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Nadprodukcja inteligencji. 
Gzasy w których żyjemy 5а Chyba 

najbardziej paradoksalne z tych, jakie 
kiedykolwiek były. Bo tak: z jednej 
strony rozwój higjeny i dbałość o nie- 
mowlęta... a jednocześnie wzrost nę 
dzy i niemożliwości'wyżywienia tych- 
że niemowląt. 

Otwarte wszystkie drogi do zdoby- 
cią wykształcenia, wyższego stanowi- 
ska socjalnego, szkolnictwo, powsze- 
chne nauczanie, wszechnice, fakulte 
ty... tylko wybieraj... a jednocześnie 
ze ścianami szkołnemi wznosi się co- 
raz wyższy, coraz bardziej beznadziej- 

ny mur: przed którym stają absolwen- 

ci dobiegłszy tej mety często bez tchu, 
wyczerpawszy własne siły i zasoby 

finansowe rodziny. 

W Polsce tego roku zmniejszyła 
się liczba wstępujących na wyższe 

uczelnie. Podniesiona opłata, ostrzej- 

sze egzaminy wstępne, sprawiły swo- 

je, ale nie rozwiązały zagadnienia, co 
kończący mają robić ze swą wiedzą? 
W całym świecie jest nie o wiele le- 
piej we Francji budują wspaniałe pa-* 
łace dla studentów, Cites Uniwersi- 
taires, ale liczba uczących się wzrasta 
niepokojąco. Od 1920 r. podskoczyła 
z 40 na 66 tysięcy w roku bieżący; 
w Hiszpanji mówi sam minister 0Ś- 

wiaty o powstrzymaniu pędu do nau- 
kil... W Niemczech groźba nadpro- 

* dukcji inteligencji staje się z dnia na 
dzień bardziej palącą sprawą. W Poi- 
sce, (podajemy te dane zaczerpnięte 
z artykułu Tyg. Ilustr. Nr. 43), było 
w roku 1931-32 50 tys. młodzieży w 
wyższych zakładach. Liczba absol- 
wentów wzrasta: w roku 1927 było 

ich 3.086, w 1931 doszło do 4.951. a 
obecnie doszło do 5 tysięcy. 

W r. 1931 zaledwie 24 tys. znalaz- 
ło pracę zarobkową ma 30 przeszło 
tysięcy, a reszta nie znalazła posad. 
ni zarobku. Najgorzej przedstawia się 
udział młodzieży 'w przemyśle; w roku 
1929 znajdowało tam pracę przeszła 
70 tys. osób, dziś zaledwie 9 tys. 
ukończonych specjalistów. 

    › 

Młodzież nasza dusi się literalnie 
w ciasnym obrębie odrodzonej Ojezy 
zny, gdyż czasy nastały takie, że każ 
dy kraj odgradza się od drugiego mu- 
rami i zakazami, nie dlatego by chle- 
ba nie starczyło dla wszystkich, albo 
pracy, ale nie starczy złota dla nie- 
masyconych paszcz różnych molochów 
świalta, tych, którzy wolą wyrzucać 
do morza i palić żywność niż rozdzie- 
lić ją lub choćby sprzedać po cenie: 
która się im nie kałkułuje. Naród pol- 
ski wzrasta i zaczyna się dławić w 
swych granicach. Elkspansja do Ame- 
ryki zmniejszyłą się znacznie. Do Sta- 

nów Zjednoczonych nie bardzo pusz 

czają i dolary nie leżą tam, jak daw- 

niej, na bruku. Na południe, do kar- 

czowania lasów dziewiczych puszcz 

i wojowania z kabylami, nie każdy 
znajdzie w sobie dość energji, a za- 
robki we Francji, to jak wiemy ma- 
lutki upust i tylko dla rolników i gór- 
ników. 

A co robić ze specjalistami, z in- 

    

  

  

żynierami, doktorami, technikami? 
Jest kraj, który jeszcze potrzebuje 

speców... Związek Sowiecki. Tam 

odpływa ze wszystkich krajów Euro: 

py wykwalifikowany element, które- 

go nowy porządek rzeczy w Rosji po 
trzebuje, tam zgrabiają kokosy Ame- 

rykanie, żyjąc zupełnie po burżujsku 
w kraju triumfującego komunizmu. 

Tam też zwracają się tęskne prag- 
nienia bezrobotnej inteligencji, która 
by mogła narówni z ludźmi innych 

narodowości zdobywać kawałek-chle 

ba, o który w Ojczyźnie trudno. Mło- 
dzież ciągnie tam ciekawość zbadania 

zbliska problemu, o którym wciąż tak 

sprzeczne dochodzą wieści, Rozmach 
ą być specyficzne ce- 
szej. Tak, ależ i kraje 

europejskie: rządzące się zupełnie in- 
nemi zasadami, cechuje ta sama syłua 

cja. Rozmach w technice, awiatyce, 
sportach, wyczyny efektowne, wSspa- 

ao a obok mędza i bezrobocie wzra- 
s'ające co dnia, przybierające potwot- 
ne rozmiary. Tylko że tamto się dzie 
je w bardzo rozległej skali i pod że- 
laznym systemem, a w reszcie świata 

w zakreślonej swobodami parlamen- 
tarnemi przestrzeni. Ale głód jest gło- 
dem. 

Idąc dalej,-z wyższych uczelni 
zstąpimy do zagonów wiejskich. Tam 

także dzieją się dramaty zacieśnienia, 
stłoczenia istot ludzkich, nie mogą- 

cych się już pomieścić w: danej cha- 

cie na małym kawałku ziemi. Roz: 

drabniane dziedzictwa chłopskie jak- 

    

    

    

  

że 'często są przypieczętowane krwią 
członków rodziny, która się pogodzić 
nie może na głodowej porcji tej ziemi, 
mającej ich wyżywić. Więc pcha się 
synów do wyższych zakładów żeby 
się dopchali na wyższe stanowiska. 
Kosztem głodującej rodziny, kosztem 
niedojadania tej nadziei rodzinnej 
„pana studenta", żyjącego często .w 
mieście w taki sposób, że gruźlica 
idzie z mim w parze i dogania go prę- 
dzej niż* on zdobędzie dyplom, wresz- 
cie otrzyma go. I co%I nie ma co z nim 
zrobić. Gdzie ma wracać? Do chaty 
rodzinnej nawóz przewracać? Wyko- 
lejony, bezrobotny inteligent... Gzy 
może być coś straszniejszego? 

  

Państwa i narody tak dumne ze 
swych postępów technicznych: ze swej 
dostępnej i obowiązującej oświaty, 
stoją teraz wobec problemu пайрго- 
dukcji i jak ów Zauberlerling (uczeń 
czarnoksiężnika). który nie umiał za- 
trzymać wody..bo zapomniał zaklęcia, 
widzą zalewającyv wszystko potok żąd 
nych swego miejsca ma Świecie ludz:. 
A łych miejsc do jakich ich przygo- 
towują niema. Kosztem wielu ofias 
przeprowadza się młodzież od klas 
najniższych, do skończenia uniwersy- 
tetu a gdy skończyli... Stop. Niema 

dalej drogi i wiadomo zgóry, że nie 
wszyscy kończący dostaną posady, że 
coraz mniej będzie takich szezęśliw- 
ców. 

Z wszystkich dziedzin życia, zgęsz- 
czonych nadmiarem ludzi pchających 
się do różnych przepełnionych zawo- 
dów, może jeszcze najmnie mimo 
rozdrabiania -"ospodarstw rolnych, 

najmniej przepełniony jest warsztat 

pracy na ziemi. Rolnictwo: podniesie- 
nie gospodarstwa do stopnia wyższej 
wydajności *' propaganda pracy na 
roli, odciąganie dzieci wsi od miarżu 
doktoratu i pańskości w miejskiem 
ubraniu, to, jeśli nie zaradzi złemu, 
może jednak zażegnać niejedną tra- 
sedję rodzinną, ocalić niejedno mar 
nujące się dziś życia młodego inteli- 

genta. „Frontem do wsi*, powiedzia- 
noby w Sowietach. 

Już niektóre zaradniejsze jednost- 
ki rezygnują z głodomorstwa miasto- 
wego i zgadzają się na warunki wiej- 
skie. Np. młodzi doktorzy. Czasami 
osiada taki desperat w jakiemš ma- 
łem miasteczku i żyje bez kina, teat- 
ru, kawiamni... nudno, ale nie głodno, 

bo jak nie pieniądze, to mu baba choć 
kurę jako honorarjum przyniesie. 

Miraż miasta powinien zbłlednąć 
w oczach tych, co w niem teraz nis:- 

czą siły potrzebne na wsi, 
Hel. Romer. 

      

   

      

  

key mity we Frani zakończy. 
-_ Skład nowego gabinetu. 

PARYŻ. (Pat.) Albert Sarraut usta: 
lił następujący ostateczny skład swe- 
go gabinetu: 2 

Stanowisko premjera i tekę mary: 
narki objął ALBERT SARRAUT, 

wicepremjer i minister sprawied- 
liwości — DALIMIER, 3 : 

Sprawy wewn.—CHAUTEMPS, 
Sprawy zagranieznc—PAUL-BON= 

COUR, ‚ 
wojna — DALADIER, 
finanse — BONNET, 

*- budżet — GARDEY, 
rolnietwo — QUEILLE, 
handel — LAURENT-EYNAC, 
poczta i tdlegraf — MYSTLE. 
roboty publiczne — PAGANON, 
praca — FROT, 
ošwiata — DE MONZIE, 
kolonje — PIETRI, 
lotnictwo —- COT, 
marynarka handlowa — STERN, 
pensje — DUCOS, 
zdrowie — LISBONNE. 

  

Oblicze polityczne rządu Sarraut'a. 
PARYŻ. (Ра!.) W skład nowego 

rządu Sarraut, uwzględniając i pod- 
sekretarzy stanu wchodzi 4-ch człon: 
ków lewicy demokratycznej senatu. 
(Są to ministrowie Sarraut, Gardey, 
i Lisbonne) jeden senator nienależący 
do żadnej grunv (minister Paul-Bon- 
cour), 12 deputowanych radykalnych 
m. i. ministrowie Dalimier, Chau- 
temps, Bonnet, Daladier, Queille, Pa- 

ganon, Cot, Mystler. Ducos, dwóch 
deputowanych republikanów socjal- 
nych, wśród nich minister de. Monzie, 
dwóch deputowanych lewicy radykal- 
nej, wśród nich minister Laurent- 
Eynac, jeden republikanin lewicowy 
(mimister Pietri), jeden deputowany 

* niezależny lewicowićc i dwóch depu- 
towanych nienależących dg żadnego 
stronnictwa, są to Frot i Stern. 

Pierwszy skład Akademji Literatury. | 
WARSZAWA. (Pat). W dniu dzi- 

siejszym tymczasowe prezydjum Pol 
skiej Akademji Literatury w osobach 
prezesa  Sieroszewskiego, Kaden - 
Bandrowskiego i Staffa przedstawiło 
premjerowi Jędrzejewiczowi ostatecz 
ną listę członków  Akademji, którą 
premjer, po uzyskaniu pewnych wy- 
jaśnień, zatwierdził. W ten sposób 
pierwszy skład Akademji Literatury 
będzie_następujący: 

Wchodzą do niej 2 przedstawicie- 
le liryki Staff i Leśman. 

2 autorzy dramatyczni: 
rówski i Szaniawski; 

6 przedstawicieli prozy literackiej. 

Rostwo- 

Sieroszewski, Berent, Nałkowska, Ch» 
ynowski, Kaden - Bandrowski Prze- 
smycki; 

2 przedstawiciele krytyki literac- 
kiej: Irzykowski, Boy - Żeleński; 

1 przedstawiciel prozy publicy- 
stycznej: Rzymowski; 

1 historyk: literatury: prof. Kleiner 
i 1 filolog: prof. Zieliński, 

W najbl ch dniach: odbędzie 
się zamknięte posiedzenie członków 
Akademji, na którem obrane zostanie 
rzeczywiste prezydjum. Uroczysta |- 
nauguracja Akademji odbędzie się pu 
blicznie w Końcu pierwszego tygodnia 
listopada. 

  

Przyśpieszenie zebrania prezydjum 
„Konferencji Rozbrojeniowej. 

GENEWA. (Pat). W piątek wieczo 
rem został ogłoszony komunikat na- 
stępujący: : 

Przestudjowawszy  sugestje, uczynione 
wczoraj na posiedzeniu prezydjum, wedie 
których mogłoby być pożyteczne zwołanie 

prezydjum przed 9 listopada, przewodniczący 
kenferencji rozbrojeniowej przewiduje, że 
prezydium mogłoby odbyć posiedzenie w dn. 
2 listopada, Jeśli się nie spotką to z bardzo 

żywemi cbjekcjami, odbycie posiedzenia w 
-tej dacie jest wysoce prawdopodobne. Prze 
wodniczący odczuwa pozatem silnie potrze 

bę przeprowadzenia przed zebraniem prezyd 
jum pewnych prae przygotowawczych i ba 
da, jakie Środki mogłyby być w tym celu 
powzięte. Jest „możliwe, że będą poczynione 
zarządzenia dla odbycia rozmów w dniu 2 
listopada. 

Ogłoszenie tego komunikatu, zwia 
stu jącego przyśpieszenie zebrania pre- 

zydjum konferencji, bvło niespodzian 
ką. Jest to, jak się zdaje, rezultat za- 
biegów delegata Stanów  Zjednoczo- 

nych Normana Davisa. 

  

Przed wyborami do Reichstagu. 
10 czołowych kandydatów |edynej listy. 

BERLIN. (Pat). We wszystkich о- 
kręgach wyborczych Rzeszy Z8łoszo- 
na została dziś oficjalna lista partji na 
rodowo - socjalistycznej, obejmująca 
10 nazwisk kandydatów: i) kanclerz 
HITLER, 2) zastępca jego na stanowi 

rzywódcy partji narodowo - soc 
j cznej FIESS, 3) Minister spraw 
wewnętrznych dr. FRICK, 4) premjer 

pruski gen. GOERING, 5) minister pro 
pagandy GOEBBELS, 6) szef sztabn 
szturmówek ROEHM, 7) minister wy 

żywienia DARRE, 8) minister pracy 
SELDTE, 9) wicekamclerz PAPEN, 
10) były minister połączonych resoc- 

tów gospodarczych HUGENBERG. 
BOREM GIESESĄ 

        

Kompletna lista obejmować ma 
około 600 nazwisk, w tem wszystkich 

dotychczasowych posłów narodowo - 
socjalistycznych. Obok nich wejść ma 
ją niektórzy reprezentanci dawnych 
stronnictw niemiecko - nardowego i 
centrowego. 

„Local Anzeiger“ donosi, że bezpo 
średnio po rozwiązeniu Reichstagu Hit 
ler zwrócił się do Hugenberga z za- 

liemcy wycoiują skargi 
BERLIN. (Pat). Biuro Wolffa ko- 

munikuje urzędowo: Rząd Rzeszy pe 
lecił w zwiąsku z wystąpieniem Nie- 

stłumienie powstania w Siamie. 

       Е M 

  

KRÓL SJAMU PRAJADHIPOK. 

SINGAPORE, (PAT). — Z Bangkoku do 
noszą, że dowódca powstańców książę Bova- 
rudey 6puścił terytorjum Sjamu. Powstanie 
zestało ostatecznie stłumione. 

—o(:)0— 

Kronika  telegraficzna. 
— Zmarł nagle reklor i założyciel wyższej 

uczelni religijnej żyd: iej w Lublinie, na 
czelny rąbini lubelski, były poseł na Sejm 
oraz prezes związku ortodoksów Rzeczypos- 
politej, Majer Szapiro. 

   

    

— „Wesele* w Anglji. Na uniwersytecie 
Yale w New — Hawen wystawiono wczoraj 
„Wesele“ Wyspiań go. Sztukę odegrali 
studenci. — Przedstawienie powtórzone -bę 
dzie również w Nowym Yorku. 

  

— Koncert Kiepury odbył się w Paryżu 
w sali Pleyela, wypełnionej publicznością do 
ostatniego miejsca. Artysta: śpiewał głównie 
arje operowe, m. in. i z „Hałki”. 

pytaniem, ezy chce kandydować na 
jednem z czołowych miejsc jednolitej 
listy marodowo - socjalistycznej, za- 
chowując zupełną niezależność poli- 
tycžną. 

Hugenberg wyraził szczególne 
zadowolenie, że rząd Rzeszy zdecydo 

wał się wystąpić z Ligi Narodów, pod 
kreślając, że wobec konieczności jed 
nolitego frontu "mandat przyjmuje. 

Z Trybunału Haskiego. 
miee z Rady Ligi Narodów zawiado- 
mić Stały Międzynarodowy Trybunał 
Sprawiedliwości w Hadze, że nie za- 

mierza dalej pedtrzymywać skarg, 
wniesionych do Trybunału. 

Chodzi tu o dwie znane skargi. 
wniesione przez Niemey jako członka 
Rady Ligi przeciwko Polsce, — w 
sprawie stosowania w Polsce reformy 
rolnej do mniejszości niemieckiej oraz 
w sprawie dóbr księcia Pszezyńskiego. 

    

ALBERT SARRAUT 

mowy szef rządu Francji. 

"Zadowolenie opinii 
francuskiej. 

PARYŻ. (Pat.) Nowy rząd, w któ- 
rym znajdują się najwybitniejsi człon 
kowie gabinetu Daladier, opinja pu- 
bliczna przyjęła bardzo przychylnie, 
zwłaszcza $dy się uwzględni okolicz- 
ności obecne, wymagające zwrócenia 
największej uwagi na sprawy zewnę- 
trzne i budżetowe. Opinja widzi w 

- Albercie Sarraut człowieka, który po- 
siada w jak największym stopniu 
kwalifikacje do rozwiązania przesile- 
nia i doprowadzenia dzieła odbudowy 
do końca. Obecność w rządzie mini-- 
stra Paul-Boncoura zadowoliła tych, 
którzy pragną ciągłości polityki za- 
granicznej. Udział ministra Bonneta 
uspokoił tych, którzy troszczą się © 
sytuację finansową i trwałość franka. 
Interesujące jest stanowisko socjali- 
stów, którzy odegrali tak doniosłą ro- 
le w ostatnich debatach generalmych. 

Stanowisku temu daje wyraz w 
dzisiejszym „Le Populaire* przy- 
wódca partji Leon Blum. Z wywodów 
jego przebija obawa, by socjaliści nie 
zostali zepchinięci do roli opozycji - 
jeżeli zachowywać się będą tak ni>- 
ustępliwie, jak w przeszłości. Obawa 
ta jest tem więcej uzasadniona, że w 
łonie partji nastąpił rozłam i gabinet 

opiera się na radykałach. Grupa soc 
Jalistyczna — pisze Blum nie upra 
wia systematycznej opozycji. 

Zamierzenia finansowe. 
PARYŻ. (Pat). „Le Journal* przy 

puszcza, że nowy premjer Sarraut nie 
będzie się starał o natychmiastowe zró 
wnoważenie budżetu, lecz narazie za- 
dowoli się wpływami z dobrze zorga- 
nizowanej akcji przeciw nadużyciora 
podatkowym i zasadniczej reorgani- 
zacji. Rząd spodziewa się, że osiągnie 
wyniki przez akcję obliczoną na dłuż 
szą metę, a w szczególności przez oży 
wienie życia ekonomicznego nasku- 
tek podatkowych ulg. 

Deklaracja nastąpi 3 listopada 
PARYŻ. (Pat). Urzędowo komunikują; że 

deklaracja nowego rządu odczytana zostanie 
w Izbie Deputowanych 3 listopada. W dniu 
dzisiejszym zgłoszono w pałacu Bourbońskim 
szereg interpelacyj, między innemi w sprawie 
wystąpienia „Niemiec z Ligi Narodów oraz 

  

  

   

  

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

SWIAT w SZKOLE 
4 (pamiętnik nauczycielki) 
|oKsiążka ta wyszła już z-druk. abaz* 

i jest do nabycia w księgarniach wil. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50.     

Echa aresztowania angielskiego dziennikarza. 
Odpowiedź Niemiec na protest — Wystąpienie min. Simona 

LONDYN, (PAT). — W związku z aresz 
towanięm w Monachjum korespondenta — 
„Daily Telegraph Pantera, którego władze 
niemieckie trzymały przez trzy dni w więzie 
niu bez podania powodów aresztowania, nie 
dopuszezając do niego nawet agielskiego kon 
sula, Auswaertiges Amt dzisiaj dopiero odpo 
wiedział na protest ambasady angielskiej, po 
dająe jako powód sresztowania że Panterowi 
zarzuca się szpiegostwo. Rząd niemiecki za 
wiademił równocześ! że przeciwko Panie 
rowi wytoczono w Sądzie Rzeszy w Lipsku 
oskarżenie z art. 82 niemieckiego kodeksu 
karnego, który dotyczy zdrady tajemnie woj 
skowych i przewiduje minimalną karę dwóch 

  

lat. Łącznie z Panterem oskarżeny jest e 
współudział i <ziennikarz niemiecki Aker 
mann. 

W związku ze sprawą Pantera angielski 
minister spraw zagranicznych Simon zawez 
wał w piątek po południu do siebie ambasa 
dora niemieckiego i w bardzo stanowczej 
formie zwrócił jego uwagę na niedopuszezal 
nóść metod, jakie władze niemieckie zasźoso 
wały przy aresztowaniu Panłiera. Simon miał 
świadczyć, że rząd angielski nie dopuści de 
skazania w Niemczech ebywateła i dzienni- 
karza brytyjskiego, © ile przestępczy tha 
rakter jego akcji nie będzie całkowicie i bez 
stronnie dowiedziony. 

  

Z Łotwy. 
WYDANIE POSŁÓW KOMUNI- 

"STYCZNYCH. 
RYGA (Pat) Komisja sejmowa do spraw 

poselskich pod przewodnictwem posła frakcji 
polskiej Wierzbickiego rozpatrzyła wniosek 
sędziego śłedczego do:spraw szczególnej wagi 
dotyczący wydania sądom wszystkich posłów 
frakcji komunistycznej w liczbie 7, oskarżo 
nych o antypaństwową działalność. Komisja 
sejmowa przychyliła się do wniesku sędzie 

   

  

- go śledcz. i zezwoliła na wszczęcie dochodze 
nia oraz zastosowanie jako środka prewen 
cyjnego aresztu bezwzględnego w stosunku 
do wszystków 7. posłów komunistycznych. 

PRZESUNIĘCIA W ARMJI. 

RYGA. (Pat). Prezydent państwa wydał 
rozkaz do armji, na moc- którego dokonanog 
szeregu ważnych przesunięć na najwyższych 

stanowiskach armji łotewskiej, Dotychczas 
wy dowódca dywizji zemgalskie“ stacjonowa 
nej w Dyneburgu, gen Dankers został miano 
wany dowódcą dywizji kurzemskiej, stacjono 
wanej w Libawie. Dotychczasowy dyrektor 
wyższych kursów oficerskich gen. Banger. 
skis został mianowany dowódcą dywizii zem 
galskiej. Dowódca dywizji letgałskiej Berkis 
został oddany do dvspozycji głównodowodzą 
cego. Niektóre "isma podają że: w. najbliż. 
szym czasie należy się spodziewać dalszvch 
przesunięć. Wymieniają gen. Berkisa jako 
desygnowanego na stanowisko głównodowo 
dzącego armją. Szefem sztabu głównego ma 

zostać gen. Hartmanis. 

PRZEDŁUŻENIE TRAKTATU 
HANDLOWEGO Z LITWĄ. 

RYGA (Pat). Donoszą z Kowna: Litewskie 
ministerstwo spraw zagranicznych rozpatrzy 
ło wniosek rzedu łotewskiego, dotyczący prze 
dłużenia terminu obowiązującego obecnie trak 
tatu handlowego do 1 stycznia 1934 r. Dotych 
czasowy łotewsko _ litewski traktat handło 
wy obowiązywał do 1 listopada. Przedłuże 
nie to okazało się konieczne ze wzlędu na 
niepowodzenie rokowań handłowych, które 
przed kilku tygdniami toczvły się w Rydze. 

| ii i 

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

dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
27 bm. posła polskiego w Madrycie 
Perłowskiego. 

Titulescu o podróży po 
Bałkanach. 

BIAŁOGRÓD, (Pat), Rumuński 
minister spraw zagranicznych Titules 
cu przyjął przedstawicieli prasy, któ- 
rym oświadczył że z swej podróży po 
Bałkanach wyniósł jaknajlepsze wra 
żenie. Minister stwierdził jaknajzupeł 
niejszą zgodność wysiłków Polski i 
Małej Ententy, zmierzających do u- 
trzymania pokoju. Organizacja trwałe 
go pokoju i ładu na Bałkanach intere 
suje w najwyższym stopniu Małą En- 

tentę. 

Nowy poseł W. Brytanii 
w Z. S. R. R. 

MOSKWA, (Pat). W dniu 27 bm. 
przybył do Moskwy nowy ambasador 
Wielkiej Brytanji w ZSRR. lord Chil- 

ston. 

    

  

Krwawe manifestacje 
Arabów w Jaffie. 

LONDYN, (PAT). — Podezas maniiesta- 
cyj arabskich w Jaffie doszło do starć z pe 
lieją. Wielu manifestantów zostało zabitych 
lub rannych. Chociaż zamieszki trwają w 
dalszym ciągu w niektórych częściach mią. 
sta, naegół jednak biorąe władze w zupełne 
ści opanowały sytuację. 

Stracenie przestępców. 
POZNAŃ, (PAT). — Donoszą z Gniezna, 

że p. Prezydent Rzeczypospolitej nie skorzy 
stał z prawa łaski w stosunku do Linki i Ra 
dzimskiego, skazanych na karę Śmierci .za 
zamordowanie relnika Wróczyńskiego. Wo. 
bec /ego wyrok został wykonany w piątek 
rano. A, 

STANISŁAWÓW, — W dniu 27 bm. wy 
konany został w Stanisławowie wyrok śmier 
ci na Izydorze Lewiekim, skazanym przez 

sąd doraźny za usiłowanie zabójstwa poste 
runkowego P. P. Dominika z Tłumacza. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
    

     

WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Lon- 
dyn 28,13 — 7 — 27,99. Nowy York czek 
5,94 — 5,97 — 1, kabel 5,96 — 5,99 — 5,93 
Paryż 34,88 — 34.97 — 34,79. Szwajcarja 
172,60 — 173,03 — 172,17, Berlin w obrotach 
nieof. 212,60. 

DOLARY 5,99 — 6,00, dolary złote 9,01 - - 
9,09 i pół. 

RUBLE 4,72 — 4,73. 
Kurs orjeniacyjny funta: 28,25. 

Giatda zbožowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie. 

z dn. 27. bm. za 100 kg. parytet Wilno. 
Ceny tranzakcyjne: Żyto I stamd. 16,15 — 

16,25. Jęczniień na kaszę zbierany 16. Owies 
zadeszczony 12,50 — 13. Mąka pszenna 4/0 
A luks. 34,76, żytnia 55 proc. 25,25 — 26, 
żytnia 65 pr 21,50 — 22, sitkowa 17, raza 
wa 17 — 18. Kasza grycz. 1/1 palona 40, — 

Ceny orjentacyjne: Żyto II stand. 15 -— 
15,50. Pszenica zbierana 20 — 21. Owies st. 

deszczony 15,50 — 16 (brak podaży). — 
Mąka pszenna 4/0 A luks. 34,75 — 38,12 i 
pół, żytnia razowa szatrow. 18,75 — 19. — 

Za 1000 kg. f-co st. zaladow.: 
LEN: — Len trzepany Wołożyn 1169,10 — 

1212,40, Druja 995,90 — 1039,20, Trabv 
1212,40 — 1255,75. iKądziel horodziejska 
1039.20 — 1082,50. Targaniec (asort. 70/30) 
736,10 — 779,40. 
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KURIER 

LOTNICTWO SOWIECKIE. 
Jak donosi prasa, wkrótce przelo 

cieć ma nad Warszawą 70 samolotów 
sowieckich, kierując się via Wiedeń 
4 Bazylea na Paryż. Byłaby to rewizy- 
ta w stosunku do francuskiego mini- 
stra lotnictwa p. Pierre Cot'a, który, 
ak wiadomo, bawił niedawno w Mo- 
skwie. Część olbrzymiej eskadry so- 
świeckiej w ilości 32 samolotów ma 
przytem lecieć do Warszawy poprzez 
Smoleńsk, Mińsk i Wilno. 

Z okazji tej pierwszej w swoim 
rodzaju — jeżeli chodzi o ZSRR — 
imponującej imprezv lotniczej, po- 
święcić tu chcemy słów parę współ- 
czesnemu lotnictwu sowieckiemu. 

LOTNICTWO CYWILNE. 
Nagpierw więc lotnictwo cywilne. 

*Poczyniło ono, w latach ostatnich po- 
stępy wprost zadziwiające. W: sowie- 
tach powstał notężny przemysł lotni- 
czy, produkujący tysiące samolotów 
i motorów. Liczba wyszkolonych pi 
fotów, mechaników, inżynierów i tech 
ników wyraża się też w tysiącach. 
Jeszcze przed czterema—pięciu laty 
gowieckie lotnictwo cywilne składało 
się niemal wyłącznie z aparatów typu 
Junkersa. Obecnie Junkersy zostały 
zastąpione przez aparaty własnej pro- 
dukcji sowieckiej. Aparaty te produ 
skuje się całemi serjami, jak: ARP 9, 
Stal 2, K—5 i t. d. Sowieckie linje po- 
wietrzne przechodzą obecnie ponad 
$yberyjskiemi tundrami i tajgami, po 
nad pustyniami Azji centralnej i ska- 
listemi wzgórzami Kaukazu. 

Poniższa tabelka najwymowniej 
świadczy o rozwoju lotnictwa cywil- 
mego w ZSRR w ciągu ostatnich lat 
9-<iu. Tabelka ta modaje długość linji 
powietrznej w Sowietach w. poszcze- 
gólnych latach: 

е Rok 
\ 1923 

1924 
1925 

Ё 1926 
! 1927 
? 1928 

1929 
1930 

    

klm. 
1.666 
5.248 
5.250 
6.660 
7.818 

11.442 
17.542 
29.281 

1931 30.474 
1932 42.000 

W końcu 1933 r. cyfra ostatnia 

wzrośnie do 50.000 klm. 

W r. 1928 samoloty przetranspo"- 
towały 7 tysięcy osób, zaś w r. 1932—- 
28 tysięcy osób. Znaczne postępy wy- 
kazuje również używanie samolotów 
"w rolnictwie i w leśnictwie. Rola sa- 
molotów w tych dwóch dziedzinach 
gospodarki krajowe polega na walce 
'ze szkodliwem robactwem na zasie- 
wach przy pomocy samolotów, na pa- 
trolowaniu lasów i t. d. Tak np., jeżeli 
chodzi o pątrolowanie lasów, lotnicy 
odkryli dzięki temu nowoczesnemu 
sposobowi przeszło 100 pożarów, któ- 
re natychmiast zlokalizowano. 

STEROWCE. 
Ostatnio zajęto się w Sowietach 

konstruowaniem sterowców, które ze 
względu ma olbrzymie przestrzenie 
Rosji Europejskiej i Azjatyckiej ode- 
grają wybitną rolę: jako środki tran- 
sportowe i łcznościowe. Sterowce u- 
możliwią odbywanie bez przesiadania 
'podróży Moskwa—-Taszkient w ciągu 
20 godzin oraz Moskwa—Władywo - 
stok w ciągu 3 i pół dni. Od r. 1930 
zbudowano już w Sowietach 5 sterow- 
ców. Ostatnio opuścił hale montarzo- 
we sterowiec W-5. Nowe sterowce są 
już montowane. Każdy z nich ma ob. 
jętość 18.500 metrów sześciennych. 

LOTNICTWO WOJSKOWE. 
Jak widzimy, cywilne lotnietwo so- 

wieckie osiągnęło w ciągu lat 10-ciu 
wyniki zadziwiające. 

A teraz łotnictwo wojskowe. Po- 
święca mu sporo miejsca paryski „Le 
Temps* korzystając z informacyj przy 
wiezionych przez towarzyszących 
francuskiemu ministrowi lotnictwa w 
podróży do Moskwy konstruktorom. 

Już obecnie czerwona armja roz- 
porządza potężnem lotnictwem. Praca 
w kierunku rozbudowy lotnictwa woj 
skowego trwa jednak w dalszym cią 

gu. Liczne linje powietrzne, przecina: 
jące Rosję Sowiecką w różnych kie- 
runkach umożliwiają szybką koncen- 
trację samolotów wojskowych, zapew- 
miając im jednocześnie wielką sku- 

teczność manewrowania. 

KSZTAŁCENIE LOTNIKÓW. 
Specjalną uwagę zwraca się w So- 

wietach na szkolenie kadr lotniczych. 
Istnieją w ZSRR, szkoły wojskowe teo 
retyczne, które dają przyszłym ofice 
rom-lotnikom wiadomości podstawo- 
we. Następnie kandydaci na oficerów 

specjalizują się w osobnych szkołach 
lotniczych na pilotów, obserwatorów, 
bombardjerów i t. d. Ponadto istnieją 
szkoły techniczne, które kształcą ofi- 
cerów-mechaników oraz szkoła służby 
specjalnej. Wreszcie istnieje odrębna 
powietrzna akademja wojskowa. Na- 
1 też wspomnieć o kursach pile- 
tażu, organizowanych dla zwykłych 

żołnierzy. 

TABÓR LOTNICZY. 
Jeżeli chodzi o tabor lotniczy: jesz- 

cze przed kilku laty składał się on z 

miewielu aparatów różnego pochodze 
nia, najczęściej zagranicznego. Obec- 

nie wszystkie obce aparaty zostały za- 

stąpione przez aparaty produkcji kra- 

    

jowej, które pod żadnym względem 
nie ustępują aparatom, najgłośniej- 
szych firm zachodnich. 

Technicy francuscy towarzyszący 
ministrowi Pierre Cot'owi w podróży 
do ZSRR, stwierdzili naocznie olbrzy- 
mie postępy wojskowego lotnictwa 
sowieckiego, Oglądali więc setki s3- 
molotów wywiadowczych, myśliw - 
skich i bombardujących. O konstruk- 
cji mieszanej lub całkiem metalowej. 
Samoloty myśliwkie jedno lub dwu- 
osobowe zaopatrzone są w krajowe” 
motory i kompresory. Samoloty bom- 
bardujące działać mogą w promieniu 
1.200 klm. od swych baz i zrzucać na 
przeciwnika do 1 tys. kg. bomb. Chlu- 
bę lotnictwa sowieckiego stanowi 0l- 
brzymi samolot „Maksim Gorkij“, 0 
8 motorach i sile 6.400 koni. Samołot 
ten został zbudowany w zakładach 
doświadczalnych moskiewskiego In- 
stytutu Aerodynamicznego. Loty pró- 
bne „Maksima Gorkiego* mają się od- 
być w kwietniu 1934 r. 

Tak się wogóle w zarysach przed- 
stawia sowiecka potęga powietrzna. 
Nie ulega żadnej wątpliwości, że w 
przyszłej wojnie Sowiety stanowić Lę 
dą, jeżeli chodzi o walki powietrzne, 
pierwszorzędną siłę bojową. New 

Proces © podpalenie Reichstagu. 

Poseł Neubauer mówi o niemieckich komunistach. 
BERLIN, (PAT), — Trybunał zebrał się 

dziś na 25 posiedzenie. Uwagę powszechną 
zwrócił fakt, że Łuebbe siedzi dziś w ciem- 

nym wełnianym kitlu, nałożonym na ubranie 

W żym kiźlu miał on być widziany w Reich 

stagu. 
Zeznaje jeden z przywódców narodowo- 

scejalistycznych z Ausłrji Kroyer. Twierdzi 

6n, że podczas pierwszego spotkania towarzy 

szył Terglerówi osobnik, w którym rozpoznał 

van der Luebbego. Świadek zeznaje, że inny 

świadek Karwahne, kiedy dowiedział się o 

pożarze Reichstagu odrazu powiedział, że 

"Torgler musi mieć eoś z tem wspólnego. Świa 

dek był konfrontowany z van der Luebbym 

w prezydjum policji i dopiero potem zaproło 

kułowano jego zeznania. Drugi osobnik miał 

z Torglerem żywo rozmawiać. Jak wiadomo 

Popow wówczas nie umiał po niemiecku. O 

zeznaniach swych Świadek napisał artyku!, 

przedrukowany w prasie austrjackiej w jego 
dzienniku „Arbeitsfront*. 

Na wniosek obrońcy Teieherta 

ten ma być dostarczony sądowi. 

Osk. Dymitrow wskazuje na rozbieżności 

między zeznaniami świadków a aktem os: 

każrenia, zawierającym twierdzenie że świad 

kowie zeznanie swe złożyli dopiero następne 
go dnia rano po pożarze. Świadek twierdzi, 
że to było po północy i dlatego można uwa. 

żać, że to było następnego dnia rano. — 

Dymitrow odpowiada, że pora około godzi 

ny 12 jest necą a nie; rankiem. Na uwagę 

«przewodniezącego co to może mieć za zna 

czenie Dymitrow oświadeza podnieconym gło 
sem: „Jest różniea między zeznaniami skła 
danemi po północy, a, zeznaniami złożonemi 
dopiero nazajutrz rano po odczytaniu dzien 
ników porannych*. — Wywiązuje się utarez 
ka między obrońcą dr. Sackiem a prokurato 

rem Parisiusem na temat terminów poszeze 

gólnych przesłuchiwań. Zdaniem obrońcy Sa 

eka wynika z protokularnych zeznań, że 
świadek nie rozpozanł z całą pewnością vau 

der Luebbego, jak to obeenie twierdzi, 

Wstaje osk. Torgler i pewnym zdecydowa 
nym głosem składa następujące ošwiadeze- 
nie: „Wobec zeznań 3 ostatnich świadków, 
stwierdzam, że nigdy nie szedłem z osk. vau 

-der Luebbym, ani też z osobnikiem tego naz 
wiska, — Zebaczyłem go poraz pierwszy 23 
lutego*. 

Nigdy też nie siedziałem z osobnikiem 
nazwiskiem Popow. Oświadczenie to odpo 
wiąda całkowicie prawdzie. 

Obrońca dr. Sack stawia wniosek wezwa 
nia: 2 byłych służących frakcji socjalno — de 
mekratycznej, jako świadków na  okolier- 
ność, że wyglądem swym podobni są do van 
der Luebbego, Nadprokurator sprzeciwia się 

temu wnioskowi. Sąd poweźmie później de 
cyzję w tej sprawie. = 

Oskarżony Dymitrow stawia szereg pytań 
natury połiżycznej, dotyczących obecnej nie 
legalnej działalności narodowych socjalistów 
na terenie Austrji. Na jedno z tych pytań 
świadek wołą wzburzony do Dymitrowa: — 
„Pytania te nie mają nie wspólnego z pro 
cesem'*. Przewodniczący zwraca uwagę świad 
kwi, ażeby się nie unosił, jednak wszyst 
kie pytania Dymitrowa odrzuca, 

Świadek tłumaczy dalej Dymitrowi różni 
cę między komunistami a austrjackimi naro 
dowymi socjalistami, którzy jako Niemey na 
terenie niemieckim walczą o sprawę swego 

narodu. Używają fałszywych paszportów. 
Dymitrow mówi: „Że istnieje różnica mię 

dzy komunistami a narodowymi socjalistami 
to wiem dobrze, jak pomiędzy rodzicami a 
dziećmi, ale to, że używane są fałszywe pasz 

artykuł 

porty i adresy, to będzie interesowało mego 

przyjaciela Parisiusa“. Nadprokurator Pari 

sius zwraca się do przewodniczącego i wzbu 

rzenym głosem mówi: „Proszę о zakazanie 

oskarżonemu używania mojego nazwiska. 

Zeznaje następny świadek urzędniczka 
stenograficznego biura Reichstagu Baum 

gart. Widziała w kuluarach, że Torgler sie 

dział raz z pos. Neugebauerem i obecnie 

twierdzi ło z całą pewnością i wykłucza omył 

kę. W spotkaniu tem nie widzi nic nadzwy 

czajnego.. 

Po przerwie przewodniczący oznajmił, że 

trybunał przychylił się do wniosku dr. Sacki/ 

6 wezwanie jako świadków byłych s lużących 

Reichstagu. 
Zeznawał następnie były poseł komunisty 

czny Neubauer, przebywający od 3 sierpnin. 

w areszcie. De chwili aresztowania ukryweł 

się om w Berlinie, Z Torglerem w swoim 
czasie miał wiele rozmów w kułnarach Reica 

stagu. Dokładnie przypomina rozmowę 27 
lutego r. b., gdyż dotyczyła ona wszczętej 

przez świadka akcji cełem doprowadzenia 

do wspólnego frontu socjal — demokratów i 

komunistów. Świadek wyjaśnia, że komuniści 
zamierzali drogą strajków i masowej akej: 

wystąpić przeciwko rządowi. 

Na wyraźne pytanie Dymitrowa, czy 0! 
początku 1935 r. przed pożarem Reichsfagu 
partja komunistyczna zamierzała prowadzić 
walkę zbrojną o władzę, świadek odpowiada 

przecząco, 
Dymitrow: „Jakie dyrektywy otrzymała 

wówczas partja komunistyczna, i świadek 
w zakresie <wej działalności? 

Świadek: „Dyrektywy wszelkie uzaležnio 
ne były od rozwoju wypadków i doprowadze 
nia do wspólnego frontu z socjal — demok 
ratami i chrześcijańskiemi masami robożn: 

czemi. Partja nie była wówczas w stanie 
przeprowadzić zbrojnego powstania*. 

Na pytanie asesora Coendera świadek od 
powiada, że nigdy nie otrzymywał dyrek 
tyw z Moskwy, lecz od komitetu centralne- 
go partii. Nigdy nie pytał o to, czy coś po 
cehedzi z Moskwy, ale uważał za rzecz oczy 
wistą, że komiiet centralny sam decyduje 
po gruntownym namyśle, bez czekania na 

dyrektywy z Moskwy. 
Na zapytanie Dymitrowa świadek oświad 

cza, że nie zauważył i nie widzi żadnej sprze 
ezności między linją niemieckiej partji ko 
munistycznej a, uchwałami międzynarodówki 

komunistycznej. Między partją komunistycz 
ną Niemiec a międzynarodówką zawsze pano 
wała zgoda. Nt dalsze pytanie Dymitrowa 
świadek stwierdza, że istotnie międzynarodó 
wka powzięła uchwałę, wypowiadającą się 
przeciwko terrorowi indywidualnemu, 

Na pytanie asesora Coendera Świadek wy 
jaśnia: „Hasło: „Bij faszystów, gdzie można* 

było od reku 1932 przez komiteł centralny 
uznane jako fałszywe i potem popierane by 
ło tylko przez czynniki nieodpowiedzialne*. 

Jako ostatni zeznaje urzędnik Reichstagu 
Denschel, były członek partji socjał — de 
mckrażycznej, który miał widzieć Torglera 

w towzrzystwie osobnika podobnego do Po 
powa. Świadek plącze się w zeznaniach i 
nie umie podać żadnego umotywowania dla 
swych rozbieżnych oświadczeń. Popow skła 
da. oświadczenie, że nigdy nie był w Reieh 
stagu i nigdy nie rozmawiał z żadnym z 
posłów niemieckich. Nigdy też nie miał kape 
lusza, ani płata, o jakich mówi świadek. — 
Dymitrow, przypeminając, że na rozprawie 
przed kilku dniami również urzędnik Reich 

stagu świadek Hornemann wystąpił nagie z 
oskarżeniem, że widział Dymitrowa, gdy a 

  

WA LOBDŃ SEE 

Kościół katedralny 
w Pelslinie. 

  

iKościół katedralny pod wezwaniem 
świętszej Marji Panny, św. Bernarda, > 
Benedykla i św. Stanisława i dawny klasztor 
00. Cystersów z XVI w. 

iNa zdjęciu elewacja zachodnia kościoła 
i fragment zabudowanią klasztornego. 

Lindberg w Paryżu. 

  

      
   

PARYŻ, (PAT). — Wczoraj po południu 
żem wodowal plk na Sekwanie pod Pa 

Lindberg, który przyleciał z Anglji. Po px 
taniu przez przedstawiciela minisira lotniet 
wa płk. Lindbergh udał się do Paryża, gdzie 
zabawi kilka dni. 

  

    
   

tem przedtem nie w śledztwie nie mówił, — 
zapytuje, dlaczego w zeznaniach świadka 

przez 8 miesięcy zaszły takie zmiany i obec 

mie twierdzi, że Torgler rozmawiał z Popo 
wem. — Świadek utrzymuje, że nikt na niego 
nie wpływał. 

Obrońca Sack pyta świadka, czy nie pró 
bował wejść w kontakt z Torglerem. Świadek 
stara się uchylić od odpowiedzi, ironizując, 
że „pewno dlatego, że chciał zostać komuni 

sią*, Obrońca Saek zastrzega się przeciwko 

tego rodzaju odpowiedziom i zaznacza, że 
Świadek nawiązywał kontakt przeciw naro 
dewym socjalistom. Nadprokurator domaga 
się uchyłenia tego pytania, oświadczając, że 
jego zdaniem czyni się tylko trudności świad 
kewi przy składaniu zeznań. Dechodzi przy 
tem do ostrej seysji między obrońcą Sackiem 
a nadprokuratorem. 

Świadek wymijająco odpowiada, że wów 

€zas jaż w rozmowach z różnymi posłami 
wypowiadał się za uniezależnieniem się od 
Moskwy. Stwierdził przytem, że wnioski na 
redowo — socjalistyczne zawierają właści- 
wie postulaty soejal — demokratyzmu. 

Na tem przewodniczący przerywa rozpra 
wę i zarządza wizję lokalną, od której prasa 
i publiczność są wykluczeni. — Jak słychać, 
w czasie tej wizji, świadek Denscheł miał oś 
wiadezyč, że osobnik, którego widział w 
Reichstagu z Torglerem, był mniejszy od Po 
powa. 

   

МОН 2 Polski I ze Świe 
— SZEF LOTNICTWA CZECHOSŁOWAC 

KIEGO, gen. Pfeifer przyleci 30 bm. do War- 
аму w towarzystwie kilku oficerów !otniet 

czechosłowackiego. Celem wizyty jest 
nawiązanie bliższych węzłów między lotniet 

wem dwu. państw, 

ZAKAZ REKLAMY DLA LEKARZY 
opracowuje w formie regulaminu o ogłosze: 
niach w prasie codziennej Naczelna leba ł.2. 
karska. Poza ogłoszeniami o zmianie adresu 
powrocie z urlopu i t. p. nie wolno będzie ie 
karzom dawać anonsów do prasy. Przewidz'a 
me będą nawet surowe sankcje. Hm. Trzeba 
będzie często zmieniać mieszkanie... 

  

     

  

   

   

  

  

— PROF. EINSTEIN objął katedrę w uni 3 
wersytecie w Princetown. 

— POCIĄG BEZ SZYN I KÓŁ wypróbo: 
wują w Sowietach. Jest to wynalazek młode. 
go inżyniera Janmolczuka. Zamiast kół, "ma 
taki wagon kule, w których zawieszone s4 

siliniki elektryczne, połączone osiami z wal- 
cem i motorem. a w ten sposób kgniecz 
ność szyn i pocią osuwa się po pomoście, 
przyczem szybko: ma wynosić 250—300 
klm., bijąc nośno i bezpieczeństwem naj 
lepsze pociągi elektryczne. 

  

   

  

   

    

— MAPĘ KOLUMBA ODNALEZIONO w 
Konstantynopolu. Historja tej mapy jest b. 
skomplikowana. Pierwszy egzemplarz, .ryso. 
wany przez samego odkrywcę, uzyskał wkr5t 
ce wiele kopij, które krążyły w Hiszpanji i 
służyły innym żeglarzom. Jedna z tych map 
była w posiadaniu Kemala Reisa, słynnego 
żeglarza tureckiego, który przekazał ją zkolvi 
swemu bratankowi Piri Re'isowi. Inne mapy 
w międzyczasie zagrzęzły. Odnaleziony obec- 

nie egzemiplarz przedstawia się raczej jako 
rysunek z lotu piaka. Na poszczególnych wys 
pach są plastyczne góry, drzewa. oraz zwie 
rzęta i posągi krajowych bóstw 
kawa od samego rysunku map 
jej twórcy, trudno bowiem mówić o wiedzy 
Kształt i ilość archipelagów i wysp zdają sic 
niówić, że rysował mapę poeta, a nie geu- 
jalny odkrywca. 

— СЕМЕ 

  

  

    

            

ulor ciekawej „Podr. 
stał niedawno wygw 

    

an 
gdy na uroczystości ku czci Zgii. 
Gwiżdżący wyrazili w teni sposób oburzen » 

pesymizm*, który przepaja 
jego twórczość. Niezależnie od słuszności sta 

iska, ciekawy jest fakt tak czynnego za. 
interesowania się literaturą... 

— NAJSTARSZĄ UCZENICĄ NA ŚWIE- 
CIE jest 65_letnia Chinka. Lei—Chang— S : 

która postanowiła nauc tać z 
łości do męża i syna. dwaj wyrus 
wiem w podr a listy od nich prz 
staruszce, musiały sąsiadki. 
bieta nie wytrzymałe sła podanie o 
przyjęcie do szkoły, .co załatwiong, rzecz ja. 
sna przychylnie. Obecnie p. Lei— 
sama już czyła listy, ale tak roz: 
w wiedzy, że postanowiła n tem nie poprz 
stać i skończyć całkowity kurs szkoły nov. 

    
    

  

    

   
       

  

   

    

   

  

"malnej. 
— 41 MĘŻCZYZN SZANTAŻOWAŁA Dra 

ga Dragonicz w Zagrzebiu, wmawiając każ- 
demu z mich że jest ojcem jej dziecka! P. 
myślcie tylko — czterdziestu i jeden! Czter — 
dzie—stu je—den!!!... MI. 

A 

  

  

ŁAGODNIE DZIAŁA 
Herbata Przeczyszczająca 

  

„Plantol“ ra; А. Bukowskiego 

Nr. 290 (2831) 

SŁUCHOWISKO 
Maksym Krzywonos był Szkotem 

Tragiczna farsa „narodowo-rewolucyjna* 

ą się rozgrywa obecnie w Niemczech musi 

   ajdować swoje refleksy nawet... w kieruńku 

zainteresowań literackich w Polsce. 

Trzeba czasem wyrazić się pochlebnie o 

tym kierunku. Oto zajęto się nie reportet- 

skiem nasłuchiwaniem 

ale... gromadzeniem przyczynków do емеп- 

tualnych badań nad ewentualną kwestją ra 

sizmu w Polsce. 

epatujących wieści, 

Bardzo pięknie czynią literaci jeśli odgrze 

bują swych klasycznych mistrzów, żeby na 

ieh tworach żywo „przykładować* -(że SIĘ tak 
jest 

  

wyrażę) sprawę rasową, która w Polsce 

bardzog bardzo powiklana, > > 

Olgierd Górka w artykule „Ogniem i mie- 

(Nr. 3 

rewe- 
czem a rzeczywistość historyczna” 

„Pionu*) bardzo ciekawe nam podaje 

lacje co dg bohaterów Sienkiewicza. D 

dujemy się, że środowiska, z których wyszły 

główne postaci „irylogji* nie było tak proste 

i nieskomplikowane jakby się zdawało tym, 
kt: wiel- 

owia- 

którzy niedość zwracają uwagi na fa 

kilego przemieszania się narodowościoweś0 

między Polakami i Rusinami — już wów 3 

Olgierd Górka przeprowadził badania: W Toż 

ch z XVII wieku i Ogłasza nych papie: 

rewelacyjne rzeczy: 

  

  

    

  

Skrzetuski był Rusinem z chorągwi kozac- 

kiej Firleja; Bohun — szlachcicem pisującym 

listy dyplomatyczńe do ckoronskieg?; 

Maksym Krzywonos — Szkotem, a Ketling — 

Niemcem. 

   

    

Czy tego mało? Dodajmy jeszcze taką PERE 

stą sprawę. B. Chmielnicki był Polakiem, 

szlachcicem polskim, Jarema Wiśniowiecki-— 

Rusinem jeszcze wówczas dość bliskim rury- 

kowiczowskiego pnia. 

Indygenacie krwi wylanej na polu walki! 

jakżebyś musiał pomieszać pedantyczne bada- 

nia nad „proischoždieniem“ w Polsce tuz. 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 

mayzazynach galanteryjnych. 

_ Pożar garbarni przy ul. Popławskiej. 
Spałiły się trzy wytwórnie. — 30 robotników 

Wczoraj około godziny wpół do 
dziesiątej wybuchł nasie ogromny po 
Żar w garbarni Holsztejna i Lempke. 
przy ul. Popławskiej, Ogień powstał 
na piętrze w składziku sąsiadującym 
z farbiarnią i napotykając łatwopalny 
materjał począł się szerzyć z wielką 

szybkością. : 

Pierwszy zauważył pożar dozorca, 
który niezwłocznie zaalarmował straż 
ogniową. Z chwilą przybycia straży na 
miejsce wypadku, ogień objął już ca 
ły piętrowy gmach i groził przerzuce 
niem się na sąsiednie budynki. с 

Olbrzymia łung pożarowa ściągnę      

ła również na miejsce wypadku tłumy 
publiczności. Celem utrzymania po- 
rządku zawezwano większy oddział 

policji. % 

Na wieść © pożarze przybyli rów 
nież komendant policji m. Wilna insp. 
Izydorczyk, kierownik wydziału śled 
czego pkm. Gliński, kierownicy 6 i 3 
komisarjatów, kierowników pierwsz(j 
brygady wydziału śledczego i in. 

Największego natężenia osiągnął 
pożar około godziny wpół do jedena 
stej, kiedy zdawało się, iż ogień, mi- 
mo wysiłków straży, przerzuci się 
również na sąsiednie budynki. Em     

Guriosa z uniwersytetu chińskiego. 
W, uniwersytecie w Pekinie wybuchł ostry    zatarg pomiędzy akademikami, a władzą un 
ytecką na błe wydanego rozporządzenia, 
aniającego surowo wstępu młodzieży mę 

skiej do sal przeznaczonych dla wydziałów 

żeńskich. Jedynym miejscem neutralnem, Ww 
którem mogą bywać studenci bez różnicy plri 

jest kancelarja sekretarjatu. 
«Chińskie emancypantki złożyły oficjalay 

protest. Koledzy poparli go hałaśliwą de- 
monstracją. 

Sekretarz, wobec tak głośnego niezado: 
wołenia, oraz jawnego nieposzanowania ла= 

    

Z teatrów stołecznych. 
(Teatr Narodowy: „Zemsta” Al. Fredry. Teatr Kameralny: 

„Wróg ludu“ H. ibsena, w przekładzie W. Berenta). 

Otwarcie sezonu teatralnego zbie- 
gło się w tym roku ze stuleciem napi- 
sanią „Zemsty* i z trzydziesto, a ści- 
ślej — z trzydziestotrzechleciem pra- 

cy scenicznej Jerzego Leszczyńskiego. 
Jubileusz przeważnie pobudza do 

zadumy, zwłaszcza, gdy obchodzi go 
tak lubiany aktor. Stwierdza się, jaką 
ma za sobą wspaniałą przeszłość, ale. 
w podświadomości czai się smętek. 
Zamyka się bilans, Coś się kończy. 

Słowem — raczej przykro.- 
Jubileusz Jerzego Leszczyńskie- 

go tętnił samą radością, samą mło- 
dzieńczą werwą i siłą. Mówił nie o 
mijaniu życia, lecz — o jego wielkich 
możliwościach, o jego kołosalnej po- 
jemności. SFroro artysta tak wspania- 
le młody ma już za sobą trzydzieści 
trzy lata chwały — jakie można osiąg 
nąć wyżyny! Bo ten jubileusz jest nie 
tyle bilansem przeszłości, ile otwar- 
<iem nowego okresu. 

Leszczyński gra w „Zemście* już 
trzecią rolę. Ongiś był w niej Wacła- 
wem, później Papkipem, teraz kre-   

uje Cześnika. Cześnik w jego inter: 
pretacji jest przedewszystkiem arcy- 
symipatyczny i tem samem ogromnie 
żywy, ogromnie przekonywujący, mi- 
mo, że jako typ, całkowicie należy do 
przeszłości. 

Partnerzy Leszczyńskiego pysznie 
dostroili się do jego tonu. Maszyński 
w roli Papkina rozbłaznował się w 
sposób niebywale wesoły nawet jak 
na tego świetnego komika.  Sot- 
ski, z drobnej rólki Dyndalskiego 
stworzył istne arcydzieło. Ćwiklińska, 
jako Podstolina. zalotnie uśmiechnę- 
ła się ze sceny, na której paradowala 
w negliżu z epoki. Jej powłóczysty 
biały szłafrok i okrągły, marszczony 
czepeczek, przybrane amarantem — 
ślicznie harmonizowały z karmazyno- 
wym kontuszem Cześnika. Węgrzyn 
w skórze Rejenta był-tak idealnie ob- 
leśny i płaski, że z trudem można w 
nim było odgadnąć znanego amanta 
o pięknych oczach i mieskazitelnym 
profilu. Reszta zespołu stała bez za- 
rzutu na wysokości swoich partnerów. 

(Lubieńska, Roland, Dominiak, Kem- niał. Zachował chciwość i świętosz- 

pa, Myszkiewicz i Bukawski). W ta- 
kiej obsadzie „Zemsta jest istnym fa- 
jerwerkiem — nulsuje życiem, humo- 
rem, tryska barwami. 

Mimo olbrzymiej zasługi gry ak- 

torskiej, Iwią część powodzenia zaw- 
dzięcza się samemu autorowi. Miarą 
doskonałości sztuki jest jej zdolność 

trwania. „Zemsta obchodzi stulecie, 
a zachowała dotychczas rumieńce. 
Jest Świetnie zbudowana i wybitnie 
sceniczna. Ma ruch, dlatecn się nie za- 
tyła i nie zestarzała. 

„Zemsta* ma również swoje ak- 
centy zupełnie aktualne. Cześnika i 
Dyndalskiego jedynie taki artyzm jak 
Fredry uratował od śmierci 
nienia, ale inne postacie, choć 
katurowane, majdoskonalej mieszcz 
się 'w naszej współczesności. 

Wszędzie po Świecie szwędają «ię 
>apkinowie, zdolni nawet do pokona- 

nia tehórzostwa, gdy zadźwięczy im 

nad uchem .pełna sakiewka. Po dziś 
dzień Podstoliny omdlewają, duszac 
w objęciach speszohe młodzieniaszki, 
a — najbutniejsi panowie nawet nie 
podejrzewają, jak to ich przyszłe żony 
pędzą czas. Rejent Milczek, ten polski 
Tartufe, mietylko się nie poprawił. 
lecz przeciwnie — do reszty znikezeta 

  

  

    

  

   

  

kostwo ale zatracił strzępki poczucia 
godności, która kazała mu się stawić 
ma otwarte wyzwanie nieprzyjaciela. 

Słowa Klary, która woła, że brak 
sakramentu, a mawet nieujawnienie 

go wszem wobec bezcześci kobietę—- 
na szczęście mocno zjełczały, lecz nie 

wyszły całkowicie z obiegu. 
Nie zwalono również murów gra- 

nicznych, ośmieszanych już sto lat 
temu. Wznoszą się one mocno ufor- 

iyfikowane i tłamszą w obie wrogość, 
a życie uporczywie odmawia dobro- 

dusznego uśmiechu, którym Fredro 
połączył ręce Cześnika i Rejenta. 

* 

    

      

Na otwarcie sezonu 'w Teatrze Ka- 

meralnym — Adwentowi wybr ł 
„Wroga ludu* Ibsena i wziął w nim 

na siebie rolę doktora Stockmana. 
Jak bardzo się nią przejął i jak dalece 
się z nią zrósł zbyteczne jest mó 

wić publiczności wileńskiej, która nie 
może nie pamiętać genjalnego od: 
twórcę ibsenowskich «postaci. 

„Wróg ludu* jest nietylko bajec* 

nie sceniczny i doskonale skonstruo - 
wany, opiera się również na istolnyra 

  

   

  

   

i odwiecznym dramacie — na drama- 
cie człowieka, który zawsze musi stać 
samolinie, skoro tylko słuszność jego 

  

kazu, zwrócił się o pomoc do władz wojsko 
wych — i pnzed drzwiami nietykalnego ha- 

remu wiedzy ustawił żołnierzy w pełnym 
„rynsztunku. Straż czuwa niezmiennie i w 
dzień i w nocy, 

Studentki nadal wyrażają swe niezadowo. 

lenie, motywując swe wymagania  wszech- 
światowem równouprawnieniem kobiet, Do. 
zór wojskowy robi na nich przykre wrażenie 
ścisłej kontroli, złośliwie domagają się no- 
wych wartowników, którzyby czuwali nad 
uzbrojoną strażą celem uniknięcia wszelkicn 

podejrzeń o zatarg na tle obyczajowem. 

'racji godzi w prywaine interesy kliki. 
Doktór Stockman udowodnił, że 

instalacja wodociągów w prosperują 

cej miejscowości kąpielowej — jest 
ściekiem brudów i siedliskiem zarazy. 
„Doktór Stockman nie wiedział, że mo- 
żna raczej wytruć kuracjuszy, niż w 
najmniejszym stopniu narazić inter*- 
sy mieszczuchów. Zostaje więc okrzy- 
czany wrogiem ludu, obrzucony ka- 

mieniami i wyrzucony z posady, a 

nawet i z mieszkania. Jego bliscy mu- 
szą pokutować razem z mim. Córka 

i przyjaciel traca ---79. Utrata šroa- 
ków do życia nie jest w stanie spra- 
wić, by znikczemniał i odwołał swoje 

twierdzenie, czego odeń się domagają. 

Bardziej niż groźne w następstwach 
zanieczyszczenie kanałów i nawet bar 

dziej, niż widmo własnej nędzy — 
przeraża doktora zgnił' poziom mo- 

ralny swego ukochanego, rodzinnego 

miasta. 

  

   
    

Szlachetne oburzenie doktora po- 

rywa nas: Całą duszą solidaryzujemy 

się z każdem jego słowem, ale trudno 

oprzeć się nam uczuciu żalu, że wła- 

ściwie głównie przez nadmiar ufności 
w ludzi — popsuł całą sprawę, którą, 

przy odrobinie zręcznej strategji, 
mógł był pomyślnie przeprowadzić. 

Gdyby zaczał atak od wydrukowania 

pozostanie bez pracy. 
giezna akeja doprowadziła jednak do 
zlokalizowania pożaru. 

Ogień strawił jeden fabryczny bu 
dynek piętrowy, w którym mieściły 
się trzy oddzielne fabryki: dwie gar- 
barnie białorskórnicze oraz jedna gar 
barnia skórek futerkowych, dzierża 
wione przez pp. Lewina, Gelielda i Bo 
ruchowieza, Budynek ten wraz * ma 
szynami, całkowitem urządzeniem 0- 

raz znajdującemi się tam surowcami 

i gotowemi wyrobami zniszczony z0- 

stał doszczętnie. Wedle prowizorycz- 

nych obliczeń straty sięgają 100 tysię 
cy złotych. 

Przyczyny pożaru nie zdołano Na 
razie określić z eałą dokładnością. We 
dług jednej wersji, pożar powstał 0d 
niedopałka papierosa, rzuconego do 
trocin, inna mówi o wybuchu pozaru 
od palącego się piecyka, naskutek złe 

go urządzenia kominowego. 

Całkowita likwidacja pożaru trwa 
ła do godziny trzeciej w nocy, ZAŚ 0d 
dział dyżurny straży pożarnej pozostał 
do rana. 

Garbarnia Holsztejna istniała 0d 

35 lat. Bez pracy pozostało, okolo trzy 
dziestu robotników, (e) 

=“ 

swego miaždžącego artykulu, W Po- 

czytnem pismie, stoiocem dlań otwo- 

rem — zrobiłby olbrzymi krok Ra- 

przód. Tymczasem — artykuł wogóle 

się nie ukazał, jedynie dlatego, Z€ dok- 
tór rozpowiedział jego treść przed czą 
sem, ca dało znakomitą broń do ręki 

jego przeciwnikom. 

Własna szłachetność nie powinna 
zamykać oczu na panującą wokół nik- 
czemność, Mierzyć wszystkich Sygo0Ja 
miarą, to nietyle wielkoduszność, ile 

—krotkowzroczność, Samem nadsta- 

wieniem głowy niczego się nie dopina: 

Taki już jest ten świat, że albo się rzu 

ca kamienie pod nogi, albo się dostaje 

kamieniami po głowie. Coś musi paź 
albo wróg, albo słuszność racji. 
kro patrzeć na to, jak przez wadliw3 
chwyt nietylko nie zdławiło się 8. 
dziny, lecz'w dodatku — dało 5% JEJ 
siebie i innych podławić 
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* $ + ro- 
Ale życie potwierc że na 0? i 

Я TOLO TAS Ls +. GAEB=CU 
nie strategicznej znają się ty gważ- 

  którzy kierują się egoizmem, Bari 
mie bardzo sptzecznym z it oktora 
ludzi. Idealiści zaś w rodzaju 0 pięk- 
Stóckmana umieją tylko bardz w któ- 
nie i godnie nadstawiać 20 
re motłoch wali kamieniam" qąmat, 

I w tem tktwi odwieczny Wa. 

Marja Milkiewież9 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Dzieci wznieciły pożar. 

W płomieniach zginął 3-letni chłopiec. 
Z Brasławia dgnoszą, iż w Kolonji Kru- 

gliszki gm, brasławskiej pozostiawione bez 
opieki dzieci mieszkanki Bielicznikowej, ba- 
wiąc się z zapałkami, roznieciły na środku 
izby ogniskc, wskutek czego spowodowały 
pożar. Ogień szybko objął dom mieszkalny i 
chłopcy znaleźli się w niebezpieczeństwie. 
Starszy Janek wydoszał się na strych, a stam 
tąd na dach, ciągnąc za sobą już poparzone 
go 5-letniego Stacha. Z braku jednak siły, 
nie mógł go wynieść na dach. Zmuszony był 

pozostawić brata, na strychu, sam zaś z da- 
chu począł wzywać ротосу. Zanim jednak 
nadeszła pemoc i ustawiono drabiny, dom 
już dcszczętnie spłonął i chłopak zmuszony 
był zeskoczyć z zajjadającego się dachu 
Spadając z domu zwichnął sobie obie nogi 
3-letni jego braciszek Staś spłonął żywcem. 

Pożar strawił nietylko dom mieszkalny, 
lecz i stodołę oraz stajnię Sielicznikowej. 

  

Złe duchy na wsi 
Z opowiadania wiarogodnej osoby 

p. D., która upoważniła do zamiesz- 
czenia w prasie swych wrażeń, notu- 
jemy zdarzenie mające swój specja!- 
ny koloryt i wiele mówiące o tem, 
kto i co spływa na naszą wieś w po- 
staci informacyj i uświadamiania po- 

liiycznego. Wiemv, że masi posłowie 
nie szczędzą sił i jeżdżą na prowincję, 
by przemawiać na zgromadzeniach, 
z których wynoszą radujące serce re- 
zolucje. Z pewnością, i poniższe opo- 

wiądanie jest tego dowodem. część 
argumentów i tłumaczeń sytuacji po 
litycznej i gospodarczej wpada w 
ucho o tyle przygotowane i rozgac- 

nięte, że rezolucja jest świadomym 

    

   
   

  

    

aktem uznania i ufności. Ale nikt się 
chyba nie łudzi, że duża część idzie 
za (popędem ogólnym, bo tak wypada, 

  

bo tak może być korzystniej. Albo też 
zgłasza zgodę starodawnym owczy 
pędem, bez dokładnego zrozumien: 
całokształtu teraźniejszości. Otóż na 
takie nieuświadomione, miekrytyczne 
jednostki, jakże mogą działać takie 
obiegające wieś indywidua, o jakieh 
będzie mowa? 

P. D. jadąc do znajomych w oko- 
lice Świątnik, nie zastała koni na sta- 
cji, udała się wiec, ponieważ był już 
wieczór, do pobliskiei chaty, stojącej 
na uboczu, z prośbą o nocleg. Gospo- 
darz, niejaki Urbanowiez, przyjął | 
gościnnie, a żoną jego zakrzątnęła się 

koło posłania. Po jakimś czasie znów 
zapukano do drzwi i ukazał się jakiś 
osobnik czarnobrody i śniady, o nie- 

tutejszym akcencie, też z prośbą v 
przenocowanie wraz z żoną. 

Gospodarz nie miał wielkiej ocho- 
ty przyjmować tak zupełnie niezna- 
nego człowieka i pod [pretekstem że 
ciasno, zaproponował nocleg w szo- 
pie, na co przyjezdny się zgodził. 

Niebawem zjawił się jednak zno- 
wu, i rozpoczął rozmowę, której, - 
dając że Spi, przysłuchiwała się p. ., 
a którą warto przytoczyć. Nieznajo- 
my, oświadczywszy, że dla jakiejś 
ważnej sprawy w Warszawie, nie ma- 
jąc na kolej, jedzie z żoną swoim ko- 
nikiem, rozpoczął istną napaść na 

rząd polski, na porządki, na ucisx 
ludu, innych narodowości i t. p. Na 
wszystkie jego zjadliwe uwagi, nasz 
gospodarz cierpliwie i spokojnie znaj- 
dował odpowiedź, tchnącą rozsąd- 
kiem. ‚ 

— Prawda, że podatki czasami 

duszą, ale zato drogi budują. zato sa 
szkoły, może dzieci nie żyją w ciem- 
nocie, uczą się, trzebaż i na wojsko 
pieniędzy i na wszystko... 

— A pożyczka, co? Wy myślicie, 
że ktokolwiek zobaczy swoje pienią- 
dze? Zabrali, dla siebie, dla urzędni- 
ków podzielą, a nikomu z tego niu. 

— A poco tak mówić kiedy będą 
i procenty, i kapitał, dlaczego mają 
oszukać? Toż nie obcy, nie ruskie, 
prawosławne, jak kiedyś, swoje Pe- 
laki, katoliki, nasz znaczy się rząd. 

I tak trwała rozmowa dość długo. 

Nieznajomy poszedł sobie, ale 7 
ma wróciwszy, rozpoczął na nowo agi 
tację. Wymyślał na panów, na bur- 
żujów, szczuł na Żydów, pienił siz, 
że go gdzieś tam o papiery indagowa- 
li, zaczął hitlerowski teror wychwa- 

łać... wreszcie p. D. nie wytrzymała 

i ostro spytała: 
— A kto pan taki, że podobne r 

czy opowiada i głowy ludziom za- 

wraca ? 

    

   
   

      

ie pani do tego — odburknął 

  

jegomość. 

— Ach tak, to owszem, proszę na- 
tychmiast pokazać legitymację, -zoba- 
czymy, a jak nie, to do posterunku 
policji mie tak daleko, pomówią tam 

z panem o Hitlerze i burżujach. + 

Na to nieznajom-- jak buchnął we 
drzwi, tak tyle go widziełi. A poczci- 
'wy gospodarz powiedział: 

— Niechaj ich licha, co tego ba- 

dzia się po wioskach, ot byli tacy, na- 
mówili i z Ligonia chłopcy nie pusz- 

«zali furmanek do miasta na targ, i 

do aresztu za to 'poszli, głupi to i słu- 

cha takich gawęd i myśli że co mąd- 
rego, a to musi wróg a nic innego. 

Ale nie każdy może mieć zdrowy 
rozsądek i zacność cospodarza Urba- 
nowicza. Na te ciemne figury wałęsa- 
jące się po naszvch wsiach należy 
zwrócić pilną uwace., H. R. 

  

  

  

Rzuciła noworodka 
na pożarcie świniom. 

Z Dzisny donoszą iż 20-letnia służąca M. 

Borowiecówna z Doksz, a bliższy 
stosunek z pewnym Gspbnikiem, który obie- 
<ał ją poślubić. Z chwilą jednak gdy Borowie 
<ówna zostało, mall rzekomy narzeczony 
ułetnił się, pozostawiając dziewczynę na 1 
“e iesu, gdyž została gna zwolniona z pra: 
ty. Nie mając wyjścia, Borowiecówna za na. 
mewą już innego  „przyjaciełać | wrzucił 
dziecko de ehlewu, gdzie zostało ono požarie 
przez świnie. Wyrodną matkę zatrzymano. 

  

     

  

     

Wypadek żen wywarł silne wrażenie na 
mieszkańcach wsi. 

Troki. 
ELEKTRYCZNOŚĆ. ZEBRANIA KOŁA Mł. 
ŁOŚNIKÓW TROK. ORGANIZACJE KOBIE- 

CE. 11 LISTOPADA SIĘ ZBLIŻA. i 

  

Zarząd: elektrowni, który 
Trokom wyprowadziłby z cierpliwości naj. 

jniejszego człowieka. Niedość, że każe 
płacić za prąd niebywale wysokie ceny, ale 
jak się tylko jesień, a z nią długie wiecza- 
ry, zaczną -, natychmiast zarząd elek. 

'trowni szyna zmieniać słupy, jakby tego 
nie można było zrobić latem. I to nietylko 
w tym roku w czasie chłodów jesiennych 
zmieniano słupy. A jak się zmiana słupów 
skończyła, to znowu przychodzą - jakić inne 
figle. Nie wiemy kiedy będziemy mieli świa 
tło. Raz jest rano, kiedyindziej rano niema. 
Zniknie światło wieczorem, zniknie kiedyin- 
dziej popołudniu. Ani dnia ani godziny nie 
wiemy, kiedy przy, pracy światło zgaśnie 
Jak to trzeba wszędzie ludzi, którzy myślą 
sięgają poza dzień dzisiejszy. Rozum przew. 
dujący to dobra rzecz. 

Z inicjatyw Zi u Koła Miłośników 
Trok odbyły s ż dwa zebrania obywateli 
'Trok, poświęcone sprawom miasta, Ostatnie 
odbyło się przy bardzo licznym udziale dnia 
22 października. Na wiec Potrzebski 
ferował nowy u twa i podał do 

   

    

       
   

  

   

    

  

    

   
   

    
   
   

  

  

  wiadomości (poczynania ządu Koła Mit. 
Trok. których celem jest podniesienie 
miasta; przedewszystkiem zreferował spjra- 

  

wę budowy szkoły powszechnej, przysatnka 
kolejowego w Trokach i szkoły średniej. Z 
ulgą przyjęto wiadomość, że budowa szkoły, 
zawdzięczając szczególniejszym staraniom p. 
starosty 'Tramecourta, nareszcie wejdzie w 
stadjum realizacji. Może nareszcie pod na- 
iskiem władz i opinji ruszy naprzód mia. 

sto, aby budować szkołę. Są jednak tacy, ca 

wąłpią w to, że jest taka siła, któraby mo- 
gła poruszyć ciężką instytucję samorządową 

A może jest? A może zbliżające się wybory 
natchmą rozpędem, odłwaga i ruchem? M. 

W Trokach zaczęły się ruszać niewiasty 
energicznie, Powstały dwie organizacje Ко- 
biece: Rodzina wx owa i Związek Pracy 

  

   

  

    

   

    

skończyło się na dobrych 
w Trokach dużo. Naprzód powinne zorgani. 
zować iprzedszkole, które upadło, bo zacho- 
rowała ip. hr. Tyszkiewiczowa z Zatrocza. Na 
stępnie czekają na uruchomienie świetlica i 
poradnia dla matek. Roboty dużo, ale nie 
Święci gannuki depią, ы 

Zbliża się 11 listopad — 15.lecie niepo- 
dległości — a. u nas dotychczas nic. Szkoły 
się przygotowują do uroczystego obchodu, a 
komitet obywatelski jeszcze Śpi. 

Hancewicze, 
pow. łuninieckiego. 

Z ŻYCIA SPÓŁDZIELCZEGO NA WSI. 

Odbyło się tu zebranie założycielskie spół 
dzielni spożywców. Obecnych 34 osoby, zgło. 
siło swe przystąpienie do spółdzielni 28 osób. 
Udział członkowski uchwalono w wysokości 
zł. 10. Nazwa spółdzielni ma brzmieć: Spół- 
dzielnia Spożywców „Jutrzenka* w Hancewi 
czach z odpowiedzialnością udziałami. 

Przewodniczył zebraniu p. Mościcki Mar 
jan, kierownik szkoły. 

Na prezesa Rady powołano p. Użałowicza 
Wincentego, na kierownika gospodarczego — 
p. Rolickiego Henryka, na skarbnika p. Ro. 
życkiego Józefa, na sekretarza i rachmistrza 

p Stodolnika Michała. Nowowybrane władze 
spółdzielni czynią starania celem pozyskania 
większej liczby członków i uruchomienia skie 
pu spółdzielczego około 15 listopada rb. 

Zaludnienie miasteczka wynosi do 4000 
osób, Na miejscu poczta, Sąd Grodzki, notar 
jusz, szkoła powszechna, szpital powiatowy, 
nadleśnictwo, . Kasa Stefczyka i kilka ho- 

teli. 
Czynne tu są 2 tartaki, 2 młyny parowe, 

fabryka wełny drzewnej, elektrownia, cegiel 
nia. Miasteczko położone jest przy stacji kole 

i słynie jako handlowe. Do Hancewicz 
‚ jako do ośrodka handlowego, ciążą Dzie 

niskowicze i Ludwikowo. 

Z pogranicza. 
„DROGA POWROTNA* SPECÓW 

NIEMIECKICH. 

Jak już donosiliśmy, władze sowiecki 
wypowiedziały wszystkim specjalistom iech- 
nicznym narGdowości niemieckiej pracę w 
zakłądach przemysłowych, fabrykach kopat- 
niach i t. p., znajdujących się na terenie Zw. 
Sowieckiego. Mają Gni opuścić Rosję @0 1 
stycznia 1934 r, 

Wielu już speców niemieckich zlikwido 
wałe swe interesy i opuściło granicę Rosji 

Wezcraj przejechała przez Stełpce grupa 
inżynierów niemieckich z Zagłębia Doniec 
kiego. Udałi się oni na Śląsk Niemiecki, 

gdzie będą zatrudnieni w kopalniach. Na ich 

miejsce prz, grupa inżynierów i iechni- 

ków z Departamentu strasburskiego. 

Obiegają nawet już pogłoski, iż Rosja su- 

wiecka podpisała z rządem francuskim umu- 

wę ma, przeciąg lat 5 w sprawie zatrudnie- 
nia francuskich specjalistów technicznych w 
przedsiębierstwach państwowych sowieekżiel:. 

        

  

    

  

    

     

Ze starożytnego Rzfmu 

     

Widok na stan 
wypatrywano zbliż 

tną wieżę milicji, skad 
jących się do miasta wro 

  

dostareza prądu 
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А 
Instylułu Akcji Katolickiej 

otrzymujemy poniższe z prośbą o za- 
mieszczenie. 3 

„Do społeczeństwa katolickiego w sprawie obchodu Święta 
Chrystusa - Króla. | 

    

    
"Žyjem w czasach przełomowych, takich, 

jakie luczkość przeżywała już. nie Na 
przełomie. wieków Kościół Katolicki nieu- 
straszenie wskazywał drogę wśród zamętu 1 
chaosu: dnia codziennego. I teraz z wyżyn 
Watykanu _Ojciec . Chrześcijaństwa . Papież 
Pius XI, ogarniając orlim wzrokiem potrze. 
by duchowe & a, wskazał nam, że wyjś 
ciem z dzisiejsz rudności w dziele odro- 
dzenia ducha w st Chrystus, jako 
eel, Pan i Król wszystkich dziedzin życia, 
Dlatego cały świał katolicki, a z mim i na 
«raj i nasze miasto w uroczyst; 
Święta Chrystusa-Króla chce zamanifestowuć 
naczelną zasadę: Chrystus Kró Panuje 
Zwycięża! Dlatego też wzywamy ystkich 
Katolików jako jednostki i jako zrzeszenia 

i organizacje do gremjalnego udziału w urc. 
czystym obchodzie Święta Chrystusa-Króia 
w niedzielę dnia 29 października. 

   
    

  

   

   

      

I. Niech wszyscy wierzą: amanifestują 
swą wiarę przeciw wolnomyślicielstwu beż. 
bożnictwu i wszelkim próbom rozkładu mo- 
ralnego! 

      

II. Niech będzie w naszych poczynaniach 
w życiu prywatnem, społecznem i publicz 
nem zasada: „Bóg Panem i celem naszynr'! 

    

IIL Niech wszyscy zamanifestują swoje 

katolickie uczucia i przekonania! 

IV. Niech całe katolickie Wilno, całe na- 
sze społeczeństwo wyjdzie na ulice miasta z 
pieśnią religijną na ustach, z uczuciem kato. 
lickiem w sercu, z myślą katolicką w umy. 
słach! 

  

V. Niech nikogo nie zał mie w uroczy 
stym obchodzie, a zwłaszcza w wielkiej uru 
czystej procesji. 

PROGRAM 

urcczystego chchodu Święta Chrystusa 

Króla w Wilnie. 

« Sobota dnia 28 października, r. b. godz. 

18 (6 wieczorem) odczyt. p.-t. „Idea -Święła 

Chrystusa Króla* przez Radjo Wileńskie, któ 

ry wygłosi Prezes Archidiecezjalnego, Insty- 
tutu Akcji Katolickiej w Wilnie p. Dr. Ka. 
zimierz Niżyński. 

Niedziela, dnia 29 października b r. godz. 
11 — we wszystkich kościołach m. Wilna 

uroczyste nabożeństwa z okolicznościowemi 

kazaniami. : 
Po nabożeństwach akademje parafjalne 

we wszystkich „parafjach. 2 
Godz. 17 m. 30 (5 i pół wiecz.) Zbiórka 

wszystkich organizacyj społecznych, proce.. 

syj parafjalnych i wiernych na przes rzeni 
od ulicy Zamkowej do Ostrej Bramy we- 

dług porządku podanego we wczorajszyci 

gazetach. 
Godz. 17 m. 50 — Krótkie nabożeństwo w 

Ostrej Bramie. 
Godz. 18 (6wieczorem). Rozpoczęcie pro- 

cesji. 
Godz. 19 m. 30 (7 m. 30 wieczorem) 

(mniej więcej). Uroczyste zakończenie Świę 
ta Chrystusa iKróla na placu przed kości» 

iętszegg Serca Jezusowego. 

Uwaga: Na wypadek deszczu padającego 
od rana i po południu procesja nie odbędzie 
się, W tym wypadku zakończenie Święta 
Chrystusa Króla nastąpi w kościele św. Jana 
© godz. 18 (6 wieczorem), dokąd proszeni są 
o przybycie przedstawiciele władz i społe- 
czeństwa oraz wszystkie organizacje ze sztan 
darami. 

   

   

Archidiecezjalny 
Instyiut Akcji Każoliekiej 

w Wilnie. 

  

Wymiana więźniów politycznych 
między Polską a Litwą 

staje się coraz bardziej aktualną. 

Z pogranicza donoszą, iż w ostat- 
ńich dniach w Kownie znowu poru- 
szono sprawę wymiany więźniów po- 
litycznych między Polską, a Litwą. 
Chodzi przedewszystkiem o kilkuna- 

stu więźniów Polaków, odsiadujących 
karę ciężkiego więzienia w Kownie 
i Szawlach, a którzy tą chorzy na 

gruźlicę. 
Sprawę wymiany więźniów poli- 

tycznych między Polską, a Litwą u- 

silnie popiera poselstwo francuskie i 
rumuńskie w Kownie. 

W pierwszych dniach listopada r. 
b. spodziewany jest przyjazd do Kow- 

    

na przedstawiciela Międzynarodowe- 
go Czerwonego Krzyża, który w Ge- 
newie sprawe wymiany więźniów po- 
litycznych poruszył u ministra spi. 
zagr. Litwy dr. Zauniusa. Ten ostatni 
miał się wyrazić, iż sprawa ta nie na- 
leży do jego kompetencji, lecz po 
przyjeździe do Kowna ją poruszy. 

Wymiana więźniów między Pol- 
ską a Litwą ma znamiona realizacji 
zwłaszcza. iż Litwa zwolniła ostatnio 

z więzień około 30 wybitnych działa- 
czy komunistvczaych. Więźniowie ko- 
munistyczni wysłani zostali specjal- 
nym wagonem przez Łotwę do Rosji. 

KURJER SPORTOWY 
Nowa polska rekordzistka 

świata. 

  

Lekkoatletka łódzka p. Smętkówna, która 
na niedzielnych zawodach lekkoailetycznych 
w Łodzi z okazji 25-lecia ŁKS, pobiła re. 
kord światowy w rzucie oszczepem oburącz, 
osiągając 59,34 m. Jest to wynik lepszy od 
dotychczasowego rekordu świata Niemki 
Haux o 2.29 m. Smętkówna pobiła. równo- 

rekord Polski w rzucie jednorącz, 
uzyskując 38,23 mir. 

UROCZYSTOŚCI PIŁKARSKIE. 

Jutro przed meczem z Polonią zostanie 
wręczony płk. Z. Wendzie niekny puhar prze 
chodni ofiarowan* przez OKS, zdobyty przez 
WKS za grę najbardziej gentelmeńską. Od- 
znaki zaś pamiątkowe otrzymają wszyscy 
gracze pierwszej drużyny. 

Sędzia meczu p. Lustgarien wręczy złotą 
odznakę P p. Wohlmanowi za sędziowanie 
357 meczów. Srebrne odznaki otrzymają: Kac 
i Sznajder za sędziowanie 125 rozgrywek. 

        

   

  

     

gów. Według tradycji ludowej, z wieży tej 
Neron przyglądał się płonącemu Rzymowi 

SKŁAD W. K. $. 

Piłkarze WKS na mecz z Polonig: 
który odbędzie się już jutro o godz. 
13.30, wystąpią w następującym skła- 

dzie: 
Brzmkarz: Rogow. 
Obrona: Chowaniec, Maniecki. 
Pomoc: Skowroński, Bilewiez i 

Wysocki. A 
. Atak: Zbroja, Pawłowski, Połubin- 

ski, Naczulski i Drąg. 

Ceny biletów są następujące: sie- 

dzące 1.50, uczniowskie 1 zł., wejścio- 

we stojące uczniowskie 75 gr. 

MAKABI GRA Z OGNISKIEM. 

Dziś w czasie meczu towarzyskiego mię- 

dzy Ogniskiem, a Makabi piłkarzom Ogniska 

wręczony będzie puhar przechodni ofiarowa 

my przez Makabi. Puhar ten został zdobyty 

tydzień temu przez Ognisko. 3 

(Mecz odbędzie się na boisku przy ul. Wi- 

wulskiego. Początek o godz. 14. 

PISMO NARCIARSKIE. 

Polski Związek Narciarski będzie wyda- 

wał w tym sezonie własne pismo ilustrowane. 

Pismo otrzyma bezpiatnie każdy członek 

zgłoszony do PZN. posiadający legitymację 

członkowską. 
Wydawanie takiego pisma jest celowe i 

sądzić trzeba, iż cieszyć się ono będzie du- 

żem powodzeniem. Е 

iNakład obliczony jest do 15 tysięcy eg. 

zemplarzy. Poszczególny zeszyt posiadać bę- 

dzie 16 kolumn drukowanego pisma. 

Komitet wydawniczy stanowią znani pu- 

blicyści sportowi, a między innemi udział 

swój zapewnił dr. Zbigniew Grabowski które 

go znamy z pięknych opisów przygód na:- 

ciarskich. 

KURSY NARCIARSKIE W BIAŁO- 

8 WIEŻY. : 

W. pierwszej połowie sezonu zimowego 

ma b zerganizowany w Białowieży kurs 

na rsiwa nizinnego. 

Kurs prowadzić będzie 

dzóny z Finlandji. 

Dziwi nas tylko, że władze narciarstwa 

Polskiego na miejsce kursu obrały Bilałowie.. 

žę, a nie Wilno, które musi stać się słolicą 

sportów zimowych. а 5 
Wiładze sportowe Wilna w łej sprawie 

zgiesiły swój sprzeciw, 

POSIEDZENIE MIEJSKIEGO 
KOMITETU W. F. 

W ponie ek o godz. 16.30 odbędzie się 

6 posi ie wydziału wykonawczego 

iego Komitetu WF. 

Na zebraniu tem mają być poruszane bar 

gadnienia. Porządek dzien 

jest następujący: 1) odczytanie protokėtu, 

2) Sprawozdanie z Tygodnia i Wysławy 

Sportowej, 3) Sprawa urządzenia schroniska, 

4) Sprawa urządzenia ślizgawki, 5) Sprawa 

ów sportowych w 1934 roku, 6) Sprawa 

zenia tygodnia sportów zimowych na 
. 1933.34, 7) Preliminarz bużetowy ma r. 

1933-34. 8) Regulamin MKWF. i 9) Wolne 
wniosk 

Posiedzenie potrwa dobrych kilka godzin. 

      

trener sprowa- 

  

    

      

     

  

   

   
   

  

ARBONY NA STADJON. 

Dn. 29 b. m. począwszy od godz. 12 kr. 
sować będą z ul. Wileńskiej specjalne wozy 
Arbonu na stadjon WKS przy ul. Werkow- 
skiej, gdzie odbędzie się mecz piłkarski WKS 

—-Polonia. e 
Ponadto linja autobusowa Nr. 2 będzie 

zasilona dodatkowemi wozami, by uniknąć 

nadmiernego tłoku 

Przed Świętem Chrystusa- 
Króla. 

W niedzielę 29 b. 1h. jako w dzień Święta 
Chrystusa.Króla ulicami naszego m 2 
Wielką, Zamkową, Mickiewicza, Jagielloūską, 

  

  Zawalną, Wielką Pohulanką,  Archanielską 
przejdzie uroczysta procesja o charak'erze 
religijnym. 

W uroczystem zakończeniu Święta w. 
mie udział wojewoda wileński p. Wład 
Jaszczołt, przedstawiciele władz wojsko 

miejskich i t, d. ; 
Magistrat m. 

    
sh, 

  

Wilna za pośrednictwem 
Elektrowni Miejskiej przyczynia się do us. 
wietnienia uroczystości przez iluminowanie 
ulic, pomnika Trzech Krzyży i Kościoła Scr- 
ca Jezusowego, na placu przed którym, około 

   

  

  

godz. 19.30 nastąpi uroczysie zakończen'e 
święta. 

Wobec powyższego Archidj. Inst. Akcji 
Kobiet zw a się do katolickiej ludńssci      

miasta Wilna, aby przyczyniła się do ušwiet 
nienia uroczyst przez: 

1. Wystawienie w oknach mieszkań, któ 2 
wychodzą na ulice, przez które przejdzie pro. 
cesja, obrazów Pana Jezusa i oświetlenie 
obrazów wieczorem, gdy będzie przecho: 
procesja. 

° 2. WI miarę możności 
balkonów i t. p. 
Zaopatrzenie się w świece tych, którzy 

ali udział w procesji. 

Święto pułku „Dzieci 
Wileńskich". 

Na -dzień 11 listopada przypada 
15 rocznica Niepodległości. W dniu 
tym. tak uroczystym, obchodzi jedno- 
cześnie swe Święto pułkowe 85 p. p.. 
stacjonujący w N. Wilejce. Pułk ten 
związany jest z Wilnem tak dalece. 
że zdobył nazwę „dzieci wileńskich. 
Ma poza sobą bogatą historję bojową, 
w której kilka krwawych. a jedno 
cześnie sławnych kart, stanowią wal- 

ki o Wilno. 

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 28 października 1938 r. 
7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien- 

mik 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. 16,55: 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 muzyki czeskiej. 21.00: 
Skrzynka techniczna, 21.15: D. ce. koncertu. 
22.00: Sport .15: Koncert muzyki polskiej. 
23.00: Kom. meteor. 23.05: „Kukułka Wileń. 
ska“ — Wieczór Transm. kabaretu art. 
z klubu „Smorgonia”. 23.40: Muzyka tanecz. 
na (płyty). 

TRIOTRON 
najtańsze 

lampy; radjowe 
mna Świeciem 

    

  

«dekorowanie do 

   

      

  

      

  

    

się zbliża. Zima 

  

Krótkie żakieciki, modne w roku ubiegłypi, 
nie 'przestają być 'moszone przez eleganckie 

panie również obecnie. 

Z towarzystwa 
im. Jana Łaskiego. 

Zawsze ruchliwy p. dyrektor Archiwum 
urządził w.dniu 26 bm. w Towarzystwie in. 
Jana Łaskiego odczyt ku uczczeniu pamięci 
Króla Jana Sobieskiego. Na odczycie dem: 
strowano dokumenty z własnoręcznym podpi 
sem króla, świadczące o interesowaniu się 
Króla Jana Sobieskiego sprawami Wilna. 
Jeden z tych dokumentów, pisany na perga- 
minie z datą 1683, jest potwierdzeniem przez 
Sobieskiego przywilejów nadanych dyssy- 
dentom przez króla Wiadysława Iy. Drugi 
pisany na papierze zaopatrzony również w 
podpis Króla Jana z datą 1686 r. jest wyre 
kiem sądu Komisji Królewskiej, skazującym 
nia kary głównych winowajców tumuliu (peg 
romu) urządzonego w roku 1682 ma zbór 
ewangielicki przez studentów Akademji i mot 
łoch wileńsk : 

W odczycie swoim p. Studnicki wyjašnil, 
że oba te dokumenty dowodzą, że król Jam 
Sobieski był nietylko wielkim wojowniki 
i dyplomatą, ale jednym z najświatlejszych 
umysłów swojej epoki i że stał zawsze na 
gruncie prawnym i pilnowął przestrzegania 
sprawiedliwości. 

Po odczycie ksiądz Lothe, zakomuniko 
wał, że 12 listopada o pierwszej w południe 

"mentarzu angielickim, odbędzie się 

fonięcie tablicy pamiątkowej, ku czci Wł. 
iNieoląi adjutanta Narbutta rozstrzelanego na 
rozkaz Murawjewa. > Ze K. 

Ściągnął kożuch i zabrał 
portmonetkę z 2/, zł. 

W. lesie na, drodze Bieniakonie — W, Se- 
leezniki, kcłe zaše, Milwidy, na Tuliszewskie 
go Jana, mieszkańca wsi Dajlidki, gm. żyr- 
muńskiej, napadł nieznany osobnik i ściągnął 
z niego kożuch oraz zabrał portmoneikę z 
zawartością 2 i pół zł., następnie zbiegł do 
lasu. Zach6ódzi podejrzenie, iż spraweą na- 
padu jest Siluk Józef, mieszkaniec fol. MA. 
widy, którego policja zatrzymała. 

  

   

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    
     

  

  

Samobójstwo w hotelu. 
Wiezoraj w hotelu Sokołowskiego przy 

ulicy Niemieckiej 1 rozegrał się dramat samo 

bójczy. 
W. godzinach porannych przybył do ho 

telu. jakiś solidnie wyglądający jagomość i 
wynajął pokój na drugiem piętrze. Portjer, 
wciągając nazwisko gościa do spisu, zwrócił 
uwagę, iż przybyły jest wilnianinem. Nazy- 
wał się Józef Grinberg i jak to wynikało 
z paszportu był kupcem i mieszkał przy uli 
ey Mała Pchulanka Nr. 9. Pozatem oddźwier 
nego zastanowiło, iż eały bagaż przybysza 
składał się jedynie z małej walizeczki. 

'W godzinach wieczornych służba hotelowa 
zwróciła uwagę na, dziwną ciszę w pokoju 
Nr. 6, zajętym przez nowego gościa, aczkol 
wiek, jak zauważono, nie opuszezał on w 
czasie całego dnia, hotelu. Wkrótce po przy 

  

byciu zażądał, by przyniesiono mu ałrament 
i pióro. Od tego zaś czasu nikt go więcej 
nie widział. 

Oddźwierny kilkakrotnie pukał do 
<rzwi, lecz żadnej odpowiedzi nie otrzymał. 
Sądząe narazie, iż gość Śpi, nie zwrócił na te 
specjalnej uwagi. Dopiero z upływem godzin 
zrodziło się podejrzenie, iż z gościem eoś mu 
siałe się stać. Około у wpół do dziewią 
tej chcąc sprawdzić podejrzenia, postanowił 
wejść do pokoju. Drzwi nie były zamknięte. 

Grinberg leżał na środku pokoju w kału 
ży krwi bez oznak życia. Ohok leżał rewoł 
wer. Pogotowie ratunkowe stwierdziło zgon. | 
Grinberg strzelił sobie w usta. 

Na stoliku znaleziono dwa. listy — jeden 
zaadresowany de policji, drugi do rodziny. 

(c). 

Tragedija 17-letniej dziewczyny. 
Wezoraj w godzinach popołudniowych w 

mieszkaniu swejej matki targnęła się na ży- 
cie przez zatrucie się eseneją octową 17-let 
nia Jadwiga Sawkówna. 

Sawkówna niedawno ukończyła szkołę i 
pozostawała bez pracy. Mieszkając w domu 
maiki, która po Śmierci pierwszego męża -— 
cjea, Jadwigi, wyszła powtórnie zamąż, dziew 

Sprytna 

czyna czuła się niedobrze tem bardziej, iż 
Gjczym niedostatecznie zarabiał, 

Wczoraj Sawkówna postanowiła położyć 
kres swemu młodemu życiu i zamknąwszy się 
w kuchni cirula się esencją, 

Zawezwane na miejsce wypadku pogoto- 
wie ratunkowe, przewiozło ją w stanie cięż. 
kim do szpitala Sawicz. 

Rebeka. 
Nie chce być „tatusiem” cudzego dz'ecka. ; 

Mieszkaniec Wilna Izaak Rozenewajg złożył 
skargę do władz Śledczych, domagając się 
wszczęcia dochodzenia karnego przeciwko 
byłej żonie swojej Rehece, oskarżając ją 0 
to iż nesząe jego nazwisko, dowolnie go nad 
używała, 

Jak twierdzi Rozenewajg sprawa przedsta 
wia się następująco. Skarżący do Wilna przy- 
był przed półtora rokiem z Brześcia. Wkrót- 
ce poznał tutaj przystejną niewiastę ożenił 
się z nią, otrzymując 500 dolarów posagu. 

4 

Kiedy mąż jest w domu? 

  

  
ŁBIE Alanis is Aga 

— Dzień dobry. Mąż w domu? 
— W domu. 

Bardzo się cieszę. Będę mógł wreszcie 
odebrać mój dług. 

— To pan myśli, że gdyby mój małżonek 
posiadał pieniędze, siedziałby w domu? 

  

Idąc do Ślubu twierdzi Rozenewajg, czu 

łem się szczęśliwy, lecz już nazajutrz ogarne- 
ło mnie silne rozczarowanie i kompletny za. 
wód. 

Wkrótce dowiedział się Rozenewajg, iż 
rodzice jego żony tak prędko oddali mu 
swoją córkę, gdyż stan w jakim się panna 
znajdowała nie cierpiał zwłoki. Rozenewaję 
dowiedział się iż żena jego przeżyła niesz- 

częśliwą mił została, uwiedzieną przez 
objekt swej miłeści i wkrótce ma zostać mat 
ką. 

Nie jestem parawanem oświadczył Rozen 
cwajg t zażądał ed żony rozwodu. Po pew 
nym czasie wszystkie formalności rozwodo- 
we zestały załatwione i Rezencwajg znów 
„6dzyskał wolność”, 

Gd tego czasu minęło kilka miesięcy. 
Niedawne idąc ulicą Mickiewicza, spotkał 

swego starego przyjaciela Zy- 
skinda, którege nie widział juž „kopę lai“. 

Przyjaciele ucałoówali się i wsłąpili na 
pogawędkę do Sztralła, Rezenewajg gawę- 
dził z przyjacielem na różne iemały, aż na 
gle csłupiał z przerażenia, 

Przyjaciel zrobił negle poważną minę: 
„Zapomniałem ci pegratułować rzekł uro 

czystym tonem, widziałem twego chłopczyka 

zuch z niege. 
Jakiego ehłopezyka, eo pleciesz? 
A jakże poznałem w Baranowiczach twa 

ją żonę i synka. Rezenewajg siedział jak ska- 
mieniały, aż nagle podniósł się i oświadczył: 
„Nie może być, żo jakaś pomyłka. Muszę wy 
jechać d Baranowiez“. 

Wyjechał. Okazało się, iż żona jego miesz 
ka łam pod jego nazwiskiem, a urodzone 
przez nią nieślubne dziecko zapisane jest do 
ksiąg metrykalnych jako  Rozenewajg 
Тево było za, wiele. Po powrocie do Wilna 
wystosewał niezwłceznie skargę do władz 
śledczych, w której prócz wyżej przytoczo- 
nego opowiadania mieści się również „uprzej 

ma prošba“ wszczęcia dochodzenia przeciw- 

ko jego żonie, która, nadużywa bezprawnie 

jego nazwiska i nawet zrobiła „tatusiem*... 

eudzego dziecka. (ć). 
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KRONIKA 
L zi: Szymona i Tadeusza 

Juno: Narcyza B. W. 

  

Wschód słońca — g.6 m. 237 

Zachód | —::4m.18 
  

ч— | 

| Sobota | 

| dzi 

Spostrzsženia Zakiadu Metaoroiogį! U.5.B 

w Wilnie z dnia 27 X — 1933 roku 

Ciśnienie 754 
Temp. średn: + 6 
Temp. najw. + 8 
"Temp. najn. + 2 
zee — ślad 

atr — polud.-wschodni 
Tend. barom. — stan staly 
Uwagi — pochmurno. 

DYŻURY APTEK. 

ž Dziš w,nocy dyžurują następujące apte- 
> В a 

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

Oraz Miejska — Wileńska 25, Chomiczew 

skiego — W. Pohulanka, Chróścickiego — 
Ostrobramska — 23, Filimonowicza Wielka. 

skiego. W dniu 29 października o godz. 10 
rano, w sali Związku Spółdzielni Spożywców 
Rz. P. „Społem (z, Rossa 3) odbędzie się 
jesienna konferencja gospodarcza spółdzielni 
spożywców i wojskowych Okręgu Wileńskie_ 
go. 

'Ма konferencję przybywają delegaci posz- 
czególnych spółdzielni, by wziąć udział w o- 
bradach i dyskusji nad ogólną sytuacją go- 
spodarczą spółdzielni w Okręgu oraz omó. 
wić sposoby racjonalnego prowadzenia tych- 
że. 

— Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycz- 
nyeh Ostrobramska 9 m. 4. Dziś o godz 
wykład historji harmonji, o 18 (6 pop.) zaś 
omówione zostaną Kwartety Smyczkowe L 
Beethovena i ich znaczenie dla muzyki Ka- 
meralnej 19 w. Początek o godz, 18 (6 popi. 
Wstęp 50 i 30 groszy. 

о оана 
Czytelnia RWZA. otwarta codziennie 

(niewyłączając niedziel) od 18—21 (6—9 wie- 
czór) 60 czasopism krajowych i zagranicz. 
nych. Sala dobrze ogrzana. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE 

— Dr. J. Stankiewicz wygłosi dnia 23 
października rb. w Białor. Inst. Gosp. i Kult. 
w Wilnie, Zawałna 1, odczyt p. t. „Komuni 
styczne reformy języka białoruskiego w B. 

      

"S$. $. R.*. Początek o godz. 18,30. Wstęp 
URZEDOWA 

— Konsulat, łotewski w Wilnie komuni- 
kuje, że we wtorek dnia 1 października kon. 

sulat będzie nieczynny z powodu Święta Re- 
formacji. р 

MIEJSKA 

— Komisja teatralna, W najbliż- 
szym czasie ma powstać w Wilnie 
specjalna Komisja Teatralna, która 
będzie stanowiła organ doradczy dla 
Dyrekcji Teatrów Miejskich. W skład 
Komisji wejdzie' szereg fachowców z 
pośród miejscowego społeczeństwa 
oraz przedstawiciele zainteresowa- 
nych instytucyj i urzędów, m. in. Wo- 
jewództwa i Zarządu miasta. 

— Syluzeja finansowa miasta. Na jednem 
z najbliższych posiedzeń Rady  Miej- 
skiej prezydent dr. Maleszewski zamierza za 
znajomić radnych z sytuacją finansową mia 
sta. Mimo bowiem najdalej posuniętej kom 
presji wydatków, wpływy 'w ostatnich mie- 
siącach bardzo zmalały, co powoduje, że 
sytuacja samorządu jest bardzo ciężka. 

— Trudności budżetowe. Magistrat przy- 
stąpił już do wstępnych prac przy układaniu 
preliminarza budżetowego m. Wilna na rok 
1934—85. Zarząd miasta dąży za wszelka 

cenę do uchwalenia nowego budżetu przed 
dniem 1 kwietnia, gdyż dotychczasowa prak 
tyka wykazała jak bardzo szkodliwie odbija 
ją „Się na gospodarce miejskiej budżetowe 
opóźnienia. 

wy preliminarz układany jest pod ka- 
tem nienotowanych jeszcze oszezędności 1 
pod tym względem budżet na rok 1934—35 
ma nawet przewyższyć nasz obecny weget4- 
ryju; preliminarz. 

— Przekróczemie kredytów 85006 złotych 
Wobec pogłębiającej się paupi ji ludnaś 
«i, wywołanej przewiekającym się kryzysem 
gospodarczym, w ostatnich miesiącach 5AT- 

«140 znacznie wzrosły wydatki miejskiej opie 
*i społecznej. Mimo stosowanej łu dalek5 
idącej ioszczędności, 'preliminowane sumy 
zostały już przekroczone na przeszłą Я55 
złotych. Należy się liczyć z ieiń, że do koń 
*a róku budżetowego suma ta pardzo poważ- 
nie wzrośnie, pogłębiając i tak już znaczne 
deficyty samorządu wileńskiego. Dla zmniej 
szenia wydatków Zarząd miasta stosuje obec 
nie najdalej posuniętą kontrolę, badając ce- 
lowość każdego mawet najdrobniejszego wy- 
datku. 

— Plan regulacyjny Wilna. Prace nad 
opracowaniem planu regulacyjnego Wilns, 
które trwają już od szeregu lat, posunęły sie 
ostathio dość znacznie naprzód. Wykończe- 
nie planu spodziewane jest w roku przy- 
szłym. Sporządzenie planu regulacyjnego mia 
sta jest punktem wyjściowym dla całego sze 
regu robót, zaprojektowanych ma szerszą 
skalę. 

      

    

    

SPRAWY AKADEMICKIE 
— S. K. M. A. „Odrodzenie“ zawiadamis 

że w niedzielę 29 października w Ognisku At. 
odbędzie. się o godz. 16 uroczysta inaugura- 
<ja roku pracy Stowarzyszenia. Program obej 
muje przemówienie „Kuratora Odrodzenia* 
prof. dr. Jaworskiego, odczyt prof. dr. Fr. Ba 
ssowskiego p. t. „Zadania młodzieży w dobie 
obecnej“, oraz 0 godz. 8 w. herbatką towarzy 
ską, Goście mile widziani. — Wistęp na her 
batkę — 1 zł. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

° — Siedziba Związku Legjonistiów Ро!- 
skich Oddziału i Okręgu Wileńskiego zosłała 
przeniesiona z ul. Zaułek Bernardyński i0 
ma ulicę Dominikańską Nr. 8 m. 1, Dyżuiy 
członków Zarządu i Sekretarjat Związku 
czynny codziennie, oprócz niedziel i świąt, 
od godziny 18 do 20.ej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Jesienna konferencja, gospodarcza Spół 

dzielni spożywców i wojskowych okr. wileń- 

  

wolny. 

— Wieczór towarzyski. Dnia 29 paździer. 
mika o godz. 19 odbędzie się wieczór towa- 

rzyski członków Wil. Oddziału B. I. G. i 
Kultury. W: programie: Pieśni ludowe, kon. 
cert skrzypcowy i tańce. Wstęp dla człon- 
ków i sympatyków bezpłatny. 

RÓŻNE. 
— Sprostowanie. W związku z ukaza- 

niem się w naszem piśmie (Nr. 287) wizmian- 
ki o eksporcie z Wilna rękawiczek wartoś. 
ci 98 'tys. zł. prostujemy, że rękawiczek wc 
wrześniu wywieziono mie setki tysięey, jak 
we wzmiance podano przez nieuwagę, lecz 
koło dwudziestu tysięcy par. 

ZZO 

Z działalności BBWR. 
ZEBRANIE KOŁA BBWR. DZIELNICY 

ZARZECZE, 

Dzisiaj t. j. 28 października rb., o godz. 
18 w lokalu Sekretarjatu Wojewódzkieg> 
BBWR. przy ul. Św. Anny 2—4 odbędzie się 
zebrawie koła BBWR. dzielnicy Zarzecze. 

Wszyscy członkowie BBWIR. zamieszk 1li 
na Zarzeczu obowiązani przybyć na zebra. 
nie. 

DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCI W DZIELNICY 
PONARSKIEJ. 

W. związku z „Dniem Oszczędności* Zau- 

rząd Koła BBWR. dzielnicy Ponary organizu 
je zebranie informacyjne dla mieszkańców 
tej dzielnicy. Zebramie to odbędzie się w 
dniu 30 października rb. o godz. 16 w świe. 
tlicy Monopolu Spirytusowego przy ul. Po- 
narskiej 63. Ž 

Na tem zebraniu odczyt na temat „Dzień 
Oszęzędności** wygłosi aplikant sądowy p. 
Mładysław Kubieńs 

Wstęp dlą szers 

Vs 

ODCZYT P. POSŁA TYSZKIEWICZA W ZOR. 

Ż inicjatywy Zarządu Koła BBWIR. dzie ' 
auvy śródmieście w nadchodzącą wiedzielę I. 
j. 29 bm. o godz. 13 w lokalu Zwiazku Ofi. 
cerów Rezerwy przy ul. Mickiewicza 22 p. 
poseł Jan Tyszkiewicz wygłosi odczyt na te 
mat obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej 
Polski. 

ZEBRANIE INFORMACYJNE BBWR. 
NA ANTOKOLU. 

Zarząd Koła BBWR. dzielnicy Antokol 
organizuje popularne zebranie informacyjne, 
które odbędzie się w dniu 29 bm. o godz. 
13 w lokalu Związku Strzeleckiego przy ul. 
Antokolskiej 50. Na -zebraniu «tem p. prot. 
Kazimierz Wójckki wygłosi referat na temat 
nowej ustawy samorządowej. 

—o(Jo— 

Z Legjonu Miodych. 
ZEBRANIE DYSKUSYJNE. 

Siaraniem Komendy Okręgu  Legjonu 
Młodych odbywać się będą zebrania dysku- 
syjne, na które będzie zapraszane również 
społeczeństwo stawsze, 

W ten sposób wytworzy się pewna atmo 
stera współpracy starszego społeczeństwa ż 
młodzieżą. Najbliższe tego rodzaju zebranie 
odbędzie się w niedzielę„dnia 29 październi. 
ka 0 godz. 17 w sali Jodłodajni Higjenicznej 
(Wilenska 27—1). Na porządku dziennym re: 
ferat leg. Duchnowskiego Jana p. t. Potęga 
Państwa. a przebudowa ustroju, 

    zej publiczności bezpłat. 

   

  

ŚLUBOWANIE KANDYDATÓW OBWODU 
AKADEMICKIEGO L. M. 

Przed kilku dniami ukończył się Kurs 
Kandydacki L. M. USB. oraz odbył się eg- 
zamin. W: niedzielę o godz. 17 w sali Jadł> 

dajni .Higjenicznej odbędzie się ślubowanie 
kandydatów, którzy egzamin złożyli z wyni. 
kiem pomyślnym. 

K U RJ 

Il Zjazd     
WW BSK EAS 

  

290 (2831) 
  

Z życia żydowskiego. 
Wojewódzki Ż. K. Myśli Państwowej. 

а 

Prezydjum Zjazdu: (od lewej siedzą) Z. Alperowicz, dr. Szrajb, W. Koremblin, W Tas- 
selkrant, A. Kasztański, dr, A. Hirschberg, A. Strugacz (przewodniczący Zjazdu), J. Lejh 

mam, dr. J. Brytaniski, E. Reckin. 

We czwartek interwenjowała u p. Preze- 
sa Izby Skarbowej deleg. Żyd. Gminy wyzua 
niowej w sprawie zaległych podatków ©1 
nieruchomości gminnych. Delega- 
cja prosiła o 1) anulowanie zaległych 70 tys. 
zł. i 2) rozłożenia 14 tys. z bieżącego roku 
ma raty, P. Prezes obiecał zapoznać się z 
dostarczonemi przez delegację materjałami 
i sprawę rozpatrzyć. 

  

Prezesem Komitetu Pomocy został na po 
siedzeniu konstytującem wybrany rabin Ru- 
binsztejn. Wiceprzewodniczący: pp.: Kruk 
i Żuk. Sekretarz: p. Widuczański. Gzłonko. 

wie prezydjum: pp. Rudnicki, Kabacznik i 
Lichtmacher. 

Do Londynu wyjechała na ogólnoświato 
wy Kongres Żydowski do walki z prześlado. 
waniami Żydów w Niemczech delegacja pot- 
sła złożona z posła Wišlickiego, posta dra 
Rosmarina i dr. Gotliba, 

* * * 

Dnia 6 listopada wyjeżdża z Warszawy 
dalszy transport emigrantów do Palestyny w 

liczbie 600. Z Constanzy odjadą emigranci 
okrętem polskim „Polonia“. (m) 

  

  

TEATR | MUZYKA 
— Powtórzenie premjery „Jasnowłosy Cy- 

gan“. Dziś po raz drugi „Jasnowłosy Cygan* 
Melodyjna i malownicza ta operetka wysta. 
wioną została wielkim nakładem pracy i 
kosztów. W widowisku tem bierze udziai 
cały bez wyjątku znakomily zespół teatru 
„Lutnia*, w reżyserji M. Tatrzańskiego, pod 
batutą M. Kochanowskiegp. Kierowniciwo 
baletowe J. Ciesielskiego. Dekoracje E. Kar- 
nieja. Widowisku temu wróżą długie, zasłu. 
żone powodzenie. 

— Niedzielna popołudniówka w „Lutni* 
W” niedzielę o godz. 4 popoł. ukaże się ope- 
retka Knopfa „Jasnowtosy Cygan“. 

   

— Najbliższa premjera w „Lutni*. Roz. 
poczęły się przygotowania dg wystawienia 

operetki Straussa „Czar Walca“ w režyserji 
K. Wyrwicz-Wichrowskiego. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, sobs- 
ta 28 października o godz. 8 nadwyraz с 
kawa i sensacyjna sztuka Jerzego Tepy p. i. 
„Fraulein Doktor“ z H, Skrzydłowską w roli 
szpiega niemieckiego, występującą pod na: 

wą Fraulein Doktor. Reszię obsady stano. 
wią: J. Jasińska-Detkowska, L. Wołłejko, 
J. Woskowski, A. Łodziński, J. Tatarkiewicz, 
W. Ścibor.Rylski, L. Madaliński, M. Bielec: 
ki, W. Czengery, M. Węgrzyn, W. Neubelf, 
J. Budzyński, St. Martyka, W. Najger, i. 
Vobrodt. Wobec niebywałego powodzenia 
„Fraulein Doktor“ — Dyrekcja jest zmuszo 
ma piemjerę „Stefka“ — Devala odłożyć 
dv następnego tygodnia. = 

— Niedzielna popołudniówka, W niedzie 
lę dnia 29 października o godz. 4 pop. ode- 
grama zostanie doskonała komedja W. Fodo- 
та — p. t. „Sekretarka pana prezesa*, w re- 
żyserji W. Ścibora. Ceny zniżone. 
o godz. 8 wiecz. odbędzie się drugi i ostatni 
koncert Hermana Simberga w Sali Komser- 
watorjum. 

W niedzielę 29 października o godz. S 
wiecz. odbędzie się recital  fortepjanowv 
laureatki międzynarodowego konkursu w 

Wiedniu, Haliny Kałmanowiczówny. 
w programie: Chopin, Beethoven, Liszt 

i inni. 
Bilety na powyższe koncerty są do na. 

bycia w Kasie Konserwatorjum (Wielka 47, 
wejście z ul. Końskiej 1) od godz. 11 do 2 i 
ой 5 do T-ej, Z 

— Teatr Kino Rozmaitości — Szła Miej- 
ska — Ostrobramska 5. Dziś, sobota 28 paź 
dziernika ( początek seansów o godz. 4) no. 
wy program filmu p. t. „Banita, oraz na 

scenie fraszka sceniczna Michała Bałuckie- 
„.ł. „Awantura o Józię* z udziałem p. 
ńskiej.Detkowskiej, Wandy Świętochow. 

skiej, Janowskiego, Borskiego. Dekoracje Jer 
makow. 

Zaatakowana dziewica 
Czytałem kiedyś nowelę, w której wypusz. 

czony z więzienia młody mężczyzna napa. 
stuje w lesie młodą mleczarkę. W czasie agre 
sywnych zalotów został wywrócony dzban 
ż mlekiem. Dziewczyna uległa dobrowolnie 
i była nawet zadowolona z przygody, jednak. 
że ha widok rozlanego mleka zapałała chęcią 
zemsty. Zaskarżyła zalotnika: Jegomościa u. 
jęto i skazano na więzienie. 

Przypomniała mi się ta nowela w zwiazku 
z wczorajszą rozprawą w sądzie okręgowym 
w Wilnie. 

Niejaki Józef Muraszko, przystojny 27. 
letni młodzieniec, był oskarżony o usiłowanie 
zgwałcenia. Szedł w piękny letni dzień drogą 
leśną. Było to wpobliżu Oran. Spotkał 47. 
letnią pannę X. Był w stosunku do niej bar 
dzo agresywny. Piękny dzień, słońce, czar 
lasu przysłoniły brzydką, starą twarz niewia. 
sty. Nie wiemy co się dalej działo, bo roz. 
prawa odbywała się przy drzwiach zamknię 
tych. Bowiem dziewica (jest nią) zas 
Muraszkę o niezrealizowany atak na s 
cześć. 

Muraszkę skazano na 2 lata więzienia. 
I słusznie... Włod. 

  

  

    

    

  

  

  

   

    

    

    

  

MIKOŁAJ MIRONOWICZ. 5), 

Przedruk wzbroniony 

KLUCZE ADRIANOPOLA. 
Zapusty się skończyły! Młody Ra- 

wiński spełnił dobrze honory pana do- 

mu, ugościł przyjaciół wspaniale, był 
zadowolony, choć ubyło mu 55.000 
rubli, — magnacki gest nie szczędził 
żadnych» „drobnych ofiar*! Goście z 

żalem, powoli rozjeżdżali się, — li- 
ezyli z radością swe zyski cyganie, ob 
łowiły się baletnice, zarobiła służ- 
ba. Tylko po pokojach, snuł się blady 
jak widmo porucznik dragonów Ha- 
zynin, odchodząc z rozpaczy od zmys- 
łów. Pijany, półprzytomny ożenił się 
ż baletnicą, — spity pop dał im ślub 

'z wszystkiemi ceremonjałami. Za oże- 

nienie groziło mu wykluczenie z pułku 
i kara, karjera była skończona, — a 
madobna małżonka, ślubna, nie chciała 
'go opuścić i po długich perswazjach 
i targach odstąpiła od swych praw za 
«czek na 20.000 rubli. Ostatni wyjechał 
„porucznik Nori z Nataszą. Udali się 
*do Piotrogrodu, gdzie wystawiono 
sdziewczynie paszport na nazwisko Na- 

  

talji Kusakowej, córki kupca. W wiel- 
kim mieście załatwiła Natasza szereg 
zakupów, na polecenie porucznika ku- 
piła wspaniały, narodowy strój rosyj- 
ski wraz z kokosznikiem. 

Podróż morzem nie zachwyciła 
Nataszę, choć wybitna jej piękność 
osiągnąła licznych wielbicieli, którzy 
ją zabawiali. Zachowywała się bar- 
dzo poprawnie, trzymała się z daleka 
i występowała, jako kuzynka młodego 

pasażera. Konstantynopol zachwycił 

ją. Po przybyciu na miejsce, zamiesz 
kała w jednym pokoju, obok mieszka 
nia porucznika, ale objęła odrazu ster 
nad jego gospodarstwem, Powoli po- 
rucznik Nori (począł przygotowywać 
ją do roli jaką miała odegrać. Opo- 
wiedział jej o Saidzie Baszy, o nie- 
zmierzonych jego bogactwach i prze- 
pychu pałacu, — oraz o niesamowi- 
tym wprost guście jego do blondynek 
Wspomniał, że swą urodą tak zawoju- 
je „Starszego pana“, że niechybnie 

į. Wydawnictwo „Kurjer Wileński S-ka z ogr. odp. 

uczyni ją swą pierwszą żoną. Prosił 
ją by dla Baszy, gdy ich kiedy odwie- 

dzi była uprzejmą. 
Po powrocie do Konstantynopola 

dowiedział się popucznik, że Said Ва-. 

    sza 'wyjechat na jakiš czas do Adria- 
nopola, ale już wnet oczekiwano jego 

powrotu. Po kilku tygodniach spotkał 
go niespodzianie, gdy w piątek wychv-. 

dził z Aja-Sofja, który to dzień stale 
spędzał w meczecie. Przywitali się 

serdecznie, poczem porucznik popro- 

sił Baszę by zajechał kiedyś wieczo- 
rem do niego, a pokaże mu cudną pėl- 
nocną zorzę, którą sobie przywiózł 

  

z Rosji. Basza obiecał przyjechać za” 

КИКа dni. 
Tajemnicza piękność w domu 

porucznika Nori, zaintrygowała całą 
kolonję rosyjską. Poczęto eotaz cz 

ciej odwiedzać jego dom £dize Natasża 

z wielką umiejętnością sprawowała; 
jako kuzynka, rolę gospodyni domu. 
Stałym gościem stał się porucznik ma- 
rynarki. handlowej Roscisławiew, —- 
który zakochał się w Nataszy nie na 
żarty i każdą wolną chwilę spędzał 
koło niej. Doszło do tego,.że pewnego 
dnia formalnie oświadczył się o dziew 
czynę. Porucznik Nori, właśnie był za 

   
     

  

     

Najpierw wódeczka .. 
W związku z porżnięciem nożem M. Kar 

niejewa znalezionego 22 bm. prawie o pół- 
nocy na ulicy Słefańskiej, © czem pisaliśmy 
w „Kurjerze* z dnia 24 bm. dowiadujemy 
się następujących szczegółów tego zajścia. 

Karniejew miał zatarg osobisty z pewnym 
oscbnikiem. Nie chciał jednak ten osobnik 
sam „peckač się* z Karniejewem, więe na- 

mówił dwóch swoich przyjaciół, powierzając 
im misję porachowania się z K. 

Wieczorem 22 bm. spotkali go na ulicy. 
Był trochę „wypiwszy*. Zaproponowali jesz 
cze pół litra, opierał się— wkońcu uległ. 

Gdy ujrzano dno butelczyny jeden z nich 
zaproponował podróż do ojca na Ponary. 

— Będzie jeszcze połówka, a potem dziew 
czynka — chodźmy. 

— Nie pójdę, mam już dość... 
— Eh, nie bądź baba — chodź. 
Poszli. 

Na Stefańskiej jeden z nieh wydobył nóż 
i przebił Korniejewa dwa razy. Ten upadł na 
jezdnię, „przyjaciele* zaś zbiegli. 

Karniejew padł ofiarą podstępu na, iie 
perachunków osobistych (nie złodziejskieh) 
i dziś leży w szpitalu żydowskim. 

Wszechświatowej 
sławy gwiazda 

CASINO 
tego, pełnego grozy filmu 

Henrieta Grosman, 
nareszcie zaangażowana do filmu dźwiękowego i już w tych dniach 

będziemy ją mogli podziwiać w jej potężnej kreacji p. t. JH 

Zbliża się ku końcowi 

wyświetlanie niasamowi- 

Poniedziałki towarzyskie 
Z. P. 0. K. 

Nadawanie nazwy jednego z dni tygodnia 
zebraniom, powtarzajecym się stale w tym 
samym dniu, weszło już do tradycji Wilna. 
Zapoczątkował to Związek Literatów swoje. 
mi „środami literackiemi*, wiemy wszyscy. 
że piątki należą do Klubu Włóczęgów. co z: 

do Sobótek, to mamy ich cały szereg: praw. 
niczych, akademickich i t. d. Idąc za tym 
przykładem Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet 16 b. m. zainaugurował w swoim lo. 
kalu Jagiellońska 3/6, „Poniedziałki Towa. 
rzyskie", „Poniedziałki towarzyskie* mają na 
celu nawiązanie bliższego towarzyskiego kon- 
taktu, pomiędzy rodzinami członkiń, symp t. 
tykami Związku oraz "okrewnemi organiza. 
ejami. 

Ciężkie warunki ekonomiczne zmnie, 
do minimum możność urządzania przyjęć 
prywatnych domach, nie- mniej jednak towa. 
rzystwo wileńskie czuje potrzebę spoty. 
sie dla wymianv myśli, pogrania w brydża, 
lub tańców. Poniedziałki towarzyskie ‹ 
każdemu gościnhą atmosferę prywatnego do 
mu, produkcje artystyczne: śpiew i recytacje, 
w wykonaniu artystów naszych teatrów, i 
śpiewaczek tej miary co p. Plejewska, p. 
Reissowa.Kružanka i t. p., muzykę do tańca, 
stoliki do kart i wyśmienity bufet po wyjąt- 
kowo niskich cenach. ` 

  

    

  

  

  

   

            

Na pierwszym poniedziałku inauguracy j- 
nym, była p. wojewodzina Jaszczołtowa, 
Siarosia Kowalski, p. starosta Tramecourt, 
p. kurałorostwo Szelągowscy, parę pań z Ro. 
dziny Wojskowej i dużo innych miłych gośc.. 
P. Masiejewska napisała i wyrecvtwala bar. 
dzo dowcipny monolog o „niemowłęciu p 
niedzialku“, p. Jasińska_Detkowska mówiła 
o mężczyznach, p. Wyrwicz-Wichrowski « 
kobietach, a p. Węgrzyn odśpiewał własną 
piosenkę. Produkcje artystyczne drugiego 
niedziałku wynełnił bogaty repertuar p. Zofiń 
Plejewskiej, co do trzeciego poniedziałku, io 
„już paru artystów zapowiedziało swój udz 
ale nie chcemy tego narazie przedwcze: 
zdradzać, niech to zostanie niespodzianką dla 
tych. którzy nrzyjdą aby mile, wesoło i swo. 
bodnie czas spędzić. zk 

    

   

Zamiast przemycanych futer... 
szmuglowane papierosy. 
Onegdaj wywiadowcy pelicji śledezej prze 

prowzdzili rewizję w sklepie futrzanym p. 
Z. przy ulicy Wielkiej Szukanp przemycane 
wyroby futrzane. 

Wspomnianych futer jednak mimo naj. 
skrzętniejszych poszukiwań, nie znaleziono. 

Pod koniec rewizji znaleziono natomia: 
około 1000 papierosów, pochodzących z prze 
mytu. 

Szmuglcwane papierosy skonfiskowano i 
przekazano urzędowi celnemu. 

Policja prowadzi dalsze dochodzenie. 

  

(e) 

niedawno 

   

  

Pech wywrotowca 
Na dworcu w Lidzie panowal ruch i šeisk 

Za chnilę miał odejść do Wilma pociąg oso. 
bowy, przepełniony tego dnia niezwykle. 
Wtród podróżnych na.. peronie - spacerował 
bez bliższego celu starszy posterunkowy Ed. 
ward Górecki, Obserwował twarze, ruchy, za 
chowanie się przechodniów. 

Posterunkowy Górecki drgnął nagle, jak 
żliwy myśliwy na widok ierzyny. Žo- 

baczył jegomościa o najzw 
dzie, średnio zamożnęgo mies V 
nie ten wygląd zupelnie poprawny zaintry . 
gował go. Wyczuwał, że za przyzwoitą po- 
włoką czai się występek. 

— Pańskie dokumenty? 
— (o, a jakiem prawem? 
Posterunkowy ryzykował, jednakże trwił 

w uporze. 
— Pańskie dokumenty?! 

Jegomość z miną obrażonego lorda wy- 
jął dowód osobisty i świadczenie wojskowe. 
Dowód był w zupełnym porządku, zašwiad- 
czenie mogło nasunąć podejrzenia, jak každy 
papierek z pieczęcią i podpisami. Mimo wszy 
stko posterunkowy G. nie chciał wypuścić 

jegomość: ze swych rąk, 
— Pan pójdzie ze mną do komisarjatu! 
— Panie, co to jest, pan się zapomina, 

napastując spokojnych obywateli, zresztą no 
ciąg odchodzi zą» chwilę!.. 

Posterunkowy ryzykował w dalszym cią. 
gu i prawie za kołnierz wyprowadził ,.spo- 
kojnego obywatela* z pociągu: 

Wi drodze do komisarjatu jegomość spo- 
chmurniał. 

No, panie władzo, ma 
Puść pan mnie dam 200 złotych. 

— Dawaj, 
— A puścisz? 
— Do komisarjatu nie zaprowadzę! 
— Odrazu wiedziałem że z pana byczy 

chłop! у 

Posterumkowy wziął pieniądze schował je 

             

   

          

  

  

nosa. pan 

   
do kieszeni i zaprowadził jegomościa do wy 
działu dczego, gdzie ustalono, że zatrzy- 
many jest znany ze swej działalności wywroa- 
towej na terenie Wiłna, Warszawy i Pole. 
sia i že jest poszukiwany przez policję. Je. 
gomość okazał się Dawidem Cymermanem, 

lat 31, z zawodu stolarz. 

merman pracował w KPZB. i pobierał 
miesięcznie 300 złotych: 

Sąd Okręgowy w Wilnie skazał go 29 7 
Iat więzienia i pozbawił praw. na przeciąz 
10 lat — za działalność wywrotową i próbę 
przekupienia policjanta. а Włod. 

—006— 

Humor. 
RACJA. 

— Mnic się zdaje, że koty to najgłupsze 
stworzenia na świecie. 

—.Tak, moja droga: koteczko... 

  

która w Ameryce święci kolosalne triumfy na deskach teatrów stolicy została: 

PILGRIMAGE" "amo 250 

BIAŁY UPIÓR 
z szatańsk. Belą Lugosi“ 

w roli głównej 
Nad program: W krainie: 
czarów i najnow. PAT 

  

                      

  

ANREALSLIEAJZOGOBEENEZ 
Tytko Dla młodzieży dozwolony! 

PA N |oziś KAWALKA D js węg, Sas w dęte gy 

bój sezonul 

i poświęceniu 
HELIOS | Dziś największy prze- 

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

  

  

Dr. GINSBERG Dr. J. Bernsztein BAR pod Wilkiem 
Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

  

  

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

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

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

'WYWYYYYYYYYVYVYTYVY E 

KAŻDE OGŁOSZENIE 

  

shoroby skórne, wene 
ryczne | moczopłołowe 

Wileńska 3 tel. 567 
od godz. 8—1 i 4—58. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamže gabinet kosmetycz 
zy, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurza:ki i wągry 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez.przerwy 

przeprowadziła sią 
Zwierzyniec, Tom. Zan: 
aa lewo Gedeminowsk; 

  

choroby skórne, wenerycz- 
ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4—6 

Z.W.P 

Akuszerka 

Maria LakneroMi 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Zarobek 
natychmiastowy  zapew- 
niony-—200 zł. stała pen- 
sja miesięczna, także u- 
bocznie. Początkujących 

pouczamy bezpłatnie. 
* Zgłoszenia: „Centrala*. 

Lwów, Wojciecha. 

  

Micklew:cza 33. 
Wydaj iadania, obia- 
dy, kolacje. Zdrowe sma- 
czne i obfite. Ceny nis- 
kie. Abonament obiado- 
wy 25 zł. — GABINETY 

Okazyjnie 
dobre PIANINO do-sprze-- 
dania 'niedrego. Zamko- 
wa 20—2. Oglądać mię-- 
dzy g. 2—4 codziennie, 

Mieszkania 
1 i 2 pokojowe z kuch- 
niami, elektryczność, sło». 

neczne — Stara 33 

Okazyjnie 
tanio do sprzedania 

  

  

  

  

najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzy ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
* a 

łaaA AAAA AŁAAA AAA AAA ADA AAA AAAA AAAA AAĆAŁAŁAAAAAAAA PO 

dowolony, że dziewczyna mniejszą u 
wagę zaczęła mu poświęcać lecz zatros 

kał się nie na żarty o los swej spra- 
wy, Na szczęście jednak Rościsław- 
lew musiał odjechać ze swym okrętem 
i zapowiedział powrót aż za miesiąc. 

Nie cheąc budzić w nim niepokoju 
„powiedział mu, że los kuzynki musi 

być postanowiony przez jej rodzinę 
'w Rosji, on sam decydować się boi, 
a Natasza może jeszcze pocztkać. Po- 
żegnanie młodych odbyło się czule 
i Rościsławlew odjechał pełen najlep- 

szych. madziei. 
Tymczasem nadszedł dzień zapo- 

wiedzianej wizyty, przez Saida Baszę. 

Natasza otrzymała szczegółowe ws 
zówiki co ma robić, jak się zachowy* 
wać i jak być ubraną. Przygotowano 

wyborowe słodycze, a gościnny pokój 
urządzony w-guście wschodnim, przy- 
zdobiono wspaniale nie szezędząc ni- 
czego, co wytwarzało atmosferę pod- 

niecającą. 3 
Wieczorem nadjechal Basza, Ro/- 

poczęto banalną rozinowę, — raczo- 

no się nawzajem, — czas upływał.. 
Basza niespokojnie oglądał się na pra: 

wo i lewo, czy nie wejdzie jaka piek 
na hurysa, lecz zjawiał się tylko usłu- 

      

Ki 

  

ul. Grodzks 27. 

Mioda 
panienka poszukuje pracy 
w charakterze eksped- 
jentki lub bony. Łaskawe 
zgłoszenia do Adm. Kurj. 
Wil. Biskupia 4, lub tel 99 

  

    
żny Abdul, podając czarną kawę. Po- 

rucznik Nori przeskoczył znowu do 
kwestji ogólnych, zagadnął Baszę © 
Adrianopolu i jego tam pobyt. ale Tu 

rek był ostrożny, zbył go zdawkową 
odpowiedzią i wspomniał o obietnicy. 
„Wątpię jednak, rzeki, aby mogła być 
piękniejsza dziewczyna od mojej Za- 
ry”. Porucznik wyszedł, mówiąc, 
dowie się co jest z Nataszą, i wrócił 
po dobrym *kwadransie czasu. Spała 

ale już ubierała się, — czekaj Basza 

chodźmy zaglądnąć przez dziurkę od 

klucza, jak to robi się damska tualeta. 
Ot tu chodź, do tych drzwi, — tylko 
cieho ostrożnie... Skradając podsunęli 

się oboje pode drzwi jednego z pokoi. 

   

   

   Miękkie ste dywany tłumiły 
szmery i Gruby Basza był 
śmieszny gdy ostrożnie na palcach jak 
młodzik skradał się pod drzwi zaka- 
zanego raju. Nori pochylił się do 
dziurki od klucza, uśmiechnął się fi- 
luternie i zaprosił Baszę do obserwo- 
wania, ustępując grzecznie miejsc» 
Basza schylił się, ale pozycja była dla 
jego tuszy mocno niewygodna 
prócz. tego „widok przez dziurkę już 
wziął go w swoje posiadanie... Nie- 
cierpliwie wybierając dogodniejszą 

  

    

  

Do wynajęcia 
mieszkanie 
z kuchnią, 
wygodami przy ul. Zam- 
kowej 15. Dowiedzieć się 

Zamkowa 20/3 

Redaktor: edpowiedzialny Witeld Kiszkis. 
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3 -pokojowe 
sioneczne Z   

pozycję, przykląkł na jedno kolano... 
Porucznik włożył ręce do kieszeni, 
oparł się o futrynę drzwi, śledząc cy- 
nicznem okiem twarz -Baszy. Teraz 
był pewny wygranej. Czoło Baszy za- 

krwią, nabiegły na nie grube ży- 
ły, oczy zamgliły się lubieżnem wej- 
rzeniem, powoli zachodziły łzami, 

warga dolna owisła ina siwą brodę po 

częła spływać ślina... Ba był wstręt 

ny! Porucznik zapalił papierosa, 
chciał odsunąć starego, ale ten łap- 
czywie przykładał to jedno, to drugie 
oko do dziurki mamrocząc €oŚ w za- 
chwycie. Rzeczywiście widok był wart 

patrzenia... Na środku pokoju, przed 
lustrem. stała naga Natasza, czesząe 

grzebieniem swe cudne, długie włosy. 
Fala ich spadała aż do kolan okrywa- 
jąc ciało złocistą zasłoną. W lustrze 
odbijała się smukła jej kibić, różowe 
dziewicze piersi i ramiona, kształtne, 

białe jak wykute z marmuru. Prze- 
ginała się filuternie, leniwie rozcze- 

sywała włosy, to znowu robiła do lu- 

stra jakieś mimy, rozkoszując SIĘ gięt- 

kością i pięknością swego młodego 
ciała. >, 
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