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POLITYKA AGRARNA HITLERYZMU. 
Wypadki polityczne wielkiej do- 

niosłości odwróciły do pewnego stop- 

nia uwagę od ekonomicznych ekspe- 

rymentėw trzeciej Rzeszy. Tymeza- 

sem, gdy w dziedzinie handlu ekono- 

miczna polityka hitleryzmu idzie u- 

tartemi drogami, to w dziedzinie g0- 

spodarstwa wiejskiego dokonano sze- 

regu posunięć, nie wyróżniających się 

wprawdzie radykałnem nowinkarst- 

wem, tem niemniej jednak posiadają- 

cych duże znaczenie. 

Użyłem wyrażenia „nie odznacza- 

jących się radykalnem nowinkarst- 

wem”, ponieważ ani zasada „szty- 

wnych cen* na produkty wiej- 

skie, ani zasada majoratu w 

dziedziczeniugruntów wło 

šcianskich nie są, oczywiście, wy 

nalezione przez hitlerowców. Zasada 

niepodzielności prz- 

posiadłości ziemskich jest jaż dawno 

znama nie jednemu prawodawstwu. 

Mamy tu do czynienia z odmianą L. 

zw.bona aviatica sive stem- 

dziedziczeniu 

matica, t. zn. związaną prawem lub 

wolą testatora posiadłościa =limino- 

waną z obrotu towarowego. Ziemia, 

zatem, należy nie do osoby indywi- 

dualnej, któraby mogła nią dyspono- 

wać dowolnie, lecz do całego 

rodu, i jest przekazywana z poko- 

lenia w pokolenie, według ustalonej 

zasady, jednej osobie do użytkowania. 

Takie jest podstawowe założenie 

„związanej* posiadłości ziemskiej, 

które w czystej formie istniało tylko 

wśród wyższej arystokracji. — 

Włościański „Anerbenrecht* (dzie- 

dziczenie jednego), gdy starszy syn 

otrzymuje całą działkę ziemi, młod- 

sze zaś rodzeństwo jest spłacane, był 

w części Niemiec i przedtem znany, 
posiadał jednak przeważnie nieobo- 

wiązujący charakter. Nowe zarządze- 
nia nadają mu w znacznym stopniu 

charakter przymusowy, stwarza- 

jąc w ten sposób kategorję uprzywi- 

lejowanych pod względem egzekucji 

„dziedzicznych dworów*, Przyteni, 

warunkiem zaliczenia do tej katego- 

rji jest czystość rasy germańskiej wła- 

ściciela. W przymusowości tego try- 

bu dziedziczenia i w uwarunkowaniu 

czystością rasy właściciela prawnej 

jego obrony zawiera się nowatorstwo 

hitlerowskiego prawodawstwa. 

Myś] zasadnicza tego prawa jest 

następująca: 

Gospodarstwo włościańskie nie po- 

winno być rozdrabniane przez podział 

ziemi w naturze, ziemia powimna po- 

zostać w jędnem ręku, młodsze zaś 

rodzeństwo powinno po dojściu do 

pełnoletności szukać pracy w mieście, 

w razie zaś potrzeby ma prawo do 

schronienia w schedzie starszego brata 

Ten rodzaj prawa spadkowego 

najbardziej odpowiada, oczywiście, 

zasadom indywidualistycznego gospo- 

darstwa, bowiem utrudnia powstawa- 

nie karłowatych włościańskich gospo- 

darstw drogą podziału. Ale warun- 

kiem powodzenia jego są albo nie- 

ogramiczone те- 

  

ziemskie 

zerw y dla osadzania na ziemi młod- 

szego rodzeństwa, albo kwitnący 

stan przemysłu miejskiego, 

zdolnego wchłonąć nadmiar ludności 

wiejskiej ałbo wreszcie „Einkin- 

dersystem* (system jednevo 
potomka). Tymczasem  zmniejsze- 

nie liczby urodzeń jest radykalnie 
odrzucane przez hitleryzm, jako 
symptomat upadku narodu. O moż- 

liwości pochłonięcia przez miasto 
nadmiaru ludności wiejskiej w naj- 

bliższe lata nie 
może. Pozostaje zatem tylko wewnę- 
trzna kolonizacja. Ale ponieważ nie- 
ograniczonych rezerw ziemskich w 

Niemczech. niema, możliwa jest ona 

tyłko bądź w drodze ekspansji Nie- 
miec i zabrania ziem obcych, bądź też 
w drodze wywłaszczenia i parcelacji 

wielkich majątków. 

nawet mowy być 

O ile drogi zewnętrznej ekspansji 

będą dła Niemiec zamknięte, wcześ- 

niej lub później będą musiały one 

pójść po drodze wywłaszczenia 

iparcelacji majątków ziem- 

skich chociaż obecnie kierunek do- 

minujący w partji hitlerowskiej jest 

temu zdecydowanie przeciwny. 

iDrugiem istotnem posunięciem hit- 

lerowskiej polityki agrarnej jest usta- 
nowienie sztywnych cen na główne 

zboża: żyto i pszenicę. 

Sztywne ceny na zboże istniały i 

w czasie „Kriegswirtschaftu“, wtedy 

jednakże celem ich było zapewnienie 

konsumentowi taniej podaży. Dziś ich 

zadaniem jest zabezpieczenie wiej- 

skiemu producentowi  sprawiedi:- 

wych, t. zn. rentujących, a odbiorcy 

dostępnych — cen. 

Według zamierzeń kierowników 

hitlerowskiej polityki agrarnej gospo 

darstwo wiejskie powinno przeciwsta- 

wić kartelom przemysłowym — k a r- 

tel wiejskich producentów, 

mający za zadanie ustanowienie i u- 

trzymanie sztywnych cen oraz rega- 

lowanie wytwórczości. Ten wiejski 

kartel powinien być jednocześni 

stanową organizacją gospo- 

darstwa wiejskiego i stać się 

podwaliną przyszłego państwa stano- 

wego. 

Zbytecznem jest podkreślanie tcu- 

dności koordynowania - wytwórczości 

i zbytu 5 miljonów wiejskich gospo- 

darstw. Jasnem jest jednakże, że w a- 

runkiemutrzymania sztyw- 

nych cen jest regulowauie 
wytwórczości. Z ust kierowai- 

ków hitlerowskiej. polityki agrarnej 

słyszeliśmy już o konieczności zredu- 

kowania obszaru zasiewów. 

W Stanach Zjednoczonych, jak <zy- 

taliśmy niedawno, dła utrzymania cen 

stratowano 4 miljony ha  zasianych 

bawełną oraz zatopiono 6 miljonów 

świń. Niemcy posiadają 

żyta. 

O ile ludność nie zwiększy kon- 

sumcji chleba žyiniego kosztem .psze- 

micy, wypadnie, zapewne, redukować 

żytnie zasiewy. Wykonanie tego za- 

rządzenia jedynie siłami organizacyj 

nadmiar 

wiejskich bez ingerencji państwa jest 

—zprzy istniejącej pokusie sztywnych 

cen — nie do pomyślenia. Zarysowuje 

się możliwość ograniczenia kupna 

zboża od każdego włościańskiego go- 

spodarstwa drogą ustalenia odpowie- 

dnich norm. W tym zaś wypadku nie 

uniknie się prawdopodobnie koniecz- 

ności zakazu prywatnego han- 

dlu zbożem. 

Szczegóły. przeprowadzenia w ży- 

cie tego planu nie są dotąd jeszcze 

znane, dlatego też wypada powstrzy- 

mać się tymczasem od komentarzy. 

Ale niesposób nie zanotować jednej 

okoliczności. Za pomocą samej tylko 

redukcji terenu z:tsiewów nie można 

usunąć groźby nadprodukcji, dopóki 

istnieje możliwość podnoszenia uro- 

dzajności przez zastosowanie zdoby- 

czy techniki agrarnej. I tutaj wytwa- 

rza się pięta achillesowa wszelkiej 

płanowej gospodarki wogóle, płano- 

wego rolnictwa zaś w szczególności 

upada czynnik  przedsię- 

biorczości. Włościanin, któremu 

normalny dochód gwarantuje skarb, 

traci wszelkie pobudki udoskonalania 

swojego warsztatu produkcji, tem bar 
dziej, że zabrania mu się produkować 

więcej, niż opiewa norma. 

Rząd hitlerowski zamierza, jak 

mówi przez usta swych wodzów, w y- 

łączyć wiejskie gospodar- 

stwo z 
systemu. Do jakiego stopnia jest 

to wogóle możliwe — to inna kwe- 

stį Ale kapitalizm opiera się na 

dwóch podstawach: na dążności do 

zbogacenia się i na ekonomicznym 

racjonalizmie. Te dwie siostry sjam- 

skie są nierozdzielne. 

Jeżeli zniszczyć dążność do zboga- 

cenia się w psychice człowieka, odpa- 

dnie wówczas i racjonalizm ekono- 

miezny. Odpadnięcie zaś ekonomicz- 

nego racjonalizmu pociągnie za sobą 

zastój w metodach produk- 

cjii paraliż całego gospo 

darstwa. A na luksus sparaliżowa- 

nia gospodarstwa i przerwania po- 

stępu technicznego żywy, ekspansyw - 

ny naród pozwolić sobie nie może. 

Osberwator. 

  

GENEWA. (Pat). Rada Ligi Naro - 

dów na dzisiejszem posiedzeniu mia 

nowała jednomyślnie Irlandczyka p. 

Sean Lestera na stanowisko wysokie 

go komisarza L. Narodów w Gdańsku, 
Sean Lester, stały przedstawiciel w 

Genewie irladzkiego rządu de Valery, 
zaskarbił w sobie tu wiele sympatji, 

występując w licznych okazjach jako 

rzecznik mniejszych państw przeciw 

   

Irlandczyk Sean Lester wysokim komisarzem L. N. w Gdańsku. 
państwom wielkim. Nominacja p. Le 
stera odpowiada życzeniom rządu pol 
skiego, który, jak wiadomo, stał kon 
sekwentnie na stanowisku, że obywa 
tel mniejszego państwa, wybrany z 
całą starannością, gwarantującą mak 

symalną objektywność w wykonywa 
niu jego funkcyj, jest najwłaściwszym 
kandydatem na urząd wysokiego Kko- 

misarza Ligi w Gdańsku. 

Odroczenie Konferencji Rozbrojeniowej 
do 4-go 

PARYŻ. (Pat), Korespondent Ha- 

vasa w Genewie donosi, że na dzisiej 

szem posiedzeniu komisji głównej po 

grudnia. 
stanowiono odroczyć obrady konferen 
cji rozbrojeniowej do dria 4 grudnia 
roku bież. 

Odroczenie komisji głównej. 

GENEWA, (PAT). — Komisja głó 
wna konferencji rozbrojeniowej zebra 
ła się w czwartek po południu i wysłu 
chała expose przewodniczącego Hen 
dersona. który przedstawił jej zalece- 
nia prezydjum. Henderson zaznaczył, 
że prezydjum jednomyślnie uznało, 

iż należy kontynuować dzieło konfe- 

rencji, celem opracowania konwencji 

rozbrojeniowej, opartej o plan brytyj 
ski. W tym celu prezydjum proponu- 

  

je, by komisja główna odroczyła się da 
4 grudnia. 

W konkluzji debaty zalecenia pre- 
zydjum zostały przyjęte przez komisję 

główną. 

Prezydjum zebrało się zaraz po po 
siedzeniu komisji głównej dla dokona 
nia wstępnej wymiany pogłądów. — 
Na wniosek Hendersona postanowiono 
odroczyć się do 9 listopada. 

Niemcy występują z Międzynar. Organiz. Pracy. 
GENEWA. (Pat). Dyrektor Mię- 

dzynarodowego Biura Pracy otrzymał 
dziś od niemieckiego ministra pracy 
oficjalne zawiadomienie, że notyfi- 
kacja wystąpienia Niemiec z Ligi Na 
rodów obejmuje także wystąpienie 
Niemiec z międzynarodowej organi- 

zacji pracy. Charakterystyczne jest, że 
wystąpienie Niemiec z międzynarodo 
wej orgamizacji pracy zostało oficjai 
nie zakomunikowane dopiero idzś, 1. 
j. po zakończeniu sesji Rady Admini 
stracy jnej. 

—— 
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Kryzys gabinetowy we Francji. 
 "Expose premiera. 

PARYŻ. (Pat). Po serdecznej nara 
dzie z Albertem Milhaud, sekreta- 
rzem generalnym stronnictwa rady- 
kałów społecznych, Sarraut udał się 

na plenarne posiedzenie radykalno - 
społecznej grupy parlamentarnej na 
którem wygłosił przemówienia, które 

wywarło głębokie wrażenie na jego 

zwolennikach. Sarraut zaznaczył, Że 
pragnie utworzyć gabinet, oparty na 
większości wyłonionej z wyborów 

1932 r. i prowadzić dzieło rozpoczęte 

Deklaracje odłamów lewicy. 
lewicy dep. Renaitour zapewnił Sar- 
rauta, že grupa ta udzieli mu swego 

współdziałania w polityce o wyraźnej 

orjentacji lewicowej. 

PARYŻ. (Pat). Przewodniczący 
grupy radykalno - społecznej wyraził 
Sarraut w imieniu grupy całkowite za 
ufanie. W imieniu grupy niezależnej 

przez Brianda, a kontynuowane przez 
Herriota i Paul-Boncoura. . 

W dziedzinie finansowej Sarraut, 
uważając, że niemożliwem jest żądać 
od kraju nowych ofiar, wypowiedział 

się za osiągnięciem równowagi budże- 

towej przez wprowadzenie pewnych 

ulg podatkowych. 
Po powrocie do ministerstwa ma: 

rynarki Sarraut przyjął Vincent - Au- 

riola, z którym omówił zasadnicze za 

gadnienia (polityki finansowej. 

  

Tłum przed gmachem Izby Deputowany:h podczas debaty finansowej, która zadecy: 

dowała o łosie rządu Daladiera. 

Uniwersytet warszawski zamknięto w całości. 
WARSZAWA. (Pat). Wobec trwają 

eych od kilku dni na terenie Uniwer- 
sytetu Warszawskiego zajść, które w 
dniu 25 bm. przybrały charakter krwa 
wy, p. minister W, R. i O. P. wystoso 

wał dziś pisme do rektora Uniwersy 

tetu Warszawskiego dr. Pieńkowskie 
go, w którem, na mocy art. 42 ustawy 
o szkołach akademickich, zarządził 
z dniem dzisiejszym ZAMKNIĘCIE 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIE- 
GO W CAŁOŚCI. 

Przed niemieckiemi wyborami, 
Jedna lista i jawne głosowanie. 

BERLIN. (Pat). Pruski minister 

spraw wewnętrznych wydał do władz 

krajowych okólnik, zawierający nowe 

przepisy w sprawie przeprowadzenia 

Nowy Wysoki Komisarz 
Ligi Narodów w Gdańsku Lester urodził 

się w roku 1889, Począwszy od 20 roku życia 
Lester brał czynny udział w niepodległościo 
wym ewolucyjnym ruchu irlandzkich sinn- 
feinistów. Do chwili ogłoszenia niepodległo* 

<i był dziennikarzem. W' roku 1922 wstąpił 

do ministerstwa spraw zagranicznych, gdzie 
pozostawał do roku 1929, w którym to roku 

został mianowany stałym delegatem Irlandji 
przy Lidze Narodów. W okresie 1930 do 1933 

na który Irlandja uzyskała miejsce niesta?» 
w Radzie Lgi, był reprezentantem: Irlandji 
w Radzie. Jako członek Rady Ligi, był m. i. 
przewodniczącym komitetu Rady, który zaj 
mował się konfliktem boliwijsko — paragw: 
skim. W! ostatnim roku był sprawózdaweą 

od spraw mniejszościowych. 

Wizyta min. Raczyńskiemu. 
GENEWA. (PAT). — Nowomiano- 

wany wysoki komisarz Ligi Narodów 
w Gdańsku p, Lester złożył w dniu 26 

bm. po południu wizytę delegatowi pol 

skiemu przy Lidze Narodów ministro 
wi Raczyńskiemu. 

     

wyborów do Reichstagu oraz refereń 
dum ludowego w dn. 12 listopada. 

Dopuszezona została tylko lista 
partji narodowo - socjalistycznej. Kie 
rownicy okręgowych komisyj wybot 
czych mają w porozumieniu z instane 
jami partji narodowo - socjalistycznej 
dokonać nominacji swych członków. 
Obok zdeklarowarych narodowych 
socjalistów dopuszczeni będą do ko 
misyj mężowie zaufania, uznani przez 
kierownietwo partji hitlerowskiej. Gło 
sowanie i obliczanie wyników odby- 
wać się ma jawnie. Akt 'wyborezy 0d 
bywać się ma w czasie ed 10 rano do 
6 po południu. Brak jednej z kart w 
kopertach oddawanych przez głosu- 
jących uznary zostanie za wstrzyma 

nie się od głosu. Również karty w re 
ferendum ludowem niewypełnione 
przepisowo, uważane będą za ważne, 
o ile tylko stwierdzić się da wyrażenie 
woli wyborcy, 

170000 w obozach 
koncentracyjnych. 

PARYŻ, (PAT). — „Paris Soir* donosi z 
Berlina, że według informacyj z kół dyplo 
matycznych, liczba osób, internowanych w 
obozach koncentracyjnych w Niemezech wy 
nosi obeenie 170,000 osób. Zaprzeczonoe po 
gloskom 0 rzekćmo zamierzonej amnestji 
dla więźniów politycznych po plebiscycie w 
dniu 12 listopada. 

Sensacyjne zmiany w nastrojach angielskich 
Konserwatyści ponieśli klęskę na korzyść partji robotniczej. 

LONDYN, (Pat). W jednym z _za- 
ehodnich okręgów wyborczych Lou 
dynu w Wulham odbyły się wczoraj 
wybory uzupełniające do Izby Gmin. 
spowodowane Śmiercią dotychczaso- 
wych posłów. Okręg Wulham od 15 
lat był w posiadaniu konserwatystów 
i uważany był za okręg bezwzględnie 
pewny. Tymczasem wczorajsze wybo 
ry zadały konserwatvstom sromotną 

klęskę. Labour Party uzyskała 4840 
głosów większości. Głosy kornserwa- 

tywne z 24 tysięcy spadły o połowę, 
zaś głosy Labour Party z 9 tysięcy 

podwoiły się. Jest to bezwzględnie naj 
bardziej sensacyjne świadectwe zmia 
ny, jaka w znacznej części społeczeń 
stwa angielskiego dokonywa się na 
niekorzyść obecnego rządu narodowe 
go Mac Donalda. 

- Litwinow wyjechał do St. Zjedn. 
MOSKWA, (PAT). — Komisarz 

dem do Waszyngtonu. 

Litwinow wyjechał w czwartek wieczo 

Przypuszczalny skład 
gabinetu. 

PARYŻ. (Pat). O godzinie 15 przy 
puszczalna lista nowego gabinetu 
przedstawia się nastepująco: 

Premrejr i minister spraw zagra- 
nicznych Sarraut, wicepremjer, spra 
wiedliwość i delegatura do Ligi Naro 
dów — Paul - Boneour, sprawy wew- 
nętrzne — Chautemps, finanse—Bon 
net, budżet — Pietri lub Palmade, woj 
na—Daladier, marynarką — Barthou 
lub de Monzie, lotnictwo — Cot, ham 
del — de Monzie lub Barthoau, kolonje 
— Regnier, rolnictwo — Queuille, pra 
ca— Dalimier, marynarka handlowa 
— Frot, poczta i telegraf — Laurert- 
Eyrae, oświata — Deibes, pensje — 
Ducos, zdrowie — Painleve i roboty 
publiczne Paganen. 

Narady. 

- .PARYŻ, (PAT). — Sarraut przyjął 
definitywnie misję utworzenia rządu. 
Udając się do prezydenta republiki 
w celu powiadomienia go o swej decyz 
ji, Sarraul oświadczył dziennikarzom 
co następuje: 

Po południu kontynuowałem nara 
dy, starając się pozyskać współpracę 
Barthou, który zapewnił mnie o swem 
gorącem i przyjaznem poparciu, od- 
mówił jednak przyjęcia teki. uważa 
jąc, że skuteczniej będzie mógł mnie 
popierać poza rządem. Przyjąłem na- 
stępnie Rebcula; przewodniczącego ko 
misji senackiej, Berengera i parlamen 
tarnych przedstawicieli kolonij. Dep. 
Piętro przyrzekł mi również współpra 
cę. Po południu rozmawiałem także z 
Bonnetem, z którym całkowicie pora 
zumiałem się co do programu odbudo 
wy finansowej. 

      

  

   

    

     

  

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już 2 druk. „Lux“ 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 

Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

Na Zamku. 
WARSZAWA. (Pat): : Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dnia 
26 bm. delegację, która przybyła pro- 

sić go o przyjęcie protektoratu nad 

uroczystościami ku czci Stefana Bato 
rego oraz nad obchodem 15-lecia 81 
p: p. im. króła Stefana Batorego. Uro- 
czystości te odbędą się w Grodnie 25 
i 26 listopada. : 

w Belwederze. 
WARSZAWA, (PAT). — W dn. 26 

bm. przybyła do Belwederu delegacja 
81 pułku strzelców grodzieńskich ce 
lem podziękowania Marszałkowi Pił- 
sudskiemu za nadanie pułkowi nazwy 
króla Stefana Batorego i zaproszenia 
p. Marzałka na święto pułku, które 
odbędzie się w dniu 25 listopada w 
Grodnie oraz z prośbą o,przyjęcie zna 
<zka pulkowego. 

Polsko-sowieckie rokowanla 
lotnicze. 

MOSKWA, (PAT). — W dniu 26 
bm. rozpoczęły się pod przewodnict- 
wem naczelnika sowieckiego lotnictwa 
cywilnego Unszlichta polsko — sowie 
ckie rokowania lotnicze. Delegacji pol 
skiej przewodniczy poseł Łukasiewicz 
Prasa sowiecka podaje codziennie spra 
wozdania z pobytu delegacji polskiej 
z płk. Filipowiczem na czele. 

Układ handlowy polsko- 
brytyjski. 

WARSZAWA. (Pat). W dn 26 bm. 
został podpisany w Warszawie układ 
między Polską a Wielką Brytanją, do 
tyczący traktowania komiwojażerów 
iich próbek. Układ ten podpisali: ze 
strony Polski p. Józef Beck, minister 
spraw zagranicznych, ze strony Wiael 
kiej Brytanji — sir William Erskine, 
ambasador nadzwyczajny i pełnomoc 
ny J. K. M. w Warszawie. 

Kronika telegraficzna. 
— Przybył do Lwowa prezes Nachum So 

kolow, powitany na dworcu przez reprezenta 
cję organizacji narodowej żydowskiej. 

— Wpobližu Jass (Rumunja) eksplodo- 
wał motor, poruszający młóckarnię. 6 robot 
ników zostało zabitych, kilkunastu jest cięż 
ko rannych. 

— Wpływy z podatków we Francji we 
wrześniu wynosiły 2,857 miłjonów fr., wyka 
zując zwyżkę o 347 miljonów w porównaniu 
do września 1932 roku.
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WIDMA PRZYSZŁEJ WOJNY. 'mbasador brytyjski w Berlinie 2tožyt protesi 
Czy wojna bakterjalna będzie równie groźna jak gazowa? 

Sensacyjny okólnik o hodowaniv 
przez Niemcy bakteryj chorobotwór- 
czych do celów wojennych, który dzię 
ki przypadkowi dostał się w ręce jed- 
nego z dziennikarzy zagranicznych i 
tą drogą obiegł prasę całego Świata, 
mie przestaje być tematem dyskusji 
w niemieckich sferach lekarskich, 

zwłaszcza tych, które o rozległości 
wspomnianych przygotowań nie były 
wysłarczająco informowane, Oczywi- 
ście dyskusja ta prowadzona jest na- 
pół prywatnie, ze względu na panu- 

jące obecnie w Rzeszy stosunki, a jej 
odgłosy (prawie nie przedostają się du 
wiadomości szerszego ogółu. 

Pierwsze próby 
podczas światowej wojny. 
Lekarz miemieccy starają się w 

pierwszym rzędzie odpowiedzieć na 
pytanie, czy wojna bakterjami będzie 
celowa i czy przyniesie rezultaty ocze 
kiwane przez tych, którzy zamierzają 
z niej skorzystać. I tutaj zdania są 
podzielone. Pesymiści zwracają uwa- 
gę, że Niemcy już w czasie wielkiej 
wojny używali bakteryj, i to bardzo 
groźnych, dy zgnębienia przeciwnika 

z różnym skutkiem. Np. w Rumunji 
i Włoszech Niemcy usiłowali, z ma- 

łem zresztą powodzeniem, szerzyć ©- 
pidemję nosacizny wśród koni, w Ro- 
sji zaś epidemję dżumy. Z końcem 
wojny Niemcy rozpetały wielką epi- 
demję grypy, której ofiarą padła nie- 
tylko Francja, o co im najbardziej 
chodziło, lecz i same... Niemcy. 

Skuteczność wątpliwa. 
Wymienione przykłady — według 

zdania tych lekarzy niemieckich, któ- 
rzy nie wierzą w skuteczność wojny 
bakteryjnej — dowodzą, że szerzenie 

takich chorób infekcyjnych, jak nosa- 

cizna, a dalej cholera, tyfus brzusz- 
ny, czerwonka nie da oczekiwanyca 
rezultatów, sdyż współczesna medy- 
cyna daje sobie z niemi radę, rozpę- 
tanie zaś epidemji którejkolwiek + 

chorób, do tej pory nieopanowanych 
przez wiedzę lekarską, choćby zfośli- 
wej grypy. jest bronią obosieczną, mo 
gącą równie dobrze: przerzedzić sz= 
regi napadniętego jak i napastnika. 
Z drugiej strony technika szerzenia 
zarazków mapotka na wielkie trud- 
ności. Bomby samolotowe i pociski 
armatnie nie odegrają tu roli, jaką 
im przeznaczono. Szkodliwie bowiem 
odbije się na zawartych w nich zaraz- 
kach rozgrzanie, jakiemu ulega po- 
cisk w czasie wystrzału, Zaszkodzić 
sile chorobotwórczej tak kapryśnych 
tworów jak bakterje może również 
044444044444044440/ 444444444447 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

DZIŚ PREMJERA DZIŚ 

Jasnowłosy Cygan 
Operetka w 3 aktach M. Knopfa. 

Początek o godz. 8.15 

DDD UE OLA PROTO OG ODOGO005 PORY 000 

Willa tajemnic. 
Z popiołów Pompei wyrasta 
zagadka kultury rzymskiej. 

Odkrycia, jakie porobiono poqczas prac 
wykopaliskowych w t. zw. „willi tajemnic" 
w „Pompei, są niezmiernie cenne. Dotychczas 

migdy jeszcze nie udało się wydobyć z wnę- 
trza ziemi przedmiotów antycznych o więk- 
szej wartości nietylko materjalnej ale prze 
dewszystkiem artystycznej. 

Wielu uczonych twierdzi niezbicie, że wy 
kopaliska te, to ślady misterjow eluzyjskich“ 
jakie święcono początkowo w Atenach i Elea 

sis, a następnie i w Pompei; że „willa tajem 
mic“ była zakonspirowanem siedliskiem i 
miejscem schronu dla wszystkich wtajemni- 
czonych tt. zw. „mistów', którzy się odda- 

wali kultowi Dyonizosa. 
Prof. Maiuri natomiast przypuszcza, że 

malowidła są tylko ilustracjami legend, zwtą 
zanych z osobą Dyonizosa, którego kult roz 
powszechniony był bardzo w okolicach Nea. 
polu itak za czasów republikańskich jak i ce. 
sarskich Rzymu, Wszystkie wysiłki rządu, 
aby kult ten unicestwić, spełzły na niczem 
Kult Dyonizosa z biegiem czasu zmienił się 
w formy ekstatyczno_mistyczne i przybrał 
wprośt dzikie pozory orgji. Od pozorów zaś 
do prawdziwej orgji było niedaleko. 

Najszczęśliwsze czasy „willi tajemnie* 
przypadają na okres czasu pomiędzy schył- 

kiem republiki, a początkiem panowania ce- 
sarza Augusta. W tym ło czasie. powstałv 
słynne malowidła, odkopane dziś ręką prof. 
Maiuri. Malowidła te wraz z przecudnej ro- 
boty podłogą mozaikową dowodzą jasno, 
jak barqzo rozwinięty zmysł smaku posiada 
li właściciele willi. 

Ale kim byli właściciele? 

Tego nie wiemy. Nazwiska ich poszły w 
zapomnienia. Od czasu do czasu znajduj 
my jeszcze tylko pewne ślady, które wska. 
zują nam na osoby w  północnaj ścianie 
atrium willi znajduje się karykatura prz 
stawiająca jakiegoś tysego człowieka z dłu- 
gim nosem, Pod karykaturą jest podpis: „Ru 
fus est“. Ale kto to był ów Rufus, o tem 
historja milczy. 

Z czasem przyszły dla willi złe czasy. Trzę 
sienia ziemi w roku 63 po Chr., pierwszy 
goniec późniejszego strasznego trzęsienia i 
wybuchu Wezuwjusza w r. 79, było ciężkim 

dopustem dla miasta. Ceny na budynki spa- 
dły ogromnie, nikt nie chciał budować, po- 
nieważ trzęsienie ziemi mogło zmienić bu- 
dynek w perzynę. Jeden z bogatych wyzwo. 
leńców kupił willę za bezcen. Był to Lucius 
Istacidius Zosimus. Imię jego zostało prze. 
chowane na bronzowej statuetce, którą zn 
łeziono w przyległej willi, zniszczonej. przez 
słynne trzęsienie i wybuch w r. 79. Zasimus, 
mieposiadający w sobie żadnych porywów ka 
pięknu postanowił zamienić willę w śpi- 
chlerz. I oto właśnie w chwili, kiedy miał 
uskutecznić swój zamiar, gdy do pięknych 
sal willi miano wsypywać zboże, coby napew 
mo zniszczyło freski i mozaiki, w tym wła$- 
mie momencie nastąpił wybuch Wpzuwjusza 

Straszna kołdra popiołu i lawy pokryła mia. 
Sto na wieki całe. Dzięki katastrofie, ocalały 
cudowne arcydzieła przed ręką barbarzyńcy. 
On sam zginął z innymi mieszkańcami mia. 
Sta. Zdążył tylko przebiec do następnej willi 
i tam śmierć go schwytała. 

   

  

  

          

   

   

  

          

nagła zmiana warunków bytu, gdy + 
ampulki wypełnionej dobrą pożywką 
wydostaną się w niekorzystne otocze- 
nie. Napastnik liczyć może tylko na 
przenoszenie ampułek z bakterjami 
przez szpiegów, których zadaniem bę. 
dzie zatruwanie wody i środków spo- 
żywczych, co napotka na trudności, 
gdy upatrzona ofiara będzie pilnie 
strzegła odpowiednich objektów (rzeź 
nie, wodociągi, studnie), a pouczona 
ludność 'trzymać się będzie zasadni- 
czych postulatów higjeny. Wreszcie 
podkreślają niewierzący w skutecz- 
ność wojny bakteryjnej ogromne ko- 
szta, jakie pociągnie za sobą przygo: 
towanie i utrzymanie „materjału bak. 

teryjnego* w stanie nadającym się 
do użytku dla celów wojennych w 
takiej ilości, by mógł on. zaszkodzić 
napadniętemu oraz znany już dzisiaj 
fakt, że do przygotowań do wojny 
bakteryjnej przyznała się niedawno 
Anglja a czynią je i inne państwa. 
które w razie ataku będą mogły zre- 
wanżować się Niemcom. Ten ostatni 
argument, obawa o własną skórę, jest 
dla wielu Niemców najbardziej prze- 
konywujący. 

Tyfus plamisty, dżuma. 
wąglik, nosacizna. 

Inaczej zapatrują się w Niemczeca 
na ewentualną wojnę bakteryjną te 
sfery lekarskie, które są jej zwolec: 
nikami, Radzą one zastosować wów- 
czas arsenał najgroźniejszych zaraz- 
ków z tyfusem plamistym i džumą na 
czele przeciw ludziom, z wąglikiem 
i nosacizną przeciw zwierzętom i lu- 
dziom. Chodzą również wśród wta - 

    

jemniczonych słuchy o możliwości 
stosowania śpiączki. Nie zapomina 
się również o pasorzytach roślinnych, 
których zadaniem będzie niszczenie 
plonów. 

Kto ma rację? 

Trudno dzisiaj rozstrzygnąć, kto 
ma rację co do skuteczności wojny 

bakteryjnej, jeśli się zważy, że nawet 
w czasie bardzo gwałtownej epidemji 
grypy nie wszyscy na nią zapadają, 
że człowiek zdrowy może mieszkać 

w jednym pokoju z chorym na tyfus 
lub cholerę, bez obawy zakażenia się, 
jeśli wystrzegać się będzie przeniesie - 
nia danych zarazków do ust, przed 

czem można się bardzo łatwo ustrzec, 
Że w czasie ostatniej epidemji dżumy 
w Indjach zginęło przeszło 700 tys. 
tubylców i niespełna tuzin białych, 
gdyż ci ostatni zachowywali nakazy 
higjeny. Po uwzględnieniu tych da- 

nych trudno z całą pewnością dpo 
wiedzieć, czy wojna 'bakteryjna bę- 
dzie równie groźna jak wojna gazowa. 
Przy obecnym stanie zapobiegania, 
raczej rie. 

„Ciche* spory lekarzy niemieckich 
w sprawie skuteczności wojny bak- 
terjami nie spowodują nawet w razie 
„zwycięstwa” jej przeciwnitżów wvco- 
ian'a przez rząd niemiecki okólnika, 

   

    
nakasującego kilkuna:;t: zakładom 
proluk=eję bakteryj na użytek armji, 

tembardziej, że okólnik ten będzie 
miał jedną „dobrą* stoonę: da zaję- 
cie niejednemu bezrobotnemu  !ek 
rzowi niemieckiemu, których liczba 
Niemczech jest większa niż. gdziein- 

dziej, Dr, K. 

    

Odznaka akademików literatury. 

  

Odznaka członków powołanej do życia Polskiej Akademji Literatury, wykonana we. 

dług projektu prof. W. Jastrzębskiego ы 

JACHT NIESZCZĘŚCIA. 
Przed trzydziestu laty pewien miljonex 

amerykański Ogden Goelet zamówił w stocz. 
ni angielskiej luksusowy jacht. „Mayflower*' 
uchodził za najbardziej komfortowy słatek 
prywatny na świecie. Właściciel jego, po zdo 
byciu majątku na spekulacjach giełdowych, 
nie żywił żadnych ambicji politycznych... po 
za snobistyczną chęcią zaimponowania sław 
memi nazwiskami swych gości, kżórych podej 
mował właśnie na swynt luksusowym jachcie. 

Na pokładzie jego statku spotykali się 
wielcy potentaci finansowi, jak również av- 
tyści światowego rozgłosu, Bywały także gło 
wy ukoronowane: Carlos, król portugalski, 
mastępca Carlosą król Manuel. 

Wypadek zrządził, że wkrótee po powro- 
cie do Lizbony z kilkudniowej wycieczki na 
jachcie „Mayflower* Carlos został zamor. 
dowany przez spiskowców. Ten przypadko 
wy zbieg okoliczności potwierdzony kilku 
mniej znanemi nazwiskami nieszczęśliwych 

bywaleów jachtu — urobił mu groźną opinję 
fatalnego statku. Nagła Śmierć właściciela 
ugruntowala ją jeszeze. Goelet umarł na. po- 
kładzie przedtem nim jachi opuścił kotwice 
przy porcie wyspy Wight na południu W. 

Brytanji. 3 » 

Wdowa po Gołecie, cheąc pozbyć się 
statku, którego nazwa łączyła się tak Ściśle 
z nazwiskiem i tragiczną śmiercią jej męża, 
zaproponowała rządowi amerykańskiemu 
kupno statku. 
Rząd nabył go płacąc zań miljon i 2560 tys. 

dolarów ji podarował prezydentowi Teodo- 
rowi Rooscvelżowi. » 

Prezydent rzadko korzystał z  jachiu 
Tem niemniej odegrał on historyczną rolę w 
dziejach Świata, na jego pokładzie toczyły 
się układy pokojowe rosyjsko-japońskie w r. 
1905, na „Mayflowerze* opracowane także 
szczegóły traktatu w Porismunth. 

Fatalną sławę jachtu potwierdziły nowe 

Piechotą naokoło 
świata. 

Przed czterema laty staraniem kilku dzien 
ników amerykańskich, został zorganizowany 
wielki konkurs międzynarodowy przemierza. 
nia całego Świata piechotą. 

W konkursie tym wzięło również udział 
dwóch Polaków, pp. Antoni Ghoryński z klu 
bu sportowego „Pogoń* Poznań i Pins Sta. 
siak z Legji Warszawskiej. 

W podróż naokoło świata wyruszyli oni 
w dniu 11 sierpnia 1929 r. z Berlina i od tej 
pory przeszli przez następujące państwa. 
Niemcy, Holandję, Belgję, Francję Hiszpanją 
i Portugalję. Z Lizbony popłynęli statkiem 
przez ocean do cieśniny Gibraltarskiej i mo- 
rzem śródziemnem do Rzymu, poczem Jugo 
sławję, Bułgarję, Rumunję, Czechy, Węgry, 

Austrję, Szwajearię i przez Niemcy do Polski. 
Z Polski dalszy etap podr stanowią Litwa 
Łotwa, Estonja, Rosja i Japonja. Po prze- 
mierzeniu Azji chłopcy udadzą się do Austra. 
lji, Ameryki i Afryki. Z Afryki »rogram węd- 
rówki przewiduje przejazd przez morze Śród. 
ziemne, t. j. z Tunisu do Aten do Grecji a 
następnie przez Bułgarję, Rumunję, Węgry, 
Austrję do Szwajearji, gdzie w Genewie jest 

wyznaczony kres podróży. 

Regulamin wędrówki zakazuje korzystania 
z pomocy finansowej w kraju, uczęstnicy kon 

kursu są zobowiązani w czasie nodróży zara 
biać wykładami odczytami oraz ze sprzedaży 
pocztówek. 

Nagroda przypadnie temu z uczestników, 
który w ciągu lat dwunastu przybędzie do 
końcowego etapu —— Genewy. 

Jeden z uczestników tego niecodziennegc 
bądź co bądź wyczvnu sportowego, a miano 
wicie p. Choryński zgłosił się wczoraj do na 
szej redakcji i o powyższem opowiedział. Jest 
to młody sportowiec pełen sił młodzieńczych, 
zapału i energji. Dlatego też sądzimy, ż 
żeli nie staną mu na nrzeszkodzie niemożliwe 
do przezwyciężenia trudności zamiaru dok» 

śliwie dojdzie do celu. 

   

   

    

   

    

    

  

   

Wyroki śmierci. 
GNIEZNO, (PAT). — Toczyła się tu przed 

Sądem Okręgowym jako Doraźnym rozpra 
wa przeciwko Piotrowi Lince i Józefowi Rz 
dzimskiemu, roboinikom rolnym, oskarżo. 
nym 0 zamordowanie rolnika Zygmunta Wró 
czyńskiego z Mielszyna pod Gnieznem. Wró 
czyński przyjął w swoim czasie Linkę i Ra- 
dzimskiego do kopania kartofli. W dwa dn: 
po ukończeniu pracy Wróczyński został za- 
moerdowany, a jego żona, ciężko poraniona. 
Śledztwo wykazało, że mordercami byli zwoł 
nieni niedawno właśnie robotnicy. 

Mocą wyroku wydanego w czwartek przed 
goludniem obaj mordercy skazani zostali 
ua karę śmierci. Obrońcy skazanych wnieśli 
prośbę do p. Prezydenta o ułaskawienie. 

STANISŁAWÓW, (PAT). — W. drugiin 
dniu sądu doraźnego nad bandytą Izydorem 
Lewiekim jzapadł dziś wyrok, mocą którego 

iLewieki skazany został na karę śmierci przez 
powieszenie. 

Straszne rozmiary katastrofy 
pod Cherbourglem. 

PARYŻ, (PAT). — Katastrofa kolejowa pod 
Cherbourgiem wywarła w Paryżu olbrzymie 
wrażenie. Rozmiary katastrofy są o wiele 
większe niż początkowo przypuszczano, Wed 

ług ostainich wiadomości liczba zabitych się 
ga 37 psób, zaś ponad 86 osób jest rannych, 
z tego 27 znajduje się jeszcze w szpitalu. — 
Komisja śledcza nie zdołała dotychczas usta 
lić dokładnie przyczyn katastrofy. 

Pogrzeb Majłowa w Moskwie 
MOSKWA, (PAT). — W czwartek po po- 

łudniu odbył się w Moskwie uroczysty pog 
rzeb ofiary zamachu na |konsulat sowiecki 
we Lwowie Majłowa. 

Do sali aktowej komisarjatu spraw zag 
ramicznych, w której ustawiono zwłoki zinar 
łego, przybył radea poselstwa polskiego w 
towarzystwie sekretarza poselstwa i złożył 
na trumnie kwiaty, 

  

   

w Sprawie aresztowania dziennikarza. 
LGNDYN, (PAT), — W związku z aresz 

towaniem przez władze niemieckie korespon 
«lenia monachijskiego „Daily Telegraph* p. 
Pantera, ambasador brytyjski w Berlinie zło 
żył formalną notę, wyrażającą proiest ze 
względu na niedopuszczenie do Panżera bry 
tyjskiego kensula generalnego w Monachjum 
% ądającą podania powodów aresztowa.    

nia. Zarzut szpiegestwa, wysuwany przez wła 
dze niemieckie jest nieistotny, ponieważ po 
мойет tego zarzuiu są tylko sprawozdania 
prasowe 0 'manifesłacji Gddziałów szturmo 
wych w Kielheim, co nie może być uważane 
za akeję szpiegówską wobec podkreślanego 
przez Hitlera niewojskowego charakteru ol 
działów szturmowych. 

Hitleryzm ma na celu „uszczęśliwić naród 
niemiecki". 

BERLIN, (PAT), — W dniu 26 paździcr 
nika Związek Prasy Zagranicznej w Berlinie 
wydał śniadanie na cześć ministra propagan 
dy Goebbelsa. (W czasie Śniadania, wzniósł 
teast korespondent londyńskiego „Timesa. 
Odpowiadając, minister Goebbels zwrócił się 
do przedstawicieli prasy z prośbą, aby, jeże 
nawet nie pedzielają dzisiejszego kierunku 
narcdowo — sscejalistycznege, odnosili się 

    

przynajmniej bezsironnie w ocenie jego po 
czynań, uznając godność Niemiec tak, jak one 
ją cenią u wszystkich innych narodów. — 
Goebbels oświadczył: „Jedynem naszem da 
żeniem 'jest uszczęśliwić naród niemiecki, ale 
nie kosztem innych narodów, iecz wydoby 
ciem jego własnych wewnężrznych sił, Na za, 
kończenie Goebbels wzniósł toasi za pomyśl. 
ność wszystkich reprezentowanych narodów. 

Przedstawienie małżonce 
Pana Prezydenta dostojników 
państwowych oraz przyjęcie 

na Zamku. 

WARSZAWA. (Pat), 26 bm. o go- 
dzinie 17 w apartamentach p. Prezy 
denta Rzeczypospolitej na Zamku Kró 
lewskim zostali przedstawieni imal- 
żonce Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej członkowie rządu, marszałkowie 
Sejmu i Senatu, członkowie korpusu 
dyplomatycznego przedstawiciele 
władz cywilnych i wojskowych oraz 

urzędów państwowych. 

Po przedstawieniu pani Moście i į 
obecni podejmowani byli przez Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej i jego 
małżonkę herbatą. W przyjęciu wzię 
li udział prezes Rady Minisilrów Ję- 
drzejewicz z małżonką, marszaikowie 

Sejmu i Senatu, wszyscy ministrowie 
z małżonkami, ks. kardynał Kakow- 
ski, ambasadorowie i ministrowie peł 
nomocni, akredytowani w Polsce, 

wraz z małżonkami, prezes N. I, K, 
prezes BBWR. Sławek, wszyscy [r0d- 
sekretarze stanu z małżonkami, pierw 
Si prezesi Sądu Najwyższego i N. V. 
A., prezes Prokuratorji Generalnej, 
metropolita Kościoła Prawosławnego 
Dyonizy, superintendent generalny ks, 
Bursche, generalicja, inspektorowie 
armji, szef Sztabu Głównego, dowód 
ca O. K. i komendant garnizonu m. 
Warszawy, prezesi Banku Polskiego, 

Banku Gospodarstwa Krajowego, Ban 
ku Rolnego i PKO., główny komen- 
dant Policji Państwowej, pierwszy 

    

   

prokurator Sądu Najwvższego, komi. 
sarz rządu m. Warszawv, wojewoda 
warszawski, prezydent m. Warszawy 
oraz członkowie Domu Cywilnego i 
Wojskowego p. Prezydenta wraz + 
małżonkami. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WAIRSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Lon. 

dyn 28,24 — 28,38 — 28,10. Nowy York 5 
— 6,97 — 5.91. Kabel 5,96 — 5.99 — 
Paryż 34,88 — 34,97 — 3479. Szwajcarj 
172,59 > 173,02 — 172,16. Berlin 212,55. 

AKCJE: Bank Polski 79,50 — 79,25 -- 
19,50. 

DOLAR w obr. pryw.: 5.95. 
RUBEL — 4,72. 

   

  

wypadki śmiertelne, Morgan w kilka tygodni 
po wizycie na statku umarł rażony apoplek. 
sją. Panowanie króla, Edwarda VII prze” 
wała nagła Śmierć. Wilhelm II, iakże gość 
jachtu, zmuszony był do abdykacji, 

Następni prezydenci Stanów  Zjednoczo- 
nych Woodrow Wilson i Harding, korzystali 
jednak częściej z dobrego luksusowego stał: 
ku. Obaj też skończyli tragicznie swe życie. 
Pierwszy ustąpił z prezydentury, jako czło- 
wiek złamany i zniszczony życiem, wkrótce 

potem umarł. Drugi zginął w tajemniczych po 
dziś dzień niewyjaśnionych okolicznościach 

Gościem na statku był także osławiony 
lotnik Lindberg. Ludzie przesądni fakt por. 
wania i tragicznej śmierci jego dziecka tak. 
że łączą z fatalną sławą „Mayflower'a*. 

Rzeczywiście to był jacht śmierci i niesz- 
częścia. | 

Czy te powody, czy może inne, skłoniły 

prezydenta Hoovera do sprzedaży. Miljoner 
Frak Parisch nabył statek za, nieproporcju- 
nalnie niską cenę 30 tys. dolarów. Z chwi 
kupna Parisch*a zaczęły prześladować nie- 
powodzenia. Majątek mu topniał, aż znisz. 
czył go zupełnie krach giełdowy. Ex_miljoner, 
jako bankrut, zbiegł. Poszukują go obecnie 
łisty gończe sądowe. 

„Maytlower“ jest ponownie wystawiony 
na sprzedaż — i tym razem nie może znałeść 
nabywcy. Żądana suma 10 żys, dolarów jest 
może Śmiesznie mała wobec, jego miljonowej 

rzeczywistej wartości, leez zbyt wygórowana 
by kupować za nią własne nieszczęście. 
Jacht, który nosił miano najbardziej luksu. 
sowego słatku na Świecie, który gościł tyle 
naraz sławnych imion —- czeka na nowego 

pana — i czekać może długo. 

   
  

    

Przed sesją sejmową. 
Możliwość odroczenia obu Izb. 

Podług wiadomości ze stolicy Sejm 
i Senat będą zwołane na dzień 50 bm. 
na zwyczajną sesję budżetową 
nolegle z budżetem mają zacz 

obrady nad konstytucją w  komisj”. 
Oczekuje się jednak odroczenia Izb 
na dni 30 wkrótce po otwarciu sesji, 
wobec czego prace sejmowe rozpoczę 
łyby się faktycznie w pierwszych 
dniach grudnia, 

   

Titulescu w Białogrodzie. 

BIAŁOGRÓD. (Pat). Minister 
spraw zagranicznych wydał na cześć 
ministra Tituleseu śniadanie, w któ- 
rem wzięli udział premjer, członko- 
wie Izby, przewodniezący Izky, mini 
strowie pełnomocni Czechosłowacji i 
Rumunji oraz szereg osobistości ze 
sfer rządowych i świata dyplomatycz 
nego. : 

    

    

Locarno bałkańskie 

PARYŻ, (PAT). — Prasa donosi, 
że król Aleksander jugosłowiański u- 
daje się wkrótce do Paryża i Londynu 
celem omówienia projektu zawarcia 
paktu bałkańskiego, podobnego do 
paktu w Locarno, a mającego na celu 
zabezpieczenie pokoju. W związku z 
tem pozostaje też prawdopodobnie 
wizyta Titulescu w Białogrodzie 

Wniosek fortyfikacji 
północnych granic Francji. 

PARYŻ, (PAT). — specjalną uwagę za 
sługuje wczorajsze, uchwała komisji wojsko 
wcj Senatu, która jednogłośnie postanowił: 
wystąpić z wnioskiem wybudowania na pół 
neerych grantcach Francji pierścienia sta- 
łych fertyfikacyj obronnych, Komisja z cu 
łem uznaniem ocenia wysiłek spr: 
go narodu belgijskiego w sprawie zabezpie 
czenia granie, niemniej jednak wychodzące 
z założenia, że stolica Francji znajduje się 
zhyi blisko północnych granie państwa, posta 
nawia zwrócić uwagę miniszerstwa wojny i 
przyszłego rządu na konieczność przedsię. 
wzięcia możliwie  najrychlej powyższych 
prae tortyfikacyjnych. 

Międzynarodowa konferencja 
kolejowa. 

BUKARESZT, (PAT). — Rozpocz 
tu międzynarodowa konferencja kolejowa z 
udziałem Polski, Rumunji, Austrji, Węgier, 
Jugosławji Niemiec i Czechosłowacji w spra 
wie ustalenia bezpośrednich taryf, opartych 
na złocie, w obrocie między państwami Eu- 
ropy Środkowej. 

Sowiety zmniejszają czas 
zatrudnienia robotników. 

MOSKW/A, (PAT). — Fabryka „Dynamo* 
jedna z największych w Moskwie, przeszła 
z 3 zmian na 2 zmiany robotników. W analo 
giczny sposób ma być zmniejszona praca we 
wszystkich fabrykach moskiewskich. 

Wypadek, o którym 
w Niemczech nie wolno pisać 

Jak donoszą pisma warszawskie miał 
miejsce w Niemczech następujący b. ciekawy 
wypadek: 

Przy założeniu kamienia węgielnego pod 
newy gmach sztuki niemieckiej w Monach- 
jum przez kanclerza Hitlera, zaszedł szcze. 
gólny wypadek, Po przybyciu Hitlera w mun 
4urze szturmowca, bawarski minister spraw 

„wewnętrznych Wagner wręczył mu srebrny 
młotek, przyczem powiedział: „Monachijski 
bawarski korpus Nazi, który wytworzył ruch 
Nazi, wręcza Panu ten młotek, z życzeniem, 
aby Pan go użył nieżylko do założenia ka. 
mienia węgielnego pod Dom Sztuki Niemiee 
kiej ale i do założenia, kamieni węgielnych 
pod wszelkie nowe budynki i aby Pan g0 
uważał za symbol przyszłości ruchu Nazi*. 

Hitler wziął młotek. Przy pierwszem ude 
rzeniu, młotek złamał się na dwoje, trzonek 
pczestał w ręku Hitlera, a młotek na kamie_ 
niu. 

Prasie niemieckiej zabroniono pisać a 
tem zdarzeniu. 

   
   

  

ła sę 
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Małe księżniczki. 

  

    
Góreczki japońskiego Mikada, księż 

Taka — (Kazuko i Tero Szigeko 
po ulicach Tokio, Starsza, która | 
roztacza opiekę nad młodszą, trzyletnią swo- 

ja rezką. 

Afera na torze 
warszawskim. 

Między totalizatorem, stajnią i celowni- 
ca i tyle możli. 

     

    

    

kiem u mety jest tyle mie 

e dziwne, czemu teraz dopiero wyp. 

  

   ać zaczynają afery wyścigowe. Do najlep 

szych sposobów na torze należy doping i 

zmowa. Doping robią różnie — na olimpja- 

jczano wiele, że pływacy japońscy 

zwyciężali dzieki copingowi ilenowemu. —- 

Takie niewinne i niewidoczne dla laika przy 

śpieszenie spalania w organizmie... Do koni 

stosuje się środki bardziej „końskie*: —- 

stajenny Kłorzewski wstrzyknął „Koncerio_ 

  

  

wi, koniowi bez żadnych szans — eter. Bez 

nadziejna szkapa, ykiem, 
miaia zwyciężyć na tuksa, przynosząc piękną 

wygraną tym, którzy wiedząc zgóry, dobrze 

umieli postawić, 

wołał jednak w 

    podniecona 'zaś 

  

  iewprawny zastrzyk wy 

iek i obrzęk. Sprowadzono 

wcłterynarza i — sprawa wykryła się. 

lle nie piszą o wpadku frekwencji w tota 

lizatorze faktem jest, że ludzie tracą w nim 

znajdują...) poważne sumy. Z tej zabaw 
ki żyje całe środowisko. Jedno z brukowych 
pism stoiecznych dzień w dzień wali całą 

    

kolumnę label, faworytów i gonitw — przez 

cały S€z 

  

n. Widocznie nie najgorzej na tem 

Naiwni bowiem traktują 

poważnie, Tymczasem... 

wychodzi 

  

nzecz 

  

Przyłapany chłopak stajenny wydał caie 
towarzystwo pomysłowych panów. On -— 

tylko wstrzyknął. Namówili, obiecali, że po- 

siawią na jego rachunek 50 zł. Uległ spółc:. 

Spółka to: właściciel konia, Rakower dwa nie 

wyraźne typy. Zaganiacz i Podgórski, trener 

Gruda, oraz chłopiec stajenny Lewandowski. 

Działalność kompanji polegała na wyre- 

żyserowaniu z wa takiego konia, na 

którego nikt' nie liczył, Wystarczało więc wte 

dy postawić na takiego „fuksa“, by, gdv 
„Juks“ ku wielkiemu zdziwieniu trybun, zwy- 

cięży — podnieść gładko „zarobione* pienią 

  

dze. Tak np. za sprawkę trenera Grudy zwy_ 
   

yła niespodziewanie „La Saure* i płacona 

za nią niespotykaną stawkę ?25 za 10. 

Ile razy i w jakim rozmiarze udawały się 

takie kombinacje — nie wiadomo. 
Z inicjatywy Tow. Zachęty do hodowli ko 

ni zajęto się temi dwoma wypadkami. Wykry 

to przebieg afery z „Koncertem* wykryto też 

że konkurenci „La Sąure* byli przekupieni i 

prowadzili konie na t. zw. „zarżnięcie*, 

Dwa silne konie, na które slawiano naj_ 

więcej już w połowie trasy były zmęczone: 

wprawna ręka... 

Wszystkie te wprawne ręce zgromadzono 

dla pewności w więzieniu. Jeden ze spółki, 

Podgórski ukrywał się przez pewien czas, >. 
statnio jednak został również aresztowany, a 

jego sprawa przyłączona do sprawy Rakowe 

ra i towarzyszy. Wipłynęło to jednak na decyz 

ję odroczenia sprawy. Ciekawe, że odroczenia 

domagało się również powództwo cywilne— 

Teraz wyścigi, ludzie grają. Nie należy roz 

siewać ich słodkich złudzeń takim procd;em .. 
i mi. 

—000— 

Giełda zbożowo-towarowa 
I Iniarska w Wilnie. 

z dn, 26. bm. Notowania za 100 kg. parytet 
Wilno. 

Geny tranzakcyjne: Żyto II stand. 16,15. 
Mąka pszenna 4/0 A luks, 34,75 — 38,12 i pół 
żytnia do 55 proc. 25,25 — 26, żytnia do 65 
proc. 21,50 — 22, sitkowa 17, razowa 17,50 -— 
17,75. Kasza grycz. 1/1 biała 37,50, perłowa 
Nr, 3 — 30, owsiana 44. Siemię Iniane v0 
proc. 33,12 — 33,21. 

Ceny orjentacyjne: Żyto I stand. 15,75 —- 
16,25. Pszenica zbier, 20,50. Jęczmień na ka 

szę zbier. 15,75. Owies standartowy 15 (brak 
podaży owsa niazadeszczonego). Mąka t 
nia razowa szatrow, 18,75 — 19. Oiręby żyt 
nie 9,25, pszenne cienkie 9,50, jęczmienne $ 
Kasza grycz. 1/1 palona 38,50 — 39, 1/2 pa 
lona 36,50 — 37, 1/1 biała 37,50 — 38, perio 
wa (pęcak) Nr. 2 — 24.50, Ziemniaki jadałne 
5 ano 5,75 — 6,50, słoma 5. 

— bez zmian. 
Ogólny obrót 500 tonn. 

  

  

   

    

  

    

   

  

Berliński stadjon olimpijski. 
7    

  
Projekt siadjonu olimpijskiego w Berlinie dla gier olimpijskich w 1936 r., wykonany na polecenie Hiilera przez archi. 

tekta Wlennera Marcha, syna budowniczego dotychczasowego stadjonu. 
zamiar rozszerzenia budowy 

Projekt jest obliczony na 85,000 widzów. 
dla pomieszczenia jeszcze 15 tys. osób. 

istnieje jednak 
-4
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- NASZA ANKIETA 
w Sprawie estetyki w życiu Wilna. 

Ćo mówi o tem p. dziekan prof. Śleńdziński. 
Po pierwszym dziekanie Wydziału 

Sztuk Pięknych, -prof. Ruszczycu, 
zwróciliśmy się do dziekana obcene- 
go, prof. Ślendzińskiego, przzesa Ra- 
dy Wil. Zrzeszeń Art., mającej, jeśli 
idzie o estetykę Wilna, swoje poważ- 

ne postulaty. 
Prof. Slendziūski stwierdza, że 

niezawodnie, w ciągu ostatnich zwłu- 
Szcza kilku lat, Wilno zrobiło duże 

postępy w swoim wyglądzie estetycz- 

nym. Żaczynając od dzielnic central- 
nych, trzeba powitać z radością taki 
szereg ważnych inowacyj, jak lic.ne 
zieleńce, uporządkowanie ogrodiw, 
placu ratuszowego, Łukiskiego, gład 
kie, nowoczesne bruki, usuwanie słu- 
pów telefonicznych, telegraficznych : 
niektórych latarnianych. O ile jezdnia 
dla ulicy jest tem czem posadzka, czy 

podłoga w mieszkaniu, o tyle również 
mie potrzeba wyjaśniać, jak bardzo 
szpeciły owe słupy nasze miasto, psu- 
jac najpiękniejsze perspektywy jego 
ulic. Aby to sobie jeszcze wyraźniej 
uprzytomnić, dość spojrzeć obecnie 

w ul. Świętojańskiej, od stronv Domi 
mikańskiej, po usunieciu z nich owych 

słupów. 
Inny też wygląd przybierze j gmach 

poczty i ściana gmachu Uniwersytetu 
po usunięciu ich odrutowania. Teraz 
zaś gdy jednocześnie przystąpiono do 

uporządkowania całej ulicy Swięto- 

jańskiej, przez wyłożenie jej klinkie 
rem oraz uporządkowanie placyku 
między kościołem a pocztą, ten punkt 
zmieni się do niepoznania. Przy tej 
okazji szczęśliwie usunięto szkaradne 
żelazne sztachetki przy kościele, ea 
stanowi niemały plus. Jest mnóstwo 
w Wilnie podobnych, szpetnych szcze- 

gółów, a tak się wszyscy do nich przy- 
zwyczaili, że dopiero gdy je jakaś 

większa zmiana usunie, staje się każ- 
demu oczywiste. jak bardzo įrzeba to 
było wyrzucić. 

— Gdyby tak jeszcze ta przybu- 
dówka sklepowa z pod koše. šw. Jana 
została usunięta... Kościół zyskałby na 
tem ogromnie. 

— Tak. Ścianę tę można byłoby 

bardzo ładnie wyzyskać w celach de- 
koracyjnych. Takich sklepów, szpe 
cących nietylko nojedvńcze gmachy a- 
le i całe ipartje miasta jestw Wilnie 
mnóstwo. Ileż to pięknych fasad za- 
bytkowych budowli, jak mp. kamie- 
nica Romerówny naprzeciw poczty i 

inne, zostało zeszpeconych przez nie- 

właściwą „dekorację”. Tyczy się to 
różnych kaflowych wykładanek, ma- 

  

  

lowań, a przedewszystkiem szyldów i - 
innych napisów reklam. Był kiedyś 

projekt, aby magistrat zmniejszał po- 
datki od wyjątkowo estetycznych Tc- 

klam, ale to gdzieś u.xnęło i przepa- 
ddło. 

— A wygląd domów?... 
— Ten istotnie niezmiernie dużo 

pozostawia do życzenia. Główny cie- 
żar winy za szjpetotę ogromnej części 

maszego miasta spoczywa na drugiej 
połowie ub. wieku i początku obecne- 
go aż do wybuchu wielkiej wojny. 
Czasy te odznaczają się szczególnym 
upadkiem smaku artystycznego, stąd 
ten fatalny adek Do nich. Starsze 

dzielnice maszego miasta, mimo za- 

miedbania i brudu, którym nierzadko 
się odznaczają, przecież posiada ją 
swój wdzięk, nietylko staroświecz: 

czyzny, ale i to co daje styl, styl epośi 
o dość powszechnym i niepoślednim 

smaku artystycznym. 

Nowe dzielnice są niekiedy fatal- 

me. Tandeta zarówno artystyczna 
jak techniczna, budowanie brzydkich, 
dochodowych koszarowo-fabrycznych 
gmachów, lichych pod każdym wzgl 
dem. Jeśli o estetykę tu chodzi, to w 
najlepszych wypadkach, gdzie jakieś 
dążenie w tym kierunku było, stawia- 
no naiwne falsyfikaty, szablonowo 
„zdobione, naśladownictwa stylów 
historycznych, jak pseudo gotycka ka 
mienica na rogu ulic: W. Pohulanki 
i Słowackiego ji t. p. Było wtedy spora 
pieniędzy, budowano dużo i obrzydli- 
wie. 

  

  

Na peryferjach miasta, tam, gdzie 
sama natura dała możliwości tak pięk 
ne, jak na Zwierzyńcu, lub Antokolu, 

dla urządzenia uroczego osiedla, po- 
robiono także, rzeczy okropne. Weź- 
my np. te zwierzynieckie domki, ob- 
skurne, cegłasto czerwone, blachą 
cynkową kryte, bez stylu, bez żadnego 
smaku. Teraz nawet, gdy nowe poczę. 
to budować już „naknocono* sporo 
szpetoty. A kolonja pudełek przed 
kościołem św. Piotra i Pawła na An- 
tokolu... 

— A ta blaszana kolonja urzędni- 
cza czy inna nieco dalej. Cóż na to 
władze nadzorcze? 

— Są właściwie tylko dwie i to 

tak ograniczone w swoich kompeten- 
cjach, że jakby ich nie było. Pozatem 
mają władzę raczej negatywną, to 
znaczy mogą czegoś zabronić, nie mo- 
gą wskazywać dróg, nie mają na te 
ani czasu, ami innych możliwości. Są 
to: Urząd Konserwatorski w Woje- 

wództwie oraz architekt miejski p. 
Narębski. Obaj z p. Lorentzem mogą 
czegoś zabronić, t. zn. niszczenia za- 
bytku, albo budowania nowej kolidu 
jącej z jakiemiś ustawami budowli. 
Pozatem obaj są zawaleni robotą i nie 
mają nieraz, fizycznych możliwości 
sprawdzenia wszystkiego, czyli że na- 
wet często swoje możliwości negaty- 
wne nie zawsze mogą wypełniać. 

Co do pozytywnych, to każdy z 
nich musiałby założyć osobne biuro, 
aby pozytywnie załatwiać swoich in- 
teresantów, dawać im właściwe pro- 
jekty, wskazówki i zająć się dopilno- 
waniem ich wypełnienia. 

— Qzyli, że zatem jakieś biuro- 
regulacyjne miasta? 

— Tak coś w tym rodzaju. A ргхе- 
dewszystkiem jak najprędzej przy Za- 

rządzie miejskim jakaś komisja arty- 
styczna, jakieś ciało  opinjodawcze, 
prawie że dyktatorskie, które na se- 

rjo zabrałobv się do porządkowania 
Wilna. S. Z. Ki. 

  

  

K U R'J BR W LL AE Nos Rai 

Projekt budowy w Wilnie chłodni 
wkracza na 

Niejednokrotnie już omawialiśmy 
sprawę budowy chłodni w Wilnie. 
Tym razem wydaje się projekt budo- 
wy chłodni wkraczać na bardziej re- 
alne tory. Bawiący w Wilnie inż. Rost 
kowski, specjalista od budowy chłod- 
ni, przeprowadza obecnie szczegóło - 
we badanie nad ustaleniem listy arty- 
kułów spożywczych, wymagających 
istnienia chłodni, której brak daje się 
bardzo w Wilnie odczuwać. Badania 
nad wielkością obrotów temi artyku- 
łami na terenie Wilna będą punktem 
wyjściowym do obliczeń rozmiarów 

realne tory. 

pomieszczeń chłodni. Jak wynika z 
dotychczasowych rozważań, omawia- 
ny projekt przewidywałby wybudowa 
nie urządzeń chłodniczych dla arty- 
kułów spożywczych, įprzechowywa- 
nych na cele aprowizacji Wilna, jak 
np. mięsa, przetworów mięsnych, ryb 

i ewentualnie masła. 

Wobec tego, iż rozmiary chłodni 

byłyby stosunkowo niewielkie i dosto 

sowane do potrzeb lokalnych miasta, 
koszty budowy chłodni nie będą wy 
górowane, nie przekroczą 300 tys. : 

  

Okólnik w sprawie gry w „trzy karty” 
„pasek” i „łańcuszek”. 

Dowiadujemy się, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości rozesłało do proku- 

ratorów sądów apelacyjnych w War- 
szawie, Wilnie, Lublinie, Krakowie 
Lwowie, Poznaniu, Toruniu i Katowi- 
cach okólnik, w którym pisze, że da 
wiadomości Ministerstwa doszło, że 
istnieje rozbieżna praktyka przy po- 
ciąganiu do odpowiedłialności osób 
ogrywających inne w* „trzy karty, 

„pasek*, „łańcuszek* i t. p. Niektóre 
prokuratury uważają czyny te za wy- 
kroczenia z art, 61 pr. o wykr. i kie- 
rują sprawy do rozpoznania właści 

wych władz administracyjnych, inne 
zaś kwalifikują je, jako przestępstwa 
z art. 264 K. K. podlegające orzecznie 
twu sądów powszechnych. 

Zdaniem Ministerstwa gra w „:rzy 
karty, „pasek, „łańcuszek i Ł. p. po- 
siada wyraźne cechy oszustwa, gdyż 
gracze przystępują do gry nie z rów. 
nemi szansami osoba bowiem decy- 
dująca się na grę jest zachęcona per: 
spektywą pewnej wygranej po uprze- 
dniem zaobserwowaniu fikcyjnej gry, 

zaaranżowanej przez wspólników о- 
szusta, zgóry zatem wiadomo, 
ba zgadzająca się na grę nie osiągnie 
proponowanych jej korzyści .aate*jal 
nych, nawet w wypadku dokładnego 
zapoznania się z zosadami gry, ponie- 
waż podstawą gry jest podstęp. 

  

  

„Runął wiadukt. 
Erę = $ ` 

  

  
W Medjolanie w czasie robėt runąi wia-dukt, budowany na dworcu, grzebiąc pod so- 

bą i raniąc wiele osób. 

  

  

Z wyłuszczonych względów Muni- 

sterstwo Sprawiedliwości prost pro- 
kuratorów o wydanie podległym pro- 
kuratorom zarządzeń, by do i ża- 
padnięcia miarodajnego  orze*zenia 
sądu najwyższego wyżej wskazane 
przestępstwa kwalifikowali w zasa- 
dzie z art. 264 K. K.i zakładali środ- 
ki odwoławcze od odmiennych orze- 
czeń sądowych. (Iskra). 
RKF EIB ai I SARAS 

Dr. Hirschberg contra 
dr. Scherman. 

Dnia 25 bm. przed Sądem Grodzkim w Wil 
nie miala się odbyč „07prawa z oskarženia dr. 
Hirschberga przeciwko dr. Schermanowi, о 
zniesławienie. Dr. Scherman miał zarzucić w 
swoim czasie dr. Hirschbergowi, że ten ostat. 
ni podczas pobytu swego we Lwowie w okre. 
sie ostrych walk Ukraińców z Polakami ops. 
wiadał się po stronie Ukraińców i, jakoby, 
nawet czynnie występował przeciwko Pola- 
kom. 5 

Z powodu nieczności zawezwania 
zbadania świadków, mających potwierdzić 

zanzuty stawiane p. Hirschbergowi na prośbę 
obrońcy os. Schermana Sąd rozprawę odro- 
czył. 

W związku z tą sprawą kierownik sekre. 
tarjatu BBWIR. p: Eljasz Jutkiewicz nadsyia 
mam w imieniu rady głównej następujące 
wyjaśnienie: 

„W związku z procesem p. d.ra Adolfa 
Hirschberga  ćontra + .d-rowi Benedyktowi 
Schermanowi, oraz wydrukowanemi na tem 
tle wzmiankami w niektórych miejscowych 
pismach polskich i żydowskich, oświetlają- 
cemi sprawę, jakoby jest to proces pomiędzy 
dwoma członkami  Bezpartyjnego Bloku 
Wśpółpracy z Rządem Rada Grodzka BBWR. 
m. Wilna wyjaśnia, iż p, dr. Benedykt Scher 
man nigdy nie byi i nie. jest członkiem 
BBWIR. w.Wilnie“, 

      

        

  

  

     

  

  

   

Eljesz Jutkiewicz 
Kierownik Sekretarjatu 

Grodzkiego BBWR. 

—o(:)0— 

Czy woda będzie wyłączona. 
W swoim czasie donosiliśmy, że w łonie 

magistratu powstał projekt wyłączania wx 
w wypadku znacznych zaległości, o ile s    
stwierdzi, =że -właścicieł -doma złośliwie mie 
płaci za wodociąg. Projekt ten był przedmio- 
tem rozważań kilku komisyj radzieckich i 
wówczas ze 'wzgledu na bezpieczeństwo na 
wypadek pożaru oraz ze względów sanitar- 
nych — został odrzucony. 

Obecnie, jak się dowiadujemy, sprawa ta 

oparła się o władze centralne, które mają 
wkrótce wystąpić z odpowiednio opracowa- 
nym nowym projektem. 

„ Projekt zorganizowania 
Izby Inżynierskiej w Wilnie. 

Powstał projekt zorganizowania Izby [n. 
żynierskiej w Wilnie. Inżynierowie dzieliliby 
się na trzy kategorje: upoważnionych, przy- 
sięgłych i doradców. 

Obecnie projekt utworzenia Izby uzgad- 
miany jest z władzami centralnemi. 

KURJER SPORTOWY 
Przed meczem z Polonją. 

W niedzielę całe sportowe Wilno 
zbierze się na stadjonie im. Marszał- 
ka J. Piłsudskiego by ujrzeć grę pił- 
karską Polonii, która walczyć będzie 

Z WKS o wejście do Ligi. 
Stawka meczu jest poważna. Nic 

też dziwnego, iż na wynik tego spot: 
kania czeka cała sportowa Polska 

Nie ulega wątpliwości, iż mecz będzie 

ciekawy. W dużej mierze załeży to od 
WKS, który powinien dołożyć wszel- 
kich starań by szalę zwycięstwa przy- 
chylić na stronę Wilna. 

Chcemy odrazu, bezpośrednio wejść 

Wyjaśnienie tajemnicy zakopanej walizy. 
Zamiast ponurej zbrodni i 

Przez paru bedaj miesiącami policją śled 
«ża miasta Wilna zaobsorbowana została za 
gadkowym wypadkiem. 

Na brzegu Wilji, w rejonie Dolni, odnale. 

ziona została zakopana w piasku mała wa- 

lizka, zawierająca rzeczy orz dokumenży na 

mazwisko mieszkańca Wilna Sz, Gazigiera. 

Celem ustalenia okoliczności przy jakich 
walizka Gazigiera została zakopana w pia- 
sku na brzegu Wilji, policja niezwłocznie 
udała się do mieszkania Gazigiera i tutaj z 
przerażentem stwierdziła, iż Gazigier przed 
dwoma dniami wyszedł z domu, i zaginął bez 
wieści. 

Przez zestawienie tych faktów mimowoli 
powstało przypuszezenie, iż z Gazigieren 
przytrafiło się nieszczęście, albo padł ofia. 
rą skrytobójstwa, albo też popełnił samokój 
stwo. 

Policja wszezęła dochodzenie. Dociekania 

samobójstwa. . mezallans. 
władz doprowadziły do wyjaśnienia tej spra 
wy. która jak się okazało, przedstawia się 
zupełnie inaczej. 

22-letni Gazigier żyje i nie mu się złego 
nie stałe. Młody człowiek zakochał się w 
34_letniej wdowie właścłcieice folwarku, wo- 

bee czego zbiegł z domu rodziców i zami 
kał u niej, W drodze do dworca, młodzień. 
eewi wykradziono walizkę. Kradzieży doko- 

nał zawodowy złodziej Lipkowski znany pod 
przezwiskiem „Lipek*, który chciał odnieść 
walizkę do pewnego pasera na Dolni. Idac 
brzegiem rzeki, wytrawne oko złodzieja, spo” 
strzegło zdałeko patrol policyjny. Lipkowski 
ratując się cd „wsypy* szybko zakopał skra- 

dzioną walizkę w piasku i zbiegł. 
Po ustaleniu tych ©keliczneści, sprawa 

„łajemniey zakopanej nad brzegiem Witii 
walizy* została umorzona. (c). 

  

   

  

Pożar w Hrybiszkach. 
Wczoraj © godzinie w pół do piątej wie 

czerem nad południowo-wschodnią częścią 

miasta rozgorzała wielka łuna. 

W. mieście sądzono narazie, iż to się pali 

dworzec kolejowy, wobec czego w kierunku 

dworca pobiegło bardzo wielu ciekawskich 

Jak się jednak okazało pożar powstał w 
foiwarku Hrybiszki, gdzie zapaliła się duża 

stodoła, z tegorocznemi zbiorami. 
Ogień napotkawszy na łatwopalny mater 

jał, począł się szerzyć z gwałtowną szybkoś 
<ią i wkrótce ku niebu buchnęły ogromne ję. 

  

zyki płomienia, Ё 
Na miejsce wypadku niezwłocznie wyje- 

chała straż pożarna, która póżar gasiła do 
11 wieczorem. Na miejsce pożaru przybył 

również kierownik wydziału śledczego oraz 
kierownik 2 komisarjatu P. P. 

Przyczyny pożaru narazie nieustalono. 
Wobec  nieobeeności poszkodowanego 
właścieiela fólwarku Hrybiszki stale zamiesz 

kałego w Warszawie oraz jego rządey nie 
wyjaśnieno również rozmiarów strat spowo- 

dowanych pożarem. (e). 

do Ligi, ale chcąc wejść trzeba po- 
konać ostaltni” jprzeszkodę, trzeba 'Wy- 
grać z Polonią. 

Polonia ma za sobą kilkuletnie bo- 
je ligowe. Ma daleko więcej doświad: 
czeń piłkarskich od naszego WKS. 
To też szerszy ogół piłkarzy liczy, iż 
wygra Polonia, ale w sercach wilnian 

tkwi nadzieja, iż masi dzielni piłkarze 
nie uczynią zawodu. 

Szanse Wilna są znaczne. Przema- 
wiają przez nas takie atuty jak włas- 
ne boisko, własna, przychylnie usto: 
sunkowana publieżność i ten szczery, 
sportowy zapał, który powinien pro- 
wadzić do zwycięstwa. Psychiczny na- 
strój drużyny mieć może tutaj decy: 
dujące znaczenie. 

Polonia prawdopodobnie wystąpi 
w następującym składzie: Korniejew- 
ski, Sośnica, Bułanow, Igławski, Szcze 
paniak, Odrowąż, Puchniaż, Łańko, 

Ałaszewski, Malik i Biedrzycki, Skład 

ten jest nierównorzędny. Wyróżnić 

trzeba specjalnie takich jak Łańko, 
Malik, Bułanow, Szczepaniak i Kor- 

niejewski, który w bramce ma zawsze 
dużo sportowego szczęścia. 

Wilno też chyba grać 
swoim najlepszym składzie jedynie 

bez Browki, ale z Połubińskim. 
Mecz niedzielny będzie więc nie- 

lada atrakcja sportową. Airakcja ta 
rozpocznie się o godz. 13.30 na stad- 
jonie przy ul. Werkowskiej. 

MECZ POLSKA — NIEMCY 
I WARSZAWA—KRÓLEWIEC? 

Urzędowa agencja niemiecka Wolffa po 
pomiędzy związkami piłkarskiem: 

'wca i Warszawy toczą się rokow: nia W 
rawie rozegrania meczu Warszawa—Króie 

wiec w dniu 12 listopada w Warszawie. W 

najbliższą niedzielę Królewiec wal z Kłaj 
pedą. Mecz ten ma zadecydować o składzie 

ny Królewca, 
Ъ iecka agencja zapewnia przytem, że 

kulminacyjnym punktem piłkarskie 5ехо- 
nu będzie mecz Polska—Niemcy. Mecz ten 
ma się odbyć, według zapewnień agencji, dn. 
3 grudnia r. b. 

Dowiadujemy się jednak, iż wszystkie te 

    

będzie w 
   

      

     
   

    

  

  

    

  

wiadomości nie mają żadnych podstaw. Pol. 
ski Związek Piłki Nożnej nie otrzymał do. 
tychczas oficjalnych propozycyj co do spot- 
kania z Niemcami. Żadne rokowania w tej 
sprawie nie zostały wszczęte i. dopóki Niem- 
cy się nie zwrócą oficjalnie do  polskicn 

władz sportowych o nawiązanie stosunków - 
sportowych, niema mowy o meczu z Niem. 
cami. 

JESIENNE ZAWODY 

STRZELECKIE. 

Komenda. Podokręgu Związku 
Strzeleckiego organizuje Powszechne 
Jesienne Zawody Strzeleckie o Odzna 
kę Strzelecką wszystkich klas. 

Zawody odbędą się w dniu 29 paź- 
dziernika b. r. od godz. 10 do 14-ej 
ma. strzelnicy Miejskiego  Komiteta 
WF i PW na Pióromoncie i w dnii 
1 listopada b. r. na strzelnicy 3-g9 
Baonu Sap. Wejście od Alei Syro- 
komli. Broń i amunicja. do nabycia 
na miejscu. 

Dwa 
największe 

powaby 
świeża, młodzieńcza 
cera i smukła postać 

Co bardziej pociągał Niezrównany 

jest urok pełnej wyrazu twarzy, pod- 

kreślony jeszcze bardziej wdzię- 

kiem młodości i zdrowia. 

Codzienne używanie mydła Palm- 

olive pomoże Pani bezcenne to 

dobro zdobyć i utrzymać. Do wy* 

robu mydła teqo bowiem służą 

olejki owoców . oliwnych, 

palm 1 orzechów kokosowych. 

Obfita piana mydła Palmolive czy- 

ści łagodnie pory skóry i nadaje 

jej czarowną świeżość i delikatność 

słynne 

młodości. 

Niech Pani używa mydła Palmolive 

nietylko do twarzy, lecz również 

do całego ciała. Będzie Pani za- 

skoczona wynikiem, jaki się uka- 

że już po krėtkiem stosowaniu. 

Colgate-Palmoliue, Sp. % 0. 0: 
©   

RADJO 
WILNO. 

PIĄTEK, dnia 27 października 1933 r. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
nik poranny. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 
11.30: Przegl. prasy. Wiad. o eksporcie, Cz45. 
Muzyka lekka. Dziennik południowy. Kom. 
meteor, D. c. muzyki. 15,25: Program dzien. 
15.30: Giełda roln. 15 „Jakób Offenbach“ 
(płyty). Słowo wstępne prof. Michała Józe. 
fowicza. 16.30: Rezerwa, 16.40: „Mała skrzy- 
neczka* — listy dzieci omówi ciocia Hala. 
16:55: Recital śpiewaczy. 17.25: Piosenki Han 
ki Ordonówny (płyty). 17.50: Codzienny od- 
cinek 'powieściowy. 18.00: „W polskiej wyt- 
wėorni map“ — odczyt. 18.20: Muzyka lekka. 
19.05: Ze spraw litewskich, 19.20: Rozmaitoś. 
ci. 19.25: Feljeton aktualny. 19.40: Program 
na sobotę. 19:46: Dziennik wieczorowy, 20.05. 
Pogadanka mużyczna. 20.15: Koncert symfo.. 
niczny. 22.40: Wiad. sportowe, 22.50: Muzy- 
ka taneczna. 238.00: Kom. meteor. 23.05: Mu 

zyka taneczna. 

   

      

SOBOTA, dnia 28 października 1933 r. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
nik. poranny.- Muzyka. Chwilka gosp. dom. 
11.30: Przegl. prasy. Wiad. o eksporcie, Czas. 
Muzyka lekka. Dziennik południowy. Kom. 
meteor. D. c. muzyki. 15,25: Program dzien. 
15.30: Giełda roln. 15.40: Muzyka żydowska 
(płyty). 16.00: Audycja dla chorych. 16.40: 
Francuski. 16455: Koncert dla młodzieży. 
17.25: Koncert. 17.50: Przegląd prasy rola. 
krajowej i zagranicznej. 18.00: „Święto Chzy 
Stusa Króla" — pogadanka. 18.20: Muzyka 
lekka. 19.05: Tygodnik litewski. 19.20: Roz- 
maitości. 19.25: Kwadrans akademicki. 19.40: 
Program na niedzielę. 19.45: Dziennik wie. 
czodny. 20.00: Koncert mużyki czeskiej. 21.00: 

Skrzynka techniczna. 21.15: D. c. koncertu. 

  

„ 22.00: Sport. 22.15: Koncert muzyki polskiej. 
23.00: Kom. meteor. 23.05: „Kukułka Wiłeń. 
ska“ — Wieczór X Transm. kabaretu art. 

z klubu „Smorgonia*. 23.40: Muzyka tanecz. 
na (płyty). 

NOWINKI RADBDJGWE. 
JAK POWSTAJE MAPA. 

Ile pracy i umiejętności wymaga opraco- 
wanie pierwszej lepszej mapy — o .tem po. 
informuje nas dzisiejscy odczyt dr. F. Burdec 
kiego, transmitowany z Warszawy o godz. 18. 
Prelegent zaprowadzi radjosłuchaczy do pol- 
skiej wytwórni map przy Instytucie Geogra- 
ficznym i przedstawi žmudny wysiłek na- 
szych kartografów. 

KONCERT WIECZORNY. 

Jak zwykle w piątek o godz. 20,15. nadany 
zostanie z Filharmonji Warszawskiej wielki 
koncert symfoniczny pod dyr. K. B. Iraka. 
Solistą będzie znakomity wiolonczelista J. 
Piatigorski. Program zawiera utwory kom. 
pozytorów czeskich. 

W przerwie konceriu znany krytyk lite- 
racki St. Adamczewski omówi ciekawą publi. 
kację Instytutu Literackiego, p. n. „Rocznik 
Literacki 1932“., 

KUKUŁKA PRZYLECJAŁA. 

Na zimę ptaki odlatują zwykle do ciepłych 
krajów. Wyjątkiem jest znana z osobliwych 
obyczajów kukułka wileńska, która znika na 
lato, powraca zaś jesienią i wije sobie gniaz- 
do w studjo wileńskiem. W roku bieżącym 
przenosi się do klubu artystycznego „mor. 
gonja', skąd jutro w sobotę o godz. 23,05, 

gdy dzieci pójdą spać, zakuka dorosłym o 
wielu wesołych rzeczach. 

  

  

   

              

    

     
    

    

      

     

     

UŚMIECHY i UŚMIESZKI. 
Kalkulacja autobusowa. 

Na temat auiobusów wileńskich czyta. 

łem i słyszałem wiele kiepskich dowcipów, 

Może pochodzi to stąd, że autobus jest cięż- 

ki, a dowcip nie powinien być ciężki, w każ. 

dym razie nie tak ciężki jak autobus. Z tych 

przyczyn zamierzam w tej materji napisać 

parę słów najzupełniej serjo. 

Pewnego pięknego popołudnia wsiadłem 

dość lekkomyślnie w taki wehikuł „daleko. 

biežny“ by dostać się do Turgiel. Nieświa- 

donmym dla informacji dodaję, że jest to 

mieścina odległa o 29 klm. od Wilna. 

Wewnątrz siedziało już sporo osób. 

Senorila, siedząca maprzeciw mnie, na- 

der obfita w kształty, wygodnie ulokowała 

kobiałkę z wiktuałami pod spódnicą, Nie 

mogła tego uczynić z ogromnym tobołkiem, 

przeto przyjemność umieszczenia na nim nóg 

przypadła mnie. 

iMój sąsiad z lewej wdał się ze mną w 

rozmowę. Jechał do Jaszun. Zdziwiłem się, 

— Przecież ten wóz idzie przez Rudomi- 

mo — mówię. 

— Tak — odpowiada on — ale wraca 

przez Jaszuny, więc jadę z panem do Tur- 

giel, a stamtąd do Jaszun. 

To tak, jakdyby ktoś z Wilna do Grod- 

na jechał przez Warszawę —- pomyślałem. 

Sensacja jednak nastąpiła dopiero przy pła- 

ceniu. Ja zapłaciłem trzy złote, gdyż tyle 

wynosi kurs do Turgiel, a mój sąsiad, który 

jechał najpierw do Turgiel a potem do Ja- 

szun tylko 1 zł. i 60 gr. 

Uzasadnienie brzmi, że gdyby jechał ra- 

mo, to jechałby wprost, ałe że... i t. d. 

iNiewątpliwie znajdzie się w końcu na tyle 

roztropny pasażer, który kupi bilet do Ja- 

szun, a wysiądzie w Turgielach. Chyba mu 

wolno wysiąść po drodze? 

Obawiam się, że tym roztropnym pasaże- 

rem będę ja. Wel. 
—090— 

Z pogranicza. 
PRZEMYTNICTWO NA POGRANICZU 

POLSKO-ŁOTEWSKIEM. 

Wobec podwyższenia stawek celnych na 
niektóre towary galanteryjne i inne, ostatnio 
zahważonć znaczne wzmożenie się przemyt- 
nietwa na pograniczu polsko_łotewskim. 

Przemycane są większe partje towaru w 
pesłaci chrusów, kołder, sukna, płótna, jed. 
wabiu i t. p. do Łotwy, zaś z Łotwy tyłoń, 
kawior, wyroby gumowe i futra, 

W. rejonie Turmont notowane są częste 
utarczki przemytników ze strażą graniczuą. 
Onegdaj wieczorem w rejonie odcinka Ka- 
płowszczyzna strażnicy łotewsey zauważył 
kilku przemytników, którzy przekroczyli gra 
niecę polską z workami przemytu. Na wezwa 
nie strażników przemytnicy rzucili się do 
ucieczki, lecz gdy użyto broni zatrzymali 
się i poddałi. Są to bracia E. i M. Ryngisowie 
z pow. brasławskiego, Osadzono ich w straż. 
niey łotewskiej, aż do czasu dochodzenia. V 
przemytników znaleziono mnóstwo jedwabiu, 
sukna, wyrobów skórzanych, metalowych 
i szezęk sztucznych. 

   
Mody paryskie. Modele okryć jesiennych. 
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=śpostrzeżania Zakiadu Roreorvicgii U.* .B 
w nie z dnia 26 X - 1953 rosu 

Ciśnienie 758 
Tenip, šredn. >+ 2 
Temp. najw. + 3 
Temp. najn. 0 
Opad — 
Wiatr — polud..wschodni 
Tend. barom. — spadek 
Uwagi — pochmurno. 

DYŽURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apie- 
ki: 

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 Wiełka 

OSOBISTA 
— Dyrektor Lasów Państwowych p. Ed. 

ward Szemioth wyjechał do 30 bm. na lu- 
strację nadleśnictw, 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z Akademiekiego Oddziału Zw. Strze. 
teckiego, Komendant Akademickiego Oddzia . 
łu Zw Strzeleckiego stud, USB. zarządza 

zbiórkę wszystkich czionków i kandydatów 
Oddziału na dzień 28 bm. (sobota) o godz. 
19 punktualnie, v kolalu własnym przy ul. 
Wieikiej 68 m. 2. 3 

Obecność wszysikich członków jest bez- 
względnie konieczna, 

— Chór akademieki Baczność Próba z 
„Widm““ bardzo ważna — dziś w piątek 
27 bm, w Ognisku akademickiem (Wielka 241 
Obecność wszystkich członków bezwzgłędnie 
konieczna, pozatem zarząd chóru prosi wszyst 
kich dawnych czionków, którzy lat ubiegłych 
śpiewali w „Widmach*, aby i w tym roku 
wzięli udział w tem tradycyjnem widowisku 
i przybyli na próbę. 

  

SPRAWY SZKOLNE 

— „Majster i ezeladnik, (W sobotę dnia 28 
i w niedzielę 29 bm. 'w Szkole Powsz. Nr. 29 

na Antokolu odegrana zosłanie wesoła ko. 
medja w dwóch aktach p. t. „Majster i Cze. 
lodnik* poprzedzona prologiem wychowawcy 
tej szkoły p, Janyszewskiego p. t. „Do cze. 
ga doprowadza alkohal*. W przerwach, ws. 
sołe monologi p. M. Osoby, óraz chór uczni 
tej szkoły pod kier. p. A, Maciejewskiego od 
śpiewa szereg piosenek. Bilety w cenie od 20 
groszy do 50 groszy do nabycia przy kasie 
w dniu przedstawienia. 

Czysty zysk 'przeznaczony zostanie mna ma 
teriały stolarskie dla niezamożnych uczniów. 

Z uwagi na doniosły cel jak i również 
mizkie ceny biletów imprūza fa zapewnie 
znajdzie poparcie społeczeństwa. 

_ Ze Związku Absoiwentów Gim. Jezuitów 
Dnia 29 bm. o godz, 11 odbędzie się w łoka. 
lu Związku Zebranie Ogólne. Obecność 
członków konieczna, 

GOSPODARCZA 
— Spadek obrotów w handlu. Jak oblicza 

ją organizacje kupieckie na terenie Wilna 
w październiku nastąpił dość znaczny spadek 
obrotów handlowych. Zmniejszenie się obro- 
tów w porównaniu z wrześniem wynosi okcło 
15 procent w rozmaitych branżach, w pierw- 
szym ząś rzędzie w handlu detalicznym. W 
handlu hurtowym zaznaczyło się nieco mniej 
sze osłabienie obrotów, Ponieważ ostatnie 
miesiące wykazywały już pewną stabilizację 
w handlu, zjawisko spadku obrotów wywoła. 
ło w sferach kupieckich pewne zaniepokoje-. 
nie. 

„a Z KOLEI 
-- Zjednoczenie Kolejowców Polskich 

wzywa ezłonków do licznego udziału w pro. 
cesji która odbędzie się w Święto Chrystusa 
„Króla w niedzielę, 29 października o godz. 
18. 

Zbiórka przy lokału ZKP, ulica Wiwul- 
skiego 4, tego dnia o godzinie 17. 

    

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Podziękowanie, Zarząd Zrzesz. Wojew 

ZPOK. Składa serdeczne podziękowanie Je. 
go Magnificencji p. Rektorowi USB, za udzie 
lenie sali w kolegjum im, Józefa Piłsudskie- 
go na kurs stolarski i pp. profesorom Muszyrń 
skiemu i Strażewiczowi którzy bezinieresow- 

nie i z wielkim oddaniem przeprowadziii 
powyższy kurs. 

— Uwadze oficerów i podchorążych re- 
zerwy. W związku z przeniesieniem się do 
nowego lokalu (ul. Mickiewicza 22.a m, 4) 
Zarząd Koła Wileńskiego ZOR., rozpoczyna 

cykl wykładów i referatów z dziedziny wie. 
dzy wojskowej, i zagadnień ogólno społecz 
nych 

Pierwszy z tego cyklu referat będzie wy. 
głoszony w nadchodzącą miedzielę dnia 29 
października w lokalu własnym ZOR., przez 
b, Prezesa Zarządu Okręgu Wileńskiego ZOR. 
p. J. Tyszkiewicza na temat: „Aktualne Za. 
gadnienia chwili bieżącej”. Początek o godz. 
13, Wstęp wolny. 

*" ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Rady Wileńskich Zrzeszeń Arty. 
styeznych Ostrobramska 9 m. 4. Dziś w pią. 
tek 27 października odbędzie się odczyt dr 
A. Łysakowskiego, dyrektora Bibljoteki Uni. 
wersyteckiej w Wilnie na temat „Ogniska 
drukarskie na Wileńszczyźnie w 16 i 17 w. 
Początek'o godzinie 18. Wistep 50 i 30 gr. 

Jutro w sobotę dnia 28 bm. odbędzie się 
konferencja muzyczna dr. T. Szeligowskie- 
go p. t. „Kwartety Beethovena testamentem 
muzyki kameralne lustrowany płytami. Po 
czątek o godz. 18. Wstęp 50 i 30 gr. 

Czytelnia RWZA. otwarta codzień od 13 
—21. Sala dobrze ogrzana. 

— Choroby weneryczne — zarys historycz - 
ny. Na ten temat dr. Ryll-Nardzewski wygło 
si w nadchodzącą niedzielę odczyt, z cyklu 
popularnych odczytów Czerwonego Krzyża. 

Odczyt odbędzie się w sali Towarzystwa 
Lekarskiego przy ul. Zamkowej 24. 

Początek o godz. 12. Wistęp wolny. 

RÓŻNE 
— Ofiara Dorożkarzy Wileńskich na Czer 

wony Krzyż. Zarząd Okręgowego Wileńskie. 
go Polskiego Czerwonego Krzyża składa ią 
drogą podziękowanie Zarządowi Związku 
Dorożkarzy m. Wiilma ża złożoną na rzecz 
Polskiego Czerwonego Krzyża ofiarę w kwo. 
cie zł. 90. 

TEATR I MUZYKA 
— Teair Muzyczny „Lutnia Dzisiejsza 

premjera „Jasnowłosy Cygan*, Jedna z naj. 
piękniejszych operetek współczesnych Knop 
fa „Jasnowłosy Cygan*, ukaże się dziś pv 
raz pierwszy w Teatrze „Lutnia*, Udział ca. 
łego bez wyjątku zespołu artystycznego, pięk 
ne melodje, nowe malownicze dekoracje we 
dług projektów Edwarda Karnieja, jak rów. 
nież pomysłowo ułożony niezmiernie praco- 
wicie przygotowany balet z Mantowną i Cic- 
sielskim na czėle, orkiestra pod balutą M. 
Kochanowskiego, reżyserja M. Tatrzańskiego, 
oto atuty dzisiejszego widowiska, które wzbit 
dziło powszechne zainteresowanie. W roti 
głównej wystąpi po raz pierwszy w Wilnie, 
Eugenja Łasowska, artystka operetki iwow. 
skiej. 

— Teair Miejski Pehulankaą. Dziś piątek 
27 października o godz. 8 w. Teatr Miejski 
na Pohulance gra w dalszym ciągu cieszącą 
się niezwykłem powodzeniem sztukę J. Tepy 
p. t. Fraulein Doktor“. Rolę główną (agentki 
miemieckiej) odtwarza M. Skrzydłowska. 
Reszta zespołu jest koncertowo zgrana. Re- 
żyserja W. Czengerego. Dekoracje W. Ma 
kojnika, Wobec niebywałego powodzenia nie 
samowitej sztuki „Fraulein Doktor — Dy. 
rekcja zmuszona jest premjerę „Stefka* Da“ 
valą — odłożyć, 

— Niedzielna popołudniówka. (W niedzieię 
dnia 29 października o godz. 4 pop. dana bę- 
dzie świetna komedja W. Fodora „Sekreta” 

ka pana prezesą*, Ceny zniżone, 
— Legitymacje 25 proe. do Teatru na Po. 

hulance — wydaje kancelanja teatru od godz, 
11—2; 

— Teatr Kino Rozmaitošei — Sala Mieį- 
ska — Ostrobramska 5. Dziś, piątek 26 paž. 
dziernika (pocz. seansów o godz. 4) dosko- 
nały film — reżyserja Marion Goringa p. t. 
„Zaulki žycia“ — z Sylwją Sidney w ro!: 
głównej. Na scenie pełna niefrasobliwego hu 
moru farsa p, t. „Jeden z nas ożenić się mit. 

si* z Jasińską.Detkowską w roli „cioci*, 

— Pożegnalny koncert tenora Hermana 
Simberga odbędzie się jutro o godz. 8 wiecz. 

Bilety po cenach dostępnych, a mianowii 
cie od 85 gr., są do nabycia w Kiasie Konser: 
watorjum od 1—2 i od 5 do 7. 

Jednocześnie 'WTF. zwraca łask, uwagę 
P. T. publiczności że dobec kolosalnego za. 
interesowania jakie wzbudził pożegnalny 
występ H Simberga, i wielkiego popytu na 
bilety, mależy zawczasu zamówione bilety wy 
kupić najdalej w ciągu dnia dzisiejszego, w 
przeciwnym zaś razie zamówione bilety 70 
słaną sprzedane, 

AU i M, 

E Helena Rómer 

  

   

  

    

    

* Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

E Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

АМ 

Wlija u Pafstwa Micklewlczow. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Betlejka Wileńska. 

VU K) A) A 

Wieczór w Zw.P.0.Kob. 
Reforma szkolna zbudziła powszechne za- 

interesowanie w społeczeństwie polskiem. 
względu na konieczność bliższego zaznajomie- 
nia się z całokształtem, jej programu Związek 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w dn. 2 bm. zor 
ganizował zebranie dyskusyjne, poprzedzone 
odczytem p. t. „Reforma Szkoły polskiej”, kio 
ry wygłosiła p. inspektor Apolomja Domini. 
kiewiczówna. 

a wstępie prelegentka omówiła zmiany, 
jakie zaszły w ustrojach szkolnych wszystkie 
państw europejskich. Szkołnietwo polskie, o- 
parte na przestarzałych formach wychowaw 

czych, także wymagało reformy. W pełni świa 
domości tych potrzeb, Ministerstwo OS. SW 
R. opracowało swój nowy program, nie wzo 
rując się przytem na obcych przykładach, lecz 
cpierając się na własnych badaniach psycho 
logji dziecka polskiego. 

Ten rzetelny stosunek do duszy młodzież 
i głęboka troska o nichamowany rozwój jej 
intelektu nakazały twórcom reformy uczynić 
program bardziej elastycznym, bardziej dosto 
sowanym do możliwości danego wieku, dane 
go środowiska. 

Jako czołowe -hasło wysunięto wychowa. 
nie obywatelskie, przygotowanie młodzieży do 
zdrowej, społecznej współpracy w interesami 
państwowemi. Wycieczki »raktyczne, zajęcia 
celowe rozszerzanie kręgu zainteresowań ucz- 

nia na zagadnienia zbiorowej -ospodarki — 

mają w nim urabiać t= nrzyszłego aktywne 

go obywatela kraju. 

Doniosłą także jest reforma szkolnictwa za 

wodowego t. j. stworzenie łącznika pomiędzy 

niższym a średnim *-"em tej szkoły. 

Zaś do przyśpieszenia realizacji i całości 
programu potrzebne jest współdziałanie Wszy 
stkich. czynników wvchowawczych, a więc * 
domu rodzinnego — apelem do tej współpra 
cy kończy prelegentka swój odczyt. 

Z życia żydowskiego. 
Centralna Rada i Ekzekutywa Związku 

Rabinów Rzeczypospolitej Polskiej na obra- 

dach pod przewodnictwem posła rabina Lc- 
wina uchwaliła wysłać do p. Min. WIR. i OP. 
memorjał i rezolucję protestacyjną przeciw 

projektowi rządowemu w sprawie aktów ślub 
nych. Rozważano też sprawę przestrzegania 
soboty 'w szkołach powszechnych dla dzie-i 

żydowskich oraz utrzymania religijnego cha. 
rakteru chederów. 

Odbyło się 'posiedzenie sądu bojkotowego 

w Wilmie na którem postanowiono pewu4 
firmę za sprowadzenie towarów niemieckich 
do Wilna zasądzić na oddanie połowy zy 
sku na rzecz uchodźców niemieckich, druga 

zaś z powodu braku dowodu uwolnić, 

Posiedzenie Prezydjum Gminy Wileńskiej 
zwołane wspólnie z przedstawicielami związ- 
ków nauczycielskich dla omówienia pomocy 
dla szkół znów spełzło na niczem, Gmina 
tłumaczy się brakiem pieniędzy. Postanowio 
no zwołać nowe posiedzenie, 

140 
Na wspėlnem  posiedzeniu  Prezydjum 

Gminy i Komisyj złożył p. Kruk sprawoz- 
danie z położenia Gminy. Dochody za rok 

1933 dały o 100.000 zł. mniej, amiżeli prze- 
widywał preliminarz budżetowy, natomiast 
wydatki nie zmalały w tym stosunku. Położe 
niu finansowemu Gminy będzie poświęcona 

specjalne posiedzenie. 
* * * 

W. teatrze žydowskim „Unzer Teatr“ (Na 
wogródzka) czynione są przygotowania do 
premjery nowej operetki „Jamko Cygan'* z 

Witlerem w roli tytułowej. ">. (m). 

   

    

    

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POCISK ARTYLERYJSKI W PIWNICY. 

Wezoraj w piwnicy domu nr. 12 przy 

ulicy Mostowej odnaleziono dwa pociski ar- 
tyleryjskie miewiadomego pochodzenia. 

Powiadomiona o wypadku policja niezwło 
cznie zawezwała pirotechników wojskowych, 
którzy przewieźli pociski do zakładów uz- 
brojeń, 

Skąd się wzięły pociski w piwnicy domu 
mieszkalnego narazie nie stwierdzono. 

KRADZIEŻ DRZEWA MAGISTRACKIEGO. 
Na szkodę Magistratu m, Wilna skradzio 

0 z lasu na Belmoncie drzewo. Dochodzenie 
polieyjne ustaliło, że kradzieży tej dokonał 
Połaczonek Władysław (Trakt Batorego 437, 
który został zatrzymany. Polaczonek do kra. 
dzieży przyznał się i oświadczył, iż skradzio 
ne drzewo sprzedał Raduszkiewiczowi Jano 
wi (Połocka 31) u którego drzewo odnalezio. 
no 

ZEWNĘTRZNE DO WEWNĄTRZ. 

Dłutek Genowefa (Młynowa 9); przyjęła 
przez pomyłkę zamiast kropli wałerjąanowych 
— płynu na odciski i uległa zatruciu. Pogoio 
wie Ratunkowe odwiozło Dłutkową do szpi. 

tala Sawiez w stanie niezagrażającym żyein. 

ZATRUŁA SIĘ JODYNĄ. 

Na, ulicy (Ostrobramskiej znaleziono w 
dniu 25 bm. Maszko Zinę (Śniegowa 28), lat 
18, z objawami zatrucia się jodyną. Pogoto. 
wie odwiozło Maszkównę do szpitala Sawicz 
w słanie niegroźnym. Powodu zatrucia się 
nie ustalono. 

  

MIKOŁAJ MIRONOWICZ. 4) 

Przedruk wzbroniony. 

KLUCZE ADRIANOPOLA. 
Po powrocie, tego samego wieczo- 

ra, niezwracając uwagi na późną g0- 
dzinę udał się porucznik Nori do swe- 
go zwierzchnika pułkownika Sztabu 
Generalnego Lindo. Dg świtu prawie 
przesiedział w jego zacisznym gabine- 
cie — długo coś radzili i debatowali. 
Na drugi dzień porucznik Nori wyje- 
chał do Piotrogrodu. 

Na południu była już wiosna, a 
północną Palmirę otulały jeszcze bia- 
łe puchy śnieżne. Newa uwięziona by - 
ła lodowemi okowami. Porucznik No- 
ri trafił jeszcze na koniec karnawału, 
obchodzony przez Rosjan hucznie i 
wesoło, wśród tańca, muzyki, potoków 
wina i stosów blinów. Ranki spędzał 
w Sztabie Generalnym, wieczory w 
salonach arystokracji i wśród kole- 
gów-z;pułku. Oczekiwał na urlop swe- 
go kolegi z pułku i korpusu hr. Ra- 
wińskiego, z którym miał wyjechać 
do majątku jego Kniaziewo w Tam- 
bowskiej gubernji. 

Rok temu spędził u niego urlop, 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia, 
wtedy też zwróciła jego uwagę, poko- 
jówka hr. Rawińskiego prześliczna 

db 

młoda dziewczyna, blondynka о ше 
biesko-siwych oczach, czarnych 
brwiach, mleczno-różowej cerze, a 
włosach jedwabistych, długich do 
stóp. Była zgrabna, szykowna i we- 
soła, była przedmiotem zaleceń 
wszystkich panów, a utrapieniem żon 

i panien. Natasza, dziecko wolnej mi- 
łości, kogoś z rodziny hrabiego, wy- 
chowywała się od niemowlęcia w do- 
mu hrabiów: Matkę jej wydano zamąż 
za lokaja, dając mu „wiano* parę 
dziesięcin ziemi, ale wkrótce umarła. 
Przybrany ojciec ożenił się powtór- 
nie, a Nataszą w zupełności zaopieko- 
wał się dwór. Skończyła niższe szko- 
ty, — wykwalifikowali ją Rawińscy 
na pokojówkę, tembardziej, że pre- 
zentowała się znakomicie i umiała od 
biedy rozmówić się po francusku. 

Poznawszy tak mimowoli gust Sa- 
ida Baszy, jego tragedję i bolesne 
zwierzenia o pięknej Rosjance, — po- 
stanowił porucznik Nori namówić Na- 
taszę za wszelką cenę do wyjazdu na 
wschód i podsunąć ją Turkowi. O za- 
miarach swoich zwierzył się młodemu 
Rawińskiemu, zyskując jego aprobatę 

i wolną rękę w działamiu, tem łatwiej, 
że on tylko jeden znał istotny cel ca: 
łego przedsięwzięcia. 

Cała paczka zaprzysiężonych ofi- 
cerów wyjechała do Kniaziewa, Bystre 
konie oczekiwały 'w Morszańsku, po- 
niosły z zawrotną szy! kością 40 klm. 
przestrzeń mignęła tylko w oczach. 
choć droga szła przez lasy zasypane 
całunem. Majątek Kniaziewo, prawie 
cały należał do młodego porucznika, 

— małe spłaty przypadały młode] 
siostrze Rawińskiego, — byli to właści 
ciele ogromnej fortuny i włości w róż- 
Rych częściach kraju. Pałac hrarbiow- 
ski stał od lat pustką, Młoda hrabian- 
ka wychowywała się w Piotrogrodzie, 
służba dozorowała majątku. 

Przyjazd młodych wojskowych wy- 
wołał ogólną radość i ožywil caly 

dom. W gėrnych pokojach przygoto- 
wano apartamenty dla gości, — tutaj 

też obsługiwała Natasza. Wesoło i ra- 
dośnie powitała prucznika Nori, jako 
swego dawmego znajomego, ten z za- 
dowoleniem zauważył, że za czas nie- 
widzenia przybyło jej dużo wdzięku. 
Była w prawdziwym rozkwicie wioś- 
nianej młodości, wysubtelniała, stała 

się bardziej rasowa i nabrała więk- 
szego poloru pańskości. Mogła ze 
swym wyglądem zrobić w życiu kar- 

jerę i porucznik uczuł wyrzuty su- 
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Z RADY MIEJSKIEJ. 
Obrady wezorajszego plenum Ra 

dy Miejskiej poprzedziła póitorago- 
dzinna intensywna praca w kuluarach 
nad skleceniem kwalifikowanego kwo 
rum. Wszystkie jednak wysiłki a na- 
wet jeżdżenie po radnych do domów, 
Okazały się próżnemi. Posiedzenie roz 
poczęto na krótko przed godz. 10-tą, 
gdyż wciąż jeszcze brak było jednej 
osoby. Mankament ten nie pozwolił 
na załatwienie najważniejszego punk 
tu porządku dziennego — uchwalenie 
pożyczki na roboty wodociągowe i ka- 
nalizacyjne w obrębie koszar į objek- 
tów wojskowych. To też obrady poto 
czyły się nad sprawami nie wymaga 
Jącemi kworum. 

Uchwalono pozostawić w normach 
dotychczasowych na rok 1934 dodat 
ki komunalne do opłat państwowych 
od wyrobu i przeróbki spirytusu, od 
wyrobu drożdży oraz od sprzedaży 
spirytusu i in. napojów alkoholowych. 
Od wyrobu spirytusu j drożdży doda 
tek komunalny wynosił i wynosić na 
dal będzie 100 procent podatku pań- 
stwowego, od sprzedaży 200 procent. 
Bez zmiany również pozostał dodatek 
komunalny od placów niezabudowa 
nych t. į. w wysokości 100 procent po 
datku państwowego. 

Resztę posiedzenia wypełniły wnio 
ski nagłe, Zgłoszono trzy. W pierw- 
szym grupa radnych endeckich wystą 
riła o odnowienie kontraktu na dzier 
żawę t. zw. małej sali miejskiej przy 
ul. Końskiej. Ponieważ w budżecie 
przewidziano kredyt na opłacenie 
czynszu jedynie na trzy kwartały, 
wnioskodawcy domagali się wstawie 
nia odpowiedniej sumy również i na 
pozostały kwartał bieżącego roku bud 
żetowego. Gorące w tej sprawie wystą 
pienie prof. Komarnickiego dało złoś 
liwym czy też wtajemniczonym  a- 
sumpt do przypuszczeń, że leader en 
decji wileńskiej, chce już obecnie, wo 

  

  

bec zbliżających się wyborów do Ra 
dy Miejskiej zapewnić dla swego klu 
bu salę na wiece przedwyborcze. Tak 
jednak czy inaczej faktem jest. że na 
dalsze opałcanie sali zabrakło pienię 
dzy, a źródła pokrycia tego wydatku 
wobec rozpaczliwej sytuacji samorzą 

du, mimo skrzęinych poszukiwań wy 
naleźć nie zdołano. Sztuki tej spóbuje 
jeszcze dokonać radziecka Komisja Fi 
nansowa, do kompetencji której wnio 
sek postanowiono przekazać. 

Drugi wniosek nagły był już bar- 
dziej aktualny. Dotychczas, jak wia 
domo, za doręczenie wezwania wzywa 

jącego płatnika do uiszczenia załeg- 
łych podatków niezależnie od wysoko 
šci sumy podatkowej pobiera się 1.50 
Bardzo często sama zaległość wymosi 
zaledwie kilka złotych, pobieranie 
więc tak znacznego „haraczu* za u- 
pomnienie jest stanowczo za wysokie. 
W związku z tem pewna grupa rad- 
nych zwróciłą się do Rady Miejskiej 
prosząc o poczynienie u miarodajnych 
władz skarbowych starań, by koszta 
upomnień były w stosunku do zaleg- 
łości odpowiednio zmniejszone, z tem 
jednak, żeby w górnej swej granicy 
mie przewyższały 15 złotych. Słuszny 
ten, zdaniem naszem, wniosek został 

zaakceptowany. 

Ostatni wreszcie z wniosków do- 
tyczył ogródków ulicznych. W trosce 
o estetyczny wygląd miasta — wnios 
kodawcy apelowali do Rady Miejskie 
© zwolnienie dzierżawców ogródków 
od opłacania tenuty dzierżawnej. Po 
krótkiej debacie postanowiono zasięg 
nąć opinji odnośnych czynników fa- 
chowych w postaci radzieckich Ko 
misyj Ogrodowej i Gospodarczej, pa- 
czem sprawa ta ponownie wróci na 
plenum Rady. 

Clou jednak wczorajszego posie- 
dzenia, jak już  zaznaczylišmy, na 
wstępie, stanowiła sprawa pożyczki 

   

    

  

wojskowej na kanalizacje i wodocią- 
gi. Pożyczka przez władze wojskowe 

została już przyznana, chodziło jedy 
nie o uzyskanie aprobaty Rady Miej- 
skiej. Jest to kwestja bardzo paląca, 
gdyż rzesze bezrobotnych oczekują + 
niecierpliwością na rozpoczęcie robót. 
Żeby nie przewlekać sprawy na wnio 
sek jednego z radnych zarządzono 
przerwę, podczas której ponownie pa 
djęto próbę ściągnięcia jednego z bra 
kujących radnych. 

Po kilkunastu minutach ku ogół 
nej radości sprowadzono d-ra Dob- 

rzańskiego, którego przy tej sposobno 
ści ochrzczono „doktorem quorum". 

Obrady wznowiono i kwestja po- 
życzki znalazła pomyślne załatwienie. 

Z lzby P.-H. 
О u!gi przy nabywaniu świadectw 

przemysłowych. 
Izba Przem..Handl. w Wilnie wystąpiła 

do Związku Izb Przemystowo-Handlowych < 
prośbą o poczynienie starań o wydanie przez 
Ministerstwo Skarbu okólnika, któryby prze- 
widywał stosowanie przy nabywaniu šwia- 
dectw przemysłowych na 1934 r. analogicz. 
nych ulg do tych, jakie stosowane były w r. 
poprzednim na podstawie okólników Mini- 
sterstwa Skarbu z dn. 14 i 22 grudnia 1933 3. 
oraz z 13 lipca r. b. 

Ponadto Izba Wileńska prosiła Związek 
Izb o poczynienie starań, aby należności z ty- 
tułu świadectw zostały rozłożone na 2 raty: 
31 grudnia r. b. i 31 marca 1934 r., co między 
innemi byłoby uzasadnione ze względu na 
zbieg terminów płatności raty grudniowej i 
styczniowej — z terminem wykupna przeważ 

  

   

    

   

  

  

«ej części świadectw przemysłowych. 

Pienarne Zebranie izby. 
W dniu 31 października o godz. 18.30 od- 

będzie się XVII Plenarne Zebranie Izby 
Przemysłowo. Handlowej. 

Odpowiedz! Redakcji. 
P. Eski w Krasnem. Koresponden- 

cji nadesłanej nie zamieścimy, ponie- 
waż jest b. spóźniona. 
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bój sezonul HELIOS 
i poświęceniu 

Dziś największy prze- 

Potężny film o miłości BIAŁA LILJA 
W rol. gł. genjalna HELENA HAYES 
fascyn. gwiazdor, ulub. kobiet, partner 
Marleny Oiletrich i Grety Garbo, 
CLARK GABLE, Lewis Stone i in. 

  

"=== '((AWALKADA Nad program: Gdańsk w cieniu swas- 
tyki i Proces o podpalenie Reichstagu 

Dla młodzieży dozwolony! 
  

Wielklem powo- 
dzeniem cieszy się 
film, pełen grozy 
i niesamowitości BIAŁY UPI 

z szatańsk. Belą Lugosi 
al diodai 

Nad program: W kralnie 
Czarów i najnow. PAT 

  

Chluba 
produkcji 

ОЕ DŽWIĘKOWE KINO 
polskiej „ROXY“ 

Mickiewicza 22, tel. 16-28 

0 i I       

  

Zakłady Graficzne 

ZNICZ: 
Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru* 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   MM
A
 

| ži 

  

mienia, bał się, że zniszczy jej młode 
życie wywożąc w obcy świat. Obawiał 
się, że dziewczyna źle zrozumie jego 
istotne intencje, obdarzy go głęboką 

miłością i złamie sobie serce, — czuł 
jednak, że już nie jest jej obcy, że Na- 
tasza ulegnie jego namowom i wyje- 
dzie. 

Młody Rawiński, postanowił w=- 
soło zakończyć zapusty, ubawić wszy- 

stkich przyjaciół, godnie spełnić ho- 
nory pana domu, a samemu wypić 
pełną piersią haust życia! Zapowie- 
dział więc wielki bal, na który roze- 
siał liczne zaproszenia, zamówił z Mo 
skwy balet i chóry cygańskie, zaprosił 
z Tambowa sporo oficerów z garni- 
zonu kawalerzystów. Po jednym balu 
nastąpił drugi, trzeci i dziesiąty, 
wszystkich ogarnął istny szał zabawy. 
Dzień i noc trwały tańce, cygańskie 
chóry i orkiestry, muzyka, libacje, or- 
gje... Po przetańczonej nocy, już z ra- 
na pędzono w kńieje ma polowania, 
lub kuligiem wraz z orkiestrą, cyga- 

nami i baletnicami. 
Leśniczówki zamieniły się w do- 

my zajezdne, tańczono przygodnie po 
wszystkich izbach gajówek, po przy- 
drożnych stodołach, schronach, po- 
lany leśne po udeptaniu śniegu sta- 
wały się doskonałą salą balową choc 
bez woskowej posadzki. Trójki leciały 
na wyścigi, drobne nóżki rysaków 

  

  

Drukarnia „ZNICZ%, Wipe Ažign, tel 3-40. 
УОО ТЕрч 

  

  

JJ 

JEGO EKSCELEŃCJA SUBJEKT 
ekranu: Eugenjusz Bodo, Ina Benita, Konrad Tom. Przebojowe piosenki z filmu „J E. SUBJEKT* będą na 

ustach całego Wilna. Film ten każdy musi zobaczyć! NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

IE | Or. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 

ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

DO WYNAJĘCIA 

mieszkanie 
5—6 pokoi ze wszelkiemi | w 

wygodami 
ulica Piwna Nr. 6 

SPRZEDAM 
dom murowany 
Wiwulskiego 29 

  

W rol. głównych 
koryfeusze polsk. 

Młoda. 
panienka poszukuje pracy 

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

EN 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas gimnaz* 

  

  

„Akuszerka 

Маг LakneróWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

P. Nr. 69, 

  

Abiturjent 
gimn J. Słowackiego 

poszukuje korepetycji 
na dogodnych warunkach 
Zgłoszenie do redakcji 
Kurjera Wileńskiego pod 

literę „B“, 

  

  

    
migały w przestworzach niecąc wo- 

koło srebrzystą kurzawicę... Ze świ- 
stem, gwizdem, śmiechem i hałasem, 

przy dźwiękach muzyki zjeżdżano do 

pałacu, wioząc często trofea myśliw- 
skie. Pałac żarzył się od świateł sto- 

ly uginały się od wykwintnych dań, 

piwnice wyrzucały ze swych lochów 
omszałe butelki, szampan lał się stru- 
mieniem. Każdy tulił i ściskał swą 
bogdankę, orgja przenosiła się do 

bocznych buduarów i gabinetów, —- 
nawet gościnnych pokoi, w łazienkacii 
baletnice kąpały się w szampanie, 
rang sala balowa była jednem wiel- 
kiem pobojowiskiem, w pokojach na 
puszystych dywanach leżeli pokotem 
oficerowie w błyszczących mundu- 
rach i półnagie ciała młodych kobiet! 
Szał ogarnął cały pałac nie wyłączając 
i ich służebnych. Wszyscy starali się 
za wszelką cenę użyć życia, stracić 
pamięć swej egzystencji, spoić kobietę 
i uczynić z nie powolne narzędzie 

swej namiętności, zapomnieć o ju- 
- trze... tak jakby czuli, że koścista rę 
ka kreśli już na ścianie prorocze 

„Mane, Tekel, Fares“. 
».W górnych pokojach porucznik 

Nori snuł tymczasem pajęczą sieć in. 

trygi, którą zdołał już omotač Nata- 
szę. Tło było odpowiednie. Dziewczy- 
na rozogniona tem, co widziała, ma- 
pastowana przez młodych kryła się u 

  

  

   

Szyję 
i KRAWIECZYZNĘ 

dobrze i umiejętnie. Mo- 
gę wyjechać. Zgłoszenia 
do Admin. „Kurjera W.“ 

dla A, K. 

Poszukuję 
pracy biurowej 

(mogę ua 
dziannie) posiadam prak- 
tykę pisania na maszynie 
Oferty w Adm. „Kurjare 
Wil'“ pod „Maszynistka“ 

  

j ze wszystkich przed 
miotów.Specjalność male“ 
matyka, fizyką, jęz. pok 
ski. Łaskawe zgłoszenia de 
administracji „Kur. Wil. 
pod b. nauczyciel. 

RADJO! 
Wyrabiam iinstaluję 8108- 
niki do aparatów krysz- 
tałkowych bez lamp. Za. 

odbiór czysty i wyrażny 

gwarantuję. Ceny kon- 
kurencyjne. 

WŁ. ŻYLIŃSKI 
Ludwisarka 9, m. 6. 

po domach 
BIELIZNĘ 

parę godzin   
tego, który był jej miły i inny niż 
wszyscy. Nori brał udział w zaba: 
wach, lecz umiał zachować umiar i 
z niesmakiem często wycofywał się 

do swych apartamentów, Pamiętając 
o celu swego przybycia, wciągał Na- 
taszę w długie rozmowy i w barw- 
nych słowach kreślił jej urok życia 
na wschodzie, piękność tego kraju 
jak z baśni Szecheradzy, opowiadał 
o bogactwach, przepychu i szczęśli- 
wym losie pięknych kobiet, o leni- 
wem, beztroskiem życiu w haremach, 

a madewszystko podniecał jej pło” 
chość chęcią zdobycia łatwą  drog% 
wszelkich skarbów, złota i brylantów: 
Wspominał też, że Turcy namiętnie 
lubią blondynki, których tak mało * 
ich kraju, — i że błondynki tam rob'% 
wielkie furory. są rzadkością stąd P9” 
szukiwane i rozchwytywane. Jak 49 
mon kusiciel uwikłał umysł dziewcz?” 
ny, tem łatwiej, że serce jej bilo 20747 
silniejszym rytmem w miarę JeBO 

pięknych słów. Natasza coraz częściej 
i tkliwie wpatrywała się w jego STY 
oczy, — on sam był dla niej tyma 74“ 
czarowanym światem. Czuł to r 
sumienie broniło wypowiedzieć 0$ w 

niego słowa „jedź ze mią* — а1е 801 
/g ia. ż uż wracać, — 

wspomniał, że pora mu już = 
dziewczyna sama zgłosiła ochotę wy” 
jazdu. 

  

(D. c. n.) 
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