
= Rok X. Mr. 283 (2824), 
NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM 

Wilno, Sobota 21 Października 1933 e. Cena 15 aroszy 

  

KURJER WILENSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2— 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 91, —3!/, ppol. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 12— 1 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane : od godz. 9—3 i 7 —9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4, Telefon 3-40. 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 30 gr., kronika redakc., komunikaty— 

gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

BRAK CHLEBA [rant i Miga stwierdzają bankracwo paklu 4-0 
Konferencja Rozbrojeniowa zostanie odroczóna do wyborów na wsi wileńskiej. 

Podczas kiedy, pod wpływem nad- 

miernej, sezonowej podaży zboża na 

rynku wewnętrznym, powstała rap- 

towna zniżka cen, kiedy odpowiednie 
organizacje gospodarcze czynią usilne 

starania aby na po- 

złomie opłacalnej produkcji warszta- 

tów „rolnych, zmuszeni jesteśmy pod- 

utrzymać ceny 

nieść jeden z najżywotniejszych pro- 

blemów na wsi wileńskiej — brak 

chleba. 

Wiemy dobrze że kwesłja ta nie- 

jest obca i innym województwom, 

jednak na Wileńszczyźnie występuje 

eńa, zwłaszcza w roku bieżącym, z na- 

tężeniem o wiele większem niż gdzie- 

indziej. 

Dlaczego tak jest? Dlaczego ziemia 

ką pra- 

na niej rodzin rolniczych, 

  

wileńska jest gorszą żywicie 

cujących 

aniżeli ziemia innych województw? 

Odpowiedź na to dają warunki gle- 

bowe, klimatyczne i społeczno-gospo- 

darcze. 

Nieurodzajna z natury gleba, krót- 

kie lato, rozdrobnienie gospodarstw, 

szachownicą gruntów, najgorsze w ca 

łej Polsce warunki komunikacyjne, 

niski stopień kultury gospodarczej, 

a wskutek tego ekstensywny sysłem 

gospodarowania i t. p. warunki na 

Wileńszczyźnie z reguły stałe wywie- 

rają swój ujemny wpływ na poziom 

płonów podstawowych roślin upraw- 

nych. Tak nprz. w 1932 r. przeciętny 

plon z 1 ha wynosił: 

zboża ziemn. 

w woj. wileńskiem ia Hd 

» » poznańskiem 173 „ 139 5 

„ Polsce całej przec. 10,2 „ 110, 

Niskie plony Wileńszczyzny ne- 

towane dla róku 'ubiegłego, bardzo 

mało różmią się ód przeciętnej z lat 

1899—1907, wynoszącej dla zboża 

6,2 q z ha, dla ziemników — 90 q 

za ha. Czyli wzrost plonów na Wi- - 

leńszczyźnie z ha w przeciągu ostat- 

nich 25 lat wynosi: dla zboża LASY 

„ dla ziemniaków — 1 q. 

W tym samym  czasię nastąpił 

znacznie większy” przyrost ludności, 

który wywołał pogorszenie się struk- 

tury agrarnej. Rozdrobnienę 

gospodarstw postępuje 

znacznie szybciej aniżeli 

przyrostpłonów. Z 4,1 gospo- 
darsbw na km* przestrzeni w 1906 r., 

rozdrobnienie wzrosło do 6,5 gospo- 

darstw w 1930 r. 

Widzimy więc, że sytuacja gospo- 

darcza wsi wileńskiej, w przeciągu 

„ostatnich 25 lat nie wykazuje polep- 

szenia. Przeciwnie, porównując 'wyso- 

kość plonów i rozdrobnienie gospo- 

darstw — czynników ilustrujących 

zgrubsza sytuację gospodarczą -- 

stwierdzić należałoby pewne pogo r- 

szenie się stanu gospodar- 

<zeg0. A przecież i przed kilkuna- 

wieś nasza dobrobytu nie 

znała: W latach nieurodzaju, które 

dość często nawiedzały wieś, brak 

było podstawowych środków żywno- 

ści — chleba i ziemniaków. (Bardzo 

często w czasie głodu, jak to nieraz 

ma miejsce i obecnie) tysiące rodzin 
rolniczych broniąc się przed straszną 

kięską, zmuszone były brakujące il>- 
ści zboża przy wypieku chleba, uzu- 
pełniać płewami, kwiatami wrzosu. 

korą drzewną i t. d. W tych die) 

kach nie można było mówić o życiu 
lecz o wegetacji. 

  

stu łaty 

wsi, 

Obecnie, 

przeciętne warunki gospodarcze nie 

wykazują poprawy. wie ś stale 

Tok rocznie nie dojada. Sta- 

ły brak chleba ma  Wileńszczyz- 
nie stwierdzają ujemne salda 

bilansu obrotu zbożowego 
jom ąki i, które w latach 

jak już zaznaczyliśmy, 

naprz. 

1928—1931 wynosiły po- 

kaźne liczby roczne: zboża 19.435 tonn 

i mąki 25.627 t. Przy przeliczeniu na 

zboże w ziarnie wynosi to rocznie ra- 

zem około 56.000 tonn. Stanowi 

to przeszło 14 proc. ogólnych rocz- 

nych zbiorów zboża 'w województwie 

wileńskiem. 

przeciętnie 

Tak wygląda przeciętna sytuacja 

lat« W roku bieżącym 

stan jej uległ 

od szeregu 

znacznemu 

Wyjątkowo zimna i 

mokra wiosna, lato i jesień, nie sprzy- 

ро- 

gorszeniu. 

jały wegetacji roślin uprawnych. Już 
na wiosnę bardzo wiele gospodarstw, 

półnoenych powiatach 

jak w 

dziśnieńskim i posławskim, zmuszone 

były znisz wskutek nadmiaru 

wilgoci zasiewy zboża i ziemniaków 

zwłaszcza w 

województwa, brasławskim, 

   
czone, 

zaorać i ponownie obsiać .pola. Wielu 

gospodarzy uczyniło to przy pomocy 

swoich sąsiadów musiało się zadłużyć 

wiełu też musiało ograniczyć swoje 

skromne spożycie. Rolnicy za wszelką 

cenę starali się obsiać pola. Każdy z 

gospodarzy jest głęboko przekonany, 

że tylko o własnych siłach będzie 

mógł przetrwać do przyszłych zbio- 

do lepszego jutra. Rolnik 

oczekiwał pomocy ze. strony państwa 

czy społeczeństwa, tak, jak oczekuje 

i—bez- 

rów, nie 

  

tej pomocy proletarjat miejs 

robotni. 

Nie notowane od wielu lat najgor- 

sze warunki atmosferyczne w okresie 

wegetacyjnym, w roku bieżącym, nic 

pozwóliły spełnić się pokładanej przez 
rolników nadziei na pomyślne plony. 

Bezustanne deszcze, zwłaszcza w ok- 

resie zbiorów owsa, przyczyniły się 

do opóźnienia tych zbiorów conaj- 

mniej o 2 tygodnie. Przytem zbiory 

owsa, zepsutego w czasie wegetacji 

przez rdzę zbożową, następnie, wsku- 

tek nadmiaru wilgoci uległy znisz- 
czeniu około 25 proc. Niepomyślne 

warunki atmosferyczyne przyczyniły 

się również i do spadku plonu ziem- 

niaków, których zbiór tegoroczny 

możną szacować na mniejszy od prze- 
ciginego 0 20 proc. 

Sytuacja powyższa, już teraz na 

jesieni, otwiera smutne horoskopy na 

najbliższą przyszłość. Wieś wileńska, 

wygłodzona przez całe lata, 

bieżącym staje przed zimą z niepo- 

kojącem pytaniem, jak można będzie 

przeżyć, czy przyjdzie kto z pomocą? 
Pytanie bardzo palące nawet pomi- 
mo sezonowej zniżki cen zboża, po- 
mimo _— projektowanych zabiegów 
czynników gospodarczych, w kierun- 

ku znalezienia dróg ujścia nadwyżce 

zboża na rynku wewnętrznym. Nasz 

rolnik, nawet pomimo braku zboża 

na wyżywienie siebie i rodziny, zmu- 
szony koniecznością zdobycia pienię- 

w roku 

dzy, rzuca na targ pewną, chociaż nie- 
znaczną, ilość zboża na jesieni. A 

czyniąc to jpowszechnie powoduje 
gwałtowną zniżkę cen, w rezultacie 
spienięża zboże-przeważ- 
nie pocenach najniższych. 
Lecz kiedy rolnik wyzbędzie się zbo- 
ża ceny znacznie podnoszą się. W 
tem automatyzmie, wielce niepomyśl- 

nego dla rolnictwa zjawiska, tkwi ni- 
czem nie powetowana krzywda. Staje 

się ona rażąca tembardziej, że odby- 

wa się obecnie na tle innego układu 

stosunków w innych gałęziach gos- 
podarczych, w których działanie ta- 

kiego automatyzmu jest planowo u- 
suwane. . 

Dlatego też, pierszym etapem w 
pomocy naszemu rolnictwu, powinno 
być należyte utrzymanie odpo- 
wiednio wysokich cen zbo- 
ża, wokresie sezonowej po- 
daży na rynku wewnętrznym. Usu- 

LONDYN. (Pat). Sir John Simon 
odbył dłuższą rozmowę z ambasada- 

rem francuskim Corbin. 

Rozmowa ta uważana być może {а 
Ko formalne i faktyczne wszczęcie 
przez Wielką Brytanję rozmów dyp!o 
matycznych celem wyjaśnienia — @а)- 
szych posunięć mocarstw. Ambasador 
Corbin z polecenia rządu francuskic- 
go oświadczył Simonowi, że Francja 
uważa za wykluczone zastosowanie 
procedury paktu 4 mocarstw w obec- 
nej sytuacji, pakt ten, w opinji rządu 
francuskiego, upada z chwilą, gdy 
Niemcy wypowiedzisły swe członko- 

stwo w Lidze Narodów. 

Zastrzeżenia Francji spotkać się 
miały iz całkowitem zrozumieniem ze 
strony Simona, który miał oświadczyć 
że rząd brytyjski również nie widział 
możliwości powrotu w obecnych wa- 
runkach do paktu 4-ch, Simon ošwiad 
czyć miał ambasadorowi francuskie - 

mu, że rząd brytyjski pragnąłby wo- 
góle raczej zwiedkać z powzięciem ja- 
kichkolwiek konkretnych decyzyį i 
dlatego proponować będzie ©drocze- 
nie mającej się zebrać w przyszłym 
tygodniu konfcreneji rozbrojeniowej 

na dalsze 3 lub 4 tygodnie aż do cał- 
kowitegg wyjaśnienia sytuacji w 
Niemczech, którego nie należy się spa 
dziewać przed 12 listopada 1933 r. 

Rząd brytyjski stoi na stanowisku, że 
niema narazie naglącej konieczności 
naurszania stanu izolacji, jki Niemcy 
w danej chwili dla siebie obrały. 

    

OPUBLIKOWANIE O: 

Simon miał również įzakomuniko- 
wać ambasadorowi francuskiemu, że 
rząd brytyjski zdecydował podać dziś 
wieczorem do wiadomości prasy ce- 
lem opublikowania jutro w dzienni-' 
kach zestawienie faktów oraz szereg 
dokumentów, jaby ułatwić opinji pu- 

blicznej zorjentowanie się w zagadnie 
niu, wywołanem przez krok niemiec- 

ki. Ogłoszone byłyby jednak tylko te 
dokumenty (których podanie do wia- 
domości publicznej zostało uznane ja 
ko nie mogące nasuwać zastrzeżeń z 
punktu widzenia tajemnicy dyploma- 
tycznej. 

w Niemczech? 
PRZYKRA ROZMOWA. 

Q decyzji opublikowania dokumen 
tów, oświetlających konflikt Niemiec 
z mocarstwami, Simon powiadomił 
także w piątek po południu amhasado 
ra Niemiec. Rozmowa, jaka przy tej 
sposabnošci miała się wywiązać mię 

dzy Simonem a von Hoeschem miała 

być wysoce przykra (dla ambasadora 
niemieckiego, którego zauważono wy 
chodzącego z Foreign Ofiice czerwo 
nego (od wzburzenia. Rozmowa doty 
czyć miała osobistej napaści Neurat- 
ha na Simona, który miał nie ukrywać 
swego oburzenia z racji wystąpienia 
niemieckiego ministra spraw zagra- 

nieznych. 

Usprawiedliwianie swoich decyzyj. 
BERLIN. (Pat). Biuro Conti ogła- 

Szą dziś w związku z dokonaną przez 
rząd Rzeszy notyfikacją o wystąpie 
miu z Ligi Narodów komunikat, w któ 
rym twierdzi, że fakt ten kładzie kres 

wszelkim obiegającym w eGnewie po 
głoskom o niezdecydowanem stano- 
wisku Niemiec. 

,Tłumacząc następnie przyczyny, 
które spowodowały ustąpienia Nie- 
miec komunikat podaje, że jedną * 
nich było ujawnienie na estatniem po 
siedzeniu Ligi chęci szeregu państw 

mieszania się do wewnetrznej polity 
ki niemieckiej, 

Komunikat głosi datcj że „z 
chwilą, gdy Liga. Narodów stała 

się trybuną żydowskich i marksistów 
skich reklamacyj oraz antyfaszystow 
skich meetingów, straciła ona wszel- 
kie prawo do występowania jako orga 
nizacja zbiorowa kulturalnego świata, 
Niemcy nie będą już brały udziału w 
tego rodzaju imprezach masowych, 
które są karykaturą współpracy mię- 
dzynarodowej“. 

Pomnik wielkiemu 
2 ejczykowi. 

  

iRzeżbiarz Beaufils przed swem granito- 
wem dziełem ku czci Arystydesa Brianda: 
Pomnik będzie odsłonięty w Tikeurdin w 

Bretanji. 5 5 

  

Stany Zjednoczone uznaly Sowiety. 
Litwinow uda sie do Waszyngtonu. 

MOSKWA. (Pat). Pomiędzy prezy- 
destem Stanów Zjednoczonych Roose 
veltem a prezesem C.;/K. W. ZSRR Ka- 
lininem nastąpiła dziś wymiana not w 
sprawie uznania Sowietów de iure i 
wszczęcia rokowań, dotyczących na- 
wiązania stosunków dyplomatycznych 
między Stanami Zjednoczonemi i Z. 
S. R. R. (Tekst obu jnot będzie opubliko 
wany w Moskwie w ciągu najbliższych 
kilku godzin. 

Jednocześnie dowiadujemy się, ze 
do Waszyngtonu uda się na rokowa 
nia komisarz Litwinów, przypuszezal 
nie bezpośrednie z Ankary, dokąd wy 
jedzie prawdopodobnie w niedzielę. 

Uznanie Sowietów de iure przez 
Stany Zjednoczone uważane jest w 
Moskwie zą wydarzenie polityczne 

pierwszorzędnej wagi, szczególnie w 
związku z sytuacją na Dalekim Wscho 
dzie, gdzie na skutek zbliżenia sowie- 

Z portu gdyńskiego. 

Por. w Gdyni wprowadza coraz to nowe 
* udoskonałenia techniczne. Oto  iaśmowe 

nie to konieczność spieniężenia więk- 

szej ilości zboża, pozwoli rolnikom 

na większe jego spożycie w obrębie 

własnych gospodarstw. Niemałą rolę 

w akcji nad podniesieniem cen zbo- 

ża może odegrać skup dla po- 

trzeb wojskowych oraz skup 

przez Państwowe Zakłady Przemysło- 

wo-Zbożowe. 

Powinna być też utrzymana i na- 

leżyła cena za ziemniaki, co również 

może być osiągnięte w drodze skupu, 

w danym wypadku, przez Komitet 

Lokalny Funduszu Pracy dla potrzeb 

wyżywienia bezrobotnych. Wielką 
krzywdą byłoby dla rolnictwa Wileń- 
szczyzny, gdyby, zgodnie z krążące- 

mi od kiłku dni pogłoskami, Central- 
ny Komitet Funduszu Pracy nie chciał 
wyasygnować pewnych sum lokalne-   

urządzenie przeładunkowe dla węgla, poż 
walające załadować 600 ton węgla na godz. 

mu komitetowi, na zakup ziemnia- 

ków na cele powyższe na terenie wo- 
jewództwą wileńskiego. 

Następnym etapem pomocy nasze - 

mu rolnietwu może być przy pomocy 
Funduszu Pracy rozrganizowana i od- 
powiednio przeprowadzona akcja 
robót publicznych na wiosnę, 

kiedy brak chleby występuje w całej 

peni. Z pomocy Funduszu Pracy Wi- 
leńszczyzna jest uprawniona skorzy- 

stać nie w mniejszym stopniu aniżeli 
inne województwa, zwłaszcza w tym 
momencie, kiedy na czoło zagadnień 
poza interesem lokalnym, występuje 
interes ogólnopaństwowy, 

wyrażający się w zapobieżeniu ćwen- 
tualnej klęsce głodu na wsi wileń- 
skiej. 

Wieś wileńska, podobnież jak i 

cko - amerykańskiego oczekiwane 
jest powszechnie znaczne odprężenie 
już w najbliższym czasie. 

Pozatem w Moskwie koła amery- 

kańskie twierdzą, że [National Reco- 
very Association przyznać ma Związ- 
kowi Sowieekiemu poważne kredyty 
finansowe i towarowe. 

  

Anglja i St. Zjedn. nie mogą dojść do porozumienia: 
w sprawie długów wojennych. 

LONDYN. (Pat). Prowadzone w 
Waszyngtomiecod 2 tygodni rokowa- 
nia angielsko - amerykańskie w spra 
wie długów wojennych, nie dały de- 
tąd najmniejszych wyników. Różni 
ce są nie do pogodzenia. Ponadto zaś 
warunki gospodarcze, panujące w A 

  

meryee, utrudniają możliwość znale- . 
zienia wspólnej platformy. Prawdopo. 
dobne jest, że rokowania te zostaną 
za parę dni odroczone i Wielka Bry 
tanja znów uiści 15 grudnia zadatek. 
na poczet przypadającej raty. 

  

Pan Prezydent 
|, WARSZAWA. (Pat). Dzisiaj o go- 
dzinie 7,30 wyjechał do Katowic Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej. Na dwor 
cu żegnali p. Prezydenta minister ko- 
munikacji Butkiewicz i przedstawici» 
le władz państwowych z zastępcą Ko- 
misarza Rządu na m- st. Warszawę Oł 

pińskim. - 

KATOWICE. (Pat). Dzisiaj o godz. 
12 m. 20 pociągiem z Warszawy przy 
jechał do Katowic Pan Prezydent Rze 
czypospolitej prof. Ignacy Mościcki w 
towarzystwie szefa gabinetu wojsko- 
wego płk. Głogowskiego i szefa kan- 
celarji cywilnej dr. Hełczyńskiego. Na 
bogato udekorowanym dworcu ocze- 
kiwali „przybycia wy Państwa 
przedstawiciele władz cywilnych z wo 
jewodą .Drem Grażyńskim i wojsko- 
wych z dowódcą OK V gen. Łuczyń- 
skim i gen. d-rem Zającem na czele. 
ks, biskup Adamski, marszałek Sejmu 
Słąskiego Wolny, "prezydent miasta 
Dr. Kocur, starosta katowicki Dr. Sei 
dler, prezes Dyrekcji Kolejowej, pre 
zes Dyrekcji Pocztowej przedstawicie 
le władz, urzędów i szeregu instytucyj 

  

innych wojew. wsch. 

zmosi wiszelki niedostatek, do któr: go 

przyzwyczaiła ją nader skąpa natura. 

W niedostatku tym żyją latami całe 

pokolenia, owocem ich pracy jest 

skąpy kawałek chleba. Ale w pełnie- 

niu obowiązków wobec Państwa wieś 

nasza nie pozostaje w tyle: Jeżeli u- 

dział jej w dochodach państwa jest 
mały, to nie jej to wina. Wymaga 

ona w pierwszej linji pomocy doraź. 

ze stoicyzmem 

  

hej — obrony przed głodem. Ale na- 

rzuca się obok tego problem główny, 

Iktórego rozwiązania %ylko państwo 

może się podjąć. Jest nim naprawa 

strukturyagrarnejkraju— 

jedyny środek podniesienia kultury 

'materjalnej, moralnej i obywatelskiej 

jego mieszkańców. 

Stanisław Symonowicz. 

w Katowicach, 
Po przywitaniu się z p. Wojewodą P- 
Prezydent wyszedł przed dworzec, 
gdzie powiłały Go tłumy publiczności 
wznosząc gromkie okrzyki: „Niech 
žyje“. Pan Prezydent w towarzystwie | 
Wojewody Grażyńskiego odjechał sa 
mochodem do gmachu Województwa, 
gdzie zamieszkał w prywatnych apar 

tamentach Wojewody. Miasto z okazji 
przyjazdu Głowy Państwa udekorowa 
ne zostało flagami o barwach narodo. 
wych. 

Pan Prezydent żwiedza 
Chorzów. 

KATOWICE. (Pat). W dniu dzisiej 
szym przybył do Fabryki Związków 
Azotowych w Chorzowie p. Prezydent 

Rzeczypospolitej i spędził tam całe po 

południe, 3 

» Pan Prezydent, który przed wyba 
rem w roku 1926 był naczelnym dyre 
ktorem tej pierwszej polskiej wytwór 
ni związków azotowych i doprowadził 
ją, zarówno pod względem technicz- 
nym, jak gospodarczym do stanu kwi 

tnącego, ząwsze żywo interesował się 
sprawami fabryki. a specjalnie postę 
pami w dziedzinie techmiki- 

Specjalnąeuwagę poświęcił p. Pre 
zydent nowemu piecowi karbidowe- 
mu, który przed kilku zaledwie dnia 
mi został uruchomiony w związku z 
podjęciem produkcii azotniaku. Wo- 
bec dużych zapasów, jakie posiadała 
fabryka chorzowska, produkcja azoł 
niaku przez półtora roku była wstrzy 
mana. Dopiero obecnie, po zjednocze 
niu obu fabryk związków azotowych 
—w Chorzowie i Mościcach — wobec 
całkowitego prawie opróżnienia skła- 
dów azotniaku w sezonie jesiennym 
r. b. podjęto ha now- produkcję azot 
niaku. Nawóz ten był pierwszym pro 
duktem fabryki chorzowskiej ód chwi 
li przejęcia jej przez prof. Mošcickie 
go w imieniu rządu polskiego od Nie 
miec w r. 1922. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
po zwiedzeniu fabryki wziął udział w 
konferencji Rady Administracyjnej i 
Dyrekcji Przedsiębiorstwa.



PAMIĄTKI 
po Jagiellonach i Wazach 

w Polsce i Szwecji. 
Zapowiedź prof, Morelowskiego, 

który: z Kongresu Hist. Sztuki w Stock 
holmie przywiózł cały zapas „Sensa 
cyj', zgromadziła dużo osób u Bazy: 
ljanów. Istotnie bogaty plon zebrany 
przez p. profesora rzucił nowe Świa- 
tło na stosunki artystyczne między 
Polską Szwecją — Belgją — Ho. 
landją — gdyż wszystkie te kraje 
przedstawiają pewną wspólnotę w 
dziedzinie sztuki malarskiej i płatnerc- 
skiej, w tej ostatniej sięgając i sło 
necznej Italji. 

Ze Szwecją łączyły Polskę wojny 
dynastyczne Wazów za Zygmunta Ill, 
ale przedtem jeszcze małżeństwo Ka- 
tarzyny Jagiellonki, matki jego, z Ja- 
nem III Szwedzkim pretendentem dv 
tronu, z którym ją więzili w pięknym 
zamku Grypsholmskim. Tam się w 
komnacie malowniczej, ale odgrodzo- 
nej od świata grubemi murami, na 
łożu, dziś jeszcze tam stojącem w ni- 
szy, urodził się nasz Zygmunt III w 
1550 r. A rodzice ślub brali w Wilnie 
i dlaiego portrety ich, (odpowiednik 
portretu Katarzyny, tylko en pied, 
posiada Szwecja) znajdują się w uni- 

  

  

  

   

wersytecie, gdzie je już w 1913 r. wy-. 
patrzył prof. Morelowski na najwyż- 
szem piętrze i sfotografował. 

Wszystkie pamiątki polskie, zawie- 
zione do Szwecji wskutek rodzinnych 
stosunków łub te, które się znalazły 
z wojennych rabunsów, mieszczą się 
we wspaniałych zbiorach - zbrojow- 
miach-muzeach: Nordiska i Livrust 
Kummaren. 7 

Tam znajdują się takie osobliwo- 
ści jak pół metra wysoki, a 14 m. dlu- 
gi obraz - taśma, przedstawiający 
wjazd Zygmunta III do Krakowa, je- 
den z najwierniejszych wizerunków 
dworu, dam i rycerzy, precyzyjnie 

wykonanych strojów dygnitarzy. 
zbroi husarskich z końca XVI lub 
pierwszych lat XVII w. Znany uczo- 

ny szwedzki hr. Cedgerotróm ma 0 
„tem opublikować całe dzieła — nas 
interesuje fakt, że odmalowany łąm 
chorąży niesie ten sam sztandar, kto- 
ry jako trofeum zdobyczne wisi w je- 
dnej z sal Nordiska Muzeum: Mamy 
w tej panoramie barwny, wierny ob“ 
raz i najstarszy: husarji, piechoty ła- 
nowej, mieszczaństwa i pary królew- 

skiej. 

W czasie wojen 1660 r. zamek w 
Warszawie z zbrojownią rabowało 
wojsko, przepadło wtedy „udnych 29 
kilka zbroi na męża i rumaka Zyg- 
munta Augusta, stanowiących każda 

* duży majątek, gdyż cyzelowane były 
złotem i niellć (inkrustowane czer- 
mią), a rysunki dawali najwięksi mi- 
strze włoscy. Były ryte i kute, hełmy 
miały wypukłe rzeźby, kute (przez no- 
rymberskich płatnerzy, mających u- 
staloną sławę. Otóż jedna z tych prze. 

pięknych: zbroie, o dziwnym na głowę 
końską chanfrein, o hełmie przedsta - 
wiającym nieżmiernie plastyczną wal 
kę prześlicznie skomponowaną prze: 
Lucia Piccinina zapewne, 
się w zbiorach królewskich w Stock- 
holmie, zaś druga podobna została о- 
fiarowana Iwanowi Grožnemu przez 
króla Batorego z okazji któregoś rozej 
mt i znajdzie się tam w całości. Tar- 
cza od tej zbroi znajduje się w zbio- 
rach Krasińskich w Warszawie. jeden 
z tej rodzimy był w czasie, najazdu 

„ szwedzkiego skarbnikiem koronnym i 
przechował te pamiątkę. 

« W malowniczym zamku  Gryps- 
holm, oblanym wodą, zbudowanym 
w połowie XVI w. przechowują nie- 
jeden ciekawy dla nas przedmiot. 

Wśród 2 tys. portretów, jakie się 
tam ogląda widzimy wizerunek Lud- 

* wika Jagiellończyka i Anny de Froix, 
tarczę, własność Zygmunta Starego, 

'*z wyciskanej skóry z literą S na środ- 
ku, ciekawy wyczyn epoki, kiedy 
wpływy renesansu walczyły ze zni- 

'kającym gotykiem. Dalej wspaniały, 

ikonno, portret Zygmunta III pędzla 
*$nydersa, przyjaciela i poniekąd ucz- 

žnajduje“ 

mia Rubensa, a w tej samej sali en 
wied Jan Kazimierz pędzla gdańszeza- 

nina Szulca, w polskim stroju, co się 
dziwne wydaje, gdyż ten król nosił 
zwykle strój cudzoziemski. 

Jest też i zbroja Władysława IV 

'wywieziona w czasie „Potopu, bar- 
'dzo piękna, ciekawe portrety Dan- 

'kera de Ry, malarza nadwornego na 
szych królów, który pracował i w 
'Wilnie (ale nie malował fresków Św. 
'Kazimierza) i został „tajemniczo za- 
'mordowany w Puszczy Rudnickiej. 
W Stockholmie posiadają tego artysty 
bardzo ozdobne reprezentacyjne po. 
'trety Katarzyny Konstancji Ks- Neu- 
burskiej, córki Zygniunta LI i Cecylii 
"Renaty żony Władysława IV. Wresz 
<ie ciekawy techniką i wyrazem, ma- 
łowany i ryty w marmurze portrel 
słynnej Krystyny, królowei szwedz- 
'kiej, dzieło Polaka, Eliasza Noski. 

W pobieżnej notatce miesposób 
oddać wszystkich zajmujących szcze- 
gółów jakiemi wraz z nazwiskami i 
datami sypał prof. Morelowski, który 
te swoje odwiedziny u naszych pół- 
nocnych sąsiadów wykorzysta z pew- 
nością w obszenmniejszem dziele. Od- 
nalazł bowiem aż 32 portrety polskie 
w tamtejszych zbiorach, a fakt, że 
taki Dankers de Ry albo  Snyder:, 

którego krajobrazy , odnajdujemy w 
gobelinach wileńskich tkanych we 
Francji, byli nam wspólnemi prze 
wspólną dynastję, stanowi tak cieka- 
wą dziedzinę dla badań w tym kierun 
ku, że będą prowadzone w obu kra- 
jach z zamiłowaniem i przy wspólnej 
pomocy. Bowiem prof. Morelowski z 
zachwytem wspomina gościnność i 

      

auprzejmość uczonych szwedzkich i za- 
ciekawienie ogólne gdv wysłuchiwali 
referatu naszego profesora i ujrzeli 
np. wizerunek owego Jana III, które- 
go sami nie posiadają. Tłumacze roz- 
chodzili się wdzięczni za słyszane wia 
domości i liczne fotografje, które o$- 
lądali. H. 4. 
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Proces o podpalenie Reichstagu. 

Oskarżeni w „Księdze brunatnej stają przed sądem jako Świadkowie 
BERLIN, (PAT). — Proces o podpalenie 

Reiehstagu miał dziś wielki dzień. Widow- 
nia, ławy prasowe i miejsca dla świadków 
kyły przepełnione. Rozpatrywany był kom 
pleks spraw, związanych z oskarżeniami za 
wartemi w „brunatnej księdzć*, że miano 

wicie prezydent policji wrocławskiej Heints, 
prezydent policji w Poczdamie hr. Helldort 
i b. porucznik Schulz, wprowadzili do paris 
mentu przez podziemny korytarz kołumnę 
podpalaczy. 

Na wslępie nadprokurator zawiadomił, że 
Heines bawi we Włoszech, skąd nadesłał de 
peszę z zapowiedzią swego przyjazdu na kc 

  

   

„uiee miesiąca. Trybunał zdecydować ma czy 
potrzebne jest zawezwanie Heinesa. 

Świadek hr. Helldori, prezydent policji 
w Poezdamie, zeznaje, że krytycznego dnia 
po południu pracował w biurze, poczem e 
$cdz. 8 wieczór wyszedł do restauracji nu 
kolację. Tam między godz. 830 a 9 zosłał 
saalarmowany telefoniczne o pożarze Reich- 
stagu. Równocześnie , dostrzegł przejeżdżają 
cy eddział straży pożarnej. Świadek wysłał 
na miejsce pożaru swego omendnego, 
Armina; sam zaś udał się do mieszkania, 
gdzie otrzymał meldunek, że obecność jego 
w Reichstagu jest niepotrzebna. Około godz, 
11 wydał polecenie podjęcia aresztowań 
wśród socjalnych demokratów. е 

Oskarżony Torgler zapytuje czy te za- 

rządzenia Helldorf wydał w charakterze u- 
rzędowym, czy też jako komendant sztur 
mówek. Helldorf nia, że działał na wła 
sną cdpowiedzialn 

Dymitrow: „Na jakiej podstawie świadck 
zbrodnicze elementy w państwie rekrutują 

-się wogóle z szeregów marksistów*. 

Helidorf: „Według naszego przekonania 
cze elementy w państwie rekrutują się wo- 
góle z szeregów marksistów*. 

Dymitrów: „Czy świadek w dniu kryty 
cznym zauważył że w związku z podpale 
niem Reichstagu robetniecy organizowali re 
wolucję?* 

Zarówno Helldorf, jak i następni świad 
kowie z jego otoczenia stwierdzają na to py 
tanie, że nic podobnego nie zauważono, 

Na wniosek dr. Sacka nasiępuje kontron 
tacja Helldoria z cskaržonym van der Lucb 
kem. Van der Luebbe przyprowadzony zosta 
je przed stół sędziowski. Idąc, uśmiecha się. 
"Na pytanie, czy uśmiech jego pozostaje w 
związku z pytaniami stawianemi šwiadkowi, 
van der Luebbe zupełnie nie reaguje, zaw 
zięcie „milczy i nie podnosi głowy, jednak 
zmienia się, gdy hr. Helldorf podnosi głos i 
każe mu sojrzeć na siebie i odpawiadać, vnt 
der Luetbe natychmiast podnosi głowę i na 

  

   

Największy szpital na świecie. 
  

  

wyłącznie 
Nowy 

Kolosalny budynek zajęty 
przez urządzenia medyczne posiada 

  

York. Wiznosi rEsst 
Riwer. 

się on w dzielnicy 

POSTRACH POKQUCIA.. 
Czytelniey nasi pamiętają zapewne And- 

rzeja Spadę, legendarnego rozbójnika korsy 
kańskiego, który otoczony atmosferą strachu 
i uwielbiania dla swej „rycerskości* długo 
był nieuchwytny policji, aż znudzony i znie 
chęeony poddał się dobrowolnie. Otóż to, ee 
pisma warszawskie („Kurjer Por, „Polska 
Zbrojna”) przynoszą w korespondencjach z 
Pokucia pozwala nam podnieść głowę... — i 
pod tym względem nie ustępujemy zagranicy. 
Oto na terenie Kołomyi Stanisławowa, Ho 
rodenki grasuje imiennik Spady, Andrzej 
Hrim Czajkowski. Przed kilku laty zorgani 
zował on bandę, która swój rachunek ohcią | 
żyła długim szeregiem poważnych rabunków, 

(a nawet morderstw. Z wielkiemi trudnościa 
mi wytropiono bazę operacyjną bandy i are 
sztowano wszystkieh — prócz herszta... Czaj 
kawski wkrótce wypłynął znów i — z mniej 
szą już „grupką współpragowników' rozpo- 
czął akcję © innym nieco charakterze. 

Warunkiem działalności . - Czajkowskiego 
jest strach. Korespondenci pism pohliskich 
nie piszą © nim. Ludność steroryzowana nie 
ośmielt się wydać, Czajkowski korzysta z te 

go w ten sposób, że w biały dzień zjawia się 
na ulicach. w restauracjach*i in. miejscach 
publicznych i ufny w bezpieczeństwo, płata 
nieraz figle wysokiej klasy. Oto np. „bilans* 
jego poczynań za m-e bież.: — Zaraz po pier 
wszym złożył w nocy wizytę kupeowi Griin 
bergowi, którego zbudził ze snu, przedstawił 
siebie i 3 wspólników, poczem zażądał pie 
niędzy. Gdy nię dano „dobrowolnie* przep 

rowadził rewizję, która przyniosła 80 dol 
am. Włedy Czajkowski się rozsrożył. Zaczał 
opowiadać że jest atamanem czerwonej arm- 

„ji, że lada dzień będą tu straszne rzeczy i t. 
p. aż przerażony Griinberg chcąc go udob 
ruchač zaczął przyznawać się do przekonań 
komunistyczńych... ‹ 

— A to co innego! — zauważył łaskawie 
zbój. Pieniędzy wprawdzie ci nie oddam, . 
ale... — fu panią Griinbergową pocałował w 
„rękę, a jej zdumionego małżonka w ustą, i 
zniknął... A 

W tydzień potem: w nocy — włamanie 
go w restauraeji Mazurka. Przestawil sių, 
ników, rabunek 200 zł. z biurka komornika 
(wszędzie rana znaleziono. listy dziękczyn: 

Wyrok w sprawie kartelu cementowego. 
Minister Przemysłu i Handlu zawiesił 

działalność kartelu cementowego w Polsce 
i wniósł skargę o całkowite jego rozwiąza- 
nie. Decyzja p. ministra opierała się na tem, 
że kartel dla wyeliminowania konkurencji i 
całkowitej swobody w wyznaczaniu cen za 
warł z szeregiem wytwórni cementu umo 
wy, mocą których zrzekają się one za pewną 
rekompensatą prawa produkcji i powierzy 
całkowitą produkcję stworzonej przez siebie 
spółce „Centrocement*, Niezależnie od tego 
kartel zawarł szereg umów miedzynarod.- 
wych, mających chronić go przed przywo 
zem, zabezpieczając sobie w ten sposób mo 
mopol na rynku wewnętrznym. Bezpośred: 
niem mastępstwem 'tego było zbytnie wyśiu 
bowamie cen. Decyzja min. P. i H. zostałń 
zaskarżona przez kartel cementowy. 

Sprawę rozpatrywał sąd kantelowy przy 
Sądzie Najwyższym Była to pierwsza tego ro 
dzaju sprawa w Rolsce, to*też spotkała s'ę 
z ogromnem zainteresowniem. Przez trzy dni 
— czas trwania rozprawy — na sali licznie 
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"0 ATAKACH FATAKU GAZOWYM 
Pierwszy dzień minął w oczekiwa- 

niu. Było wprawdzie parę ataków ga- 

'zowych, ałe indywidualnych. Pierwsze 

go ataku dostał p. Józef Skrybejko 

"ze Šnipiszek i to tak močnego, že až 
specjalne pogotowie dla zagazowa- 

nych (w ten sposób) zawiozło go do 

komisarjatu, a potem 1fa św. Igacego, 

gdzie mu „,przeszło*. Przyczyną tego 

mocnego ataku był nie yperyt, ani na- 

wet arbonit, tylko monopólit, zwany 

także nie bez słuszności „mocną”. 

Wikrótce potem posterunkowy Rył- 

'ko zauważył, iż tajemnicza taksówka 

'Nr. 131813 NWS (niewiadomo skąd) 

byt pełnym gazerh pędzi po Mickie- 

wicza. Žaprotestowal energicznym 

gestem, ale szofer z wybitnemi obja- 

wami zagazowania, dał gazu i zwiał 

błyskawicznie: ё 

'  Pomimo zachęcających reklam, 
liczne w naszem mieście schrony z na- 
pisami: „owoce, wody moralne i nie- 
moralne oraz napbje gazowe i prze- 
ciwgazowe*, mimo sprzyjających 0: 
koliczności. (taki upał piękna pogo- 
da), były pustawe. Współpracowniko- 
„wi naszego pisma udało się jednak 
podsłuchać następującą rozmowę 

dwóch bezrobotnych w Cielętniku na 
ławce: 

— Ot Kaźmierz, nie wiesz co mnie 
sie przytrafiwszy, Dostał ja wczoraj 
25 groszy kupił czarnego kilo, zjad 
i czort pokusiwszy popić selcersko za 
5 groszy. Ot kiedv gazy! Do teraz 

czuja... 

Ku wieczorowi sytuacja wzmocn!- 
ła się nieco, nie bez pomocy mono- 

politu, chociaż działały i inne środki 
współczesnej wojny chemicznej, na- 
wet poza tak popularaym w Wilnie, 
arbonito-saureritem. Mianowicie, w 
godzinach popołudniowych jeszcze 
wezwano pogotowie Kasy Chorych do 
niejakiej Anastazji Kaciuk na No- 
wych(?) Zabudowaniach, zdradzają- 
cej wyraźne objawy zatrucią gazowę- 
go. Przybyły lekarz stwierdził działa- 
nie pospolitego gazu, zwanego „kolki 
kapušciane“ -z silnemi tendencjami 
rozsadzającemi od wewnątrz. Analo- 
„giczny wypadek zdarzył się p. Łacia- 
tej z folwarku Psikiszki pod Wilnem, 
poczem przybyły weterynarz nieba- 
wem przypadłość tę usunął, okres 
lając ją jako wynik gazu o nazwie 

„kiszonko-kukurydzianit“, 

   

   
   

były obecne zarówno sfery rządowe, jak i 
przemysłowe. Wczoraj zapadł wyrok. 

'WARSZAWA, (PAT), — W dniu dzisiej 
szym © godz. 12,30 został ogłoszony wyrok 
w sprawie kartelu cementowego. Jak wiade 
mo ministerstwo przemysłu i handlu wystą 
piło do sądu kartelowego © rozwiązanie sze 
regu umów kartelowych, zawartych w poł 
skim przemyśle cemehtowym. Sąd kartelo 
wy w składzie przewodniczącego: sędziego 
Sądu Najwyższego Stanisława  Giżyckieśc. 
sędziego Sądu Najwyższeżo Witolda Święcie 
kiego sędziego Sądu Najwyższego Jana Na 
mitkiewicza, sędziego karielowego Ignacego 
Matuszewskiego i sędziego kartelowego Mar 
jana Szydłowskiego po rozpoznaniu sprawy 
wyrokiem z dnia 29 bm. postanowił 12 & 
tych umów, dotyczących firm krajowych, 
rozwiązać. Wniosek ministra przemysłu i 
handlu co do rozwiązania innych wymienio 
nych w tym wniosku umów, Sąd postanowił 
pozostawić bez uwzględnienia. 

Mimo że właściwie nie było po 
ważnych powodów do obaw, jednak 
wieczorem mna Środzie - Literackiej, 

podsłuchano przypadkiem dwóch 

znakomitych przedstawicieli elity ar- 

tystycznej naszego miasta, mówią- 

cych: 
— Możeby, przed jutrzejszemi ga- 

zami dla pewności tak, zlekka, pod- 

gazować gdziekolwiek ? 
— Nie zawadzi. A gdzie? 
— Może u „Bukieta *? 

Zamiknięciem dnia, a raczej tej 
doby, był nagły alarm nocny: Oto 
szarże inspekcyjne na terenie jedne- 
go z pułków |poczuły około północy 
przy budynku oddziałów rekruckich, 
jakiś tajemniczy, o nieznanej sile, gaz. 
Wezwano natychmiast pogotowie 
przeciwgazowe, które stwierdziło, że 
gaz ten jest w prawdzie trochę nie- 
przyjemny w zapachu, ale nie niebez 
pieczny, Nazywa się dwukartoflan 
koksu. Jako antidotum należy stoso- 
wać inny, dość znany i pospolity gaz, 
zwany: „świeżem powietrzem”, przy. 
pomocy czynności, zapewne dlatego 
—,„powietrzeniem*, lub w skrócie — 
wiefrzeniem zwanej, 

Następny dzień był nawet nieco 
burzliwy, także i tam, gdzie nie docho 
dził gaz, gdzie nawet odgłosy syren 

  

ne...). Po południu tegoż dnia pobyt u adw. 
Kassjana przyniósł mu 1500 zł. i przeszło gu 
dzinną inteligentną rozmowę z rodziną ad- 
wokata.. Późnym wieczorem zaś widziano 
go w restauracji Mazurka. Przedostał się, 
zjadł kolację, zażądał 50 papierosów, zapla 
ci... Doktór zaalarmował polieję, która — 
poruszył nawet. у r 

Jednocześnie szantażuje listami wysyłane 
mi przez 10-letniego malca miejscowego leka 
rza, dr. Isterewieza. Tylko 200 dol. może oca 
lić tego wroga komunizmu od wyroku śmier 
ci.. Doktór zaałarmował ploicję, która -- 
wykryła... że chłopak — posłaniec otrzymał 
50 groszy i o niezem nie wię. 
W dwa dni potem obrabował 3 kupców 

wracających z jarmarku, polecając im zaalar 

mowanie posterunku. policji i uprzedzenie 
doktora J., że „co się odwlecze, to nie ucie- 

cze”. 
Zato gdy po paru dniach spotkał na sze 

„sie 2 jegomości, którzy, jak się okazało, byli 
bez grosza, dał im po kilka zł, „aby wypili 
za jego zdrowie** Jakiemuś biedakowi znów 
miał dać 200 zł. na kupno krowy, lecz gdy 
ten kupił krowę za 100, Czajkowski pozo 
stałą setkę odebrał, palnąwszy przytem mow. 
kę na temat słowności i uczciwości. 

Gorzej powiodło się karczmarzowi z Han 
kówie, Mianowicie naciskany przez policję 
Czajkowski przeniósł się na teren powiatu 
Śniatyńskiego. Tu złapał raz wójta, obchn 
dzącego warty nocne, zmusił go do obudze | 

nia szynkarza a gdy ten słysząc znajomy 
głos, otworzył bqz obaw, Czajkowski zabrał 
mu rewolwer i 120 zł., poczem kazał sobie 
i towarzyszom podać kolaeję którą jedli 
wcale się nie śpiesząc. Znikał bez śladu -- 
jak zwykle... 

Czemu? — Bo nauczony poprzedniem do 
świadczeniem 'zbój zreorganizował, jak po 
wiedzieliśmy, , metodę pracy*. Teror.i dzia 
łająca na wyobraźnię ludu legenda, wytwa 
rzana umiejętnie są dlań najlepszą osłoną. 
Wystrzega się przytem kobiet, twierdząc że 
jest to warunek konieczny pozostania na | 
wołności... Mówią © nim. że skończył gimnaz 
jum w Kołomyi, a nawet studjował filozotję. 

Możliwe że to tylko jedna z łegend, „sposób 

pracy* jednak świadczy © nieprzeciętnej inte 

ligeneji, kształconej zresztą, systematycznie 

jak piszą na „Tajnym Detektywie* z którym 
widują go zawsze w restauracjach i karcz- 
mach. — Taka żywa reklama... mi. 

pytanie przewodniczącego, 
poznaje, cdpowiada „nie* 

Seena ta wywGłuje na sali olbrzymie po 

ruszenie. Dają się słyszeć śmiechy. 

Następnie przesłuchiwany był świadek b. 
porucznik Schulz, znany ze słynnych proce 
sów kaptaurowych. Schulz iadeza że w 
krytycznym czasie bawił w Monachjum. Z 
Helldoriem i premierem Goeringiem, jakv 
też z hr. Bellem widział się osobiście przed 
pożarem. > 

Dr. Sack składa dłuższe oświadezenie, w 

którem stara się zdyskredytować dr. Bellx, 
zamordowanego — jak wiadomo — wśród 
tajemAiczych ek neści na pograniczu 
austrjacko — bawarskiem. Z akt policyjnych 
zdaniem obrońcy wynika, że Bell był szpie 

lem i awanturnikiem politycznym. 

W dalszym ciągu procęsu nastąpiła ksa 
frontacja oskarżonego Pepowa ze świadkiem 
Bogunem. który krytycznego wieczoru wi- 
dzieć miał Popowa przed Reichstagiem. Bo 

gun wikła się dalej w zeznaniach, twierdząc 
między innemi, że granatowe spodnie przy 
świetle sztucznem wyglądają jaśniej. Wów- 
czas cskarżony Torgłer potwierdza, że pow 
szechnie znanem jest, że granatowy 
wygląda przy świetle sziueznem jak ez 
Oświadczenie te sala przyjm 
chu i potakiwaniami. Rozbieżność swych ze” 
nań co do kapelusza. jaki miał widziany 
przez świadka osobnik, Bogun tłumaczy! za 

mieszaniem, panującem wówczas na, poste- 
odrzuca. 

Dymitrow zauważa wówczas ironieznie. 
że w oświadczeniach Boguna podana naj- 
pierw jasna barwa spodni nagle uległa me 
tomorfezie na granatowe, Przecież to niez 
wykłość eptyczna — mówi ku uciesze sali 

oskarżony. 

Przewodniczący dopuszcza tylko pytanie 
Dymitrowa w sprawie stosunku Boguna da 

administracji gmachu Reichstagu. natomiast 
pytanie w sprawie jego kontaktu z władza 

mi państwowemi i formacjami Stahlhelmu 
cdrzuca, wobee czego Dymitrow z dalszych 

W czasie przesłuchiwania św. Thalere, 
który jako jeden z pierwszych był przy pło 
nącym gmachu, okazuje się że nie zdołano 
dejść, kim był osobnik, który pierwszy zaa- 
Isrmował pesterunek pod bramą Brandenbur 
ską. Dymitrow wskazuje że pierwszy mełlda 

nek złożył nieznany cywil a nie esoba urzę 
4cwa i tego właśnie cywila nie można teraz 
odszukać. 

Świadek socjal demokrata Ahren« 
wskazany przez obrońcę Teicherta jako źród 
ło informacyj, kolportowanych zagranicą © 

pożarze, oświadcza, żę komendant straży 
Gempp nie mógł twierdzić na konferencji 
straży tego, eo przypisuje się mu zagranicą. 
Zdaniem Ahrensa, nie mógł on być źródłem 
informacyj zagranicznych już choćby dlate- 
go, że od 23 marca przez 7 tygodni był trzy 
many w areszeje. Na pytanie Dymitrowa 
świadek zeznaje, że trzymany był w areszcie 
nie w związku z pożarem Reichstagu. 

Urzędnik kryminalny, który był świad- 
kiem zeznań i wizji lokalnej kiedy van der 
Juebbe pokazywał jak dokonał podpalenia, 
utrzymuje, że nie mógł on tego dokonać w 
15 minut. Szereg wyjaśnień deje dyrektor 
gmachu Reichstagu Galle wystawiając Torg 
lerowi pochlebne świadectwo. Na zapytanie 
Torglera petwierdza, że w swoim czasie wy 

dat obostrzene zarządzenia w sprawie kon 
troli osób przebywających w Reichstagu. 

L ki LZ 

czy Helldorfa roz 

      

    

  

   

    

   

Rada Ministrów. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu dzi- 
siejszym odbyło się pod przewodniet 
wem pana premjera Jędrzejewicza po 

- siedzenie Rady Ministrów, na. którem 
rozpatrzono i uchwalony następujące 
projekty rozporządzeń Prezydenta 
Rzeczypospolitej z mocą ustaw: O pra 
wie celnem, kodeks zobowiązań i prze 
pisy, wprowadzające ten kodeks, ko- 
deks handłowy, część I wraz z prze 
pisami wprowadzającemi, prawo o 

spółkach z ograniczoną odpowiedział 
nością, w sprawie zmiany rozporządze 
nia Prezydenta Rzeczpospolitej o pra 
wie przemysłowem, o Izbach Rzemieśl 
niczych i ich związku, w sprawie zmia 
ny niektórych postanowień rozporzą : 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej © 
Izbach Przemysłowo - Handlowych, 
o uregulowaniu stosunków w hutnici 
wie żelaznem i innych metali, o ure- 
gulowaniu obrotu zwierzętami gospo 
darskiemi i drobiem oraz obrotu hur- 
towego mięsem, wreszcie g prawie ło- 

wieckiem. 
Ponadto Rada Ministrów rozpatrzy 

ła i zatwierdziła bilans oraz rachunek 
zysków i strat w: przedsiębiorstwach 
polskich kolei państwowych za okres 
od 1 kwietnia do 31 grudnia 1982 r. 

oraz przyjęła plan finansowo - gospn 

darczy i preliminarz wpływów i roz- 
chodów funduszu inwestycyjnego .pol 
skich kolei państwowych na okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 1934 r- 
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Przyjazd Marszałka Piłsud- 
skiego do Grodna. 

Według nadeszłych do Wilna wi 
domości, w dniu dzisiejszym wi 

rem do Grodna ma przybyć Marsza 
łek J. Piłsudski, który w D. O. K. II 
przeprowadzi gry wojenne. 

    

Premjer Jedrzejewicz 
wyjechał do Katowic. 
WARSZAWA. (Pat). Pan Prezes 

Rady Ministrów Janusz Jędrzejewicz 

wyjechał w piątek po południu do 
towic. Panu premjerowi tow 
minister przem. i hamdlu dr. Z 
oraz minister komunikacji inż. 
kiewicz. 

  

    

  

  

Kto wygrał? 
WARSAWA. (Pat). W drugim: dniu: ci-*- 

nienia I kiej Loterji Państwo- 
wej wvor 000 złotych. pad 

ły na num: 

Wygrana w kwocie 5. 
137740. 

     
    

  

0 złotych na Nr. 

„Nie trzeba na początek 
żądać za wiele... 

Hitleryzujemy się stopniowo — to nie ule 

ga dyskusji, Trzy sławne niemieckie K— 

„Kirche, Kinder, Kiiche* (Kościół, dziecko ku 

chnia) jako sens życia kobiety — znajdują u 

nas coraz więcej wyznawców i męczenników 

(Ci ostatni rekrutują się zreszią przeważnie z 

ludzi żonatych...) Co drugi bezrobotny magis 

ter, albo kandydat do administracji państwo 

wej, myśląc o stanowiskach zajętych przez ko 

biety pozgrzytywuje sobie wesoło zębami... Do 

prawdy niecodzienna ir W pięk- 

je* notuje 

    

ja losu: — 

nej swej książce „Podróż po Tuni: 

prof. Szafer taki werset muzułmański: / 

+ _ „..Allach po to stworzył wielbłąda i kobie 

lę. aby wiek mógł nic nie robić"... Allachų 
Allachu, gdzież to te dawne złote czasy! 

trochę i z racji kobiety ów „człowiek* nietył 

ko może, ale musi nic nie robi „ mó- 

wiąc ordynarnie, bezrobotnym! Do czegoż bo 

wiem nadaje się, gdzie znajdzie dla siebie 

  

   
    

   

      

miejsce dzisiejszy absolwent średniej lub wy | 

Czasem, jeśli dobrze gotuje, 
ć dzieci, frote- 

ższej uczelni! — 

  

ceruje, prasuje, umie niańcz. 

  

   rować to — bywa że szezęśliwea wydadzą ro 

dzice za jakąś energiczną pannę — dyfektora, 

pannę — referenta, radcę, adwokata (E 

Ale nie každemu tak się zaraz uda, Współ. 

czesna bowiem panna ma ambicję zdobycia 

przedtem stanowiska, któreby umożliwiło od- 

powiednie utrzymanie męża i postawienie do- 

mu na właściwej stopie... Brr. Zgroza! 

Zresztą one już czują — te kobiety, kobiet 

ki i kobieciątka, co się święci. Że rodzi się, 

pęcznieje, narasta bunt i odwet, One już sa 

me chcą iść na kompromis. Już czasem pró- 

bują same przyszyć jakiś guzik, czasem zaj: 

rzą nawel do kuchni. A już młode pokolenie, 

te dzierlatki ze szkół tak pięknie ponumerowa 

ne blaszkami, © te juź będą zupełnie dobrze 

przygotowane na żony i panie domu! Ot np. 

i w Wilnie na lekcji polskiego robią nietylko 

wykresy akcji miłosnej w „Panu Tadeuszu, 

nietylko plotkują na temat Słowackiego i Kra 

sińskiego, ale i —raz na miesiąc — rozważają 

życie od strony komody: i' kuchni Co na- 

przykład powiecie państwo na taki temat wy 

pracowania? — „Jestem dobrą „gospodynią. 

Mam męża, dziecko i 250 zł. gaży”. : 

Biedne dziewczęta! Czy to ich 

One nie przyzwyczajone Jak zaczęła sobie 

jedna obliczać ile na fryzjera, ile na czekola 

dę (,„grylażową” strasznie lubi dziewczątko!) 

to na obiady nie nie zostało... 

A bywa jeszcze gorzej. Słyszeliście państwo 
o Kuźnicach? To taka szkoła gospodarstwa 

domowego, powstała — mocno to podejrze- 

wam — na wzór niemieckich wyższych uczeł 

ni pracy domowej dla mężczyzn... Otóż cuda 

opowiadają o tej szkole; ; 

1) Grupa panienek pracuje w kuchni. W 

pewnej chwili podbiega jedna do drugiej ze 

   

  

  

sprawa? 

  

  

„stołową łyżką gorącej wody w ręce. Zobacz , 

kochana, mówi, czy ta woda już się zagoto- 

wała, czy nie jeszcze... 

2) Świeżo przybyłej panience kazano us- 
mażyć jajecznicę na słoninie. Minęło - dużo 

czasu, nim przyomniano* o tej jajecznicy. 

A tymczasem panieneczka siedzi zgnębiona i 

chlipie. Czemu? 

— A bo ja.. proszę pani... nie wiem.. na 

czem się smaży słoninę... buul... 

No, nie należało się tak znów przejmowac! 
Poezątki są zawsze trudne... A powiedział Ma 

kuszyński „nie trzeba na początek żądać za- 

wiele! — jak raz rzekł mąż, którego żona utra 

ciła mowę”... ы Anemon. 

(EENTIESS TDI E RAEBEKKSISTENAENENAETIKNBIPTES VS EKSA 

były jak katarynka w trzeciem z są- 
siednich podwórek. Oto co mówi na- 

oczny Świadek: 

„Rano wstałem jak zwykle. Nie: 
bawem w uszy moje wświdrowało się 
przenikliwe wycie; pewien ataku ga- 

zowego, a niepewien życia, wskoczy- 
łem do łazienki zanurzając się z głową 
w wannę pełną wody, gdyż poprzed- 
niego dnia powiedział mi pewien zna- 
jomy, że w wodę gaz nie wchodzi. 

Po chwili wysunąłem nos, a potem 

jedno ucho z wody i przekonałem się, 
że to synek gospodarza mieszkania 

udawał syrenę, ale nie tę z herbu War 
szawy tylko fabryczną. Uspokojony, | 
wydobyłem z wanny resztę i otrząs- 
nąwszy się z wody, zabrałem do jedze 
nie zbudziwszy uprzednio małżonkę 
(biedactwo, spała, miałaby lekkie zaga 
zowanie!) z którą niebawem zaczęliś- 
my sprzeczkę. Ona mówiła że gazy bę 

da około 3 po południu, a ja, że zaraz 
Ona mówiła, że będziemy płakać od 
siarkowodoru, którego narobią lotni- 
cy z LOPG-iem, ale bez niej, bo ona 

będzie u przyjaciółki, a tam jest wiel- 
ka szafa i obie w tej szafie oklejonej 
bibułką przeczekają gazowanie. Led- 
wo skończyła, aż tu zaczęło coś brzę 
czeć za oknem, jakby rodzaj komara. 
Trochę też zaraz zaczęły dzwonić ja. 

  

$ dzwonki ale słabo: 
Myślę: Baz nie gaz? Ale nie, brzę- 

czy dalej. To ja w radość, Zaraz mó- 
wię żonie, acha będziesz wąchać siar- 
kowodór i płakać razem z nami. A to 

jest bezczelność opuszczać męża w po 

trzebie, a i tak by ci to nie pomogła, 
bo na taką bezczelność, żebyście so- 
bie nie wiem jak w tej szafie uszoze!. 
niły, Pan Bóg was by skarał. 

Zaraz też zaczęły lecieć aeroplany. 
Patrzę jden, dwa, trzy. dwanaście 

Furkoczą, furkoczą, głośniej niż te 

syreny. Myślę, jak ten mój jeden zna- 

jomy redaktor, który też lubi gazo- 

wać, a w tym roku to więcej, bo się 

  

   

  

   

„talk nazywa jak król, który obchodził 
niedawno 350 lat od swojej śmierci- — 
myślę więc — wola Boska. Aż iu 

bum, bum. A moja pani hyc pod koł 
drę. Ale siarkowego wodoru nie CZUĆ, 

tylko cebulę z kuchni. A nasza rudu 
psica, co się nazywa Fijola siedzi pod 

Ścianą i trzęsie się, ze strachu, takie 

"mądre zwierzę: Fo ja myślę: do wan- 
ny, czy nie do wanny? Ale żal mi było 
kawy, że wystygnie, więc zostałem. 

  

"To: znowu bum, bum, bum. To już 

myślałem, żeby dla odmiany wleźć 

pod łóżko, aż tu pędzi Wercia i woła. 

— Ajaj, prosze panstwa, pełna au 

ta z takiemy ryjamy pojechała, zna- 

  

czy sie ludziów! — i pokazuje te ryje 
ze dwa metry. Wtedy pokrzepiłem się 

na duchu i pomyślałem sobie, że spo - 
kojny obywatel może być spokojny, 
bo LOPeG przeciwgazowy czuwa. 

Myślę sobie — władze nasze są ko- 
milfo i na stanowisku. Tembardziej, 
że Wercia powiedziała, że ten jej kap- 
ral z pału z przeciwką mówił, że mo- 
żna się niczego nie bać, że to tylko 
tak do pucu.(?) Myślę taka władza 
znaczy się wszystko w porządku. Za- 

raz też znowu zaczęli trąbić, a za 

dwie godziny wziąłem na odwagę i 
poszedłem na miasto. Żona, to już 

wcześniej była, poleciała do tej przy - 
jaciółki (wiadomo płocha kobieta) i 
obie poleciały na miasto, nie przymie 
rzając jak te samoloty, tylko bez 
bomb. To idą przez Mickiewicza, je- 
dna z czarnym psem, druga z rudym 
psem i patrzą, aż tu na Jabłkowskien 
dymi, a jakieś djabły żółte 7 ryjam, 

widlami, łopatami i konewkami cho- 

dzą i straszą publiczność, a kto nie 

chce, polewają niewiadomo czem. To 
one czemiprędzej, żeby im piesków 
nie zagazowali, uciekły do domu. A 

kiedy ja wyszedłem na miasto to już 

nie było nic. To przyszedłem do Sza- 
nownej Redakcji i powiedziałem co 
wiedziałem”. Spisał: Puk 

    

+ 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Znowu 

W. pow. ciańskim w dniu 20 bm, za- 
motowano 2 pożary w folwarku Podjelniaki 
(gm. łyntypskaj spłonęła stodoła, a wraz z 
nią wszystkie tegoroczne zbiory Ciechońskie- 
go Marjana. Przyczyny pożaru jeszcze xieu 

stałono. Właściciel oblicza stratę ną sumę 6 
tysięcy zł. 

Wskutek zaprószenia ognia w warzyw 

zapalił się dom mieszkalny Michała Babie=c 
we wsi Sieniuce (gmisy Żukojcie). Spłonył 
całkowicie wraz z inwentarzem domowym 

Mieszkańcy uratowali się ucieczką. 

    

Ogień zniszczył młyn wodny Lawrynowi- 

pożary. 
czowej Marji, właścicielki majątku Dorze w 
gminie graużyskiej pow. oszmiańskiego. 
Młyn był drewniany, trudno więc bylo opa- 
nować peżogę. Straty obliczono w wysokoś 

ci 4150 zł. 
Wskutek zanieczyszczenia przewodów 50 

minowych w nieczynnej gorzelni maj. Wil- 
janowa (pow. wileńsko-troeki), ogień гохра 
Ieny przez robotników, którzy z braku miesz 
kań korzystali z pustego lokalu gorzelni 
spowodował pożar. Budynek spłonął całko: 
wieie, jako też urządzenia gorzelnicze. Właś 
cicieika Zabocka Adelja poniosła, straty na 
sumę 15 tys. zł. 

  

Kierat zmiażdżył głowę robotnika 
w ceglelni ponarskiej. 

Tragiczny wypadek wydarzył się wezo- 
raj nad ranem w cegielni ponarskiej, nate- 
żącej do p. Miłejkowskiego. 

Jeden z robotników 23-letni Michał Mie 
chowicz, mieszkaniec wsi Galuny, gminy 
trockiej, usiłował zajrzeć do skrzyni, w któ- 
rej miesi się przy pomocy kieratu glina. Dy- 

szel kieratu przycisnął głowę nieostrożnego 
robotnika do skrzyni i zanim zdołano za: 
trzymać konie głowa Miechowicza uległa 
całkowitemu zmiażdżeniu, powodując natych 

miastową śmierć. 
Wieczorem zwłoki M. przewieziono d> 

kostnicy przy szpitalu św. Jakóba, (e). 

  

impreza 
godna našladowania. 
Pokaz gospodarstwa domowego 

w Šwiecianach. 

Staraniem Zw. Pr. Ob. Kob. 
Gospodyń Wiejskich OTO. i KR. 
<iańskiego w dniach od 15 do 18 pa 
ka była urządzona wystawa w Świ 
p. u. Pokaz Gospodarstwa. Domowego i Sa 
mowystarczalności Wsi. 

i Sekcji Kół 

    

      

Wystawa mieściła się przy rynku w śześ- 
ciu salach domu Szakalisa. 

zajęła sejmikowa żeńska 
szkoła roln tawiając w niej swe b 
ładne mundur: ołne z czystego lun, 
tniane koszule męskie i damskie, lniane ręcz 
niki, obrusy, serwetki wyszywane i mereżko. 
wane i na stołach zasłanych kilimami K. G. 
W, imponująco smaczne przeiwory mięsne, 
wina owocowe, grzybki, marynaty i ciasta z 
b. artystycznie zrobionym jeżem piernik z 
masą i migdałami) na głównem miejscu. 

Salę pierwszą    

   

    

Z eksponatów, wystawionych w sali drn- 
giej, najbardziej rzucały się w oczy wypoż 

czone z T—wa Lniarskiego przez inż. Kur 
łę modele maszyn, gabloty obrazujące pro- 
ces przeróbki lnu, portret gen. Żeligowskiego 
protektora naszego lniarstwa, utkany przez 
ucz. (żeńskiej szkoły przem.-handlowej w 
Wilnie; oraz tablice i wykresy, przedstawia. 
jące stan Iniarstwa w Polsce i zagranicą. Sia 
raniem prez. Zw. Pr. Ob. K. p. star. Mydla 
„rzowej wystawione przez Spółdzielnię Tka:- 
ką i Szkołę zawodową w Wilnie śliczne su, 

kienki lniane, cieniuskie serwetki, ładne x> 
szułe' nocne męskie i damskie, b. gustowne 
krawaty lniane ręczniki i t. p. Zebrane przez 
instruktorkę K.'G. W. p. K. Hawryłkiewi- 
czównę Iniane kilimy i kapy, serwety, ubra. 
mia Iniane i wełniane, b. ład mtofle, ręcz 
mik z r. 1853, oraz meble wystawione przez 
wytwórnię mebli wikłinowych schroniska 

sejmikowego dla dzieci (siedzenia foteli po- 
kryte wzorzystą tkaniną Inianą). 

„Jesteśmy zabiedni, by kupować bawełnia 
ną tandetę — kupujńmy samodziałowe wyrn. 
by z naszego Inu! 

„Popieraj. przemysł 
krajowem włóknie*! 

„Kupiony wyrób bawełniany przez rol 
nika. — ło wyrzucony na marne grosz z 
jego kieszeni”! i t. p. — takie hasła biły we 
wszystkich salach w oczy. 

Sała II nosiła miano warzywną K. G- W. 
Zadziwiającej wielkości marchew, olbrzymi 

" kapusta, cebule jak pięści, ogromne pomi. 
dory, udana zoja, półki uginające się pod 
ciężarem przeróżnych fłaszek, słoików, słoie 
ków z konfiturami, marynatami, powidłami, 

marmeladami, winami i sokami wymow1 
świadczyły o tem że gospodynie wiejsk'> 
pow. święciańskiego, słuchając cennych rad 
pow. agronoma p. inż. Kuryłły oraz instruk- 
torki K. G: W. p. Hawryłkiewiczówny, osia. 
gnęły. zadziwiające wyniki, 

r 

   

  

    

łudowy oparty 

   

  

   

     

W -sali czwartej pokazano wzorowe urzą 
dzenie chaty wiejskiej. Wielkie zainteresowa 
nie wzbudzał nowy typ kredensu wiejskiego. 
Na łóżku zasłanem kapą lnianą leżała Inia 

ma koszula nocna. W łóżeczku dziecięceia 
nawet pieluszki były ze Inu. 

Piąta „sala przyciągała wszystkich giota 
mi lekarskiemi, ulem i b. praldyśzdą ręczną 
wirówką do miodu. 

  

   

W sali szóstej stacja opieki nad matką 

i dzieckiem demonstrowała, jak trzeba pra. 
widłowo spowijać niemowlę. Wszystko, ko- 
szulka, i nawet śliniaczek były ze lnu." Wi 
szące na ścianach obrazy graficznie przed. 

stawiały radosną prawdę, że z zapisany: ję do 
stacji dzieci umiera tylko 4 proc. 5 
gdy z niezapisanych až 12 proc. 
matkom śpieszyć po cenne porady do st 
A na obrazie! przy oknie przez cały ©. 
trwania wy wy niemowlęta domagały 

tego, co im się słusznie należy; twierdząc że 

„My chcemy: piersi matki, zdrowych ro- 
dziców, słońca i powietrza, suchych pielteu 
własnego „regularnego karmienia # 
ochrony od much*! leski. 

Smorgonie. 
Z KOŁA ZWIĄZKU REZERWISTÓW. 

W związku z otwarciem okresu pracy 
kułuralno-oświatowej i przysposobienia woj 
skowego w dniu 4 października b.r. w go- 
dzinach wieczorowych w lokalu świetlicy wy- 
<howania fizycznego i przysposobienia wojsko 
wego odbyła się zbiórka miejscowego koła 
Związku Rezerwistów i b. Wojskowych. Do 
licznie zebranych członków wygłosił przemó: 
wienie prezes Koła p. Borkowski Kazimierz— 
kierownik szkoły powszechnej, w końcu 
go przemówienia wzywając obecnych, jak 

żołnierzy w rezerwie, do pracy dla dobra 
Rzeczypospolitej. 

  

    

    

      

    

    

    

  

Po przemówieniu p. Borkowskiego, refe- 
rent kulturalno oświatowy Koła p. J › 
wicz Stanisław — nauczyciel miejscowe 
ły wygłosił lrešcimy odezyt p.t 
«Polski w Europie*. "W przer 
obeeni. słuchali audycji radjowe 
S zebranie przeciągnęło się do godziny 
8-0]. 

      

   

        

  leży podkreślić, że Koło Z.R. obecnie 
stanowi poważną placówkę społeczną w Smor 
goniach, Boa. awa” plutony 

      

   
    

rzy rezerwy. 
skiego członków Koła 

fakt, iż pomimo że znajdują się pr 
scy w ciężkich warunkach materj 
apel jednogłośnie uchwalili subskrypcję obh- 
gacji Pożyczki Narodowej. 

Komendantowi Kompanji Z.R. 
$oniach, por. rez. T. Szytowowi, k 

wadzi pracę wyszkoleniową i wychowawcza, 

życzymy dalszej owocnej i pożytecznej pracy 
a dobra ogółu, 

O stanie wyrobie ia 
   

w Smor- 

  

   

„Obecny“. 

* Malec wlošnie przestudjowal 

    

Broń nie jest zabawką 
Pięcioletni Zdzisław Chochlewicz darzył 

ciekawością wszelki sprzęt wojenny i my- 
śliwski. Korzystając z nieuwagi otoczenia, 
postanowił zawrzeć bliższą znajomość z znaj 
dującą się w pokoju bronią małokalibrową. 
Zabawka była równie interesującą, jak 'no- 
wa. Z bestrostką dziecinną bawił się jej sta- 

lcwym połyskiem. 
Matka. Chochlewiczowa Marja, widzae 

broń w ręku dziecka, przerażona zbliżała się 

by mu ją zabrać z rąk. 
tajemnicę 

lufy i zabrał się do, zamków. Traf zrządzit, 
iż broń była nabita. Padł strzał. Kula ra- 

niła matkę. 
Chochlewiezową w stanie beznadziejnym 

przewieziono z US do szpitila wi- 
leńskiego. 

Krwawa Sprzeczka. 
Wi Święcianach zamieszkiwali Witkowski 

Józef i Siemienas Wineenty. Pewnego dnia 
— może pod wpływem alkoholu, może z 'u 
nych głębszych przyczyn — między nimi 
wybuchła kłótnia. Od słowa do słowa przy- 
szło do bójki. Bardziej zapalczywy Siemic- 
nas dostrzegł siekierę pedniósł ją * uderzył 
nią przeciwnika. Cios spadł na głowę i na 
plecy. Witkowski a one osunął się na 
ziemię. 

Zawezwana na nieste zajścia policja za 
trzymała Siemienasa, zaś ranńego odwiezio- 
no do szpitala miejscowego pod opiekę lekar 
ską. 

"kok L 

Polski przemysł 
bednarski 

organizuje się. 

Istniejące obecnie możliwości eks- 
portu beczek z Polski na rynki. zagra- 
niczne wogóle są tak.duże że Rada 
Izb Rzemieślniczych w Warszawie, z 
inicjatywy Izby Rzem. Wileńskiej, 
wszczęłą starania w kierunku zorga- 

nizowania polskiego przemysłu bed- 
narskiego. 

Starania te dały już konkretny re- 

zultat w postaci Polskiego Związku 
Wytwórców-Eksporterów Beczek, któ 
ry powstał w bieżącym miesiącu, jed- 
nocząc wytwórców-eksporterów 2 
Warszawy, Lublina, Piotrkowa Try- 
bunalskiego, Łodzi, Białegostoku i 

Wilna, Zadaniem Związku będzie: 
1) Przyczynienie się do wykorzysta- 

nia polskiej produkcji i do zracjonali 
zowanią eksportu, 2) organizowanie 
eksportu, 3) zakup surowca, 4) kwa 
lifikowanie wyrobów, przeznaczonych 
na eksport, 5) czuwanie nad przestrze 
ganiem dobrych obyczajów handlo- 
wych — w którym to celu powołany, 
zostanie sąd polubowny, 6) współdzia- 
łanie przy akcji standaryzacyjnej. 

Związek nie ograniczy się jedynie 
do wykorzystania możliwości + 
tu beczek do piwa do Amer lecz 
będzie. dążył do wzmożenia ka 
cji i eksportu także na inne rynki zaż 
graniczne beczek do whisky, wina, ma 
sła, jprzerobów owocowych, śledzi 

Rp. 
Bardzo palącą obecnie kwestję 

drogiego surowca w kraju Związek 
będzie starał się rozwiązać przez st 
rzenie nowej organizacji handlowej 
w formie spółki producentów, która- 
by mogła obracać dużemi kapitałami. 
Spółka taka wpłynęłaby także dodat. 
nig wogóle na rozwój produkcji bed- 
narskiej w Polsce, umożliwiając fab- 
rykowanie i dostarczanie wyrobów 
standaryzowanych, po cenach konku- 
rencyjnych. 

Białystok i Wilno, ze swemi spół- 
kami bednarskiemi, weszłyby rów- 
niek do onganizacji handlowej i zaw- 
sze pewien kontyngent beczek ekspos 
towych miałyby do dyspozycji. : 

Jak widzimy sprawa eksportu be- 
czek, o której na początku najgłośniej 
mówiono w Wilnie, nabrała ogólno- 
polskiego znaczenia gospodarczego. 

  

   

  

   
     

  

Wi LE N Ss KI 

Na dachu pedzącego pociągu. 
Ucieczka niebezpiecznego furjata. : 

Przed kilku dniami wriechiatz na Pomn- 
rze specjałna komisja, delegowana przez ma 
gistrat wileński dla sprowadzenia że Świe- 
cąir umysłowo chorych, leczonych w tamtej 

szych zzkładach psychjatrycznych. Na <a 
ekspedycį „w skład której wehodziło rów- 
nie 10 strażników szpitalnych, stanął nacze!- 

ny lekarz szpitale, żydowskiegc dr. Wirszub 
ski. Komi: 

  

  

ja zabrała 40 chorych, pochod 

  

MP bez przygód, dostarczyła ieh 

  

   
wic choci 
do Warsz : 

Dalsza pc 'dróż umysłowo chorych w zam 
kniętym wagonie pociągu Warszawa—Wilno 
obfitowała. w wiele. drastycznych scen, gdyż 
mimo zamkniętych szczelnie drzwi i okien 
kilku furjatów za wszelką cenę usiłowała 
wydestać się z wagonu i zbiec. W wagonie 

eo chwila wynikały awantury. Jeden z nie- 
bezpiecznych furjatów — Sluckiewicz, był 
pod tym względem szczególnie natarczywy. 
Z miejsca zapowiedział wszystkim, że w Wil 
nie go nie zobaczą, gdyż %w drodze uciekni« 

z wagonu. Słuckiewiez kilkakrotnie podej- 
mował próby ucieczki, za każdym jednak ra 
zem był cbezwładniany przez strażników, któ 
rzy specjalnie czujną zwracali na niego uwa 
gę. Mimo to furjat zamiar swój potrafił u 
rzeczywistnić. Gdy pociąg stanął w Białym- 

     

Małoznany pomnik Kościuszki 

  

Pomnik Kościuszki w Słupnie koło My- 

słowic na punkcie granicznym b. trzech za- 

borów. 

KURJER SPORTOWY 
Ognisko K. P. W. mistrzem Wilna 

w boksie. 
Młoda sekcja bokserska K. P. W. 

Ogniska miała wczoraj ipierwszy swój 
+ publiezny występ, który zakończył się 
pierwszem sukcesem: 

Pięściarze K. P. W. bijąc f.espół 
W. K. S. zdobyli mistrzostwo druży- 
nowe Wilna ii jteraz (walezyć będą ja- — 
ko mistrzowie jokręgu w 
kach o mistrzostwo Polski. || 

W następujących iwagach przebieg 
walk był następujący: 
° W muszej Kentler zdobywa 2 2 pun 
kty walkowerem xila K. P. W. gdyż 
Bagiński nie stanął do walki. ! 
"W wadze koguciej powtórzyła się 
ta sama historja, ale (już na korzyść 
W. K. S. bo Gudalewski miał nadwa- 
sę, to też 
„Zyk““ 

W piórkowej Lukmin, (W. K. S.) 
napotkał sil ny "B pėr ze strony dosko- 
nale zapowiadającego się Kiekira z 
K. P. W. Walka rezultatu Inie dala. 
Ogłoszono wynik nierozstrzygniety. 
W. K. S. zgłosił protest | 

W jekkiej, pięknie walczył Kompo 
wski W. K. S. którv Jaieprzekonywają 

rozgryw- 

walkowerem zwyciężył 

e0 pokonał Znamierowskiego K. P. W. 
Kompowski walezył lepiej technicznie 
Znamićrowski zaś miał szereg tiosów 
chaotycznydh.. t 

W ipėlšredniej Matiukow K. P. Ww. 
po ciężkiej wałee z Talko przychylił 
szalę na swoją stronę. Matiukow nie 
potrzebnie czeka na serje. Nie umie | 
0n wykończyć zawodnika, a ciosy mi 
silne. | 

W średniej Wojtkiewicz W. K. S 
pokcnał Poliknę K. P. W. Wojtkie- 
wicz (przewagę zdebył dopiero w 2 0- 
statnich rundach (walczono po 4 run 
dy). Loprawił pię on knacznie, ale 

jęszeze za mało atakuje. 
W półciężkiej Zawadzki K. P. W. 

  

; rozłożył Sadewskiego W. K. S., które - 
go pokonał w III rundzie przez K. O. 
Sadowski walczył słabo. Zawadzki: 
znacznie się poprawił. J 
"W ciężkiej Ognisko K. P. w. zdo- 
było przez Endza dwa punkty walko - 
"werem, które zdecydowały ostatecznie 
o sukcesie 'w punktacji jogólnej 9:7. 

Zainteresowanie meczem duże. 

Sędziował w vingu (p. Hołownia. 

W. K. S. nie gra z Naprzodem. 
Wezoraj wieczorem nadeszła 2 

Warszawy depesza, iż dogrywka wyz- 
naczona z Naprzedem įna 22 b. m. nie 
odbędzie 'się. Naprzód zrezygnował z 
walki, 

, Najbliższy więc mecz z Polonią od 

będzie się 29 bm. w Wilnie. 
Do tego czasu poprawi się chyba 

całkowicie jzdrowie ew który jest 
rozchorowany. ‹ 

Czekajmy луе шшішш 29 paź- . 
dziernika. 

Próba nowego spadochronu. 

W tych dniach dokonano w Lublinie pró 
by nowego spadochronu konstrukcji p. Łu 
kasza Pereta, ucznia tamtejszej szkoły bu- 
downictwa. Próba wypadła jpomyślnie.   Na zdjęciu model spadochronu z maneki 

nem w chwili opadania. W, owalu konstruk- 
tor spadochronu. / 

' przechodni "Makabi: 

11 MOTOCYKLISTOW STAJE 
DO WYŚCIGU. 

Jutro o godz. 12 na torze wyści- 
gowym na Pióromoncie zawarczą mo- 
tocykle. Do wyścigu zgłosiło się do 
chwili obecnej 11 zawodników, któ- 
rzy walczyć będą w swoich kategor- 
jach.- : 

Wyścigi cieszyć się więc będą du- 
żem powodzeniem, a największe za- 
interesowanie budzi pojedynek Kle- 
bera z Kalinowskim. 

Obaj startować będą na motocyk- 
lich jednego typu, a więć różnic żad- 
nych nie będzie. 

KPW OGNISKO ZAPROSZONE 

DO ŁAP. 

Sekcja pięściarska Ogniska KPW 
otrzymała wczoraj pisemne zaprosze- 
nie na zawody bokserskie do Łap. 

Mecz odbędzie się we wtorek. 
Występ w Łapach może być do- 

skonałym treningiem dła pięściarzy 
wileńskich. : 

DZIŚ DWA TURNIEJE. 

Mamy dzisiaj aż dwa .urnieje pił 
karskie- Jeden rozpocznie się na boi- 
sku przy ul. Wiwulskiego, a drugi w 
sali. Ośrodka WF. 
# W pierwszym turnieju piłki noż- 
ej rozegrane będą dwa mecze mię- 
dzy Ogniskiem a ŻAKS, a drugi mię- 
dzy Makabi a Drukarzem. 

Finaliści walczą jutro o puhar 

   
«Co zaś do drugiegę 

sportowych, to ten zapówia 
blado. Walczyć będą drużyny B kla- 
sowe. Ujrzymy «cały sportowy nary 
bek gier sportowych. 

Początek turnieju piłkarskiego o 
godz. 14, a gier sportowych o 17. 

"DZIŚ KONFERENCJA SPORTOWA 
KPW. 

Prezes kłubu sportowego Ogniska 
KPW plk. T. Sheybel zwołuje na dzi- 
siaj konferencję sportową. wszystkich 
kierowników poszczególnych sekcyj 
sportowych. 

Konferencja dzisiejsza ma wielkie 
znaczenie, gdyż mają być dzisiaj ©- 
mówione niezbędne sprawy związane 

z sezonem zimowym, a wiemy prze- 
cież, że KPW posiada dwie doskonale 
postawione sekcje: narciarską i ho- 
kejową. 

Zebranie rozpocznie się o godz: 13. 
Między innemi nastąpi podział sali 
gimnastycznej w której rozpoczną się 
od poniedziągku ćwiczenia gimnasty- 
czne, tak zwanej suchej zaprawy nar- 
ciarskiej i hokejowej. 

ZAWODY STRZELECKIE. 

Dnia 22 października br. (niedziela) od- 
będą się zawody strzeleckie o Odznakę Strze 
lecką Z. S. zorganizowane przez Akad. dz. 
Zw. Strzel. stud. USB. dla człenków Oddzia 
łu i gości — ehcących Odznakę takową zdo- 
być. 

Karabinki małokalibrowe, amunicja i tar 
cze — na miejscu. Koszta serji (10 strzałów 
zaliczanych i 3 próbne)! wynoszą 1 zł. Strze- 
lania odhędą się na strzelnicy Miejsk. Kom. 
“WF. i PW. na Pióromoncie. Początek o godz. . 
9-ej. 

stoku, Słuekiewiez, kGrzystająe z chwilowej 
nieuwagi, błyskawicznym ruchem otworzy! 
okno onu i zanim strażniey zdołali zor 
jentować się, szybko wyskoczył. Rozpoczął 
się pościg. Furjat zdążył wskoczyć do jedne- 
go z wagonów pociągu, zdążającego w kie- 
runku Warszawy i podczas biegu wdrapał 

„ Zaalarmowano niezwłocznie gó 
Pociąg jednak odszedł, wicząc na da- 

   

  

lieję. 

chu niebezpiecznego furjata. O wypadku tynt 
niezwłocznie powiadomieno inne posterunki 
polieji i służbę kolejową. Jaki jest dalszy 
les Słuckiewicza do tej chwili niewiadoma, 
przynajmniej magistrat wileński nie oirzy- 
mał dotychezas żadnych wiadomości, Wyni- 
kałoby z tegc, że niebezpieczny furjat zda- 

jść pro pościgiem i przebywa na wol- 

  

   
  

Samoloty sowieckie nad Wilnem. 
Jak już (donosiliśmy, w najbliż- 

szym czasie z Moskwy wyruszy kił- 
kanaście (śskadr Samolotów sowiec- 
kich. Część eskadr, w lilošei 32 „samo- 
lotów, poleci szlakiem Moskwa—Smo- 
leńsk — Mińsk —Wilno —Warszawa. 
Samoloty (sowieckie mają lądować w 
Wilnie na jotnisku w Porubanku. 

Termin przybycia do Wilna i od- 
lotu do Warszawy sowieckich ekad:- 
narazie nie ustalony. Według uzyska: 

  

nych informacyj sowieckie eskadry 

mają przybyć w przyszłym tygodniu. 

  

Ze Stołpeów <onoszą iż władze sowieckie 
oficjalnie powiadomiły nasze władze graniez 
ne, iż w przyszłym tygodniu przez granicę 
państwową polską będą przelatywały samo- 
loty sowieckie, które udadzą się do War- 
szawy. > 

Władze graniczne powiadomiły wszystkie 
posterunki KOP. na granicy o ZR 80- 
wieekich samolotów. 

Oszust—dżentelmen. 
Po upływie pięciu lat zwrócił wyłudzone pieniądze plus 

procenta.. 
Przed 5 laty został w Sprytny sposób oszu 

kany mieszkaniec Wilna — Eljasz Grinliu. 
Grinlin marzył wówczas by wyemigrować do 
Stanów Zjednoczonych, dokąd na krótko 
przedtem, wyjechała pewna panna Lifszyców 
na w której Grinlin zakochał się. Lifszyców 
na często pisywała do niego dając mu co 
arozumienia, iż w razie przybycia do Amery 
ki zostanie jego żoną. 

Wszelkie usiłowania Grinlina otrzymania 
pozwolenia na wyjazd do Ameryki spełzły 
na niczem, Pewnego dnia, kiedy zrozpacz»- 
ny Grinlin stracił już ostatnią nadzieję, zgio 
sił się do jego mieszkania jakiś osobnik, nie- 
jaki Smidt ubrany dość elegancko, w oku- 
larsch (ala Harold Llojd) i z mocno angiel- 
skim akcentem opowiedział iż przybywa 2 

Chieago, na skutek prośby jego dobrej zne- 
jemej — Lifszycówny. Uradowany Grinlin 

przyjął gościa bardzo gościnnie. Doszło do 
szczerej rozmowy. Grinlin opowiedział rów 
nież 6 swem marzeniu wyjazdu do Chicago, 
którego nie może niestety zrealizować. Wów 

  

czas gość oświadczył, że może -,.przeszmu- 
glowaė“ go do Ameryki, lecz naturalnie za 
pewną opłatą. Grinlin wypłacił Smittowi 100 
dolarów a conto, poczem umówili spotkanie 
za tydzień w Warszawie. G. stawił się punk- 
tualnie, lecz „amerykanina* nie było. 

Minęło kilka tygodni daremnych oczeki- 
wań. Wreszcie G. przekonany, iż padł ofiarą 
oszustwa zameldował o wszystkiem policji. 

Od tego ezasu minęło 5 lat. Aż raptem 
w tych dniach Grinlin otrzymał list wartoś 
ciowy z. Tel Awiwu (Palestyna) z czekiem 
pieniężnym na 150 dolarów oraz kartkę ra- 
stępującej treści: „Oszukałem pana gdyż by 
łem w potrzebie. Obecnie chcą udowodnić; 
iż mimo to jestem dżentelmenem. Przesy- 
łam w załączeniu wyłudzoną sumę. plus pro- 
centa i różnicę kursu. Nazwiska mego pan 
się nigdy nie dowie. Z poważaniem Smitt* 

Wdzięczny Grinlin, po otrzymaniu pie- 
niędzy, zgłosił się do policji i odwołał swoje 
przed pięciu laty złożone, zameldowanie. 

Zbieg z więzienia Łukiskiega w potrzasku. 
Przed paru tygodniami donosiliśmy o 

zuehwałej ucieczce z więzienia Łukiskiego 
niebezpiecznego włamywacza i zlodzieją Ma' 
kara Antbnowicza. 

Ciekawą ekolicznością w tej sprawie by-* 
ło to iż przed ucieczką Antonowiez, który jaż | 
przediem zdołał dwukrotnie zbiec z aresztów 
policyjnych, zapowiedział również swoją 
ucieczkę z więzienią Łukiskiego i to mu się 
udało. 

Wiszezęty za zbiegiem pościg nie dał żad- 

ERRA 

Zabezpieczenie listonoszy _ 
pocztowych przed napadami. 

(W związku z ostatniemi napadami na li- 
stonoszów i ambulanse pocztowe władze po- 
cztowe wydały odnośne polecenia + instruk- 
cje dla listonoszy i konwojentów, pilnują 
cych ambulanse pocztowe. Konwojenci zo- 
staną uzbrojeni i będą posiadali tylko klucze 
od zamków skrzyń pocztowych z gotówką 
natomiast klucze -od kłódek mają. posiadać 
tylko przydrożne urzędy pocztowe. Dublik 
ty: kluczy otrzymają konwojenci w masyw- 
nych - kopertach z pieczęcią urzędową, któ- 

rych całość będą miany urzędy przy- 
drożne pocztowe. 

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 21 października 1933 r. 

7.00: Gzas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
nik poranny. Muzyka. Chwilka „gosp. dom 
11.30: Przegląd prasy. Wiad. o eksporcie. 
Komunikat. Czas. 12.05: Transm. z -Mostów 
Wielkich uroczystości odsłonięcia pomniku 

Marszałka J. Piłsudskiego. Kom. meteor. 

   
  

     15.25: Program dzienny. 15.30: Giełda rolr 
15.40: Chwiłka strzelecka. 15.50: Muzyka z 
płyt. 16.00: Audycja dla chorych. 16.40. 
Francuski. 16.55: Komcert kameralny. 17.50. 
Przegląd prasy rolniczej, krajowej i zagr. 
18.00: „Zagadnienia programowe Fundus'u 
Pracy — odczyt. 18.20: Muzyka lekka. 19.02 
Tygodnik litewski. 19.20: Rozmaitości. 19.2. 
Kwadrans akademicki. 19.40. Program sa 
niedzielę. 19.45: Dziennik wieczorny. 20.00: 
Godzina życzeń (płyty). 21.00: Skrzynka ta- 
chniczna. 21.20: Koncert chopinowski. 22.00 
„Dawne pszczelnictwo na ziem. płn..wsch. 
Rzplitej“ — odczyt. 22:15: Wiad. sportowe 

22.2 KŻ taneczna. „23.00: Kom. meteor. 

  

    
Roztargniony profesor zapomniał co ma 

na plecach, wędkę czy stizelbę. 
1 

   

nych wyników. Antonowicz przepadł jak ka- 
mień w wodzie. 

Dopiero. wezoraj policja wileńska otrzy- 
mała wiadomość z posterunku policyjnegc 
w Ostryniu o zatrzymaniu Antonowicza któ 

, ry znowu .złapany został na gorącym uczyn- 

ku kradzieży. Zuchwałego przestępcę osadz0 
no narazić w więzieniu powiatowem w Li- 
dzie, skąd w najbliższym czasie dostarczony 
zostanie do Wilna do dyspozycji miejsec- 
wych władz śledczych. Antonowicz i tym ra- 
zem zapowiedział ucieczkę. (e). 

Wystawa obrazów 
żydowskich artystów 

-. malarzy. : 
Przy ul. Wielkiej 47, na I piętrze: w daw 

nym lokału firmy Załkind, rozłożyła się wy 

stava: Wileńskiego Towarzystwa Żydowski-:h 
Artystów Plastyków. Prezesem Towarzystwa 
jest p. B. Załkind, znana, dojrzała firma ar- 
tystyczna, jeszcze impresjonista, dosyč 1 
rėwno jednak, bo raz wcześniejszej odmiany 
to znów późniejszej odmiany tego kierunku, 
lub zgoła „post impresjonista“. Prowadzi, 
że się tak wyrażę, Wystawę wraz z p. Lej- 
bowskim, Szerem i Białogórskim. 

Poziom tej ekspozycji jest dosyć. nier5: 
ny, występuje to nawet w pracach'p. Załkin 
da. Pozatem jeśli o niektórych miodszych 
chodzi, nie wszystko naležaloby dopuścić na 
wystawę. Stanowczo nie zasługuje na to owo 

żółte studjum portretowe, snie pamiętam już 
je, ani cykl obrazków banalnych widocz- 
zaułków, Bernardyńskiego i innych, jak 

by żywcem Ściąeniętych z tak popularnych 
fotografi. 

"Wszystko razem jest trochę , handlowe”. 
Widać, że sporo, rzeczy robionych jest bar- 
dzo na sprzedaż, co zresztą w dzisiejszych 
ciężkich czasach jest dosyć wyiłomaczalne, 
dla poszczególnych artystów (grzeszą tem 
prawie wszyscy po trochu), lecz nie dla kie- 
rownictwa Wystawy, które obowiązuje pew- 
na selekcja. Sporo obrazów widzieliśmy już 
na innych wystawach, np. p. Zalkinda ośnie- 
żoną synagogę i inne. 

iP. Lejbowski jest naogół sumiennym ar- 
tystą, także raczej impresjonizmowi, jeśli o 
rzeczy olejne chodzi, hołdującym. Między 
temi ostatniemi są tęgie prace, jak bodajże 
jeszcze przedwojenna cerkiew. oraz słabsze 
jak widok z góry Zamkowej, zanadto już 
kolorkowy. Pozatem duża serja rysunków 
kredką. niekiedy nawet bardzo ciekawych 
portretowych studjów charakterystycznych. 

-  P.-Szer, również . poważniejsza * firma, 
zwraca uwagę b. tęgim pejzażem z miastecz- 
kiem i jeziorem Świr, oraz motywem z dziel 
nicy żydowskiej Wilna. Trochę to coprawda 
przypomina p. Jamontta. Akwarele nie» 

słabsze. b 
P. Białogórski jest b. płodnym i zdolnym 

jednak malarzem pejzażystą. Niektóre pra 
ce (duże motywy wileńskie) są b. ciekawe, 
widać w nich i kompozycję barwną i dobry 
rysunek, niektóre jak wspomniany cykl zauł 
ków, zanadto schlebiają „publiczności* (oczy 
wiście tej mniej wyrobionej artystycznie). 

P. Efronówna jest zdolną.studentką Wyd». 
Szt. P. USB. co się. zaznacza w niektóry 
jej pracach wyraźnie, ale zupełnie niepotrzeb 
nie wystawiła takie zupełnie szkolne рга *> 
jak ów bez i t. p. 

P. Chwoles ładnie się zapowiada, pisa- 
liśmy już o nim kiedyś. Poza portretem już 
wystawianym gdzieindziej, są dwa niezłe pej 
zaże, ale o b. odmiennym charakterze, wi- 
dać że młody artysta jest jeszcze niezupełnie 
pewien, czego chce. Szkoły i jeszcze raz 
szkoły i to dobrej bo przy błądzeniu samq- 
pas, grozi conajmniej maniera, jeśli nie wo: 
góle — nicość. t p ki 

Zjazd delegatów Centr. Kp. 
Przywozowych. 

'W dniu dzisiejszym rozpoczyna się wiel- 
ki zjazd w Izbie Przemysłowo-Handłowtj de- 
legatów Centr. Kp. Przywozowych. 

Rannym pociągiem do Wilna przybywa 
"około 50 delegatów z całej Polski. 

1865 małżeństw. 
Na podstawie danych Urzędu Statystycz- 

   

  

   

   

    

  

  

   

   

*thego na terenie woj. wileńskiego w ciągu 
ostatniego kwartału zawarto 1865 małżeństw 
Najwięcej zawarto małżeństw katolickich, 
drugie miejsce zajmują żydowskie. 
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Odprawa Prezesów 
KPW 

* z całego terenu okręgu 
wileńskiego. 

13 października r. b. w sali „Ogni- 
ska Kolejowego K. P. W.* w Wilnie, 
pod przewodnictwem prezesa Zarzą- 
du Okręgowego K. P. W., p. Michala 
Puchalskiego, odbyła się odprawa pre 
zesów i referentów kulturalno-oświa- 
towych „Ogniska K. P. W.” z terena 
Okręgu Wileńskiego. 

W życiu KPW odprawa ta miała 
doniosłe znaczenie, zwłaszcza, i 

tyczne i ogólny zarys działaln« 
pr łość pozwala stwierdzić, że or- 

ganizacja weszła na tory pracy real: 
nej w terenie działania, a zasiąg jej 
rozszerzono na poszczególne Ogniska, 
które, działalność swą, pod egidą Za- 
rządu, prowadzić mają bardziej inten- 
sywnie, niż dotychczas, 

      

  

  

Na szczególne podkreślenie i omó 
wienie zasługują referaty I-go wiee- 
prezesa, ppłk. dypl. Tadeusza Shey- 
bala, a mianowice — organizacyjny 
i wyszkoleniowy. 3 

W referatach tych pplk. Sheybal 
wskazał na konieczność przebudowa - 
nia dotychczasowych zasad pracy tak, 
aby praca ta poszła w kierunku zreali 
zowania działalności organizacyjnej 
przedewszystkiem. Aby: to osiągnąć, 
wskazuje referent na potrzebę odpo- 
wiedniego postawienia sekcji organi. 
zacyjnej w poszczególnych „Ogłais- 
kach" KPW, Ta droga skieruje orga- 
nizację na właściwe tory i wówczas 
tylko organizacja spełni te zadania, 
jakim służy. Rozwijając kontstrukty- 
winie nowe założenia pracy w terenie. 

płk. Sheybal podnosi i rozwija pod- 
stawy nowej pracy, która nie może 
ograniczać się do spełnienia poszcze- 
gólnych czyności bez zrozumienia 1 
obojęinego do niej ustosunkowania 
się, Członek KPW winien i musi hoł- 
dować szezytnym hasłom „,Kapewiac- 
kim', służ im wiernie i wytrwale, 

będąc ich najgorętszym krzewicielem 

wśród szerokich warstw armji kolejo- 
wej. Referent wskazuje dalej na prze- 
strzeganie dyscypliny, jako niezbęd- 
nego spoidła «w organizacji o charak- 
terze wojskowym. Pracę w terenie 
płk. Sheybal ujmuje w lapidarnem о- 

    

kreśleniu — wszystko dla Państwa 
przez twórczą pracę w organizacji. 

Referat _ Kulturralno - Oświatowy 
wygłosił p. Karo] Foss, podnosząc w 
zwięzłych słowach potrzebę pracy bar 
dziej owocnej drogą, przez jakie pro- 
wadzi hasło rzucone przez płk. Shey- 
bala. Powołując się na tezy, posta- 
wione przez majora Ludwika Naim- 
skiego — rozwijania kultu bohater- 
stwa i kultu Państwa, p. Foss zapo- 
wiada nowe, a tak ożywcze dla orga- 

nizacji, plany pracy twórczej. 

Fachowy referat o wychowaniu 
Нгусхпет — dobrze opracowany” -- 
wygłosił p. Andrzej Kisiel, a referat 
w sprawach ogólnych — p. Kazimierz 
Moskwa. 

Prezes Okręgu, p. Michał Puchal- 
ski, w przemówieniu swem wzywał 
obecnych ma odprawie Prezesów Og- 
nisk do pracy twórczej, podkreślając 
z całym naciskiem, iż członkowie 
KPW ze swemi władzami na czele 
muszą się poddać dyscyplinie, bez 
której organizacja istnieć nie może, a 
która jest podstawowym wąrunkiem 
istńienia organizacji. 

Odprawę zaszczycił swą zbawić. 
cią p. dyrektor kolei inżymier Kazi- 
mierz Falkowski, który do zebranych 
wygłosił obywatelskie, a mocne w tre- 
ści przemówienie. 

Zarząd Okręgu podejmował przy- 
hyłych na odprawę prezesów Ognisk 
skromnem śniadamiem i obiadem 

(a) 

E. KOBYLINSKA, 

  

'urlop. wypoczynkowv. 

jewana | Dziś: Urszuli P. M. 

Sobota || juo Korduli i Alodji" 

21 _ 
| Wschód słońca — g.6 m. 09 

|pzziem. Zachód  —64m.33 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.5.B. 

w Wilnie z dnia 20/VIII — 1933 reku 

Ciśnienie 770 
Temp. średn. + 10 
Temp. najw. + 11 
Temp. najn + 6 

  

  

  

Opad — 
Wiatr — półn.-schodąi 
Tend. barom. — wzrost 
Uwagi: chmurno, później dość pogodnie. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apte- 
ki: 

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 
— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau- 
Lowska róg Targowej, Szantyra — Legjono- 
wa, Zaslawskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witoldowa. 
Oraz Mańkowicza ul. Piłsudskiego, Jundziłła 
— róg Mickiewicza i 3 Maja, Szyrwindta — 
Niemiecka, Narbutta Ś-to Jańska. 

« OSOBISTA 
— Marszałek Senatu Wł. Raczkie- 

wiez w Wilnie. W dniu 20 b. m. przy- 
był do Wilna p. marszałek Senatu 
Władysław Raczkiewicz. Pobyt pana 
marszałka potr kilka dni i ma cha- 
rakter prywtny. 

— URLOP WICE-PREZYDENTA MIASTA 
P. wice-prezydent Czyż rozpoczął tvqgodniowy 

Kierowniciwo sekcji 
technicznej objął p. prez--dent Maleszewski. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Akademickie Koło Muzyczne. Zarząd 

Koła przypomina członkom, że w niedzielę 
22 bm. w Ognisku Akad. (Wielka 24) odbędą 
sie próby, sekcja mandolinistów — godz. 930 
sekcja smyczkowa oszukujemy 
wiolonezelistę z własnym insirumeniem oraż 
mamy wolną altówkę. Przyjmujemy zapisy 
nowych człoukó 

— CIEKAWY ODCZYT W OGNISKU AKA 
DEMIGKIEM (Wiielka 24). Dziś w sobotę 21 
października o godzinie 7.30 wieczorem odbę 
dzie się odczyt kol. Bogusława Pilniaka, pilo 
ta Aeroklubu Wileńskiego, p. t. „Akademik 
a sport lotniczy”. Po odczycie prelegent udzie 
li szczegółowych informacyj o warunkach zdo 
bycia przez akademików (czki) wiedzy teore 
tycznej i praktycznej w dziedzinie lotnictwa 
motorowego i szybowcowego. Jednocześnie bę 
dą przyjmowane na miejscu zgłoszenia na 
kurs teoretyczny dla kandydatów na pilotów 
motorowych, 

— AKADEMICY I SYMPATYCY A, Z, S: 
UWIAGA! Dziś o godzinie 19,35 w radjo wi- 
leūskiem kolega Wiktor Stankiewicz wygłosi 
pogadankę informacy jn - w sprawach sp. rtu 
akademickiego i o Akademickim 'Zw.. Sp»r- 
towym w Wilnie. 

          

            

    

+ Z POCZTY 
— Można nie podawać nazwiska, mówiae 

z rozmównie publieznych. Wileńska Dyrek- 
cja Poczt i Telegrafów wyjaśnia, że notowi 
nie nazwisk osób przeprowadzających roz 
mowy międzymiastowe z rozmównie publicz 
nych nie jest ebowiązkowe i na kartce zgło- 

szeniowej rubrykę „zamawiający należy za 
kreślić. 

Dotyczy to również w ruchu telegraficz- 
nym, gdzie nadawca może, lecz nie musi, pa 
dać swój adres, ewentualnie nazwisko. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Związku Detalicznych Kupców 

i Przemysłowców Chrześcijan m. Wilna i 
Województwa Wileńskiego prosi swych 
członków o przybycie na Walne Zgromadze- 
nie Związku dnia 22 października o godz. 3 
p. p. do lokalu przy ulicy Bazyljańskiej 2. 

Obecność członków obowiązkowa. 
— Tombola. Zarząd Związku Oficerów w 

stanie spoczynku Rz. Polskiej Koło Wiloń 
skie urządza w dniu 21: października br. © 
godz. 19 w Kasynie Związku przy ulicy Mic- 
kiewicza Nr. 22 m. 2 tombolę, na* którą za- 
prasza p. p. członków Związku i gości z ro- 
dzinami. 

  

ZEBRANIA I ODCZY1Y. 

— Z Legjonu Młodych. W niedzielę daia 
22 bm. o godzinie 17, w lokalu Legjonu Mło 
dych, ut. Królewska 5—22, odbędzie się ze 
branie dyskusyjne z ref. Jana Duchnowskie 
go p. t. „O niezależność gospodarczą Pols. 

Obecność członków obowiązkowa, goście 
mile widziani. 

— Zarząd Stowarzyszenia Abselwentów 

   
  

  

KU BOJE R 

KRONIKA 
Średniej Szkoły Handlowej Męskiej w Wilnie 
zawiadamia swych członków, dnia 23 bim 

(poniedziałek) o godzinie 6 wieczór odbędz + 
się Nadzwyczajne Zebranie Informacyjne w 
lokala Szkoły Handlowej Stow. Kup. 
i Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie, przy 
ul. Biskupiej 4—4 w sprawie egzaminów. 

— Z Polskiego Towarzystwa Chemicznę- 
go. We włorek 24 bm. o godz. 19 odbędzie 

ę w sali wykładowej Instytutu Jędrzeja 
Śniadeckiego (Nowogródzka 22) odczyt p 
d-ra Leona Kamieńskiego p. t. „O witami- 
nach*. Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

— ZARZĄD STÓW, B. WYCH. G Św. 
KATARZYNY W PETERSBURGU ZAWĄADA 
MIA, że walne zebranie członków odbędzie 

ię 22 października w niedziełę u prez 
dowa 6 m. 7 o godz. 4 po poł. 
za o jaknajliczniejsze przybycie gdyż 

w* razie niedostatecznej liczby członków na: 
stępne zebranie odbędzie się tegoż dnia o 7. 

godzinie. Na porzągłku dziennym sprawa do- 
žywiania dzieci i sprawa dalszej egzystencji 
Stowarzyszenia. 

Osobne zawiadomienia rozsyłane nie bę- 

dą. 

    

    

      

     
     

    

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Związek Cechów. Wobec bezpods 

nych, wygórowanych wymiarów podatku do 
chodowego, uchwalono by wszyscy rzemieśl 
nicy pokrzywdzeni niesłusznym wymiarem 
podatku dochodowego, zło i do Zarządi 
Związku Cechów na ręce prezesa A. Ślusar 
skiego wl. giellońska 11; Ścisłe informacje 
jak ło: nakazy za ostainie lata i rok poda! 
Bar lub wezwania Komisyj Szacunkowych 
poddających w wątpłiw. zeznania płatni- 
ków, a wskazujące wyśrubowany obrót ed 
którego wymierza się podatek, lub wygóro- 
waną stopę proc entową, odp odwołać, kwi 

ty wpłat, upomnienia sekwestratorów i t. p. 
Zebrana większa ilość dowodów, wsl4- 

zujących, uciemiężenie rzemiosła przez Urzę 
dy Skarbowe. w Wilnie zostanie dołączona 
do 'Memorjału, który w tych dniach zosta 
nie przesłany czynnikom miarodajnym w 
Warszawie. 

RÓŻNE 

— Żakóńczenie Kursu z Ratownictwa i 
Qbrony Przeciwgazowej dla sióstr Szpitata 
Włojskołwego D. W. Wflno oraz klinik USB. 

stąpi jutro przez rozdanie słuchaczkom 
jadectw, KAR AO sie) w lokalu Poł 

aw-     

   

    

  

  

   

  

    

  

50 godz. 174 ej. k 
-. STUDJUM MUZYCZNE RADY УН, 
BSZEŃ ARTYSTYCZNYCH. Dziś o godz. 

18 konferencja na temat „Fr. Chopin twórcą 
nowego stylu fortepianowego'* Liczne ilustrac 
je płyt gramofonowych. 

Godz. 19.15 orkiestracja „owoczesna. 
— CYTELNIA RWŻA otwarta codziennie 

od godz. 19 — 21 (7 — 9). Wykaz abonowa 
nych czasopism na miejscu, ul. Ostrobramska 
9 m. 

Z życia żydowskiego. 
Centralny Wydział Palestyński otrzymał 

od Egzekutywy Agencji Żydowskiej w Jero- 
zolimie wiadomość o wysłaniu 1350 certy- 
fikatów palestyńskich dla emigrantów z Pol 
ski. 

    

* 
(Gzionek Wydzialu wykonawezego Žyd, 

Instytutu Naukowego w Wilnie Z. Kałmano- 
wicza udał się do Łotwy i na Litwę W Sprk- 
wach Instytutu. Stamtąd udaje się dó Pary 
ża dla przeprowadzenia pewnych prac dla 

rędakcji Encyklopedji Żydowskiej, której 
pierwszy tom wyjdzie miebawem z druku. 

NA WILEŃSKIM BRUKU | 
PIEC ZAWALIŁ SIĘ NA KOMINIARZA. 

Nieszczęśliwy wypadek przytrafił się ' 
wezoraj kominiarzowi Franciszkowi Nejma 
nowi, zam. przy ulicy Słowiańskiej 9. 

W. czasie naprawy jednego z pieców, kie- 
dy kominiarz wsądził głowę i część tułowia 
do paleniska, cheąe obejrzeć wewnętrzne 
ścianki pieeu, rozległ się silny huk i trzeha 
mieć takiego pecha cały piee zawalił się, 
grzebiąc pod sobą niefortunnego kominiarza. 

Domowniey niezwłocznie pośpieszyli z ra 
tunkiem i wkrótce wydobyli z,pod zwałów 
cegieł i gliny poważnie poranionego Nejraa 
na, który wkrótce stracił przytomność. Na 
miejsce wypadku zawezwano pogotowie ra- 
tunkowe, które przewiozło rannego kominia- 
rza do szpitala św. Jakóba.- 7 (e). 

WŁADZE ADMINISTRACYJNE ZAINTERE- 
SOWAŁY SIĘ ,ŻARTEM GAZOWYM W 

MAGISTRACIE. 

W; związku z „żartem gazowym w magi 
stracie, o którym donosiłiśmy wczoraj, do- 

wiadujemy się iż wypadkiem tym zainteresy 
wały się władze administracyjne, poleeając 
czynnikom miarodajnym  przeprowodzić w 
tej sprawie dochodzenie i ustalić nazwisko 
„doweipniśłać, lekkomyślnie posiępującego 
z petardami i świecami gazowemi. (e) 

76 Co on mógł wiedzieć o słodkiej wizji dzieciątka, które 

TEATR | MUZYKA 
tę dnia 21 października o godz. 8 w. Te 

Miejski na Pohulance gra w dalszym 
wielce emocjonujący reporiaż 
towej „Fraudein Doktor“ — 
wzbudza coraz większe zainteresowanie pu- 

bliczgości wileńskiej. 

(jako agentka niemiecka Marja Lesser oraz 

J. Woskowski w otoczeniu całego zespołu. 

na Pohulance. W niedzielę 22 października 

° Н 

MLE NS k 

dja satyryczna J. 
Medycyny“ 
Knocka. Geny zi 

   — Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, w sobo 
atr 

    

wojny - 
Tepy, który     

  

W, rołach głównych — H. Skrzydłowska 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 

tytułową w 

Helena“. 

  

у DZIŚ 

Gwiazda gwiazd! 
Jedna i jedyna 

o godz. 4 pop. dana będzie doskonała kome- 
Romains'a p. t. „Tryumf 

   

  

4 — Legitymacje zniżkowe 25 proe. — do 
Teatru na Pohulance — wydaje kancelarja 
teatru od 11—2 pop. 

— Wystepy Maryli Karwowskiej. Dziś w 
dalszym ciągu świetna operetka Offenbacha 
„Piękna Helena" z Marylą Karwowską, nic 

nano odtwórczynią roli tytułowej. w 

   

  

Wytwi icz- Wichrowski, który operetkę tę wy- 

skiej, kreuje z wielkiem powodzeniem 

w Teatrze muzycznym 

„ Offenbacha 

Greta Garbo 
—zc „Jaką mnie pragniesz" 

w/g powieści Luigi Pirandeita. 

Nr. 283 (2884! 

režyserowal. Kierownictwo muzyczne 
charowskiego, oraz udział z 

       

    
Woskowskim w roli D-ra * społu Ł owego pod kieru 

skiego, stanowi caiość wysoce artystyc. 
której megą poza cić najbardziej renc-     
mowane teatry stołeczne. 

— „Jasnowlosy Cygan“. 
a. scenie „Lutni“ w cal 

h siylowygh dekor 

Wkrótce ukaże 
j okazałości w 

h Edwarda 
tnopfa w re- 

‚ W głównej roli 
i nowopozy 

skana śpiewaczka Eugenją Lasowska. Prem- 
- jera*w przyszłym tygo niu я 

— Pierwszy tenor Opety Berliūskieį & 
a Scala“ w Medjolanie w Sali Kox 
um w Wilnie. Do najwiekszyca 

riowega Wii 

    
   

  

   

  

   

  

     

  

: Halmir- ULO 
i. Tatrzański i 

     
    

    

   

  

ny koncert zn 
szego tenora Oper: 
Hermanna Simberga, 
o gi 8 wiec 
w s Konser 

W? programie 
ni. 

Bilety sprzedaje Kasa Konserwalorjum od 
godz. 11 do 2 i od 5 do 7 wiecz. 

  

    

  

koncert odbęd 
     

orjum w niedzielę. 22 
* operowe romanse i 

     

  

Maryla Karwowska 

znakomita artystka opery warszaw- 
Czarna Kawa Kiubu 

Społecznego. 
Dzisiaj w sobotę w lokału Wbj. Sekreiur 

jatu BBWR. przy ul. Anny 2, o godz. 18. oii 
ie si rna Kawa Klubu Społecznege_ 

ona z odczytem posła dr. Stefana Bro 
ego natemat spraw akademickich. 

Wstęp na sałę za stałemi kartami. 
Temat odczytu wywołał żywe zaintereso 

wanie w sferach akademickich. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 28,50 — 28, Nd 

— 28,36; Nowy York 6,30 — 6,33 - 5 
Я 34,89 — 34,98 80; Szwaj 

— 178,118 — 172,22; Berlin w 
tach prywatnych $ 

Dolar w obr. pryw. 6,17. 
Rubel — 4,70. 

„Lailnia“ ros; 

    

„Pieknia 
    
      

  

         

  

  

u. Z tajników 

kobiety, 

która znała 

mężczyzn. 
  

| Dodatek nadzwyczajny: Gdańsk w cieniu swastyki i in, | 

  

  

  

Dziś 
w kinie PAN 

KAWALKADA 
W roli głównej Cilve BROOK. Rewelacyjny niebywały nadprogram: Proces o podpalenie Reichstagu 

Film nad filmy! Potężne widowisko filmowe, 
które wprowadziło w zdumienie cały świat 

Uprasza się o przyb. na początki seansów pllnktualnie: 2—4—6—8—10.15. 
  

Dziś premjera 1 

ais przewyższ. wszystko co wyobraźnia stworzyć możel- 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe (ostatnie nowoś 

BELA LUGOSI "Cian 
w najbardziej niesamowitym, osobliwym arcyfilmie p. t CASINO| pen

. BIAŁY UPIÓR 
glądanie tego obr. zaleca się ludz. o siln. nerwach 

z całego świata) i in. CENY ZNIŻONE! 

    

  

  

  

Przychodnia Lekarzy Specjalistów 
# Wilno, ul. Trocka 9, tei. 609. 

Chor.: wewnętrzne, chirurg,, kobięce, dzieci, ner- 
wowe, oczu, uszu i gardła, skórne, wener, i moczo- 
płciowe. Analizy lekarskie. Gabinet dentystyczny. 

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

i 

  

u =
 a 

ZŁOTE SCHODY. 
Piosenka zamilkła, a przy boku Ludki zjawił się 

krępy chłopak. Poszli w milczeniu. Ale niepokój AU 

Franka zerkał na nią uporczywem pytaniem, więc 

odpowiedzłaia mu prędko, jakby uciekając przed 

wzruszeniem. 

— Jadę stanowczo. Czy odwieziesz mię do Wilna. 

Franeczku? 
— A,., ten bubek? 

*— Myślę, że chodzi o .pana Natockiego? — po- 
prawiłą drżącym nieco głosem Ludka. — Ano... nie 

chce s znać... naturalnie... 

nie powiedziałaś mu nic                    3 
o Ara i dra Aue 

-— Bądź spokojny. 

— Bo to mogłabyś mu napisać później... 

razie... konspiracja, į 

»  -— Dajże spokój, Nie napiszę nawet, bo wszystko 

między -nami zerwane, 

Ludka odwróciła głowę, opanowując nagłą boleść, 

a bezwzględny Franek mówił z uciechą w głosie. 

,. — Toi lepiej! Go masz zawracać sobie głowę ja- 

kimś endekiem! I : 

Wzruszyła ramionami pogardliwie na tę chłop: 
czyńską filozofję, która musiała ha wszystko nalepić 
określoną elykietkę. Co on niógł wiedzieć o jej ser- 

decznej walce z pieszczótliwemi tękoma zmysłowości? 
  

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. ; 

Ale na- 

  

chciało spłynąć w jej ramiona? Nic. A szedł w tej 

chwili szerokiemi, mocnemi krokami i poruszał mą- 

drze głową, niby taki wszystko wiedzący. Po raz pierw- 

szy przyszło Ludce do głowy, że ci mężczyźni ujmują 

kobiecość według utartego szablonu. Nie znoszą, jak 

im się coś z rąk wymyka, zanim nadążą z definicją. 

I Franek jest taki. Słowo „endek* jest dla niego wy. 

ciem z sytuacji, a dla niej nie znaczy w tej chwili nic. 

Wie tylko o szafirowych oczach z czarnych rzęs trze- 

potaniem... Nagły spazm zazdrosnego lęku o tych dwo- 

je. pozostawionych w lesie, był tak dotkliwy, że na 

usła Ludki wybiegły słowa, które już teraz wracały 

ciągle, jak monotonna jej żałości przygrywka: 

  

— ©О jakież to wszystko jest trudne! 

— (o mianowicie? 

— Wszystko! I ta gorycz ciągła i ta radość dzi- 

waczna — wszystko krzyknęła Ludka. 

— Wiesz co? Odwiozę cię do Wilna dzisiaj — 

rzekł zaniepokojony Franek, patrząc, jak drżą kąciki 

jej dziecinnych ust. 

—— Muszę jeszcze z twoją matką omówić. Zresz- 

tą nie bój się o mnie. 

— Mogę się bać, czy tie bać —= to już moja tzecz. 

Ale nie jestem takim kawałkiem drewna, jak ci się 
zdaje. Wołałbym ci bólu oszczędzić. A tak się składa, 

że mamy właśnie w domi mienia. 

3 — Jakto? > 

— A tak. Przysłańo brykę po nią, bo ciocia Olinip. 
ka spuchła ha twafzy i leży w łóżku, u właśnie do 

   

Drukarnia „ŹNICZ%, Wilno, 

  
  

  

Zakłady Graficzne 
ZNICZ: 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 

Dr. GINSBERG 
shoroby skórne, wene 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńska 3 tel. 667 
od godz. 8—1 1 4—, 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórme i moczopłciowe 

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

W. Z. P. 29. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz. 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—! i 4—E 

  

  

SKLEP | B.rauczycie gim. 
5 AB udziela lekcyj i korepetyc 

wysttwowi oknach, zda | w zakresie 8 klas gimnas- 
ny na bławat lub na skl. | Jam te OB przed 
futer it. d. Wilenska 23. W BOA 8 DARY 

u dozorey. matyka, fizyką, jęz. pol 
ski. Łaskawe ZE da 

inistracji „Kur. Wil.” MIESZKANIE | rod» nasczycie |" 

Aaaa RADIO! 
słoneczne, z wygodami | Wyrabiam iinstaluję głoś. . 

Wileńska 25, m. 9. niki do aparatów krysz-- 
tałkowych bez lamp. Za 

300 z miesięcznie 
* jako dochód 

odbiór czysty i wyrażny | 
gwarantuję. Ceny kon- . 

uboczny. Fachowość zby- 
teczna. Natychmiastowy 

kurencyjne- 

dochód zopewniony. Za- WŁ. ŻYLIŃSKI 
jęcie stałe i pewne. Zgło- Ludwisarka 9, m. 6. 

szenia: „Centrala*, Lwów 
Wojciecha. Uczeń 8 kl. 

  

  

    

  

  

  

ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nav- 
kowych. Biłety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

*WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SQLIDNIE       

  

Karoliszek zwalili się goście. Więc mama pojechała 

z pomocą. Nie chciała nawet jechać, bo mówiła, że 

jej jakoś ciężko z domu wyruszyć, ale ja namówiłem. 

— Myślisz dzisiaj?... zawahała się Ludka. 

— (o masz czekać? Zostawisz list i ja matce resz- 

tę wytłumaczę. Chyba zrozumie, bo to poczciwe 

w gruncie rzeczy kobiecisko, 

— Wiesz, że dobrze... Tak.. tak... 

steś, że mi ułatwiasz sytuację. 

Kochany je- 

н 1 " 
— Pojedziemy na noc. Helce powiedz, co chcesz. 

Zresztą ja ż nią pomówię, bo jej trzeba łopatą do gło- 

wy. Tępa. ; Ž 

Ludka milezała, myśląc o dalekich gwiazdach 

nad sennym dworem, w którym pozostanie tych dwo- 

je... Czy gwiazdy umieją krzyczeć i ostrzegać? O nie 

należy myśleć o tem... Niech się spełni dziwaczne prze- 

znaczenie. Przełknęła łzy, co stanęły jej w gardle i po- 

chwyciła uważniej ostatnie słowa Franka, który coś 

mówił bez przerwy: 

„.właśnie zgadało się i o tobie. On ten zamiar po- 

chwalił. 

— Kto? 

— No, Janusz, Janusz! coż ty wrony strzelasz, za- 

miast słuchać. 

— Przepraszam. Gdzie go widziałeś? 

— W Karoliszkach, mówiłem przecie, że matkę 

odptowadziłem. Ależ gapa jesteś! 

— Więc cóż on powiedział? 

— Powiedział, że przydasz się tam, niema gada- 

RBC 4, tel. 3 40. 
ZE ` 

‚ › 42 w Wilnie, )*) 

Akuszerka 

Marja Lakneioma 
przyjmuje od 9 do 7 wieca. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 
  

ZGUB. kartę rejestracyjną 
rocznika 1915 na nazwis- 
ko Piotra Rajskiego, wy- 
daną przez Referat Woj- 
skowy przy Magistracie 
m. Wilna—unieważnia się 

sil 

Ke RESTA SE EI I SN IS SAITEK TSS ISI 

  

Poszukuję POSADY, | Psństwowego gimnazjum 
miaszynistki lub kancelist- zanięujący się w PE 

ki w godzinach wieczor- | "nem „położeniu. ęt- 

nych. Zgłoszenia do adm. | *!“ będzie udzielał lekcyj 

„Kurjera W,” pod M ze -wszystkich przedmio- 
tów za małem wynagro- 

Poszukuję 
dzeniem Łaskawe oferty 

pracy biurowej 

proszę kierować w Re- 

(mogę ua parę godzin 

dakcji pod „W”. 

dziannie) posiadam prak- 

Pak 
Energiczni 

tykę pisania na maszynie zastępcy losowi znajdą 
Oferty w Adm. „Kurjare | intratne zajęcie.  „Kre- 
Wil** pod „Maszynistka“ 

      

    dyt“, Lwėow, Kiliūskiego 3 

nia. Ludzie bardzo potrzebni. Rozumiesz? on cię uwa- 

ża za „tzłowieka”. 

Ludka zżymnęła się niechętnie. 

— Przestań dogryzać, a mów porządnie: 

— Mówię. Janusz jest też zupełnie zwarjowany. 

jeżeli chodzi o tego ich Komendanta. Dał mi nawet je- 

go fotografję i kazał, jak oka w głowie pilnować. 

Patrz! 

Pochylili się nad kwadracikiem papieru, dyszący 

ze wzruszenia. ; 

— Dziwny. Taki brwią zježony. a w oczach la- 

godny. Rozumiem, že musi byč opryskliwy i wiem, 

że można go kochać bez pamięci. Daj mi to — modli 
ła się bez tchu. Jestem słabsza od ciebie i... bardzo 

cięrpię w tej chwili. 

  

Franek się zawahał. ® 

— Właściwie... o co ci chodzi? Przecież to nie 

jest relikwja? 

Ja jeszcze sam nie wiem, co mam o-nim sądzić. 

Ale Janusz potwierdził, że on wierzy w zmartwych- 

wstanie Polski i tó niedalekie. Podobno mówi, że my 

się bić o nią będziemy... że doczekamy. 

— Niech będzie błogosławiony — rzekła uroczyś- 

cie dziewczyna. — 7а tę wiarę niech będzie błogosła- 

wiony Proszę cię, daj mi tę fotografję, braciszku. 

Franek nie oparł się pieszczotliwości słów dziew- 

częcia i spełnił jej prośbę. 

(D. c. n.) 

Redaktor edpowiedziałny Witołd Kiszkie.


