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Między Wilnem a Łuckiem. 
Znany Wilnu z kilkakrotnego tu 

pobytu filozof i etnolog szwaj- 

carski dr. Jan  Zbinden, który 

przed kilku tygodniami wygłosił 

w Związku Literatów Wilenskich 

niezmiernie ciekawy odczyt p.t. „Czar 

na godzina demokracji" opublikował 

niedawno w „I. K. C.* swoje wraże- 

nia z podróży po Polsce. Uwagi auto- 

ra poświęcone Wilnu i Rusi Czerwo- 
nej warte są powtórzenia ze względu 

na trafność analizy i oceny 

stanowi istotę i szczególną wartość 

kultury Kresach 

Wschodnich. 

tego co 

polskiej na t. zw. 

„A kiedy spoglądałem z Piaskowej górv 
ku bezbrzeżnym horyzontom wschodu i po- 
łudnia, odgadywałem z nich jak gdyby 1ce- 
skończoną dał Ukrainy, której mowa i ku.lu 

  

    

  

   

            

ra tak wiele dodała do skarbca kultury p>l- 
skiej ta ele wpływów nawzajem od nich 
doznała Ukrainy przywędrowała m 

   

   

   

na postać lirnika Wernyhory i znalazł: 
miejsce w poezji Słowackiego. Ukraińsk 
pieśni ludowe zajmowały i pobudzaiy pue. 
tów polskich wcz j niż pieśni ludu po! 
skiego. Język polski i ukraiński prz 
się i pewna archaiczność mowy ukr 
uż ła polskim poetom i tłum 
np. jetnemu tłumaczowi Homer: iemień- 
skiemu, dźwięków i barw z prasiarych cza- 
sów. W tem stopieniu pierwiastków zachod 
nich i wschodnich, polskich, ukraińskich, I:- 
tew: a także w końcu żydowskich, ne. 
mieckich, ormiańskich, a nawet tata ich, 
w tej atmosferze przenikającej całe 
leży — jak mi się wydaje — swcistj 
polskiej kultury dla każdego cudzoziemca 
przybywającego z Zachodu”. 

„W bogatej i do dziś dnia żywo pulsują- 
cej sztuce ludowej, w tkaninach i wyszy 
wankach, kilimach i ornamentach, w wy 
tworach podolskich i kosowskich miesza się 
wytworny zmysł barw, przejęty od perskich 
i kaukaskich tkaczy z jędrnością i świeżo. 

и jego smaku. 

A gdzież ujawnia się to zmieszanie tych 

pierwiastków, k ce w sobie tyle warto. 
ściowych możliwości, bardziej malowni 
niż w Wilnie, w tym Sałzburgu 

ostatnim basljonie europejskiej kultury? 
Bogaty barok kościołów i domów  wileń 
skich ze szczęśliwą, mieszaniną niemieckich 
i włoskich tradyeyj oddycha gracją, a zara. 
zem melodyjnym urokiem wschodniej archi- 
iektury, nastrojern niematerjalnym, lotnym. 
właściwym krajom wschodu i południa, za. 
dziwiającym tutaj pod niebem północnem. 

Pełnia motywów z różnorodnych kultur 
i światów religijnych stapia się tutaj w jed. 

mošč. Jak w dużym ogrodzie otoczonym pa- 
górkami błyszczą Sylwety świątyń szešeint 

. wyznań, zlewając się w symfonję architekto 
miczną. Jest w tem coś ipocieszającego zna. 
ieźć tutaj, na skraju rozfanatyzowanego mo 
rza kolektywizmu, niwelującego wszelką in- 
dywidualnošė, miasto o tak odrębnym cha. 
rakterze, skupione w sobie i duchowo lak 
intensywnie wibrujące". 
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północy. 

Uwagi dr. Zbindena dotyczące sto 

pienia różnych pierwiastków narodo- 
wych w jedną kulturę pol ką na Rusi 

Czerwonej wywołały silny oddźwięk 

na łamach tygodnika „Wołyń*, wy- 

chodzącego w Łucku. Pisze tam o 

nich p. Paweł Zaorski: 

„Przy czytaniu tych słów ogarnia 
nas podziw dla przenikliwości myśli 
ludzkiej, która w błysku wysiłku 
twórczego oświetla w sposób jedyny 

i niezawodny to wszystko, co dla prze 

ciętnego wzroku i wrażliwości jest 

tak często nieuchwytne i niewidzia!- 

ne. Zbinden, ta pierwszorzędna  so- 
czewka intelektu zachodnio-europej- 
skiego skupiająca promienie twórcze 
myśli Zachodu, przeniesiona w nasze 
warunki kresowego życia, skupiła 
rozsiane w tem życiu promienie od- 
wiecznej prawdy i dała snop Światła, 
oświetłający najistotniejszą treść i 
wartość tego czem była i czem jest 
Polska w swoim najełębszym wyra- 
zie tu na swych Wschodnich Rubie 

żach, oko w oko z rzeczywistością i 
tajemnicą Wschodu. 

   

Jak dalekiem jest stanowisko Zbin 
dena od szablonu myśli polityczne - 
publicystycznej giełdy polityki mię- 
dzynarodowej, słowa jego jak inne od 

pospolitej "gwary dvnlomatycznej 
określeń konferencyjnych. 

Tak zwane „Zagadnienie mniej- 
szości”, ten „terminus.technieus" nie 
mówiące nic nie znalazło miejsca w 
twórczem ustosunkowaniu się Zbin- 

dena do tego, co spotkał on w życiu 
naszych Kresów Wschodnich. Е 

Zbinden to człowiek Zachodu, któ 
ry na progu tajemniczego Wschodu, 
na Wschodnich Kresach Polski ujrzał 
wielkość Rzeczypospolitej, ten „swoi- 
sty czar polskiej kultury dla każdego 
cudzoziemca przybywającego z Za- 
chodu”, jej znaczenie i wartość ogól- 
no-ludzką. 

Czytając słowa Zbindena, mimo- 
woli zwracam wzrok w kierunku jego 
myśli i wyobraźni. Widzę rozproszo- 
ne promienie wielkości w życiu na- 

szem codziennem, widze wielkość 
Rzeczypospolitej i iej wysiłek twór- 
czy, budujący jutro, widzę trud i obo 
wiązek naszego społeczeństwa, które 
tu na kresach w pierwszym rzędzie 
powołane jest do pracy twórczej 
wskrzeszenia i realizowania wielkości 
Rzeczypospolitej, jej wielkich trady- 
cyj, jej ogólnoludzkich treści 

Pamiętajmy, że w chwili obecnej 
my, to jest społeczeństwo polskie na 
kresach, w pierwszym rzędzie odpo- 
wiedzialni jesteśmy za to, co Zbinden 
nazywa „czarem kultury polskiej”, za 
tę wartość jedyną w swoim rodzaju, 
energję twórczą Rzeczypospolitej, któ- 
ra w układzie naszego życia kreso- 
wego jest jak energja słoneczna two- 
rząca życie, która posiada siłę kon- 
strukcyjną łączenia wszystkich pier- 
wiastków stanowiących to życie w 
zgodzie z ich przyrodzon- treścią i 
ograniczoną możliwością rozwoju, 

Realizacja tej siły, to realizacja 
wielkości Rzeczypospolitej”. 

  

  

Z prawdziwą radością notujemy 

„ten głos organu wołyńskiego, widzi- 

my bowiem w nim te same założenia, 

które uważamy za swoje, te same po- 

głądy na ducha i ideję pań- 

stwową Rzeczypospolitej 

  

na jej ziemiach narodowościowo mie- 

szanych. Różnorodność pierwiastków 

— rasowych, narodowych, wyznanio- 

wych, obyczajowych — wchodzących 

w skład wyrosłej na tych ziemiach kul 

tury polskiej, jest nietylko jej bogact 

wem i ozdobą. Jest także dowodem 

jej siły atrakcyjnej zdolności łą- 

czenia i zbliżania elementów 

różnych w odrębny barwny obraz. 

Wraz z p. Zaorskim nie chcemy być 

ani czynnikiem niwelującym pod je- 

den strychulec wszystkiego co może 

być cennym wkładem do wspólnej 

wielobarwnej i wielokształtnej kultu 

ry, ani też osławionym .,bastjonem Za 

chodu*, odrzucającym precz od siebie 

wszystko cokolwiek mieści w sobie 

wschodnie pierwiastki kultury daw - 

nej Rzeczypospolitej. 

Piękno Wilna i Krzemieńca nie po 

lega jedynie na tem co z Zachodu tu 

Przyszło i znalazło swój wyraz w ar- 
chitekturze tych miast. Piękno ich za 

wiera się w połączeniu wkładów kui- 

tury zachodniej ze swoistem tłem kra- 

ju. Droga zbliżania się i harmonijne- 

go łączenia pierwiastków dwóch róż 

nych źródeł kultury — Zachodu i 

Wschodu — jest też tą właśnie drogą, 

po której posuwać się powinna poli- 

tyka odrodzonej Rzeczypospolitej na 

tych ziemiach. 

Na dwóch krańcach Wschodu Rze 

czypospolitej, półnoenym i południo- 
wym, w Wilnie i Łucku, opinie blis- 
kiego nam duchem człowieka Zacho 
du o naszych sprawach wywołują jed 
nakowy, moeny oddźwięk i aprobatę. 
Podkreślamy ten fakt nie jako przy- 

padkowy. Jest to pocieszający objaw 

zgodności zapatrywań grup ludzkich, 

odległych od siebie o blisko tysiąc ki- 

lometrów, na podstawowe zagadnie- 

nia wielkiego obszaru, który nas dzie 

li, lecz i łączy zarazem. 

Testis. 

| 

Przesilenie gabinetowe we Francji 
'Sarraut tworzy rząd. 

PARYŻ. (Pat), Prezydent republi- 
ki Lebrun powierzył misję utworze 
nia nowego rządu p. SARRAUT, któ- 
ry już rozpoczął konferencję ze swy- 
mi przyjaciółmi politycznymi. 

Według przewidywań nowy rząd 
Sarraut będzie następujący: tekę pre- 
zesa rady miristrów i ministra spraw 
wewnętrznych obejmie SARRAUT, 

'sprawy zagraniczne — były premjer 
„DALADIER, finanse — BONNET, 
sprawiedliwość — CHAUTEMPS, pra 
ea — DALIMIER, oświata — STEEG. 
Mówi się również o udziale w gabine 
cie CAILLAUX. 

Sarraut zastrzegł sobie ostateczną 
odpowiedź po przeprowadzeniu roz- 

mów ze swymi przyjaciółmi. 

  

Na Kim oprze się rząd? 
PARYŻ. (Pat). W związku z powie 

rzeniem misji utworzenia gabinetu mi 
nistrowi Sarraut „La Liberte* stwier- 
dza że nowy premjer stoi wobec 2 za 
sadniczych faktów: 

1) Grupa Renaudela, t. zw. neosoe 
jaliści, nie chce wziąć udziału w rzą- 
dzie. 2) Lewica radykalna wyraźnie 
zastrzega, że nowy rząd nie może szu 
kać peparcia u socjalistów. 

Rozłam wśród socjalistów francuskich 
nieunikniony. 

PARYŻ. (Pat). Rozłam w partji so 
cjalistycznej wydaje się być nieunik- 
niony, Nie ulega wątpliwości, żę w 

myśl zaleceń ostatniego kongresu i 
zgodnie z żądaniem wysuwanem przeź 
lewe skrzydło partji S. F. L. O, 30 de 
putowanych socjalistycznych, którzy 

głosowali za rządem. zostanie oskar- 
żonych o brak dyscypliny i według 
wszelkiego prawdopodobieństwa wy 
kluczonych z partji. Groźba wyklucze 
nia zwraca się również przeciwko de: 
pulowanym, którzy wsttzymali się od 
głosowania. Pomiędzy głosują i 
przeciw rządowi. znajdowali się takż 
deputowani znani ze-swych sympatyj 
dla idei udziału w rządzie Frossard i 

Fiancette. Ci prawdonodobnie przyłą 
czą się również do nowej grupy. We 
dług wszelkiego prawdopodohbieństwa 
liczba deputowanych meosocjalistėw 
dojdzie do 40. 

PARYŻ, (Pat). Grupa lewicy rady- 
kalnej zebrała się wczoraj pod prze- 
wodnictwem dep. Chappedelaine. Po* 
stwierdzeniu, że utworzenie nowego 

gabinetu natrafi na poważne trudnoś 

      

LEON BLUM. 

przywódca socjalistów francuskich. 

ci grupa wypowiedziała się za współ 

pracą stronnictw republikańskich nad 
dziełem naprawy finansowej i podnie 
sieniem gospodarczem kraju. 

Nowy premjer. 
PARYŻ. (PAT). —  Desygnowany. przez 

prezydenta republiki Lebrun na premjera Al 
bert Sarraut urodził się w roku 1872. Z zawo 
du jest adwokatem. W świecie politycznym 
wyróżnił się jako wybitny publicysta. Przez 
wiele lat był deputowanym z departamen'u 
Aude, który reprezentował jako członek stron 
nietwa radykalnego. W latach 1900—1907 Sar 
raut był podsekretarzem stanu w minister 
stwie spraw wewnętrznych. W 1910 roku zo 
staje podsekretarzem stanu w . Ministerstwie 
spraw wojskowych. Od roku 1911 — 1911 
zajmował stanowisko generalneso gubernato 
ra Indochin, W roku 1914 w gabinecie Vivia- 
niego Albert Sarraut walczy na froncie. Od 
1916 do 1919 ponownie udaje się do Indochin 
w charakterze generalnego gubernatora. W 
1920 roku Millerand ofiarowuje mu tekę mi 
nistra kołonji, którą Sarraut zachowuje przez 
kilka kolejnych gabinetów. W 1925 roku zo 
staje posłem francuskim w Angorze. W 1926 
roku jest ministrem spraw wewnętrznych w 
nowym gabinecie Poincarego. Zkólei piasto 
wał tekę ministra marynarki. W 1932 roku 
w gabinecie Hexyiota otrzymuje poonwnie mi 
nisterstwo kolonji. Albret Sarraut jest jednym 

z głównych właścicieli wielkiego dziennika po 
łudniowej Francji „Depeches de Toulouse 

    

    
    

Bank Polski obniży stopy : 
dyskontową i zastawową. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 25 
października b. r. pod przewodnict: 
wem wiceprezesa Banku Polskiego p. 
Jana Piłsudskiego odbyło się posiedze 
nie Rady Banku Polskiego, na którem 
Rada wysłuchała sprawozdania Dyrek 
cji o działalności Banku ża pierwszą 

połowę października oraz uchwaliła 
obniżyć stopę dyskontową do 5 proc.. 
stopę zastawową do 6 proc. 

  

  

Zakończenie obrad Między: 
narodowego Biura Pracy. 

GENEWA. (Pat). Sesja Rady Admi 
nistracyjnej Międzynarodowego Biu- 
ra Pracy zakończyła się w dniu dzi- 
siejszym. Rada dokonała wyboru prze 
wodniczącego na rok przyszły w 0so 
bie delegata rządu duńskiego Brams 
nesa. Rada zdecydowała wprowadzić 
na porządek obrad konferencji pracy 
w roku przyszłym sprawę robót pu- 
blicznych. Ponadto Rada przyjęła ra- 
port dyrektora oraz ustaliłą datę na- 
stępnej sesji na dzień 22 stycznia 1934 

roku, 

  

Druga rata Pożyczki Narodowel 
WARSZAWA. (Pat). Komisarz ge- 

neralny pożyczki narodowej podaje 
do wiadomości, że z uwagi na przypa 
dające w dniu 1 oraz w dn. 5 listopa- 
da r.-b. święta termin przyjmowania 
wpłat drugiej raty pożyczki narodo- 
wej został ustalony na okres od 31 
października do 6 listopada r. b. włącz 

nie 
W związku z tem wszystkie wpła- 

ty na pożyczkę, które pobrane od su 
bskrybentów do dnia 6 listopada roku 
1933 włącznie, będą uważane za usku 
tecznione w terminie, przewidzianym 
w rozporządzeniu ministra skarbu z 
dnia 7 września 1933 r. 

Hitler o granicy z Polską, 
BERLIN. (Pat). We środę w połu1 

nie biuro Wolffa opublikowało pełny 
urzędowy tekst wtorkowej wieczornej 
mowy Hitlera. Według urzędowegu 

tekstu, ustęp odnoszacy się do Polski 
brzmi następująco: 

Podobnie jak gospodarczo postę- 
powano bezsensownie, tak i politycz- 
nie postępowano również bezsensow- 

  

lontorencja rodbrojoniowa będzie kontyntowana 
Henderson przeciwstawił się zamiarom odroczenia. 

  

  

Henderson. Artur 

GENEWA. (Pat). Prezydjum kon- 
terencji rozbrojeniowej zebrało się w 
dniu 25 b. m. Posiedzenie poprzedziły 
rozmowy przwodniczącego Henderso- 
na z  przedstawicielami różnych 
państw, w toku których ustalone 20- 
stały wytyczne propozycyj co do dal 
szych prac konferencji. 

Delegacja angielska zrezygnowała 
ze swego pierwotnego zamiaru powie 
rzenia opracowania tekstu małemu ko 
mitetowi prawników i zgodziła się, by 

Fiasco angielsko-amerykańskich 
rokowań o długi wojenne. 

LONDYN. (Pat). Do „Daily He- 

rald* donoszą z Waszyngtonu o vałko 
witem załamaniu się angielsko - ame 
ryk. rokowań w spr. długów wojen. 

  

Znowu aresztowanie dziennikarza 
zagranicznego w Niemczech. 

LONDYN, (PAT). — „Daiły Telegraph" i 

inne dzienniki londyńskie donoszą 0 areszto 

waniu w Monachjum młodego dziennikarza 

angielskiego Pantera, korespondenta mona- 
chijskiego „Daily Telegraph". Panter osadzo 
ny został w więzieniu. Dotychczas nie dopu 

szezono do niego nawet brytyjskiego konsula 

generalnego. W mieszkaniu Pantera przepro 
wadzeno dokładną rewizję i skonfiskowano 
rozmaite papiery. Przyczyną aresztowania 
ma być sprawozdanie Pantera © manifestacji 
oddziałów szturmowych w Kielheim w Bawar 
ji z udziałem Hitlera. Panter podkreślić miał 
charakter wojskowy całej tej uroczystości. 

  

dalsze prace skoncentrowały się w 
prezydjum koniereneji. 

Na posiedzeniu prezydjum Hender 
Son w dłuższem expose stormułował 
swe poglądy na obecną sytuację. Są- 
dzi on, że mimo ostatnich wydarzeń 
konierencja ma obowiązek opraco- 
wać konwencję. Odroczenie konferen 
€ji do roku przyszłego, o którem się 
słyszało, jest niedopuszczalne. Wszel 
kie trudności, na jakie napotyka kon 
fereneja, nie są dostaiecznym powo- 
dem dla przerwania jej prac. 

Henderson przypomniał dalej, że 

już dawno postanowiono rozpocząć 
drugie ezytanie projektu konwencji 
dopiero gdy nastąpi 'większe uzgodnie 
nie pogłądów. Przewodniczący suge- 

ruje więe zaproponować komisji głów 
nej, by powierzyła prezydjum zada- 
nie przygotowania tekstów do II czy- 
tania i przeprowadzenie odpowiednich 
rozmów. Powierzywszy prezydjum ie 
misję, komisja słówna konterencji roz 
brojeniowej odroczyłaby się do 5 gru 
dnia. Jaki byłby dokładnie mandat pre 
zydjum i jak miałoby ono pracować 
— tego Henderson nie sprecyzował. 

Sugestje Hendersona zostały przy 
jęte i odpowiednie propozycje zostaną 
uczynione jutre komisji głównej. Cho 
ciaż tymezasem trudno jest przewi- 
dzieć, jak potoczą się dalsze prace, to 
jednak faktem jest, że konferencja bę 
dzie kontynuowana i niema mowy 0 
tem, by problem rozbrojenia mógłby 
być załatwiony poza nią. 

nie. Tylko jeden przykład: pomiędzy 
Polską i Niemcami tworzy się kory- 
tarz. Można było wówezas znaleźć in- 
ne rozwiązanie. Istnieją w Europie 
Niemey, istnie w Europie Polacy. 
Oba narody będą musiały przyzwycza 
ić się do współżycia obok siebie i z so 
bą i do wzajemnego znoszenia się (0- 
żywiene oklaski). Ani Polacy nie mo 
gą wykreślić narodu niemieckiego z 
mapy Europy, ani też my nie jesteśmy 
tak nierozsądni, aby chcieć wykreś- 
lić Polaków (głosy: „Bardzo słusznie* 
wesołość), Wiemy, że oba narody ist 
nieją i że muszą z sobą współżyć. Dla 
czegoż więc rzuca się w ich życie jabł 
ko niezgody (żywe potakiwania)? 
Wszystkiego mogły były mocarstwa 
wówczas dokonać. Dlaczegoż więc mu 
siały tak właśnie postąpić? Można by- 
ło, oczywiście, znaleźć inną drogę, a- 
by być sprawiedliwym dla obu kra- 
jów, ale tego przecież nie chciano. Ten 
pokój wersalski ma jedną tylko myśl: 
w jaki sposób możnaby sztucznie u- 
trzymać nicpokój na przyszłość. 

==> 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWKA, (PAT), — DEWIZY: Lon- 

dyn 28,30 — 28,38 — 28,46 — 28,17. Nowy 
York czek 5,94 — 5,97 — 5,91. Nowy York 
kabel 5,95 — 5,98 — 5,92. Paryż 34,87 — 
34,96 — 34,78. Szwajcarja 172,68 — 172,81 
— 173,05 — 172,19. Berlin w obr, prywat: 
212,60. Tend. niejednolita. Londyn i Nowy 
York bardzo słabe. 

DOLAR w obr, pryw. — 5,9%. 

RUBEL — 4,72. 

  

Krwawe zajścia na Uniwersytecie Warszawskim, 
Jak donosi „Gazeta Polska“ onegdaj o 

godz. 12 w poł. ezłonkowie b, O. W, P. zgru 
powawszy bojówkę z mętów ulicznych uzbro 
jonych w noże i kastety pod wodzą wolnego 
słuchacza Świetlickiego i kilku innych stu- 
dentów napadli i dotkliwie połurbowali sze 
reg członków Bratniej Pomocy P. M. A. Uni 
wersytetu Warszawskiego. 

Najpierw w hallu uniwersyłełu napadli 
na studenta wydz. prawn., Podraszko, które 
mu przecięli powiekę i część twarzy, a gdy 
chwycił się on rękoma za twarz — odsuwa 
ne mu ręce i bito kastetami po głowie. przy 
czem jeden z bojówców usiłował zedrzeć z 
palca Podraszko obrączkę. Dalej bojówka, 
pobiła, studćnta Boguszewskiego i wyrzuciła 
$o na bruk podwórza, oraz połurbowała kil 

ku innych studentów. 
Następnie bojówka endecka udała się do 

kina „Uranjać, gdzie odbywają się wykłady 
1 roku prawa. Napsdła na Z. Sokołowskiego 
i zwaliwszy go uderzeniami kasteżów w gło 
wę, wyciągnęła na ulicę i rzuciła na chodnik. 
Strasznie zmasakrówany został Z. Morawski. 
którego rzucono na ziemię i kopano po twa 
rzy. E. Zapolskiego pobito i zrzucono ze scho 
dów I piętra, Pobiło stud. Solską. Wbgóle 
napadano na studentów, którzy mieli na gło 
wach czapki Bratniej Pomocy P. M. A. 

Kiedy w kinie „Uranja* zebrani ezłonko 
wie „Legjonu Młedych* rozpoczęli walkę z 
endecką bojówką, wycofała się ona ponow 
nie na, teren Uniwersytetu. 

Qnegdajsze zajścia były spowodowane wy 
borumi na syndyka 1.go roku prawa, które 
młodzież wszechpolska zapowiedziała na 

  

dzień dzisiejszy, Bojoweom chodziło © pozy 
skanie młodych studentów przez pokazanie 
swojej siły, — co wywołało wręcz odwrotny 
skutek. 

Policja, która przybyła po zajściach nie 
interwenjowała. W audytorjach i salch un: 
wersyteckieh dało się po południu zauważyć 
wielkie podniecenie, wywołane cburzeniem 
z powodu „popisów* bojowców endeckich. 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu dzisiej 

  

szym Uniwersytet Warszawski stał się tere. 
nem utareczek pomiędzy dwoma wzajemnie 
zwalczającymi się odłamami młodzieży, na 
leżącymi do Legjonu Młodych i ugrupowań 
Stronnietwa Narodowego. W. czasie tych 
zajść oddano kilka strzałów rewolwerowych 
wskutek czego student Wiktor Kletkin ranny 
został w łopatkę i przebywa w Szpitalu, zaś 
studeni Józef Siek pobity został do krwi 
kastetem, Śledztwo w sprawie tych zajść pro 
wadzi osobiście podprokurator Kożuchowski. 

Wykłady zostały zawieszone. - 
WARSZAWA. (Pat). W związku z 

ostatniemi wydarzeniami na Uniwer- 
sytecie Warszawskim Rektor zawie- 

sił w dniu dzisiejszym wykłady na 
wszystkich wydziałach aż do odwoła- 
nia. 

DRT TJ WSCTTWN ZW OEZOE ZE RAEZOTE DDR TOT ZORIET TOORA PECO 

Sprawca zamachu we Lwowie stanie 
w poniedziałek przed sądem doraźnym. 

LWÓW, (PAT). — Rozprawa przeciwko 
sprawey zamachu w konsulacie sowieckim 
we Lwowie Łemykewi została wyznaczona w 

trybie doraźnym na poniedziałek 30 hm. -— 

Przewodniczyć będzie sędzia Medyński. Try 
bunał stanowią sędziowie Dworzak i Mieha- 
le. 

Oskarża prof. Prachtel — Morawiański. 

Napad rabunkowy na ambulans pocztowy. 
  KIELCE, (PAT). Na drodze w lesie 

między wsiami Wzdół i Micharowo, w pow. 
kieleckim, 2 uzbrojonych w rewolwery osob 
ników dokonało naqtłau na ambulans poczto 
wy, zdążający do Spchedniowa. W, ehwiii 

gdy ambulans zajechał w las, napastniey wy 
skoczyli z rowu i sterroryzowali jadących, 

"poeczem rozbili skrzynię pocztową, z której 
zrabowali 3,000 , zł. gożówką.



Premier J. Jędrzejewicz o Polskiej 
Akademii Literatury. 

Ostatni nr. tygodnika „Pion* za. 
mieszcza wywiad z p. premjerem Ja- 
nuszem Jędrzejewiczem na temat Pol. 
skiej Akademji Literatury, której inau 
guracyjne otwarcie nastąpi w pierw. 
szym tygodniu listopada. 

— Sprawa powołania Akademji 
* Literatury ma już za sobą historję 
mniej więcej trzyna toleinią. W! ok- 
resie tym toczyły się dyskusje, w któ- 
wych najznakomitsi pisarze zabierali 
głos, i najszersze zjazdy literackie po- 
dejmowały: rezolucje. 

—-Czy fakt, że pan mremjer przystą- 
pił do realizacji tej sprawy obecnie, 
oznacza tylko, że w ciągu tych 13 
lat sprawa Akademji naturalnym bie- 
giem rzeczy dojrzała do decyzji, czy 
też podjęcie sprawy Akademji właśnie 
teraz — ma ieszcze dalsze znaczeni:? 
Dlaczego — domiero teraz i właśni: 
teraz? 

— Sądzę, że dobrze się stało, iż 
Akademja Literatury powstaje dopie- 
ro dzisiaj, Dyskusja, jaka się w tej 
sprawie toczyła oddawna, zapoznała 
szerszą publiczność z tą doniosłą spra 
wą, wyświetliła sprawy sporne i do- 
prowadziła do znacznego ich uzgod- 
nienia wśród świata literackiego prze- 
dewszystkiem, wytworzyła wreszcie 
zrozumienie istotnej potrzeby powo- 
łania do życia tej naczelnej reprezen- 
tacji artystów słowa, bez której w 
czasach, w których planowa organiza 
cja życia tak doniosłą odgrywa rolę, 
brakowałoby elementu istotnie waż- 
kiego w naszem życiu narodowem. 
Niezależnie jednak od powyższego 
względu fakt, że Akademja właśnie 
teraz zostaje utworzona, jest wyra- 
zem głębokiego zrozumienia ze strony 
Rządu konieczności przystąpienia w 
kolei naczelnych zagadnień państwo- 
wych do zagadnień, związanych ze 
sprawami kultury duchowej. To prag 
nę ze specjalnym naciskiem podkreś 
lić, jest bowiem mojem przekonaniem 
najgłębszem, że rozwiązywanie zagad 
nień politycznych i gospodarczych 
służyć musi zawsze i przedewszyst- 
kiem podniesieniu poziomu kultury 
duchowej społeczeństwa, której pry- 
mat w hierarchji wartości życia zbio- 
rowego miałem okazję niejednokrot- 
nie podkreślać. 

— Statut Akademji Literatury mó- 
wi o jej współpracy z Rząedm. W ja- 
kich swych pracach i w jakiej mierze 
leczy Rząd na współpracę Akademji? 

    

- Na pytanie to znajdzie pan wy- 
raźną odpowiedź właśnie w rozporzą- 
dzeniu lady Ministrów. Mogę jednak 
panu zilustrować sprawę choćby dw.- 
ma przykładami. Więc pierwszy: spra 
wa ustawy bibljotecznej. Jest to spra- 
wa niezwykle ważna. Ustawa ta po- 
winna zostać wydana natychmiast, 

ARTRETYK 
jest inwalidą 
po dolegliwości antretyczno - reumatyczne, 
jako wynik przesycenia organizmu kwasem 
moczowym, oraz powstałe na tem tle stany 
zapalne powodują bóle, zniekształcają sta. 
wy, utrudniają ruchy, powodują stopniowo 
utratę zdolności do pracy i prowadzą wresz 
<ie do kalectwa. 

Tylko zioła (Magistra Wolskiego „Reu 
mosa“ zawierające Schin - Schen niezmier. 
mie rzadką roślinę chińską dają w krótkim 
czasie skuteczne wyniki w cierpieniach at- 
etycznych, reumatycznych i bólach ischiasu 
i stanowią najracjonalniejsze leczenie. 

Zioła ze znak.ochr. „REUMOSA* 
Do nabycia w aptekach, składach aptecz. 

mych, drogerjach lub w wytwómi: Magiplter 
Wolski, Warszawa, Złota 14, 

Objaśniające broszury wysyłamy bez 
płatnie. 

  

Zbiegły się osatnio trzy rezultaty 

inicjatywy rządowej na odcinku lite- 
ratury polskiej: — Akademja Litera- 
tury, Towarzystwo Krzewienia Kul. 
tury Teatralnej oraz tygodnik literac- 
ki „Pion*%. ' Nazwiska naszych „nie- 
śmiertelnych* podawaliśmy. Są to na- 
ogół nazwiska pierwszorzędne i bodaj 
najlepsze na jakie nas stać obecnie. 
"Wobec niskiego poziomu czytelnictwa 
naszego, wobec zalewu tandety, zma- 
joryzowania literatury przez geszef- 
ciarzy, wreszcie chaosu, graniczącego 
z degeneracją u szeregu pisarzy (o 
czem niżej), Akademja jako najwyż- 
szy autorytet w dziedzinie twórczości 
literackiej, ma rację bytu i może wiele 
zrobić. W dziedzinie np. walki z tan: 
detą należałyby się jej uprawnienia 
dyktatorskie. 

Wróćmy jeszcze do personaljów. 
Wśród członków akademji obok „pa 
tentowanych sanatorow“: Sieroszew- 
skiego i Kadena widzimy „socjalistę“ 
Irzykowskiego i „endeka* Roztworow 
skiego. Andrzej Strug, powołany do 
Akademji, udziału swego odmówił. 
Uważał widać, że jego socjalizm na t, 
nie pozwała. Soejalista Irzykowski 
mógł — Strug nie może. Dobrze jest 
<zasem długie życie, rozległą (choć 
nie fascynującą) działalność zamknąć 
jakimś mocniejszym akordem.—Mam 
wrażenie, że Andrzej Strug stylizuje 
się na [partyjnego Świętego. Można i 
lak. 

* k > 

Czy „Pion“ jest konkurencją „Wia 
domości Literackich*? I nie i tak, 
„„Wiadomošci“ mają stare zasługi. 
Przez wiele lat było to jedyne obok 
awangardowej ;„Zwrotnicy* pismo, 

gdy tylko warunki gospodarcze na to 
pozwołą. Otóż nie wyobrażam sobie 
opracowania tej ustawy bez współu- 
działu Akademji. 

Drugim przykładem współpracy. 
jaką Rządowi Akademja Literatury 
dać może jest zagadnienie nauczania 
literatury w szkołach, a więc popro- 
stu: opinjowanie programów, co -=- 
sądzę — jest rówież sprawą o dość 
doniosłem znaczeniu. 

— Jakie z zadań Akademji uważa 
pan premjer za ńajważniejsze i naj- 
bliższe obecnie? 

— Odpowiedź na to, jakie zadania 
Akademji byłyby w chwili obecnej naj 
pilniejsze i najważniejsze — należy 
do samej Akademji. Ona to, jako re 
prezentacja polskiego piśmiennictwa 
artystycznego, musi sama zadecyd - 
wać o kolejności swych prac i hicrar- 
chji swych zadań. Bo tylko wtedy. 
gdy Akademja sama te rzeczy sohis 
zdecyduje — będzie mogła pracow -ć 
realnie i owocnie. A to właśnie uwa- 
żam za rzecz najważniejszą: realność 
i owocność jej działalności. 
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Z wystaw warszawskich. 

  

  
W salonach Warszawskiej Zachęty ot- 

мага jest obecnie interesująca wystawa о- 
brazów krakowskiej grupy Dziesięciu. 

Na zdjęciu reprodukcja obrazu p. t. „Śmie. 

  

- Proces o podpalenie Reichstagu, 

Świadek oskarżenia usiłuje skrócić Luebbego. 
BERLIN, — (PAT). — Dzisiejsza rozpra- 

wa upływa w mocne naprężonej atmosferze, 
wywołanej zachowaniem się świadka narodo 
wo — socjalistycznego Karwahne, byłego ko 
munisty. Dochodzi do szeregu konfliktów po 
między świadkiem a stronami. Na sali ohec_ 
ny jest znowu obrońca Torgliera dr. Sack. — 
IWśród nowych świadków znajduje się były 
poseł komunistyczny Neubauer, sprowadzony 
w asyście 2 policjantów z obozu koncentra 
cyjnego w Brandenburgu. 

Świadek Karwahne zeznaje, że oprowa. 
dzając po Reichstagu przybyłego z Austeji 
przywódcę narodowo — socjalistycznego Kro 
yera spotkać miał dwukrotnie Torglera, w ku 
luarach. Za pierwszym razem iść miał o krok 
za nim osobnik w którym świadek rozpoznał 
potem van der Luebbego. Odrazu świadek 
wbił sobie w pamięć rysy jego twarzy; zwró 
cił uwagę na spłaszczony nos, tępe i szkliste 
oczy. Jako ślązak, świadek widział kilkakrot 
nie robotników polskich i galicyjskich, to też 
zaraz przyszło mu na myśl, że van der Luch 
be musi być Polakiem (?!), — Wyraził się o 
nim, że jest on zwykłym typem  zbrodni- 
czym, znanym mu z widzenia. W! rozmowie 
z towarzyszącym mu również posłem Fre_ 
yem oświadczyć miał świadek zaraz, że Tor 
glera poznał. Drugi osobnik natomiast nie 
jest posłem, lecz wydaje mu się, iż jest on 
jednym ze zbrodniczych typów, przebywają- 

  
u widzimy dokonywaną przez 

  

Na obraz sąd wizję korytarza 

cyeh zwykle w otoczeniu Torglera. Za dru. 
gim razem świadek miał widzieć Torglera, 
siedzącego na kanapie kuluarowej w towarzy 
stwie drugiego osobnika, o którym nie nie 
może powiedzieć — nawet czy miał kapelusz. 
Później twierdzi jednak, że napewno nie hył 
te pos. Neubauer. Dowiedziawszy się o pod 
paleniu wieczorem, świadek udał się natych 
miast do ministerstwa spraw wewnętrznych. 
aby złożyć zeznania, podając jedynie, že ty 
py. które wijsiał po południu w Reichstagu, 
muszą mieć eoś z tem wspólnego. Starał się 
«n dotrzeć przedewszystktem do prezydenta 
Reichstagu Goeringa w jego pałacu, Z powo 
du zarządzeń policyjnych zdełał dotrzeć tyl 
ko do gmachu pruskiege ministerstwa spraw 
wewnętrznych. Pozatem był w prezydjum 
policji, gdzie niepostrzeżenie pokazano mu 
van der Luebbego, którego natychmiast poz 
nał. Podczas dalszego śledztwa nie był po 

nownie konfrontowany, 

Następuje konfrontacja z van der Lueb. 
bym, przyczem rekonstruowane jest Ściśle 
rzekome spotkanie z Torglerem. Pierwotnie 
świadek twierdzi, że van der Luebbe jest o 
głowę niższy od Torglera, obeenie widać, że 
Luebbe jest conajmniej tego samego wzro- 
stu, co Torgler, albo nawet nieco wyższy. 

Dochodzi do pierwszego incydentu ze 
świadkiem, który podchodzi do Luebbego 
brutalnie popycha go o krok za Torglerem, 

  

podziemnego, łączącego 
Reichstag z pałacem min. Goeringa. 

EEK TET LENS SE PNAINSBE TLS 

Na froncie literackim wyjaśnia się 
które można było bez żenady pokazać 
zagranicą. Czas jednak robi swoje. 
Specjalizująca się działalność coraz 
ekskluzywniejszego kółka upodabnia- 
ła się coraz bardziej do „Szkoły gen- 
juszów* Sterna, sztuki, która robi 
właśnie nielada huczek w stolicy, ku 
wielkiemu oburzeniu tych, który 
„Wiadomości Lit.* pomogły zdobyć 
dyplomy i palmy. Reklama, sensacja, 
plotka i starannie pielęgnowany apla- 
uz snobów stworzyły temu pismu, jak 
pisze „Pion*, markę wątpliwej jako- 
Ści: — zawodowo inteligentne i fa- 
chowo dowcipne. 

Na tym terenie ..Pion* konkuro 
wać nie zamierza. A na innych? —- 

Umyślnie wstrzymałem się z recenzją 
czekając kilku numerów. Wyszły już 
trzy. Oto treść: artykuł zasadniczy 
Adama Skwarczyńskiego „Odbudowa 
państwa a literatura*, Bystronia — 
„Spór o kulturę ludową*, Kleinera 
„Godziny języka polskiego a budowa- 
nie kultury", Skoczylasa „Drzeworyt 
ludowy*, Górki „Ogniem i mieczem”, 
K. Zakrzewskiego „„Rozeznanie krwi* 
(o źródłach i konsekwencjach rasiz- 
mu) Kudlińskiego i Skiwskiego roz- 
prawy z krytyką i teoretykami. Bo- 
gaty dział teatralny zazębiający zdaje 
się o Tow. Krzewienia Kult. Teatr., 
poezje ś. p. Jerzego Leberta, Czecho - 
wicza, K. Wierzyńskiego i Słobodnika. 
recenzje, kronika. Prócz wzmianko- 
wanej utarczki z „Wiad. Literacki>- 
mi* mamy jeszcze rozrachunek z kra- 
'kowską „Gazetą Literacką", To „nie- 
bardzo podłe* ongiś pismo literackie 
wali obecnie wersalikami takie słowa 
jak „wyzwolony, czy „wolna powin- 

ność tworzenia... To pismo jest „fa- 

    

chowo szlachetne*! Takie wyczyny 
wówczas gdy się nie ma nic do po- 
wiedzenia, powinno się karać! — wo 
ła Skiwski. Tylko kto? — może nowo 
powstała Akademja. 

Inna, również słuszna i pilna spea 
wa, to odcinki powieściowe pism co- 
dziennych. Uderzmy się w piersi :— 
te wszystkie „Romanse jednej nocy 
„Duchy w zamku* „Kamee Medyceu. 
Szów*, czy „Kto zabił?... , długiemi 
tasiemcami. zalewające ostatnie stro- 
ny prasy, to wspólny nasz grzech po- 
wszedni. Pisma ambitniejsze starają 
się o lepszy odcinek, drukują nowe 
rzeczy polskich autorów, ale niepeda- 
gogiczna tandeta wszędzie się wciska. 
„Pion piętnuje z imienia szereg pism, 
nie przebierając z jakiego są obozu. 

Jak więc na trzy numery duża roz- 
piętość i ambicja. Zanosi się na to, 
że o „władztwo dusz rozpoczną oba 

pisma regularną walkę. Ponieważ 
„Pion“ nie ma zamiaru „licytować 
w dół*, na sensację i t. p., więc czy- 
telnik na tej konkurencji nie straci. 
Horoskopy nie są najciemniejsze. 

RRSO 

Wszystkie trzy sprawy, a ;„Pion* 
zwłaszcza rozpętały powódź polemik. 
Kamieniem na spokojnej tafli wody 
stał się właśnie artykuł „Odbudowa 
państwa a literatura“. Stary niepod- 
ległościowiec, redaktor dzieła całku- 
jacego, bilansuiącego nasz dorob 
narodowy, oburza się Skwarczyński, 
że „fakt odzyskania niepodległości 
nie został przez literaturę zauważony” 
że literaci „stwarzają sobie codzień 
inne, fikcyjne środowiska”, a w naj- 
lepszym razie „zadawalają się łat- 
wym, czysto reporterskim stosunkiem 
do życia, stosunkiem żądnego sensacji 
widza, a nie odpowiedzialnego współ 
twórcy”. 

    
   

  

    
ciarze* pędzla jednego z czołowych przej 
stawicieli tej grupy, znanego artysty mala. 
rza Wlestimila Hoffmana. 

  

ażeby wydawał się niższym. Podbiega ktoś 
z obeenych i cdpycha świadka od oskarżone 
go. Przewodniczący zwraca uwagę świadka 
na miewłaściwe zachowanie się. Świadek za 
chowuje się również wyzywająco wobec ob. 
reńcy Sacka, mówiąc doń „Pański Torgler“ i 

td. za co otrzymuje upomnienie od prze 
wodniczącego. Dadej Torgler wskazuje na 

szereg sprzeczności i niedokładności w 227 
nariach świadka, który oznajmia m. in., iż 
zabłądził do Reichstagu, a tłumaczy to tem, 
że nie inżeresował się w takim stopniu pod 
ziemiami, jak Torgler. Wogóle przez cały 
czas uaje się zauważyć uprzedzenie świadka 
de całej sprawy. 

Torgler stawia świadkowi pytanie, doty- 
czące przynależności świadka do partji ko 
munistycznej i jego wystąpienia względnie 
wykłuczenia z partji oraz pytanie w sprawie 
jego późniejszego udziału w napadzie od. 
działu szturmowego pod dowództwem niejn 
kiego Klotza na dom pewnej organizacji — 
Przewodniczący narazie pyfania te odracza. 
Również co de szeregu innych pylań, zada 
nych świadkowi trybunał odroczył swą decy 
ję na później. 

Po przerwie przewodniczący oznajmia, że 
sąd postanowił dopuścić pytanie Torglera w 
sprawie stosunku św. Karwahne do skrajnie 

radykalnej grupy niejakiego Iwana Kaiza, w 
Hanowerze. 

Rozprawa odbywa się znowu w napiętej 
atmcsferze, skoro iylko poruszone zostały 
kwestje połliżyczne. Świadek Karwahne stara 
się uchylić od odpowiedzi, odmawia zeznań 
i dopiero po interwencji przewodniczącego 
duje kilka wymijajacych eświadczeń Z dal 
szych zeznań świadka okazuje się, że zez- 
nania jege o wyglądzie osoby towarzyszącej 
Torglerowi zostały poczynione dopiero po 
5-minutowem oglądaniu przez niego van der 
Luebkego w prezydjum policji i w następst 
wie tego dopiero zaprotokółowane. Na pyta 
mie obrońcy, na podstawie czego utrzymy. 
wał, że Luebbe znajdował się w towarzyst- 
wie Torglera, świadek nie umie podać żad. 
xych wyjaśnień. 

Po dość burzliwem tem przesłuchiwaniu 
zabiera głos oskarżony Dymiirow, który zaz 
naeza, że zeznania świadka, odgrywają dużą 
rvołę, ponieważ świadek jest posłem narodo. 
wo — socjalistycznym. Dymitrow zapytuje, 
czy świadek po ctrzymaniu wiadomości o po 
żarze miał przeświadczenie, że ogień mogli 
podłożyć tylko komuniści Na to pytanie 
świadek odpowiada twierdząco. Dalej Dymit 
row zapytuje, czy udając się do prezydjum 
policji dla złożenia meldunku, zauważył św. 
na ulicąch miasta jakieś oznaki przygotowań 
<lo zbrojnego powstania. Świadek odpowiada, 
że nie takiego nie widział Dymitrow zapy- 
tuje dalej, czy świadek wie coś © przygęto 
waniach poczynionych przeciwke zbrojnema 
powstaniu. Świadek: „Nie, nie takiego nie za 
uwažylem“, 

Dymitrow prosi o zaprotokółowanie tych 
zeznań, zeznaczając, że „przecież to miaro- 

dajny świadek, 3 
Zkolei zeznaje poseł narodowo — socjali 

  

Nadużycia skarbowe. 

A. B. . podaje następującą sensa- 
cyjną wiadomość z Pińska: 

Prokurator i władze skarbowe prowadzą 

energiczne dochodzenie w sprawie nadużyć 

podatkowych na szkedę Skarbu Państwa, ja- 

kich miał się dopuścić areybiskup . prawo. 

sławny w Pińsku, Aleksander, wraz z konsy- 

storzem. Gdy na podstawie doniesień, wpły. 

wających ed dłuższego już ezasu, władze 

skarbowe zgiosiły się do konsystorza, urzęd. 

nicy Witorski, Żytyński i Curyło stawili opór 

przeciwko rewizji ksiąg, zasłaniając sę rzeko- 

mem poleceniem zrcybiskupa. 

Webec tego urzędnicy skarbowi zwrócili 

się de prokuratora Petruszewicza i sędziego 

śledczego Kuczyńskiego, którzy księgi bu- 

chalteryjne konsystorza, kazali dostarczyć do 

Sądu Okr. w Pińsku, gdzie zestaną szczegó 

łówo zbadane. 

Arcybiskup Aleksander nadużyć tych 

miał się dopuszezać przez 10 laż i cieszy się 

w tym względzie bardzo złą sławą. 

    

Pogrzeb redaktora Hajnta. 
WARSZAWIA, (PAT). — W. dniu 25 bm. 

odbył się pogrzeb p. Abrahama Goldberga, b. 
naczelnego redaktora „Hajnta*. W pogrzebie 
wzięli udział liczni purzedstawiciele świata 
dziennikarskiego, organizacyj społecznych i 
kulturalno — oświatowych oraz tłumy pub 
liczności. 

  

  

Bóle w nogach, stawach, artretyzm, 
nerwobóle uśmierza — leczy 

BALSAM JAPOŃSKI „E$e” 
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UŚMIECHY I UŚMIESZKI 
Siostry sjamskie. 

Siostry sjamskie Daisy i Violet Hillo wy- 

szły zamąż. Taką wiadomość podały pisma 

stołeczne, zamieszczając przytem fotograiję 

obu sióstr. 

Dla. tych szanownych czytelniczek i czy- 

telników, którzy nie mają ani sióstr ani bra 

ci sjamskich dodaję wyjaśnienie, że ten: 

mianem określa się popularnie parę bliźniąt, 

tej samej płci, zrośniętych ze sobą. 

  

Oczywiście wypadek taki już sam przez 

się jest nieszczęściem, nienadającem się d» 

głupich dowcipów, ale dopiero w połączeniu 

z małżeństwem obu sióstr urasta do rozmia 

rów dramatu. 

Przypuśćmy, że jedna z sióstr jest doma- 

torką, a druga lubi spacery czy dancing, je- 

dna chce zobaczyć King:Konga w dżungli, a 

druga „Fraulein Doktor* na Pohulance. Go 

wtedy? 

"Gdyby chodziło o jednego męża, to głup- 

stwo. Zostawiłby kłócące się baby w domu, 

chwyciłby palto i poszedł do knajpy. Nies 

ty ustawa mie pozwała na dwużeństwo, 

wet w takim wypadku i dlatego jest 

dwóch. Mężem pani Daisy jest dyrygent ог- 

kiestry, zaś mężem Violet jest bokser. 

   
ieh 

   Obaj panowie żyją z sobą w najserdecz- 

niejszej przyjaźni, co jest bardzo szczęśliwa 

okolicznością, gdyż w przeciwnym razie za- 

chodziłaby usprawiedliwiona obawa, że w 

krótkim czasie, nie dyrygent dyrygowałby w 

tym kwartecie, lecz bokser. 

   

  

Interpelowani w tej sprawie obaj męże- 

wie oświadczyli, że za podstawę swego szczęś 

  

. cia małżeńskiego uważają stuprocentową pew 

ść wierności swych żon. Z dwóch kobiet 

z sobą zwiazanych — twierdzili zgodnie    
— żadna nie zechce być tą pierwszą grzesz- 

nicą. 

Być może, że żadna. Co do mnie mam więk 

й “ KOL I USUWA se zaufanie do Violet. Na fotografji ma ona / sa į BOLE REUMATYCZNE takie spokojne, jasne oczy... Wei, 
z SRINECES NA 
  

Z dziatalnošci O. Ū. М. 
Odbyla się wczoraj we Lwowie przed są. 

dem okręgowym jako doraźnym rozprawa 
przeciwko niejakiemu Madzi, eskarżonemu 
o oddanie strzału do posterunkowego. 

Oskarżony zeznał, że do OUN. wstąpił we 
Lwowie w sierpniu r. b, Przy końcu wrześ- 
nia r. b. członek OUN. iwańczuk w mieszka 
niu swem kazał Madzie przebrać-się w inne 
ubranie oraz dał mu trzy rewolwery nabiże 
i dwa granaty ręczne, peczem polecił mu, 
aby udał się na przystanek  tramwajowy,. 
gdzie miał oczekiwać na innego członka O. 
U. N. Iwańczuk oświadezył Madzie, że ma 
wykonać z polecenia OUN. zamach morde". 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

styczny Frey, który, towarzysząc pos. Kar : 
wahnemu, widział wprawdzie przy pierw- 
szem spotkaniu z Torglerem towarzyszącą 
mu drugą osobę, nie jednak nie może o niej 
powiedzieć. Natomiast twierdzi, że osoba, 

która siedziała z Torglerem przy drugiem 
spotkaniu był z pewnością oskarżony: Popow, 
Zeznania tego świadka w śledztwie zawierają 

szereg niedokładności. Wobec ego trybu 
nał zarządza konfrontację świadka z oskur- 

żonymi w kuluarze, gdzie miało mieć miej 
see wzajemne spotkanie. 

Wizja lokalna trwała przeszło godzinę. 

  

czy na osobniku, który będzie mu wskazany. 
Kto to był — Madzia nie wiedział. Po dwu 
godzinnem oczekiwaniu przyszedł na przysta 
nek tramwajowy nieznany członek OUN. i 
wskązał na pana w ezarnem ubraniu i bia 
łych rękawiczkach, oświadczając, aby w od 
powiedniej chwili strzelił do niego. 

Madzia udał się wraz z drugim osobnikiem 
niskiego wzrostu za wskazanym panem, k*ó 
rym — jak się następnie okazało w czasie 
przewodu sądowego — był kurator Okręgu 
Szkolnego we Lwowie (Gadomski, Madzia 
wraz z tym drugim osobnikiem postępował 
za kuratorem Gadomskim w odległości 10-- 
20 kroków przez kilka ulie, aż doszedł do ul. 
Karmelickiej, gdzie znajduje się kuratorjum 
oraz mifszkanie prywatne kuratora. Jak zez 
naje dalej oskarżony, w drodze zawahał się 
i postanowił zamachu nie wykonywać. Wi- 
dział jak kurator wszedł do gmachu, poczem 
przeszedł na następną ulice. W tej chwili 
przystąpił do niego wywiadowca, służby śled 
czej Tendaj i zażądał legitymacji. Oskarżo 
ny pokazał mu wówczas książeczkę wojsko 

wą i w żej chwili wydobył rewolwer, z które 
ge wystrzelił, Madzia oświadczył, że strzelał 
ponieważ był zdenerwowany. 
Madzia podkreśla, że instruktor jego Iwań 

czuk dał mu polecenie, zby w razie gdy po 
lieja będzie go legitymować, natyehmiast 
strzelał. 

Sąd doraźny skazał Madzię na dożywot. 
nie więzienie. 

REIK SIT TOS 

KLUCZ DO ZDROWIA 

   
Dra DOBRZANSKIEGO 

REUMATYZM, ISCHIAS, 
ARTRETYZM, NEURALGJĘ, 
ZAPALENIE NERWÓW i t.a. 

RÓŻĘ, EGZEMĘ, CZYRAKI 
WRZODY, RANY it. p. 

ŻADAĆ WSZĘDZIE 

Lab. .ŻERMATOL” Warszawa, Jerozolimska 24 
(A O ROZSTAW ETZ SAT 

LECZY 

GOI . 
ODKAŻA 

  

  

Może mówiąc o „przezwyciężaniu 
romantyzmu! i t. p., obraca się Skwar 

czyński wśród pojęć już wyblakłych 
dla współczesności, może posługuj 
się kryterjami literackiemi, które stra 
ciły już swą analityczną pożyteczność. 
Wszak w „Próbie interpretacji eko- 
nomicznej futuryzmu i surrealizmu 
pisze Jerzy Stemipowski („Chimera ja 
'ko zwierzę pociągowe): — „proza i 
wiersze, noszące pozory największej 
abstrakcji i formalizmu, mogą się 
znajdować z procesami gospodarcze- 
mi w związkach bliższych i bezpo- 
średniejszych, niż powieści zbliżające 
się do soejologji opisowej  (reporta- 
že)“. W każdym razie zarzut Skwar- 
czyńskiego, że literaci pominęli „rze- 
czywistość rozwijającą się pod dzia- 
łaniem własnych, dobrych czy złych 
sił, poszedł rykoszetem, wszędzie wy 
wołując odpryski. 

W. „Gazecie Polskiej" odpowiada 
mu Kaden — współpracownik „Pio- 
nu“. Odwraca tvtuł i samo zagadnie- 
nie. To państwo, to Niepodległość nic 
zauważyły literatury. Odpowiedź pi- 
sarza, którego cała prawie twórczość 
jest związana — gorzej, czy lepiej = 
z polską rzeczywistością, jest gorzka. 
W „Wiadomościach Lit.* Słonimski 
wygarnął inaczej: — „Naszych pań- 
stwowych teoretyków drażni rzeko- 
ma „bezideowość*, Ale ideowość jest 
karana 'paromą latami więzienia... 

Czy Kaden i Słonimski mają rację? 
Najgorzej że obie strony mają zwykle 
rację — jest to ten splot nieporozu- 
mień, który z jednej strony starałem 
się oświetlić na marginesie „Antologji 
poezji społecznej”. („Antologja wier- 
szy wyiauszonych* „Kurjer Wil z 
31 maja r. b.) „Starzy zapatrzeni w 
swoje, a co ważniejsze, nawykli do pe 
wnych form — nie rozumieja nowa- 

  

torów oburzają się. „„Młodzi*... och! 
młodzi mogą być to czuli poeci o go- 
łębiem sercu i niewinnem spojrzeniu, 
kiedy jednak chcą wziąć na się „brze- 
mię społeczne” — dostają wypieków, 
łakną krwi, a na temat c. k. m-ów 

i barykad dostają poprostu obsesji... 
Niestety, nie znalazł się jeszcze w 
Polsce pisarz, któryby wielkością ser- 
ca i talentu przezwyciężył „społeczne 
wzorki” kuszące naszych nowatorów. 
I Skwarczyński winiąc literaturę za 
małpowanie Wschodu i Zachodu ma 
zasadniczo rację. 

  ko A 

„ Napadnieto na Irzykowskiego, że 
będzie pisał w „Pionie*. — Zdrajca 
i td, Irzykowski odpowiada, że musi 
mieć gdzieś miejsce, gdzieby mógł pi- 
sać o t. zw. „lewicy literackiej", wte- 

dy, gdy chodzi mu o „jej słaby po- 
ziom intelektualny, o seksualne posię- 
powiczowstwo, o namaszczone kultu- 

ralnictwo, o małe pacyfikalstwo“... 
i t. d. Irzykowski spełnia doniosłą pra 
cę kulturalną wytykając radykalnej 
literaturze to, co krótko można na- 
zwać „szczeniactwem rewolucyjnem”*. 
W pismach lewicowych robić tego — 
nie wolno... . 

A teraz „Zachód*. Od pewnego 
czasu mamy inflację seksuologji ubra- 
nej (a raczej rozebranej) freudyzmein. 

ie mówmy już o ordynarnej obrzy- 
dliwości — skonfiskowanym pamięt- 
niku Zaremby, choć specjalnego sma- 
ku dodaje tu fakt, że nie Zaremba pi- 
sał tę książkę. Po stylu, dywagacjach 
literackich i robocie „z sosem* roz- 
poznano faktycznego autora. Sżereg 
pism wytyka go niedwuznacznie, Pan 
ten — znany literat — milczy... — 
Ale bardzo smutno jest i z Uniłowskim 
Jego tomik nowel p. t. „Człowiek w 

oknie* wykazuje obiecujący rozwój 

w stylu „Wspólnego pokoju*. Mamy 
tam: transwertytę—onaniste, homo- 
seksualistów,  ojeobójcę,  samobój- 
ców na tle erotycznem, zgwałcenie, 
orgję homoseksualistyczną i t, p. przy 

jemności. Jedno z pism określiło Uni 
łowskiego — „człowiek w... rurze ka- 
nalizacyjnej*, Otóż „Wiad. Literac- 
kie* walą fotosik autora, półtora ko- 
lumny jego nowej powieści i entuzj: 
syczną recenzję. Czytamy tę powieść: 
„Kamil patrzył na trzy ciotki i dziwił 
się zmianie jaka zaszła w ciotce Zosi. 
Dawniej różowa, pulchna, pełna tem- 
peramentu, teraz siedziała melancho- 

lijna w zniszczonej sukience z dużym 
(dekoltem. Z dekoltu widać obwis 
piersi. „Ciotka Stasia natomiast krę- 

ciła się fertyczna i pełna energji. ВНа 
od niej młodość. Ciotka Stasia nie za- 
znała bowiem jeszcze mężczyzny. Ka- 
mil miał spać... i t. d. Kamił miał 
spać z ciocią Stasią. W tramwaju pła- 
cili zań pół biletu, To nie przeszkadza 
by Kamil miał na temat swej cioci 
podane refleksje. — Uniłowski też je 
„miał zapewne, gdy był w tym wieku 

Obsesja. 
Otóż tak galopować długo nie 

można. Genjalny Uniłowski pisze i 
pisze, „Szkoła genjuszów* — „Wiad. 
Literackie" drukują z fotografijkami: 
Talent! Odkryliśmy talent! Wszystko 
można byle z talentem. — Najwyższy 
czas ną reglameniację tych talentów. 
Na zreflektowanie odurzonych sno- 
bów. Inicjatywa rządowa powołując 
„Akademję“ i „Pion* tworzy front 
kulturalny. Mamy nadzieję, że będzi» 
On właściwy i klarowny. Że w literatu 
rze polskiej trochę się rozjaśni, 

jim. 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Świętokradziwa w kaplicy domu poprawczego 

w. Wielucianach, 
Onegdaj dozorea domu poprawczego w 

Wielucianach spostrzegl, iž w kapliey doko 
nano świętokradztwa. 

Nieznani osobniey miepostrzeżenie prze 

dostali się do wnętrza kaplicy i skradli stam 

tąd monstrancje, patenę srebrną oraz inne 

przedmioty kościelne, ogólnej wartości po. 
nad 250 zł. 

Zachodzi przypuszczenie, iż kradzieży do 
konali jacyś „rokujący dobre nadzieje* wy 
chowankowie domu poprawezego. 

Dobee tego wszystkich wychowanków zak 
ładu podano ścisłej rewizji, lecz skradzio. 

nych rzeczy narazie nie odnaleziono. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

  

Brasław. 
IV WALNY ZJAZD ZWIAZKU STRZELEC- 
KIEGO POWIATU BRASŁAWSKIEGO. 

W. dniu 15 października 1933 roku odbył 
się IV Walny Zjazd Związku Strzel. powiatu 

brasławskiego w Brasławiu. W zjeździe wz:ę 
ek starosta po- 

wiatowy, ppłk. Michnowicz —d-ca KOP. p. 
W. Kwinto — poseł na sejm, przedstawiciel 
podokręgu p. Rytel, przedstawiciele organi- 

gacyj pokrewnych oraz brać strzelecka. że 
swemi Zarządami Gminnemi z całego powia- 

tu. 
Po przemówieniach p. Piałuchy i innych 

gości — dotychczasowy prezes złożył szczego 
łowe sprawozdanie z działalności Pow. Zarz. 
Z. S. — i dal ogólne wytyczne pracy na TOk 

    

   
  

przy 
Związek Strzelecki liczy w powiecie 40 

oddziałów, 985 członków. —Wychowanie oby 
watelskie odbywa się w świetlicach — któ- 
rych 21 jest w lokalach oddzielnych — 14 
w szkołach — 5 w lokalach wspólnych z in- 
nemi organizacjami. Referentami Wych, Ob. 
jest przeważnie nauczycielstwo, które jedno 
cześnie prowadzi udział 17 zespołów 112 
uczęstników. 

Po sprawozdaniu — Komendant Pow. Z 
S. omówił szczegółowo sprawy organizacyj 
ne i WIE. — Instruktor Oświaty Pozaszkolnej 
— program prac Wychowania Obywatelskie- 
go w świetlicach. Agronom pogłębienia pra- 
<y przedewszystkiem w dziale W. Ob. 

iNowy Zarząd Z, S. z małemi zmianami 

pozostał w tym samym składzie osobowym 

Atmosfera Zjazdu była bardzo podniosła 
obrady stały na wysokim poziomie. Dopełnie 
niem Zjazdu po przerwie obiadowej był od- 
cžyt p. t. „Tadeusz Holėwko“ wygloszony 

przez p. d-ra Adolfa Hirschberga 2 Wilna 

Słobódka. 
Z ŻYCIA I POCZYNAŃ MŁODZIEŻY 

SŁOBÓDZKIEJ, 

Słobódka pow, oszmiańskiego była nieg- 
dyś ruchliwem miasteczkiem i posiadała 
własną praraiję, własny plac rynkowy. Koś 
<iół zburzono rozporządzeniem carskiem, po 
dawnych targach pozostała opustoszała pła- 
szczyzna ziemi. Nie zginęła tylko tradycja 

inicjatywy i ruchu w miejscowem społeczeń 
stwie. 

Młodzież, zorganizowana w kole Mł Wiej 

skiej, w Przysposobieniu wojskowem, oraz 
w oddziałach krakusów konnych — wystara- 
ła się o świetlicę. Mają już czytelnię, małą 
bibljoteczkę, Corocznie przedstawiciele lej 
młodzieży stają do konkursów rolniczych. 

Słobódka może być przykładem, zachęca. 
jącym do pracy, dla tych wsi polskich któ- 
re jeszcze nie zrozumiały swego obywatel- 
skiego obowiązku pracy społecznej. 

Ostatnio na terenie Słobódki odbyło. się 
doroczne święto „krakusów*. W programie 
dnia przewidziane były zawody konne, pierw 
szą nagrodę w postaci zegarka wręczona 
zwycięskiemu kapralowi Sankowskiemu. Po 

zawodach odbyło się przedstawienie w obec 
ności 300 osób. Odegrano sztukę p. t. „Je- 

den ze mną musi się ożenić”, Gra młodych 
aktorów spotkała się z uznaniem publiczność. 

Michaliszki. 
TĘTO „STRZELCA“. 

Mała mieścina Michali w pow. wileń- 
sko-trockim, uroczyście iła 25-lecie ist- 
nienia Związku Strzeleckiego w dniu 22 bm 
Na uroczystość przybyło z Wilna liczne gro- 
mo gości z p. starostą Tramecourtem, inspek 
torem wyszkołenia P. W. majorem Zdro 
jewskim, ks. kapelanem Nowakiem, por. Liet- 
zem i por. Fiałkowskim na czele, których na 
gynku powitały plutony Związku Strzeleckie 
go i Ochotniczej Straży Pożarnej uformowa- 
ne w dwuszereg, 

O zmierzchu rozniecono na rynku o!brzy 

mie ognisko. Wygłoszono przemówienia. Sta 
zosta Tramecourł mówiąc o wzniosłych za- 
daniach Związku Strzeleckiego życzył micha- 
liskiemu oddziałowi pomyślnego  rozwsju. 
Piękne i podniosłe słowa wypowiedział ks. 
Nowak kończąc je żołnierską komendą „czap 
ki zdejm!* i udzieleniem strzelcom błogo- 
sławieństwa, Przemawiał również mjr. Zdro- 
jewski i inni. Tłumnie zebrani włościanie 
gromko wiwatowali na cześć Prezydeata Rze 
czypospolitej i Marszałka Piłsudskiego. Strze- 
lecka idea Wodza Narodmn święciła w'elki 
dzień w Michaliszkach. 

Końcową fazą uroczystości był 
Amatorski zespół odegrał dobrze wy 
rowaną sztukę „Szaleńcy przez p. Cz 
Kowalskiego, Wyróżniali się Rawdanowi- 
czówna, Kasprowicz, Jachimowicz, Pieszków 
na i Czechowicz. Po przedstawieniu trwała 
zabawa do rana przy dźwiękach orkiestcy 
6 p. p. Leg. 

Bardzo pocieszającym objawem jest po 
parcie udzielane „Strzelcom* przez miejsco 
we ziemiaństwo, co właśnie w Michaliszkach 
szczególnie się uwydatnia, R. 

Wilejka. 
Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU P. C, K. 

Dnia 22 października b. r. odbyło się 
zakończenie kursu podinstruktorskiego dla 
komendantów Drużyn san.-rat P. C. K, w 
którym wzięły udział wyłącznie członkinie 
Oddziału Z. Pracy Ob. Kobiet. Kurs ten 
został zorganizowany z inicjatywy prezeski 
ZPOK, p. Wiatrowej przy wydatnem popar- 
ciu prezesa Oddz. PCK, w Wilejce dr A. 
Kraussa, który objął również kierownietwi 
kursu. Wykłady objęli miejscowi pp. lekarze 
W. uznaniu bezinteresownej pracy członki- 
nie kursu podejmowały pp, wykładowzów w 
i E eko Klubu skromną herbatka, 
KLOT. ciągnęła si šrė i я ju do LSE WRA 0 miłego. nastro 

Pożary. 
W zaśc. Horodyszcze, gm. r ż szkodę Wierzbickiego Witolas, "a Ra stodoła z tegorocznemi zbiorami. Straty wy noszą 1785 złotych. Dochodzenie policyjne ustaliło, że pożar powstał wskutek nieostrož nego obchodzenia się z ogniem. 

* * * 

We wsi Rusiny, gminy hruzdowskiej, w 
stodole IKabajły 'Daniela, wybuchł pożar, któ 
rw przerzucił się na 2 sąsiednie stodoły. -— 
Spłonęły trzy stodoły wraz z tegorocznemi 
zbiorami. Poszkodowani obliczają straty na 
2500 złotych. 

Przyczyny pożaru narazie nie ustalono. 

  

  

        

   

   

  

teatr, 

     

Zamknięcie fabryki w Białej 
Wace. 

Z jpowodu braku zamówień zamknięta 
została na przeciąg trzech miesięcy fabryka. 
słomki zapałczanej w Białej Wace. Utraciło 
pracę 40 robotników. 

Również z tej przyczyny zamknięty został 
tartak braci Abramowiczów w Jabłonówec, 
gm. miekuńskiej. 

Okradli go. 
Gisiewiczówi Andrzejowi, mieszkańcowi 

wsi Oleniec, gm. bienickiej, nieznzni spraw 
cy skragli różne rzeczy oraz 40 rubli w zło 

cie. Poszkodowany oblicza straty na 465 zł 

KU R JE_R Ww 

lle dali kolejarze wileńscy 

na bezrobotnych. 

Do akcji pomocy bezrobotnym, jak 
wiadomo, przystąpili również i kole- 
jarze wileńscy. Ze sprawozdania za 
„czas od.1.I 1932 roku — do 31.11 
1933 r. wynika, że pracownicy etato- 
wi i nieetatowi Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych w Wilnie, na 
rzecz Funduszu Pomocy  Bezrobot- 
nym dali ogółem następujące sumy 

1. Naczelnemu Komitetowi do 
spraw bezrobocia przekazano 22.096 
zi. 98 gr. 

2. Komitetowi do spraw bezrobo- 

cia przekazano: 

31.885.05 zi. 
39.521.04 zł, 
19.527.09 zł. 

a) wileńskiemu . 

b) białostockiemu 
c) poleskiemu Ę 
d) nowogródzkiemu  13.760.75 zł. 
e) lubelskiemu . . 186.29 zł. 

czyli ogółem 105.480 zł. 22 gr. 

Ponadto na dożywianie dzieci prze 
kazano Ministerstwu  Komunikacu 
10.656 zł. 56 gr. 

Globalna zatem suma wyraża się 
cyfrą 188.233 zł. 76 gr. 

BEST NL S ET STREET DES IST 

Wielkle dzieło techniki polskiej. 

  

W dniu 21 b. m. odbyło się w obęcności 
kiego i Premjera Jędrzejewicza poświęcenie 
na Śląsku Cieszyńskim, kosztem 12 milj, zł. 
gromadzi + 

  

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Moście 
zapory wodnej, zbudowanej przez m. Bielsk 
Imponujica ta budowa, długości 300 mir. 

sobą 100 milj. hektolitrów wody, zebranej z potoków górskich, w Besx.- 
dach Śląskich. Poświęcenia tamy im. Prezydenta Mościckiego dokonał ks. bisk. Adamski. 

KURJER SPORTOWY 
Ognisko K. P. W. wygrało w Łapach. Narciarze szykują się 

W Łapach odbył się mecz boksec 
ski między Ogniskiem KPW Wilna, 
a reprezentacją Łap. Do reprezentacji 
tej wchodziło kilku mistrzów Białego- 
stoku, to też walka była dosyć cie- 
kawa i równa. 

Mecz w punktacji ogólnej zakoń- 
czył się zwycięstwem Wilna 7:5. Wy- 
nik ten nie jest jednak zadawalniający 
bo trzeba wziąć pod uwagę, że Ogni- 
sko to przecież mistrz drużynowy 
Wilna, 

Sensacją swego rodzaju jest poraż 
ka Znamierowskiego, który przegrał 
niespodziewanie. Tak samo przykrą 
niespodziankę zrobił nam Matnikow, 
który zremisował. 

Wyniki techniczne są więc nastę- 
pujące: Gudalewski (Ogn.) przegrał 7 
Majem (Ł.), Kenter (Ogn.) pokonał 
Zagórskiego — (Ł.), Znamierowski 
(Ogn.) przegrał z Kretowiczem I (£.), 
Matnikow (Ogn.) zremisował z Kra- 
szewskim (Ł.), Polikno (0gn.) wygrał 
z Kretowiczem II (Ł.), w ostatniej zaś 

decydującej walce dnia doskonale us- 
posobiony Zawadzki (Ogn.) pokonał 

1544 EN B A 

0. M. P. 
W ubieglą niedzielę w malej sali 

miejskiej odbyla się inauguracja pra- 
cy Organizacji Miodziežy Pracującej. 

Uroczystość zagaił dyrektor Izby 
Rzemieślniczej p. Kazimierz Młynar- 
czyk, wyjaśniając licznie zebranej 
młodzieży i przedstawicielom starsze - 
go społeczeństwa zasadnicze cele i za- 
dania nowej, pożytecznej i zupełnie 
apartyjnej organizacji. 

O. M. P. będzie dążyła do zrze- 
szenia możliwie największej liczby 
młodzieży pracującej i do wyrobienia 
z niej pożytecznych obywateli twór- 
czej pracy. 

Poseł dr. Bronowski wygłosił dłuż- 
szy referat na temat — „Wychowa- 

nie obywatelskie młodzieży pracują 
cej”, nagrodzony przez słuchaczy rzę- 
sistemi oklaskami. 

W imieniu zrzeszonej już młodzie 
ży pracującej w O. M. P-ie przema- 
wiał p. Piotr Giedrys. Przemówienie 
swoje zatytułował — „O. М. Р. na 
starcie pracy społecznej”. 

Program inauguracji urozmaiciły 
występy orkiestry i widowisko w wy- 
konaniu członków Ogniska im. Szy- 
mona Konarskiego. 

Organizacja Młodzieży Pracują- 
cej rozwija się pomyślnie na terenie 
Wilna. Ma już pięć ognisk, z których 
każde posiada wcale ładny lokal. Po- 
Święcenie ognisk odbyło się również 
w niedzielę. Ogniska mieszczą się: 
przy ul. Jezuickiej 6, przy ul. Zarzecz 
nej 42, przy ul. Bazyljańskiej 2, przy 
ul, Widoldowej 49 i przy ul. Kalwa- 

ryjskiej 23—15. | 
Organizacja Młodzieży Pracującej 

na terenie Wilna liczy obecnie około 
500 członków. 

Należy życzyć nowej placówce 
wychowania obytelskiego powodzenia 
w rozpoczętej pracy. (h). 

Przemysłowcy | spece fran- 
cuscy przybyli do Z. S. R. R. 

Ze Stołpców donoszą, iż pociągiem 
międzynarodowym do Rosji sowiec- 
kiej udała się delesacia przemysłow - 
ców francuskich, którzy po zapozna 
niu się z przemvsłem sowieckim w 

szeregu miast, mają zdecydować spra 
w- udzielania Sowietom większej po- 
życzki. 

Tymże pociągiem udała si Dierw 
szą grupa inżynierów specjalistów 
francuskich, którzy maia obiąć stano 
wiska w kopalniach i fabrykach so- 
wieckich, zwolnionych po snecach nie 
mieckich, 

  

przez K. O. Kapela (Ł.). 
Nadmienić trzeba, iż w dużej mie 

rze do wyniku 7:5 przyczynili się sę- 
dziowe Łapscy, którzy w ten sposób 
„wywalczyli* zaszczytny wynik dla 
siebie. Wilnianie złożyli protest po 
walce Matnikowa, który miał cały 
czas przewagę, a jednak tylko zremi- 
sował. 

Pisząc o sędziowaniu, przypomi- 
namy, iż rok temu Wilno padło ofiarą 
sędziów bokserskich przegrywając 
sensacy jnie ze słabym Białymstokiem. 

Oj! Panowie sędziowie, sędziowie! 
Kiedyż to wybije wasza godzina spra- 
wiedliwošci? 

Zawodom w Łapach przyglądało 
się około 300 widzów. Mecz wzbudził 
więc dość duże zaciekawienie. 

Kierownikiem wyprawy był wice- 
prezes klubu p. A. Kisiel, który pro- 
jektuje teraz rozegrać szereg meczów 
© «charakterze treningowym przed 
spotkaniem (beznadziejnem) o mist. 
rzostwo Polski z Łodzią, które to spot 
kanie odbędzie się w Łodzi 12 listo- 
pada. 

  

Początek meczu pół do drugiej. 
Mecz finałowy o wejście do Ligi 

między WKS. a Polonią warszawską 
budzi ogromne zainteresowanie. 

> Mecz odbędzie się w najbliższą nie 
dzielę na boisku przy ul. Werkow- 
EISS 

skiej. Początek wyznaczono na godzi- 
nę pół do drugiej (13.30). 

Na stadjonie więc WKS. zbierze się 
o 13.30 całe sportowe Wilno by przy- 
glądać się ciekawej tej walce dwóch 
pretendujących drużyn. 

Toruńczyk gra w „blaszki:*. 
Surowe kary za oszustwa rynkowe. 

Plaga oszustów rynkowych, nie ustaje. 
Prawie codziennie notowane są dałsze wy- 
padki wciągania naiwnych do gry w „blasz 
kić it. p. 

Oszuści grasują zazwyczaj całemi ban. 
dami i tak pozorują swój proceder, iż nieje. 
den widz skuszony lekkim zarcbkiem pada 
ofiarą. 

Wczoraj kolejną ofiarą oszustów rynko. 
na padł Bernad Litwin mieszkaniec Toru- 

a, 
Przechodząc ulicą Zawalną, na rynku 

drzewnym toruńczyk wciągnięty został przez 
sprytnych oszustów do gry w „blaszkić i za 
nim się spostregł ,„przegrał* 29 ełotych. 

Oszukany Litwin zameldował o przykrym 
incydencie policji, która niezwłocznie za- 
rządziła na rynku obławę, 

W wyniku obławy jeden ze sprawców 
oszustwa, niejaki Józef Olechnowicz (Cmen.. 

tarna 21), zostal ujęty, Jest te znany zawodo 
wy „gracz rynkowy, uprawiający swój pra 
ceder od dłuższego czasu. 

Za jpozestałymi członkami szajki wszezęto 
poszukiwanie. 

Dotychczssowe szerzenie się tego rodzaju 
oszustw tłumaczyło się w większej mierze 
stosunkowo mieznacznemi karami( na jakie 
się dotychczas skazywało oszustów. W przył 
łaczającej większości wypadków takie odsy 
łano do starostwa, a sprawców karano w try - 
bie postępowania administreyjnego, 

Obecnie ogłoszone zostało w tej sprawie 

wyjaśnienie właqz sądowych, z którego wy 
nika, iż oszustwa w grze w „blaszkić ji t. p. 
kwalifikowane są jako oszustwa „czystej wo 
dy* i osoby, które się dopuszcą tego przestę 
pstwa, będą pociągane do edpowiedzialności 
sądowej na podstawie artykułu 264 nowego 
Kodeksu (Karnego. (e). 

Zbiegł już cztery razy i znowu 
zapowiada ucieczkę. 

Przed dwoma tygodniami zbiegł z Wielu 
cian już po raz czwarty 17.letni opryszek, 
Antoni Gryszkiewicz, który wyrokiem sądu 
dla mieletnich skazany został na zamknięcie 
w domu poprawczym do czasu pełnoletności 

Za Gryszkiewiczem rozesłano wówczas Ni 
sty gończe. Po paru dniach został on ujęty. 
Lecz nie zamierzał wracać do Wielucian i 
skorzystawszy z madrzającej się okazji mło. 
dociany przestępca uciekł z aresztu policyj 

nego. Od tego ezasu policja daremnie poszu 
kiwała zbiega. Dopiero wczoraj w godzinach 
po poł. przyłapano go w jednej w melin zło 
dziejskich przy ulicy Szkłanej. Tym razem 

młodocianego przestępcę dostarczono do ate 
sztu pod eskortę. Dzisiaj powędruje on zpow 
roteb do Wielucian. W czasie badania Grysz 
kiewicz oświadczył, iż mimo wszystko zbieg 
nie znowu i to w najbliższych dniach. (c). 

do sezonu. 
W gabinecie dyrektora Banku Go- 

spodarstwa Krajowego p. Szwykow- 
skiego odbyło się zebranie zarządu 
Okręgowego Związku Narciarskiego, 
na którem omawiano szereg aktual- 
nych spraw. 

Zima się zbliża, a więc trzeba roz 
począć już teraz prace przygotowaw- 
cze przed spadnięciem pierwszych 
śniegów, by potem nie było żadnych 
nieprzewidzianych wypadków. 

Bardzo szczegółowo  omawiąno 
propagandową. Tutaj akcja pójdzie 
w trzech kierunkach, a więc propagan 
da narciarstwa wśród wilnian, propa 
ganda nizinnego narciarstwa w całej 
Polsce i wreszcie organizowanie spe- 
cjalnych wycieczek turystycznych. 
Wycieczki będą organizowane do Wi!- 
na i z Wilna w góry. 

Omówiono szereg sposobów propa- 
gowania narciarstwa wileńskiego, 
przyjmując z radością wiadomość, iż 
Miejski Komitet W. F. zamierza ze 
swei strony również prowadzić usił- 
ną propagandę narciarstwa. Wspólna 
praca powinna niewatpliwie wydać 
cenne owoce. 

Na zebraniu rozpatrywano sprawę 

skoczni, Postanowiono obok skoczui 
reprezentacyjnej na Antokolu wybudo 
wać szereg „skoezenek* treningowyc 

w Rowach Sapieżyńskich, na Belmon- 
cie i w Karolinkach. 

Związek Narciarski wziął na siebie 
protektorat przy sprowadzaniu trene- 
ra narciarskiego 'przez Ognisko. Tre- 
ner będzie mógł być wykorzystywany 
przez wszystkie klub narciarskie. W 
tej sprawie zostanie wvstosowany spe- 
cjalny komunikat związku. Przyjazd 
do Wilna trenera ma kolosalne zna- 
czenie. Poziom sportowy naszych a- 
sów odrazu się podniesie, a na trenin 
gach nikogo chyba nie zabraknie, 

W najbliższym czasie ma być zwo 
łana konferencja co do ochrony nie- 
których terenów zalesionych. Konfe- 
rencja ta ustali ostatecznie miejsca, 
po których można jeździć. Zostaną 
wytknięte tak zwane szlaki narcias- 
skie. 

Jednogłośnie postanowiono wspól- 
nie z Miejskim Komitetem W. F. przy 
stąpić do zorganizowania tygodnia pro 
pagandowego sportów zimowych.. 

Widzimy, że narciarze nasi biorą 
się do pracy, czekajmy więc śniegu. 

DZI PIERWSZA LEKCJA SUCHEJ 
ZAPRAWY NARCIARSKIEJ. 

Dziś w sali Ogniska K. P. W. przy ul. 
Kolejowej 19 rozpocznie się o godz. 19 su 
cha zaprawa narciarska prowadzona przez 
znanego sportowca prof. Wł. Wiro — Kiro 

Gimnastyka narciarska odbywać się bę 
die dwa razy w tygodniu. 

Piechotą z Anglji do Wiednia 

  

Z Clevendon w Anglji wybrało się dwóch 
młodzieńców w podróż pieszą z półwyspu 
Brytyjskiego do Wiednia, 

ż Muzyki 
Dwa recitale śpiewacze: Wanda Wer- 

mińska, Herman Simberg. 

Pani Wanda Wermińska, która od 
kilku lat już zajmuje czołowe miejsce 
wśród špiewaczek — i której niedaw 
ne występy zagranicą były jednym 
hymnem, pochwalnym na cześć pol. 
skiej artystki, dała się poznać w Wil- 
nie, na koncercie Tow. Filharmonicz- 
nego w sali Konserwatorjum. 

Odrazu musimy zaznaczyć, że du 
żym rozczarowaniem dla nas, był pro- 
gram recitalu p. Wermińskiej, składa 
jący się z arij i piosenek za bardzo o 
śpiewanych a niektórych zaś utw» 
rów wręcz nie nadających się do umie 
szczenia w programie tak poważnej 
śpiewaczki. („Żal* iprzeróbka etiudy 
Chopena, Matinoma Leoncavalla it.d | 
Nie usłyszeliśmy ani jednej pieśni ar- 
tystycznej — a przecież materjału w 
tym kierunku chvba nie brak, cho- 
ciażby w naszym polskim twórczym 
dorobku. Z tego też powodu nie moż- 
na było wszechstronnie ocenić artyst- 
kę, a szkoda bo w myśl przysłowia: 
„Komu wiele dano od tego się wiele 
wymaga. 

Pani Wermińska ma piękny, 0 roz 
ległej skali głos — najlepiej brzmiącą 
w medjum — trochę za ostro na wy- 
sokich tonach. Interpretacja odzna- 
cza się dużą wyrazistošeia i bogact- 
wem nastrojów, — Pięknie były za- 
śpiewane arje z oper. Buterflay i Car 
men pomimo że sie tak bardzo różnią 
w stylu i charakterze. 

Pieśni ludowe polskie, które p. 
"Wermmińska śpiewała w stroju charak 
terystycznym były oddane z doskona- 
łym wyczuciem polskości i były entuz 
jastycznie przez publiczność oklaski- 
wane. 

  

RE 
Zupełnie mieznane nazwisko na 

afiszu, a jednocześnie huczna i jaskra 
wa reklama — były powodem pewnej 
rezerwy w stosunku do wysiępu p. 
Simberga „1-go tenora op. Berlińskiej 

i Medjolaūskiej“. — Tembardziej mi- 
lą niespodzianką bvło to cośmy oneg- 
daj usłyszeli z estrady sali Konserwa 
torjum. 

P. Simberg jest zunełnie wybitnym 
śpiewakiem. Jego Śliczny liryczny te- 
nor brzmi w całej skali niezwykłe 
dźwięcznie, miękko, równo, jeżeli cho 
dzi ó barwę tonu. Pod względem wo- 
kalnym z wielką kulturą, W interpre- 
tacji jest dużo dobrego smaku i umia- 
ru artystycznego. Pewne zastrzeżenie 
mielibyśmy co do wymowy, specja!- 
nie w tekście francuskim i rosyjskim, 
najczystszą i najplastvczniejsza dyk- 
cję ma artysta w języku włoskim, 

P. Simberg ma w najbliższej przy- 
szłości raz jeszcze śpiewać w Wilnie. 

Akompanjowała p. Adela Bay, z 
wybitną muzykalności* czujnością i 
zrozumieniem w całe* pelni odpowie- 
dzialnej roli akompanjamentu, Z. B. 

—o(:)0— 

Organizacyjne posiedzenie 
Komitetu „Dnia Oszczędności" 

Dnia 24 bm. w sali Rady Miejskiej v1- 
było się pod przewodnictwem p. prezydenta 
dr. Maleszewskiego organizacyjne posiedze 
nie Komitetu „Dnia Oszczędności** w Wilnie. 
Na przewodniczącego Komitetu powołany 70 
stał jednogłośnie p. prezydent dr. Maleszew 
ski, na wieeprzewodniczącego p. prezes Poczt 
i Telegrafów Karol Żuchowicz i p. prezes 
Zarządu K. IK. O. Józef (Korolec, na sekrela 
rza Komitetu — p. dyrektor P. K, O. Marjan 
Biernacki. 

Program , obchodu Międzynarodowego 

Święta Oszczędności obejmuje zorganizow. 
nie cyklu odczytów na temat oszczędnoś: 
w szkołach, wojsku, organizacjach społecz. 
nych i zawodowych, rozplakatowanie ati. 
szów i odezw propagandowych i t. p. 

Do komisji organizacyjnej odczytów po 
wołani zostali p. dr. Janina Rostkowska, p. 
dyr. Anatol Fried, p. mjr. Kozłowski, p. dyr. 
Marjan Biernacki. 
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Uroczysta procesja 
w dniu Święta Chrystusa- 

Króla. 
Jak już donosiliśmy w dniu Święta Chry 

stusa-Króla w niedzielę dnia 29 października 
b. r. po krótkiem uroczystem nabożeństwie w 
Ostrej Bramie o godz. 18 (6 wieczór ulicami 
naszego miasta przejdzie uroczysta procesja 
do kościoła Najświętszego Serca Jezusowego, 
Teraz podajemy porządek procesji: 

1) orkiestra; 2) Archidiecezjalny Instytut 
Akcji Katolickiej; 3) Szkoły Powszechne, szko 
ły zawodowe i szkoły średnie ze sztandarami 
i orkiestrami; 4) organizacie, korporacie i mło 
dzież akademicka; 5) Organizacie wojskowe 
i byłych wojskowych, organizacje =rzysposo 
bienia wojskowego; 6) Organizacje sportowe; 
1) Organizacje zawodowe (Chrześcijańskie Zw. 
Zawodowe, Cechy, Związki Kolejowe, Poczto 
we it. d.) 8) Inne organizacje społeczne; 9i 
Organizacje należące do Akcji Katolickiej; 10) 
Zrzeszenia i organizacje religijne; 11) Procza 
je kościelne ze wszystkich parafji połączone 
w jedno; 12) Zakony Żeńskie i Męskie; 13; 
Duchowieństwo; 14) JE. Ks, Arcybiskup Me 
tropolita Wileński w otoczeniu Kapituły; 15) 
Wierni m. Wilna w dziesieciu erupach paraf 
jalnych na czele których idzie Krzyż z no- 
chodniami i jeden z księży. 

Wszystkie organizacje proszone są o przy 
bycie z očztami sztandarowemi i posiadane 
mi orkiestrami o godz. 17 m. 30 (5 m. 30 e 
czór) na miejsce zbiórki, która jest wyznaczo. 
na dla noszczególnych grup jak następuje: 

A. Grupy 1, 2, 3 i 4 zbiorą się na przestrze 
ni od wylotu ulicy Zamkowej w kierunku koś 
ciołą św. Jana. 

B. Grupy 5, 6, 7, 8, © i 10 na przestrzeni 
od kościoła św Jana w kierunku Ratusza. 

C. Grupa 11 (procesje parafjalne) przed 
kościołem św. Kazimierza. grupa 15 (wierni 
w grupach parafjalnych) usiawią się na pla 
cu św. Kazimierza w kierunku Ostrej Bramy. 

D. Grupy 12 i 13 (zakony i duchowieńst- 
wo) zbiorą się w Ostrej Bramie po krótkiem 
nabożeństwie zajmą właściwe miejsca. 

Całość procesji ustawi się twarzą w kie- 
runku Ostrej Bramy ipo skończonem mabożeń 
stwie ma dany znak procesja w ustawionym 
porządku wyruszy ustaloną trasą. 

Kolejność w ustawieniu się organizacyj i 
parafij zależna będzie od czasu przybycia. 

Wszyscy uczęstnicy procesji proszeni są 
o zaopatrzenie się na cały czas procesji w 
świece. 

— 

Zjazd wojewódzkich delega- 
tów komitetu Funduszu Pracy 

Jutro wyjeżdźą z Wilna do War- 
szawy delegacja Funduszu Pracy na 
zjazd przedstawicieli Wojewódzkich 
Komitetów. Na zjeździe (28 bm.) roz 
patrzone zostaną  najaktualniejsze 
sprawy, jak zatrudnienie bezrobot- 
nych przy inwestycjach państwowych 
na rok 1934, sprawy organizacyjne, 
stworzenia odrębnych instytucyj F. P. 
w tych miastach gdzie dotąd nie ist- 

nieją (np. w Wilnie, edzie Fundusz 
Pracy znajduje się przy Kasie Cho- 
rych). 

:0— 

RADJO 
WILNO, 

CZWARTEK, dnia 26 października 1933 r. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien- 
nik por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11.39: 
Przegląd prasy. Wiad. o eksporcie, Komuni. 
kai. Czas, Muzyka. Dziennik połudn. 12.35: 

Poranek szkolny z Fjlharmonji Warsz. Kom, 
meteor. 15.25. Program dzienny. 15.30: Giełda 
rolnicza. 15.40: Muzyka salonowa. 16.10. 
Audycja dla dzieci. 16.40: „Przegląd czaso. 
pism kobiecych". 16.55: Koncert. 17.50: Co- 
dzienny odcinek powieściowy, 18.00: „Kre- 
dyt długoterminowy w Po 
18.20: Słuchowisko. 19.05: 
towa Nr. 167%, 19.25: Odczyt akt 
Program na piątek. 19.45: Dziennik wieczor. 
ny. 20.00: Godzina życzeń  (płytył. 21.00: 
Skrzynka techniczna. 21.15: Koncert, 22.00: 
Wiadomości sportowe. 22.10: Muzyka ianecz 
ma. 23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka ta- 
neczna. 

   
  

  

  

  

  

  

  

   

     

  

TRIOIRO 

įtad lam Podjade mo śuiead 
 SESRRCZTWOOORE ZERO TED СОН 

Mody paryskie. 

  

  

Ostatni model jesiennego kapelusika pięk- 

nie się prezentuje... na pięknej, główce. 
  

  

Lempel bigamistą. 
Wezoraj donosiliśmy już © aresztowaniu 

w Wilnie dezertera 5 baonu saperów w Kra, 
kowie Mojżesza Lempla, ukrywającego się 
pod przybranem nazwiskiem mieszkańca ko 
lonji Deksznia — D. Szystowa. 

Obeenie dowiadujemy sią w tej sprawie 
następujących szczegółów: 

Mojżesz Lempel już kilkakrotnie gezerte 
rował z pułku i odbył za to karę więzienia 
na mocy wyroku sądu wojskowego. 

Po odbyciu kary Lempla znowu wcielone 
do wojska, ale po upływie kilku tygodni zno 
wu zbiegł on z pułku, Tym razem, jak się 
obeenie wyjaśniło,z biegł on do kresowej ko 
lonji Deksznia, gdzie sprytny krakowianin 
zdołał zdobyć zaufanie u zamożnego koloni 

sty Szystowa, zamieszkać w jego domu, a 
wkrótce i eżenić się z jego córką. 

W. kiłka, tygodni później, zagarnąwszy 
część posagu, dezerter zmużony „idyllą fa- 
milijną* ułotnił się, przyczem nie zapom- 
niai wykraść swemu szwagrowi zaświadeze 
nia komisji pobcrowej, wydane przez P. K. 
U. Wilno — powiat. 

Po] tem nazwiskiem zamieszkał w Wilnie 
gdzie nawiązał znajomość z posażną panną, 
zamierzając wkrótce ożenić się z mią, 

Tym razem jednak powinęła się Lempe. 
łowi noga i znalazł się pod kluczem. 

Jak wynika z otrzymanych dotychczas - 
przez policję informacyj, Lempel posiada rze 
komo w Krakowie żonę. (4)<



  

   

iziė: Ewarysta P, M. 

j| Jatro: Sabiny P. M. 

  

   

Czwartek 

: 26 | Wschód sionca — g.6 m. 19 
Paždziern, Zachód P w. 23 

  

spostrzeżenia Zakładu Metecreicgji U.S.B 

w Wiinia z dnia 25,X — 1833 roku 

Ciśnienie 766 
Temp. średn. + 2 
Temp. najw. + 8 
"Temp. najn. — 3 
Opad — 
Wiatr — poludniowo-wschodni 
Tend. barom. — spadek 
Uwagi: — pogodnie. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apte- 
  

k 

  

Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 
— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau- 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjono- 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witoldowa. 

Oraz Miejska — Wileńska 25, Chomiczew 
skiego — W. Pohulanka, Chróścickiego — 
Ostrobramska — 23, Filimonowicza Wielka. 

OSOBISTA 
— Niedyspozyeja Prezesa Prokuratury Ge 

neralnej. P. Prezes Prokuralury Generalnej 
Jan Illaszewicz z powodu niedomagania nie 
będzie urzędował jeszcze w przeciągu mniej 
więcej 2 tygodni. Pana Prezesa zastępuje st. 
radca p Mieczysław Obiezierski. 

— Dyrektor Kolei p. K. Falkowski wyje. 
chał do Warszawy na trzy dni w sprawach 
służbowych. Dyrektor Falkowski powróci w 
sobotę. 

MIEJSKA 
— Szpeeąca budka na ul. Miekiewicza zo 

stanie zniesiona. W związku z projektowa. 
ną zmianą położenia chodników na ul. Mic 
kiewicza zniesiona zostanie budka z w 
sodową mieszczącą się u wylotu ul. Wileń. 
skiej, 

Zniesienie szpecącej tej całą ulicę budki 
powiiać należy z uznaniem. 

  

  

SPRAWY PRASOWE 
— Kontiskatą „Dziennika Wil. i „Gło- 

su Wileńskiego*. W dniu wczorajszym zno- 
wu skonfiskowany został nakłaq „Dziennika 
Wileńskiego za przedstawienie w fałszywem 
świetle wypadku usiłowania przekupienia 
pdoprokuratora, o czem w numerze wczoraj 
szym donosiliśmy. 

Jednocześnie skonfiskowano drugą w Wil 
nie gazetę endecką „Głos Wileński* za po- 

danie fałszywej wiadomości o rzekomym dru 

  

gim zamachu na poselstwo sowieckie we 
Lwowie. : a: 

Ё “  SPRAWY AKADEMICKIE 

— S. K. M. A. „Odrodzenie“ komunikuje, 
że w dniu 27 bm. o godz. 17 w sali I. USB. 
odbędzie się zebranie dyskusyjne z referala 
mi: 1) kol. G. Nowodworski — „Walka o ob 
jektywnego durnia*, 2) kol. W. Rudziński -- 
„O czyn społeczny akademika*. Wstęp wol- 
ny. 

-— Akademieka Drużyna Harcerska zawia 
-damia wszystkich harcerzy, studentów USB. 
že najbl e zebranie odbędzie się dnia 27 

bm. o godz. 20 w lokalu przy ul. Zygmuntow 
skiej 16. 

  

   

SPRAWY SZKOLNE 

— Kursy Korespondencyjne na uzyskanie 

prawa prowadzenia robót budowlanych urt. 

chamia T_wo Kursów Technicznych w Wil- 

nie, O szczegółach dowiedzieć się można w 

kancelarji — Wlilmo, ul. Holendernia 12 — 

(gmach Państwowej Szkoły Technicznej) w 

godzinach 17—19. 

WOJSKOWA. 
— Poborowi, których czekają kary. Re- 

ferat wojskowy zarządu miasta sporządził 

już listę poborowych rocznika 1915, którzy 
przepisanym okresie nie stawili się do rej>- 

stracji. Lista ta zostanie przesłana do Staro 

stwa Grodzkiego celem pociągnięcia winitych 
do odpowiedzialności karnej. 

Wszyscy ci Aórzy dotychczas zignorowa- 
Ki obowiązek rejestracji, winni są we włas. 
mym dobrze zrozumianym interesie czemprę- 
dzej zarejestrować się w referacie wojsko- 
wym. 

GOSPODARCZA 
— Odwołania od podaików z powodu 

spaku dolara. Jak się dowiadujemy, do urzę 
dów skarbowych wpływają liczne odwoła- 
nia od wymiaru podatków, oparte na zniżce 
dolara. Zainteresowani płatnicy motywują 
swe podania tem, że skutkiem spadku do- 
lara ponieśli duże straty, co w konsekwen. 
cji winno być uwzględnione przy wymiarze 
podatków. 

   

  

MIKOŁAJ MIRONOWICZ. 

Z KOLEI 
Ognisko Kolejowe Przysposobienia 

Wcjskowego w Nowowilejece. We czwartek 
26 bm. w sal. Ogniska KPW. przy ul. Po. 
łockiej 27 o gndz. 18 zostanie wygłoszony 
odczyt przez p. preleg. M. Szczytta na temal: 
„Jak powstaje człowiek i co on dziedzicz 
Frelegent wo ujęciu dziedziczności w świe 
zwierzęcym i roślinnym rozwinie bardzej 
szczegółowo zagadnienie dziedziczności u 
człowieka. 

Ze względu na ciekawe ujmowanie tema- 
tów ipnzez zaproszonego prelegenta Kapewia 
cy i ich rodziny stawcie się licznie. Goście mi 
le widziani. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Komunikat Związku Pań Domu. W Ja. 

26 bm. o godzinie 19 w lokalu T—wa Kredy- 
towego (Jagiellońska 4) odbędzie się pierw: 
sze powakacyjne zebranie Z. P. D. z reie- 
ratem Dr. Marjana Mikulskiego p. t. „Racjo- 
nalne pielęgnowanie Re 

— Ż. R. WI Z. A. Piątek 27 bm. Dyrekta: 
Bibl. Uniwers. Dr. Łysakowski wypowie od- 
czyt na temat Ognisk drukarskich na Wileń. 
szczyźnie z XVI i XVII w. ilustrowany prze. 
źroczami. 

Początek o godz. 18. Wstęp 50 i 30 gr. 
Sobota 28 bm, Odczyt w Siudjum Muzycz 

nem nosi tytuł: Kwartety Beethovena testa. 
mentem muzyki kameralnej. Ilustracja z płyt 
gramofonowych. Początek o godz. 18. 

Czytelnia RWZA. otwarta codziennie od 
18—21. Sala dobrze ogrzana, 

— Wydz. I Tow. Przyjaciół Nauk. Dnia 
26 bm. we czwartek o godz. 19 (7) odbęqzie 
się w lokału Wydziału Sztuki (Uniwersytec- 
ka 3) posiedzenie naukowe z referatem mgr. 
Czesława Zgorzelskiego p. t: „Z dziejów 
sławy pośmiertnej Zorjana  Dołęgi-Choda 
kowskiego*. Wstęp dla członków i gości. 

— Zebranie Dyskusyjne Zw. Pracy Obyw. 
Kobiet na którem p. inspektor Apolonja Do. 
minikiewiczówna łosi odczyt pt. „Refor 
ma Szkoły Polskiej* odbędzie się dnia 26 
bm, (czwartek o godz. 7 wiecz. w lokalu Zw. 

(Jagiellońska Nr. 3—5 m. 3), 
Wstęp dla gości 30 gr., członkiniom Zw. 

bezpłatny. 

    

   

  

  

  

RÓŻNE 

— Z przeszłości Wilna i o królu Sobieskim. 

Dziś o godz. 8 wiecz. 'w Tow. im. Jana La. 
skiego (Zawalna 1) odbędzie się pokaz 2 
cennych dokumentów wileńskich (jeden per 

gamin 1683 r.) z autografami iKróla Jana IIi 
przytem będą dane odpowiednie wyjaśnie- 
mia treści historycznej. 

Z życia żydowskiego. 
Na posiedzeniu Prezydjum Gminy żydow 

skiej omawiana była sprawa etatu na r. 1934 
Obradowały komisje etatowa, finansowa i 
reklamacyjna. 

We wtorek został rozwiązany na podsta. 

wie art, 26 usta. o Stow. akad. „Centralny 
Związek Żydowskich Organizacyj Akademic- 
kich Samopomocowych w Polsce". Biuro i 
archiwum centrali zostały przez władze op'e 
czętowane. Według art. 26 ustawy nie może 
istnieć centrala stowarzyszeń *samopomo '0 
wych, lecz na każqej uczelni z osobna może 
istnieć stowarzyszenie samóopomocowe. 

* * * 

W. czasie katastrofy automobiłowej w 
drodze z Wilna do Wsiszawy ranny zostai 
poseł Wacław Wiślicki. (m).. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZATRUŁA SIĘ. 

Wezoraj po południu uległa, zatrueiu się 

jakąś trucizną 33-letnia Genowefa, Dłutek 

zam. przy ulicy Młynowej 9. 
Pogotowie, po udzieleniu pierwszej ponio 

cy, przewiozło ją do szpitala Sawicz, (e). 
  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie. 

z dn. 25. bm. — za 100 kg. paryżet Wilno. 
Ceny tranzakcyjne: Żyto I stand. 15.90 — 

16,10, II stand. 14,45. Mąka pszenna 4/0 A 
łuks. 34,75, żytnia do 55 proc. — 25,25 — 

,50, żytnia do 65 proc. 21,50, sitkowa 17, 
razowa 17 — 17,75. Kasza grycz. 1/1 palona 
38,50, 1/1 biała 375 Gryka zbierana 18. 

Ceny  orjentacyjne: Pszenica: zbierana 
20,50. Jęczmień na kaszę zbier. 15,75. Owies 
standartowy niezadeszczony 15. Mąka pszen 
na 4/0 A luks. 34,75 — 38,75, żytnia 55 proc. 
— 25,25 — 26, razowa 17 — 18, razowa szat 
row. 18,75 — 19. Otręby żytnie 9,25, pszenne 
cienkie 9,50, jęczmienne 8. Kasza grycz. 1А 
palona 38,50 — 39, 1/2 palona 36,50 — 37, 
1/1 biała 37,50 — 38, perłowa (pęcak) Nr. 2 
24,50, perłowa Nr. — 30, owsiana 
Ziemniaki jadalne 5. Siano 5,75. Słoma 5. 
Siemie In. 90 proc. 31 — 32. Ogólny obrót 
300 tonn. — LEN — bez zmian. 

        

  

   

    

     

3) 

Przedruk wzbroniony. 

KLUCZE ADRIANOPOLA. 
Pałac Saida Baszy wznosił się 

wśród pysznych, egzotycznych ogro- 
dów, które tarasami schodziły do mo 
rza. Obwiedziony był murem o 5-cio 
metrowej ścianie, — okna domu Wy- 
chodziły na wewnętrzne podwórza i 
ogrody. Wejścia broniła brama z że- 
laznych, złoconych krat, nadawała 
ona zabudowaniom surowy, smutny 

wygląd, niby więzienia. Pałac posia- 
dał liczne przybudówki i nadbudówk', 
ogrody przeszły swą  wspaniałością 
wszelkie oczekiwania. 

  

   

  

Said Basza wprowadził gościa do 

gościnnych (pokoi, które były zawie- 
szone bezcennemi perskiemi kilima- 
mi i makatami, — podłogi pokrywa 
ły puszyste wschodnie dywany. Zgrab 
ne, niskie otomanki, sofki i malinowe 
leżaki zapraszały do leniwego spo- 

czynku. Powietrze przenikało woń 
ambry i aromatyczne pachnidła 
wschodnie i one wywoływały niezdro- 
wy, senny nastrój. Służba wniosła ta- 
«ce. z owocami i słodyczami, ustawiła 
ma niskich okrągłych stolikach. Basza 
znikł na chwilę i wrócił przebrany 
we wspaniały, barwny, jedwabny: cha 
łat i miękkie pantofle. Wygodnie 
usiadł naprzeciw gościa, zapraszając 

  

go do jedzenia, — sam zapalił „kal- 
jan“ i popijał czarną, aromatyczną 
kawę. Zadumał się i umilkł. W tem 
za draperjami i złocistemi portjerami 
salonu odezwała się cudna muzyka, —-- 

płakały i jęczały harfy, żaliły się roz- 
lewne tony, smutna wschodnia melod- 
ja wzmagała się i znów cichła... W 
świat rwała się skarga niezaspokojo- 
nego, wzgardzonego serca, płynęła 
tęsknota za czemś niewiadomem, a da 

lekiem, ktoś kogoś wzywał, wołał do 
siebie potęgą całej duszy, ktoś męczył 
się i błagał o wybawienie... 

W młodym poruczniku zadrżało 
serce, melodja przejęła go do głębi. 

      
    

  

zwrócił na Baszę pytający wzrok. 
Chciał wstać, biec i ratować kogoś 
czuł, że ginie tu czyjeś sie, męc     

   się żywa istota ludzka... Basza obser- 
wując, z pod obwisłych powiek, wra- 
żenie jakie na gościu wywarła muzyka 
i nastrój, — leniwie dźwignął się z 
otomany, powoli zbliżył się do zasło- 

ny, kryjącej głębię sali i ręką usunął 
kiężką, portjerę. Oczyma przywołał 
bliżej porucznika. To co ten zobaczył 
przez uchyloną nieznacznie szparę 
przeszło jego oczekiwania... 

Głębia pokoju była wysłana dro- 

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

  

KRONE R 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny  „Lutnia*, Ostatnie 

przedstawienie „Pięknej Heleny* po cenach 
zniżGnych. Dziś Maryla Karwowska wystąpi 
po Taz ostatni w „Pięknej Helenie'* Offenba 
cha, którą zarówno prasa, jak i publicznoś 
przyjmuje z najwyższem uznaniem. Publ 
ność nie szczędzi również największego za- 
chwytu dla pięknego baletu „Freski grece 
kie* pod kierunkiem baletmistra Józefa Cie. 
sielskiego, Ceny zniżone. 

— „Jasnowłosy Cygan* w „Lutni*. Jutro 
oddawna przygotowywana premjera dosko. 
nałej operetki Knopfa „Jasnowlosy Cygan“ 7 
mdziałem całego świetnego zespołu z Eugenją 
Łasowską na czele, którą kierownictwo Tea. 
tru pozyskało na pewien okres dla Wilna. 
Na specjalną uwagę zasługuje w tem prze- 
stawieniu balet Il-ga rapsodja: węgierska 
Liszta w układzie baletmistrza J. Ciesielskie- 
go. Zniżki ważne. Akademi korzystają z 
ulg biletowych. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, czwa: 
tek 26 października o godz. 8 w. sensacyjna 

i nadwyraz ciekawa sztuka w 6.ciu obrazach 
Jerzego Tepy p. t. „Fraulein Doktor* z N. 
Skrzydłowską w roli szpiega niemieckiego 
(Marja Lesser). Udział biorą pp.. I. Jasińska. 
Detkowska, L. Wołłejko, J. Woskowski, A. 
Łodziński, J. Tatarkiewicz, W. Ścibor-Ryl- 
ski, St, Martyka, K. Vorbrodt, W. Najger, 
Reżyserja W. Czengerego, dekoracje — W. 
Makojnika. 

Wkrótce wejdzie na afisz świetna kome- 
dja współczesna Devala — „Stefek. 

— Legitymaeje zniżkowe 25 proc. do Tea. 
tru na Pohulance — wydaje kancelarja tea. 
tru od ogdz. 11—2 ipop. 

— Uwaga! Celem ułatwienia publiczności 
raniego dostępu do lóż — Dyrekcja wpro- 
wadza abonament miesięczny (na całą lożę) 

po 150 zł. 
100 kuponów do lóż — wynosi 130 zł. 

— Teatr Kino Rozmaitości — Sala Miej- 
ska — Ostrobramska 5. Dziś, czwartek 26 
października (pocz. seansów o godz. 4) prze- 
cudny film reżyserji Marion Geringa (twór- 
cy Bocznej ulicy) z uwielbianą Sylwją Sid. 
ney w roli głównej. Na scenie tryskająca nie 
frasobliwym humorem farsa p. t. „Jeden 
z nas ożenić się musi* — z Jasińską_Detkow. 

ską w roli „cioci*. 
W: sobotę dnia 28 bm. o godz. 8 wiec». 

odbędzie się drugi i ostatni koncert Hermana 

Simberga. 
—  Kcneert Hermana  Simberga, — 
W soboię wykonane będą arje z op.: Ma 

non, Gioconda, Poławiacze (Pereł, Rigoletto 
Tosca, Cyganerja, stare pieśni włoskie, pieśni 
neapolitańskie oraz Ave Maria Percins Ka- 
hana, dedykówana przez autora Caruso i po 
śmierci tego poświęcona Simbergowi qla wy 
konania. 

Bilety po cenach dostępnych są już do 
nabycia w „Kasie Konserwatorjum od 11 402 
i od 5 do 7 wiecz. 

— Halina Kalmanowieczówna, laureatka 
konkursu w Wiedniu daje w niedzielę dnia 
29 bm. w Sali Konserwatorjum swój recital 
fortepianowy. Program koncertu jest niez- 
miernie bogaty i interesujący, obejmuje per 
ły repertuaru fortepianowego. 

Bilety są do nabycia w kasie konserwa 
torjum od godz. 11 do 1 i od 5 do 7 

Każdy ma prawo 
do szczęścia. 

„Powiat kowelski województwo wołyńs 

kie stacja kolejowa odległa 25 km. od Kow 

la, 330 km. od Warszawy; mieszkańców ok)- 

ło 3-ch tysięcy* — tyle o Maciejowie wspo. 

mina „Słownik geograficzny*. ъ 

A jednak jak w „Sabalowej Bajce“ о та 

łym robaczku — nie zapomniały losy 0 tej 

małej mieścinie kresowej: w ostatnim dniu 

ciągnienia pierwszej klasy. Loterji Państwo 

wej padła tam główna wygrana 100.000 zł. 

na los zakupiony w miejscowej kolekturze 

Sto tysięcy łatwo powiedzieć ale znacznie 

trudniej zdobyć. A najtrudniej właśnie chyba 

w Maciejowie i innych tego pokroju miejsco. 

wościach, pozbawionych wszelkiego ruchu 

przemysłowego i handlowego, gdzie mawet w 

łatach dobrej konjunktury dokonywano tylko 

groszowych tranzakcyj; — a dziś? 

I w tych warunkach istnieje naturaln'e 

jedno jedyne tylko źródło, # którego napły- 

nąć mogła łak wielka ilość gotówki, odkry 

wająca przed maciejowianami mowe hory- 

zonty. z у с 

To — wygrama па Loterji Państwowej. 

Mieszkańcy Maciejowa rozumowali słusz- 

nie, że jeżeli chodzi o możliowści wygrania 

— ło ich miasteczko ma zupełnie takie same 

szanse jak wielkie ośrodki przemysłowo-han 

dlowe, ba — jak sama stolica Rzeczypospoli 

tej. 

      

  

  

  

    

  

    

  

   

    

    

   

I za tę ich wiarę w swoje słuszne prawa, 

za ten szlachetny upór Ww walce z przeciwno 

ściami, nagrodziła ich dobrotliwa, choć ka 

pryśna bogini Fortuna. Zesłała na nich deszcz 

złota. 
Bo mie wolno zrażać się tem że naprzyk 

ład ktoś w pierwszej klasie nic nie wygrał. 
Licho wprawdzie nie śpi, ałe szczęście też 

czuwa. 
JKupujcie więc losy do drugiej klasy, a 

nie będziecie potrzebowali zazdrościć szczę. 

šliwcom w Maciejowie. 

  

gimi puszystymi kilimami, ściany za- 
drapowane drogocennym jedwabiem, 
w równe symetryczne fałdy, sufit bły- 
szczał od złocistych arabesków a po- 
środku niego lśniła wielka jak kopuła 
gwiazdzista rozeta z kołorowego kry- 
ształowego szkła. Pod ścianami leża : 
ły wspaniałe poduszki różnych kształ. 
tów i kolorów. Po środku pokoju 
wznosił się marmurowy basen, a Z 
różowych dziobów ibisów biła w górę 
fontanna, rozperlając tysiące brylan= 
towych kropelek o kolorowe szkło su- 

fitu к 
Zachodzące słońce, które padalo 

przez skośne wąskie okna przesycało 
powietrze krwistym różem, — igra- 
Jąc całą gamą barw w kryształach su- 
fitu i kroplach drżącej wody. Wokoło 
fontanny siedziało na niskich kanap- 
kach kilka młodych ślicznych kobiet, 
wszystkie we wschodnich szarawa- 

rach, — nagie ramiona zdobiły wspa- 
niałe złote bransolety ręce pełne były 
drogocennych pierścieni, Twarze mia- 
ły odsłonięte. Siedziały skupione obok 

siebie i przebierały paluszkami po 
strunach mandolin. Jedna z nich gib- 

ka, smukła i piękna, jak hurysa taa- 
czyła, gnąc się w rytmicznym ruchu, 

w takt melodji uderzała małym bę 
benkiem, zdobnym złotymi dzwo- 
neczkami. Tancerka była wyś   śnionem 
sennem marzeniem, — ogromne czar, 
ne oczy zamglone medancholją przy- 
krywały długie, jak firanki rzęsy, 

  

Drukarnia „ZNICZ%, Wiln    
  

wi ln BNS KI 

Unormowanie handlu 
Inem. 

Dalsze wyniki standaryzacji. 
Związek dla Handlu i Eksportu Lniarskie- 

go w Wilnie, który postawił sobie m. in. 
za zadanie dążenie do uporządkowania i ra- 
cjonalizacji hanqlu lnem, opracował ostat. 
nio „przepisy normujące obróbkę, sortowa. 
nie i opakowanie włókna Inianego*", ustala- 
jące szczegółowe wymogi, którym odpowia- 
dać ma włókno lniane, znajdujące się w 
obrocie handlowym. Treść przepisów podana 
została do wiadomości ną zjeździe kupców 
Iniarskich w Wilnie, o czem donosiliśmy w 

swoim czasie, w dniu 24 września r. b., a 
nadto zosiały one rozesłane poszczególnyra 
kupcom, prowadzącym skvp Inu na prowin- 
cji. 

Poczynania Związku są nader ważne, gdvż 

całkowite prowadzenie w życie wspomnia. 
nych przepisów mogłoby być staqjum przy. 
gotowawczem dla przeprowadzenia później 
standaryzacji włókna lnianego. 

W. związku z powyższem zainteresowane 
sfery gospodarcze postanowiły pilnie baczyć, 
by wspomniane przepisy istotnie zostały ce 
alizowane. Stosownie do tego zwrócono 
z apelem do wszystkich przędzalni i kupców 
Iniarskich o zawieranie tranzakcyj tylko na 
podstawie wymienionych przepisów, by w 
ten sposób przyczynić się do usprawnienia 
handlu Inem. Ponadio zwrócono się do 
wszystkich przędzalni z zaleceniem, by do- 
konywano zakupów lnu tylko u tych firin, 
które należą do Związku dla Handlu i Ek- 
sportu Lniarskiego, gdyż tylko firmy zorga 
nizowane w Związku, roztaczającym pieczę 

nad handlem lnem dają odpowiednie gwaran 
cje rzetelnego wykonania swych zobowiązań. 
Związek nie jest jednak organizacją zamk 
niętą, nieprzyjmującą nowych członków, wo 
bec czego niema o tem mo by w ten spo. 
sób został stworzony jakikolwiek monopol 
na rzecz firm, należących do Związku. 

Sciste stosowanie się do norm, zawartych 
w przepisach, wydanych przez Związek, leży 
w interesie, całego obrotu handlowego Inem, 
zatem wykonywanie tych przepisów może 
jedynie i wyłącznie zadecydować o pozytyw- 
nych wynikach rozpoczętej akcji w kierun- 
ku unormowania handlu lnem. 

—o(:)0— 

  

    

     

     

    

      

   
    

Zaglnięcia uczniów. 
Wezoraj do policji Śledczej wpłynęły 

dwa zameldowania © zaginięciu uczniów. 
Przed kilku dniami zbiegł z domu i do” 

tyehczas nie powrócił 14-letni Leopołd Czyn 
kowski (Zarzeczna 5) — uczeń czwartej kla 
sy gimnazjum Zygmunta Augusta. 

Tegoż dnia uciekł również od rodzieów 
16-letni uezeń Eugenjusz Burjanow. Policja. 
zarządziła poszukiwania w mieście i rozes 
łała listy gończe. 

  

Prof. Herbaczewski 
ma przybyć do Wilna 

w pierwszych dniach listopada 
Właqze udzieliły zezwolenie na przybycie 

do Wilna prof. Herbaczewskiemu, który jut 
ro przyjeżdża do Warszawy pociągiem ber 
lińskim. 

Przy ie do Wilna prof. Herbaczewskie- 
go spodziewane jest w pierwszych dniach ii 
stopada r. b. 
Odwiedzi on krewnych oraz znajomych kole. 
gów literatów i profesorów. Możliwem jest, 
iż prof. Herbaczewski wygłosi w Wiilnie sex 
ję odczyłów. 

Hollywood zamiera. 
Kryzys, 

    

   

  

   

bezrobocie oraz ograniczenia 
wprowadzone przez przyjęcie code'u Roose- 
velta, zmieniły oblicze Hollywoodu do nie- 
poznania. 

W mieście stoją pustką olbrzymie luksu 
  sowe gmachy mieszkalne; w garażach sto 

setki aut, które właściciele gotowi są sprze- 
dać amatorowi za bylejaką cenę, Tam gdzie 
panowały dotychczas rozczutność i luksus 
w światku gwiazd, rządzi teraz oszczędno: 
niema już mowy i fantastycznie drogich 
wyszukanych przyjęciach, wycieczkach, ek. 
strawagancjach. Zmalały dochody, zmalały 
i wydatki. Instytuty piękności, które zarabia 
ły fantastyczne sumy, chorują obecnie na 
brak klienteli i przerzuciły się do handli 
cukrem i kawą, byle utrzymać się na pu. 
wierzchni. Fryzjerzy z żalem wspomin 
dawne piękne czasy, gdy w ciągu jednego 
wieczoru zarabiali tyle co teraz w ciągu ty. 
godnia. 

Po latach tłustych przyszły lata chude 
gwiazdy nie mieszkają już w drogich wil- 
lach nie utrzymują sztabu służby, szoferów, 
pokojówek; wynajmują skromne mieszkania 
jedno lub dwupokojowe. Oszczędność przede- 
wszystkiem. Wraz ze zmianą w ogólnym try- 
bie życia gwiazd wzrosła ogromnie liczba 
bezrobotnych, byłych kostjumerów, krawców 
dekoratorów, szewców etc., którzy nie mają 

co robić i zapełniają ogrody, skwery i parki, 
siedząc bezczynnie i czekając na cud nowej 
prosperity. 

    

   
    

      

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux* 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

  

Nr. 288 (2889) 

Wynarodowiony rodak 
Zmarł niedawno malarz o nazwisku Pol. 

skiem Władysław Stachowski, który jedna 
  

w Ojczyźnie spędził tylko ostatnie dni ży. 
Gia, 

  

umknąwszy z Bolszewji, zostawiwszy 
dorobek malarski na Kaukazie, Małował 

it rosyjskich i niemieckich, a 
Ameryki, bo był świetnym 04- 

ękna morza, rybaków i nadmorskich 

        

   

    

  

osiedli. 
Po ukończeniu petersburskiej Akademji, z 

dyplomem i medalami, powędrował w świat, 
zwiedził niemało, przepłynął Oceany jaka 
prosty marynarz, zarabiał jako parobek na 
fermach i żył w przy czerwonoskóre- 
mi plemionmi. Całe życie w ten sposób spę- 
dził, chłonąc żywioł morski, w którym się 
т ochal podobnie jak Konrad Korzeniow- 
ski. 

Pošmierina w 

        

   

  

  

     

  

yslawa jego obrazów w 
Warszawskiej Zachęcie daje nam poznać ar. 
tystę dużej miary, którego twórczość przepa 
dła w obcych krajach. 

  

  

Sekret palety starych. 
mistrzów. 

Na posiedzeniu francuskiej Akademji 
profesor d'Ocagne zakomunikował o wyniku 
prac fizyków Maroget i Mourtier nad skła_ 
dem farb używanych przez mistrzów małar- 
stwa w dawnych czasach. Fakt, iż obrazy z 
epoki Renesansu, szkoły holenderskiej, dzie. 
ła pendzla Rubensa, T. ana, Rafaela, Rem- 
brandta etc. zachowują po dziś dzień z ma 
łymi wyjątkami blask i świeżość farby i bar 

wy, wówczas gdy na obrazach malarzy współ 
czesnych farby bledną, matowieją i pękają 
— pobudził obu fizyków do podjęcia baqań 
ścisłych nad ustaleniem przyczyny tego zia- 
wiska. 

Drogą analizy chemicznej i fizykalnej 
Maroget i Mourier doszli do przekonania, iż 
zasadniczą przyczyną różnicy w reagowaniu 
farb na wpływy czasu, światła i temperatury 
jest jakość olejów, które używali dla rozra 
biania farb malarze dawniejsi. Oliwa, którą 
posługiwali się ongiś mistrzowie pędzla, była 
gęsią cieczą zawiełistą, którą  rozrzadzano 
zmieszaną z klejem wodą, Oliwa ta nie roz. 
puszczała się bez reszty w wodzie i pod mr. 
kroskopem przedstawia się jako niezliczona 

mikroskopijnych kropelek zawieszonych 
ezroczystej cieczy. Farba łączy się z 

iecz przezroczysta oq- 
ającego i rozprasza ją 

   

  

   

  

  

  
   

  

  

     

     

     
    У pi 

kropelkami oliwy a 

  

    
rolę tła odbij: 

go viatło. Stąd ta soczystość i św G 

barw u malarzy włoskich i holendeskich. 

    
    

   

       

Farby obecne nie mają tych cech, schną szyb 
ciej i na powierzchni' tworzą rodzaj kożuszka, 
który pod wpływem kurczenia się pęka    
trzaska. 

  

Morze—to płuca narodu 
  

  

WKRÓTCE 12     KIRIZJE|S         

BURIAN 
Ł. DYMSZA 

POGORZELSKA         

bój sezonul HELIOS | 

PAN, 

i poświęceniu 

Dzić największy prze- 

Potężny film o miłości BIAŁA LILJA 
= KAWALKADA ii 

Wrol. gl. genjalna HELENA HAYES 
fascyn. gwiazdor, ulub. kobiet, partner 
Marleny Dietrich i Grety Garbo, 
CLARK GABLE, Lewis Stone i in. 

  

LUX | 
DZIŚ! Super-przebój 

złotej serji Polski KSIĘŻNA ŁOWICKA 
W rol gł: Jadwiga Smosarska, Stefan Jaracz, Józef Węgrzyn, Al. Zelwerowicz. Zdjęcia wojskowe przy 
łaskawym współudziale Szkoły Podchorąż. w mundurach List. z r. 1831 r, Nad program: Dodatki dźwiękowe 

Romantyczny dramat Wielkiego 
Ks. Konstantego i pięknej Polki 

  

  

Nr. 39.655. 
Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 

  

nie będzie przyjmow. 

  

LICYTACJA OEEDERZZOGREZERZNE 

NI 66 WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA 
Wilno, Hatmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości, że 6i7 listopada r.b. o godz. 4 po poł. 
odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupionych i niepro- 
longowanych zastawów od Nr. 50.008 do Nr. 100.000 i od Nr. 1 do 

  

Wilno, ul. Trocka 9, tei. 609. 

Poradnia dla ciężarnych. 

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

Otwarta codziennie od godz. 9 rano do 8 wiecz. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetycz 
my, usuwa zmarszczki, bre 
dawki, kurzaiki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 

  

rabiam i odświeżam meble, wykonanie 
i punktualne, obsługa fachowa.   

Wytwórnia mebli Wład, Szezepańskiego 
Wilno, Niemiecka 2. sklep frontowy, 

poleca własnego wyrobu: fotele klubowe, otomany, 
tapczany, łóżka i kozetki, oraz przyjmuje wszelkie 
zamówienia w zakresie tapicerstwa, a także руте- 

solidne 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się w 

Zwierzyniec, Tom. Zam: 
ma lewo Gedemimowskę 

ul. Grodzka 27.     
  

zgrabne rysy, nos równy, Śliczne peł- 
ne purpurowe usta, rozchylone lekko 
ukazywały rząd drobnych białych 
ząbków. Na twarzy dziewczyny z0- 

stał beznadziejny, tragiczny wyraz. 
Serce porucznika zadrgało żywem 

uczuciem, — postąppił bliżej zasłony, 
lecz Basza ręką zagrodził mu drogę. 

— To Zara — rzekł — najpięk- 
niejsza z moich odalisek, kosztowala 

mnie bardzo drogo. 
—- A ile? 
— Dla niej niema ceny, jestem pe 

wny, że w haremie Padyszacha Abdul 
Hamida niema takiej kobiety. 

— Sprzedaj mi ją Basza. 
— (óż z nią zrobisz? 

— Dam jej wolność, której warta 
` Вазха z lekceważeniem zaprzeczył 

głową, — spuścił zasłonę, — cudne 
zjawisko zniknęło. 

— Nie mam zamiaru pozbywać się 

Zary, pieniędzy mi nie potrzeba, a 
ona to klejnot mego haremu. Miałem 
w życiu setki kobiet, a jednak, a jed- 
nak tak piękna jak Zara, była tylko 
jedna. 

I potoczyła się smutna opowieść 
dawnych lat. 

— Gdym mi.ł lat 30 nabyłem dla 

swego haremu Rosjankę śliczną blon- 
dynkę o włosach długich do stóp, jas- 

nych jak len, jedwabistych. Oczy mia 
ła wielkie błękitne, zamglone mełan- 
cholją... Pokochałem ją nad śycie, —- 
chciałem uczynić z niej pierwszą swą 

  

  

  

1а 4, tel. 3-40. 

  

żonę, mieć z nią dzieci, ubóstwiać całe 
życie. Niestety! — była to istota z in- 
nego świala, do życia na wschodzie 
przyzwyczaić się nie mogła, poderż 
nęła sobie gardł, i umarła. Rok trwa 
ło moje szczęście. Zara je:t inna, ale 
swą świeżością, melancholją tak mi 

tamtą przypomina. ; 

Legł między nimi cień smutku, — 

słońce już zapadło, szary zmrok wsą- 
czał się do komnaty. Za ścianą łkały 

gitary. 
— Jestem stary, życie ucieka, mam 

bogactwo, sławę, mam tyle pięknych 
kobiet, mam żony, mam dwie córki, 

ale Ałłach nie dał mi syna... Młodość 
nie wróci, przedemną czai się śmierć, 
niema komu przekazać dzieje rodu, 
imię, fortunę... Ty jesteś młody, zdol- 
ny, rozpoczynasz ledwie życie, wła- 

dasz naszym językiem, jak własnym, 
przyjm naszą wiarę, służ naszemu na- 
rodowi, weź z mego haremu którą 
chcesz kobietę, nawet Zarę, uznam 
cię za syna, zaopiekuję się jak dzies- 
kiem rodzonem. Wiem, żeś dzielny 
oficer z pułku gwardyjskiego, którym 

car się chlubi, — ale i Padyszach na- 

grodzi twoje zasługi. Jesteś godzien 

wyróżnienia, jeśli tak młodemu czło- 

wiekomi, zawierzono ważne misje, — 
wiemy, że'coś tajnego sprowadza ofi- 

cera huzarów do ambasady. 
— Mylisz się Baszo, osoba moja 

nie: kryje żadnej tajemnicy, zmieni- 
łem zawód, bo pociąga mnie karjera 

   

  

   

  

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
rycsne | moczopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 567 
od godz. 8—1 i 4—8. 

Akuszerka 

Ira LaknefóWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 

W. Z.P. Nr. 69, 

Młoda 
panienka poszukuje pracy 

charakterze eksped- 
jentki lub bony. Łaskawe 
zgłoszenia do Adm. Kurj. 
Wil. Biskupia 4, lub tel 99 

    

  

Poszukuję 
pierwszorzędnej skrzypa- 
czki, saksofonistki, flecist- 
ki, wiolonczelistki, trąb- 
karki, perkusistki i t, d, 
w wieku do lat 30 o mi- 

łej powierzchowności. 
Oferty tylko: „Marmor* 
Kraków, Sobieskiego 16c 

Potrzebna 
służąca przychodząca 
Wiłkomierska 13, m. 3 

wejście z z. Bołtupskiego 

Energiczni 
zastępcy losowi znajdą 
intratne zajęcie.  „Kre- 
dyt*, Lwów „Kilińskiego 3 

BAR pod Wilkiem 
Micklew:cza 33. 

Wydaje: šniadania, obia- 
dy, kolacje. Zdrowe sma- 
czne i obfite. Ceny nis- 
kie. Abonament obiado- 
wy 25 zł. — GABINETY 

ЕЕЕ 

    

  

  

  
dyplomatyczna, i choć dobrze mi tu 
na wschodzie nie mogę zostać na zaw 

sze. Tam daleko jest moja rodzina, 

tam na pólnocy zaciągnąłem się w słu 

żbę już jednego pana, jemu honor ka- 
że mi być wiernym, choć nie jest lek- 
ki mój los Jestem Polakiem, moja 
Ojczyzna w niewoli, w służbie u ob- 
cych muszę być Machiavellem, by wy- 
kuć wolność ducha, ale łamać przy- 
sięgi nie mogę, choćby przysięgi, zło- 
żonej carowi... Dziękuję ci Basza za 
przychylność i życzliwe słowa, lecz 
życia swego zmienić nie mogę. 

Basza mówił jeszcze długo, chciał 
go przekonać, wspomniał, że choć nie- 
gdyś Turcja, wieki całe była najwięk 
szym wrogiem Polski, ona jedna nie 
uznała krzywdy zadanej żywemu oT- 
ganizmowi państwa polskiego, ona 
jedna zaprotestowała przeciw rozbio- 
rom Lechistanu, i po wsze czasy, pod- 
czas wszystkich ceremonjalnych przy- 

jęć dworskich, poseł Rzeczypospolitej 

Polskiej liczył się za „chwilowo nie- 
obecnego", Słowa te nie przekonały 
porucznika, Pożegnał Baszę serdecz- 
nie, obiecał go znowu odwziedzić i 
wyszedł. W przystani czekała łódź Ba 
szy, która go zawiozła do miasta. Dłu- 

go w ślad za nim szła smutna mela 
cja. jak noeturn pokutujących dusz, 
i ścigał go tragiczny wyraz oczu Za- 
ry... „Tamta poderžnela sobie gardło, 

ata“? 

   
  

  

(D. c. n.) 

   


