mglisty — miby 
jesienny — szyby były mętne, a otwierane okno po- 
trąciło liście jaśminu, strącając z nich zimne krople 

na rozgrzane oparem snu ręce... Niebo nad sadem 

było jednolicie szare i mogło być zapowiedzią długo- 

trwałej niepogody... Pani Walecka dziwnie w tej 

chwili zapragnęła widoku słońca. Ociężale usiadła 

przed lustrem, zaplatając włosy, i drgnęła, ujrzawszy 

w srebrnej głębi twarz znużoną, bledszą, niż zwykle, 

i fałdę między czarnemi brwiami... Poczuła się zmę- 

czoma 'i stara i, jak zwykłe w takiej chwili, przelękła 

się o swoje niefrasobliwe dzieci. 

Zerwała się więc z krzesła i, dojrzawszy na ze- 

garze godzinę piątą, udała się przez mały sałonik do 

pokoju syna. Weszła ma palcach, aby go nie zbudzić, 

i stanęła bezradnie, widząc, że łóżko jest gładziutko 

posłane, a na biurku niema zwykł go kawalerskiego 

  

    

  

Drukarnia „ZNI ZNICZ Wilno, Biskupia 4, tel. 3- 40. 
ZĘ 

  
    

se AL wiezienia Dr. GINSBERG 

Wilejka, dnia 7 paździemika 1933 r. choroby skórne, wene 
(-) A. WOJTALIK  podkomisa:» ryczne 1 moczopłciowe 

Naczelnik Wiezienia w Wilejce | Wileńska 3 tel. 567 
od godz. 8—1 1 4—5. 

: Ё Akus 3 
WĘGIEL Górnośląsk. konc. Dr. J. Bernsztein * zerka | 

5 „Progress“ choroby skórne, wenerycz- Maja LakNETÓWA 
ne i moczopłciowe 

poko NI. DEULL EO | | orzymaje ed 14% | alicą Kaznanowa 7, mob 
Z. W. P W. Z.P. Nr. 69. 

zań zi 

10zgardijaszu, wytwarzanego przez rozsypane niedo- 

pałki papierosów, porzucone niedbale książki i pa- 

piery. Wszystko, starannie ułożone wczoraj ręką 

matki, zostało nietknięte... Gdzież tę noc spędził Fra- 
nek?... Gdzie jest wogóle w tej chwili? Pani Walecka 

poczuła, że może stracić cierpliwość... Dzieci z rąk 

jej się wymykają... Są takie duże i tak gorliwie włas- 

nem życiem zajęte... Zawsze lekko drwiące i takie 

trudne do pojęcia... Czy to już dzieci?.. Ale niepokój 

o nie pozostał w sercu matki jednakowo dotkliwy, 

więc teraz załamała ręce w trosce o tego pełnoletnego 

już syna, który nie chce dać matce żadnego miejsca 

w swoich niezawsze uchwytnych sprawach... Może 

Ludka cokołwiek wie o tej nocnej wycieczce? Co wo- 

góle może łączyć jego i tę dziewczynę? Te... polskie 

sprawy? W każdym razie należy temu położyć konie. 

Pani Walecka musiała znów przejść przez swój pokój, 

udając się do sypialni panienek. Tam był słodki pół- 

mrok i cicha biel przytulnych łóżeczek. Na komodzie 

i stolikach stały umiejętnie ułożone bukiety. Roleta 

wydymała się lekko nad oknem, otwariem na ogród 

a w powietrzu czuć było nikły zapach ulubionych per- 

fum Heli. Matka uśmiechnęła się do jej różowego bu- 
ziaka, zagłębionego sennie w poduszkę i rzuciła okiem 

w inną stronę. Spotkała się z szeroko otwartemi oczy- 
ma Ludki, która widocznie czpwała już oddawna:.. 

— Dzień dobry pani — szepnęła. Nie śpię juź. 

ale nie cheę się ruszać, bo Hela nie lubi, gdy się ją 
budzi przedwcześnie. 

— To ehodź*do m 
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Redaktor edpewiedzialny Witold Kiszkis.


