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STAŁY PUNKT 
W EUROPIE. 

Piątkowe exposć premjera Jędrze- 

jewicza jest dokumentem niezmiernie 

cennym dla (poznania ogólnego tła, 

na którem rozwija się życie naszego 

młodego państwa oraz stanowiska i 

zamierzeń rządu w teraźniejszości i 

przyszłości. Znakomita konstrukcja 

wykładu, głębokość ujęcia sytuacji 

światowej, jasność i przejrzystość ce- 

iów i środków, wskazanych przez p. 

Premjera, czyni z jego przemówienia 

zakończoną całość, zdolną dodać kaz- 

demu obywatelowi otuchy i zaufania 

do rządu, do jego umiejętności i ener 

gji w trafnem pokierowaniu sterem 

  

państwowym. 

Aby trafnie wytknąć linję 

polityki, trzeba - przedewszystkiem 

umieć 

swej 

ocenić ogólne wa- 

runki, wśród których działać wy-- 

pada. Polityka oparia na mylnej oce- 

nie sytuacji, na nierealnych przesłan- 

kach, jest zgóry skazana na niepowo- 

dzenie, P. Premjer Jędrzejewicz nie 

maluje obrazu jakiby dokoła Polski 

może chciał widzieć. Niczem się nie 

łudzi i nie ślizga się po powierzchni 

zdarzeń. 
Z wielką przenikliwością stwier- 

s światowy” nie dza, że słowo „kryzy 

oznaczy dziś li tylko tego, że „„.gospo- 
     

darsiwo światowe ulega głębokim per 

turbacjom ekonomicznym *. lstotną/o 
wiele głębszą cechą naszej epoki jest 

zasad- „płynność zjawisk 

niczych w życiu państwa i    

narodów”. 

Całe kompłeksy pojęć i zasad re- 

gulujących stosunki ludzkie załamują 

się ma naszych oczach. Wskutek pra- 

wa reakcji wyłaniają sę nowe hasła 

i nowe pojęcia o należnem postępowa 

niu, będące zaprzeczeniem tego co do- 

tąd jednostki i zbiorowości ludzkie 

formalnie obowiązywało. Zdaje się 

jakoby świat ogarnięty gorączką i cier 

pieniem przechodził okres porodowy, 

z którego powstanie nowy porządek 

rzeczy, nowe normy współżycia ludz- 

kiego. Ale 

sprzeczność tych objawów wiel- 

kiej „przemiany* zaciemnia obraz 

przyszłości. Nie, jak dotąd nie upra- 
wnia do optymizmu, aby to co się w 

skali mniej lub więcej uniwersalnej z 

dzisiejszego chaosu wyłoni, było kro- 

kiem naprzód w życiu ludzkości. Je- 

raczej polęgowa- 

różnorodność i 

steśmy świadkami 

nia się walki wszystkich ze wszystki- 

mi. 

Ale, pesymistycznie oceniając dzień 

dzisiejszy na naszym głobie, p. Prem- 

jer nie traci ani wiary ani optymizmu 

co do przyszłości. „Po wielu nieuda- 

nych próbach eksperymentach zwy- 

ięży przecież zdrowy rozsądek. Ww 
  

życiu państw i narodów, tak samo jak 

w życiu jednostek muszą obowiązy- 

wać zasady współpracy i współdzia- 

łania”. 

Po tym akordzie wiary w człowie- 

ka rozwinął premjer Jędrzejewicz o 

braz Polski współczesnej. Nie zdaje- 

my sobie być może, sprawy z tego 

że [państwo polskie, mimo trapiących 

je kłopotów trudności, jest ma kon- 

lynencie Europy jednym z punk 

najbardziej stałych, 

najmniej porwanych prądem chaoly- 

cznych przemian. Przewrót majowy 

z r. 1926 zapobiegł niewątpliwie roz- 

przężeniu politycznemu i gospodarcze 

mu i osadził państwo na mocnych i 

pewnych filarach stałości i ciągłości 

silnej władzy. Stabilizacja polityczna 

uodporniła psychicznie spo 

łeczeństwo na cięgi wzmagającego się 

kryzysu. Rządy oparie o autorytet 

Marszałka Piłsudskiego zdołały szczę 

zać problem połą- 

tów 

  

śliwie rozw. 

czenia silnej władzy z po- 

lityką równowagi i spra- 

wiedliwości społecznej. 

Nikt tym rządom nie potrafi odmówić 

dążenia do zabezpieczenia podstawo- 

wych interesów najszerszych warstw 

  

społecznych. Ograniczenie systemu de 

mokracji parlamentarnej nie pociąg- 

nęło za sobą u nas reakcji w zakresie 

polityki socjalnej i gospodarczej. 

Rząd stoi ponad interesami 

grup i klik gospodarczych 

i reguluje te stosunki podług własne- 

go kryterjaum, którem jest przeciętne 

dobro całości społeczeństwa. Z praw- 

dziwem też zadowoleniem przyjąć na- 

leży deklarację p. Premjera o „ożywie 

niu zatamowanej w latach kryzysu ak 

cji tworzenia racjonalnych gospo- 

darstw drobnej własności rolnej“. 

Tylko bówiem tą drogą podnieść moż 

na dobrobyt i kulturę wsi, oraz zwią 

zać z państwem wieśniaka, 

którego niezdrowa struktura agrarna 

utrzymuje w stadjum niedojadające- 

go wyrobnika, obojętnego na wszyst - 

ko do koła niego, prócz własnej nie- 

doli. 

Myślą przewodnią rządu jest do- 

starczenie wszystkim obywatelom od- 

  

powiadającej ich możliwościom pracy. 

jako źródła egzystencji. Stopa życio- 

wa przeciętnego eziowieka pracy w 

jest To 

prawda. Ale ta zdolność ograniczenia 

Polsce miezmiernie niska. 

swoich * potrzeb jest jedmym z waż- 

nych środków umożliwiających zno- 

szenie prywacyj, będących skutkiem 

ogólnego kryzysu. Każdy krok ku po- 

prawie odczuwa się w tych warun- 

kach nie jako powrót do tego co już 

się miało, lecz utraciło, ale jako pod- 

niesienie się na poziom dotąd jeszcze 

nieznany. 

Kryzys gospodarczy i psychiczny 

pociąga za sobą upadek kultury, ob- 

niżenie się poziomu i zainteresowań 

w sferze życia duchowego. Rząd ro- 

zumie i w tej dziedzinie swoje zada- 

nia. W końcu swego przemówienia p. 

Premjer wyraził stanowczą wolę rzą- 

du zwalczania objawów zaniku 

twórczościduchowej. Realny 

optymizm szefa rządu ujawnił się w 

pełni w zakończeniu exposć, kiedy 

mówca rzucił obraz przyszłej Polski, 
widząc ją w awangardzie narodów, 

dążącej do Tepszych przeznaczeń, ludz 

kości. : 

Najcięższy okres zdaje się być po- 

  

za nami. Tz ma twarda woła, oży- 

wiona myślą i troską o dobro całości 

  

która przeprowadziła państwo przez 

najtrudniejsze lata. zadźwięcezała w 

ostatnich słowach p. Premjera: „rz4- 

dowi, któremu mam zaszezyt 

wodniczyć, woli, energji i decyzji w 

pracy, która przed nim stoi, nie za- 

Testis, 

prze- 

brakmie“. 
    

z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, 
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Sarraut otrzymał votum zaufania. 
PARYŻ. (Pat). Po zakończeniu dy 

skusji w Izbie Deputowanych nad de 
kiaracją rządową przed głosowaniem 
zabrał głos premjer Sasraui. Mówca 
zwrócił się z gorącym apelem do wszy 
skich republikanów, twierdząc, że nit 
zmienne stanowisko radykaiów Sot- 

jairych i ich patrjotyzm rozpraszają 
w zupełności zarzuty niektórych mów 
ców, dotyczące sprawy zmiany więk- 

szości. 
Podkreślając, że nie zaszłą żadnu 

zmiana polityki i że rząd obecny kę 
dzie kontynuował prace, rezpoczęte 
przez rząd poprzedni, mówca zaznaa- 

czył, że jeżeli zaszły jakich zmiary, io 
dotyczą one jedynie osobistych poglą 
dów ce do konieczności rozbudowania 
przedowszystkiem gospodarstwa aro 
dowego. Premjer zaznaczył. że nie 

  

zwracał się do socjalistów e współpra 
cę, ponieważ już 3-krotnie jej odma- 
wiali. Rząd jednakże — dodał mów- 
еа — nie wyłącza nikogo, ani z prawi 
ey, ani z lewicy od udziału w dziele, 
mającem za zadanie przez zastosowa 
nie prędkich i skutecznych posunięć 
zapewnienie normalnego i regularne 
go funkejorawania ustroju parlamen 
tarengo, by repuhblika franeuska mos 
ła w dalszym ciągu spełniać swą mos 

ję światow. 
ZA WNIOSKIEM ZAUFANIA DLA 

RZĄDU WYPOWIEDZIAŁO SIĘ 307 
DEPUTOWANYCH, PRZECIWKO — 
235. PRZESZŁO 250 WSTRZYMAŁO 
SIĘ OD GŁOSOWANIA, W TEJ LICZ 
BIE SOCJALIŚCI NALEŻĄCY DQ 
GRUPY BLUMA I ZWOLENNICY 
TARDIEU I REYNAUD. 

  

a. 

  

Pogrzeb Painievego. 
PARYŻ. (Pat). Pogrzeb Painleve: 

go odbył się w sobotę rano. Przy 
dzwiękach Marsyljanki wyniesiono 
trumnę ze zwłokami z Conservatoire 
des Arts et Meties, poczem sformował 
się orszak żałobny „który przy dźwię 
kach marsza pogrzebowego udał się 
do Panteonu. Karawan nakryty był 
sztandarem o barwach republikańs 
kich. Ciągnęło go 6 koni, pokrytych 
czarnemi kapami, od których sznury 

trzymało szereg osobistości ze Świata 
pariamentarnego i naukowego. Za ka 
rawanem posuwało się jeszcze kilka 
wozów wiozących niezliczone wieńce 
i bukiety. Następnie szła rodzina i naj 

  

  

   

  

      

  

bi współpracownicy zmarłego, 
przedstawiciel prezydenta republiki, 

przewodniezący Izby i Senatu, prem 

jer lu 

      

arraut z członkami rz: rzed 

  

stawiciele korpusu dyplomatycznego. 
wreszcie grupy byłych kombatantów 
i przyjaciół. politycznych Painlevege. 

Wnętrze Panteonu udekorowane 
było flagami o barwach narodowych i 
girlandami kwiatów. Trumnę ze zwio 
kami ustawiono na wielkim katafalku 
Po odegraniu marsza żałobnego przez 
orkiestrę gwardji republikańskiej 
premjer Sarraut w pięknem przemó- 
wieniu przedstawił szczegółowo katr- 
jerę zmarłego jako uczonego i polity 
ka, składając w imieniu narodu hołd 
wiełkiemu uczonemu, wielkiemu oby 
watelowi i wielkiemu w zasłudze ludz 
kości. 

Painleve snoczywać będzie w Pan 
tconie, w dzielnicy Łacińskiej, gdzie 
hyt studentem i profesorem: 

  

      
   

  

       

zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 

Najpoważniejszą spółdzieiczą instytucją bankową w Poisce 

jest 

plralna Kasa Spółek Rolniczy 
Istniejąca cd roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 

resów kraju, Čili zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 

gdyż wspiera 

niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 

a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

kredytem najlicz- 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 

OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE. 

ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIEI 

WILNO, MICKIEWICZĄ 28, TEL. 13-65. 

  

Eskadra polska w Mińsku, 
MOSKWA. (Pat). Eskadra polska 

z płk. Rayskim na czele wylądowała 
w Mińsku o godzinie 11.30 według cza 
su sowieckiego. Przylot do Moskwy 

spodizewany bbył między 17 a 18, jed 
nakże z powodu panujących na odcin 
ku Mińsk — Mohylew fatalnych wa 
runków atmosferycznych, eskadra 

zmuszona była do zrezygnowania e 
startu w dałszą drogę, w towarzystwie 
honorowej eskorty samolotėcw s0- 
wieckich. Eskadra polska zatrzymala 
się w Mińsku, gdzie zanocuje. 

  

  

  

Prasa zamieszcza wiadomość o lo 

Polityka izolacji — polityką szaleństwa 
oświadcza podsekretarz stanu spraw 

LONDYN. (Pat). Występując na 
wiecu  przedwyborczym w okręgach 
Skipton, gdzie w przyszłym tygodniu 

  

odbędą się wybory uzupełniające do 
Izby Gmin, podsekretarz stanu spraw 
zagranicznych Eden wygłosił wczoraj 
wieczorem przemówienie, które wo- 
bec kompetencji, z jaką Eden przema 
wiał, przytaczame jest dzisiaj przez ca 
łą prasę jako oświadczenie o charak 
terze miarodajnym. 

Mówiąc o pracach konferencji roz 
broieniowej, Eden zaznaczył, że wy- 
stąpienie z konferencji Niemiec było 
ciężkim ciosem Sytuację można opa 
nować, ale w tym celu trzeba trzeźwe 

go spokoju i poszanowamia zobowią 
zań. Niektórzy przypuszczają — zazna 
czył mówca — że gdvby Wielka Bey 
tanja mogła się usunąć od dotrzyma- 
nia swych zobowiązań locarneńskica, 

to byłoby mniej prawdopodobne wcią 
gnięcie Wielkiej Brytanji w ewentu 
alną wojnę europejską. Jest to zupeł 
nie mylny pogłąd. Nietyłko nie unik 
niemy wojny przez oświadczenie, że 
w żadnym wypadku ni й 

z pomocą mocarstwu n 
wie zaaiakowanemu ale przeciwnie, 
jeżeli cheemy od odpowirdzialnošei 
uwolnić się, te spręwadzimy tylko 

katastrcię, kfóra wówczas naptwne 
nastąpi. 

  

      

    Minister Skarbu Zawadzki wygłasza expo-sė na posiedzeniu sejmu w dniu otwarcia 
nowej sesji. 

Polityka izolacji — zaznaczył E 
den — jest dzisiaj polityka szaleństwa 
Wskutek rozwoju sił napowietrznych 
Anglja przestała być wyspą. Wielka 
Brytanja wciąż jeszcze jest wielkiem 
mocarstwem i posiada odpowićdział- 
ność wielkiego mocarstwa. 

Wysłąpienie Edena jest charakie 
rysłyczne jako przedsmak debaty par 
lamentarnej, która odbędzie się we 
wtorek i w czasie której Simon, Mac 
Donald i Baldwin mają złożyć autory 

  

zagran. Angli. 
tatywne oświadczenia rządu brytyjs- 
kiego w sprawie rozbrojenia, Locar- 
na, Ligi Narodów, ewentualnego udzia 
łu Wielkiej Brytanji na wrnadek woj 
ny. Wystąpienie Edena, który jest w 
ścisłym kontakcie z Simonem w poli 
tyce zagranicznej i z Baldwinem w po 
lityce parlamentarnej, dowodzi, że sta 
nowisko, jakie zajmie 
w poruszonych przez Edena sprawa .h 
nie powinno budzić żadnych obaw lub 
wątpliwości: 

  

    

Litwinow wznowi 
rokowania handlewe z Angalją. 

LONDYN. (Pat). Prowadzone od 
szeregu miesiecy rokowania handlo- 
we miedzy Anglją a Rosją Scwiecką 
znajdują się w całkowitym impasie, ze 
ze względu na art. 21 umowy ottaws- 
kiej, którego zastosowania w stosun- 
kach angielsko-sowieckich domaga się 
Wielka Brytanja, Rosja zaś sprzeci 
wia się temu. 

Roosevelt swoje 
WASZYNGTON. (Pat.) Wielkie zdziwie 

nie wywołało oznajmienie dyrekcji zakładów 

Forda, iż, aby zasiosować się do kodeksu 
usżalenego, przewidującego 30-godzinny dzień 
przey, dyrekcja zwolni 45.000 rohotników— 

po 9.000 tygodniowe. Zakłady w Dearborn 
będą zamknięte w ciągu 7 dni. W kołach 
zbliżonych do prezydenta Roosevelta i gen, 

  

W związku z tą sytuacią „Evening 
Standard“ przewiduje. że Litwinow w 
drodze powrotnej z Ameryki zatrzy- 
ma się w Londynie cełem ruszenia ro 
kowań z martwego punktu. Litwinow 
liczyć ma na to, że w razie uzyskania 
porozumienia z Rooseveltem będzie 
miał możność uzyskania od Anglii pe 
wnych ustępstw. 

  

— Ford swoje. 
Johnsona uważają, iż postępowanie Forda 
jest pogwałcenicm programu Roosevelta 
Prezydent jest zdecydowany w dalszym cia 
gu realizować swój program i nie rozluźni 
kontroli nad przemysłem, dopóki nie prze- 
kona się, iż przemysł połrafi się kierować 

względami na dobro publiczne, 

Na czarnej liście. 
Parja socjal-demokratycžna partją antypaństwowa. 

STRASBURG. (Pat) Dziennik „Deutsche 
Freiheit“, organ soejal-demokraeji niemize- 
kiej, ukazujący się w Saarbruecken, opubli 
kował /ekst następującege żarządzenia nie 
mieckiego ministerstwa spraw wewnętrz- 
nych: „Do wszystkich podwładnych władz. 
posterunków i dyrekcyj szkół. — Zgodnie 
z zarządzeniem ministra spraw wewnętrz 

nych, partja, soejał-demokratyczna winna 
być uważana za równie antypańsźwową, jak 

partja komunistyczna. W związku p powyż- 
szem wszyscy urzędnicy, $umkcjonarjusze ® 
rchotnicy winni być pisemnie powiadomieni, 

że wszelki najluźniejszy choćby kontaki z 
wymienionemi partjami jest zakazany. Od 
tych pracowników, którzy należeli dawniej 
do powyższej partji, zażądać należy pisemnej 
deklaracji, że nie utrzymują żadnych stosun 
ków z omawianemi stronnietwami, z ich po 
meeniczemi względnie zastępczemi organami, 
ani też z ich przedstawicielami zagranicą. 
Należy zwrócić uwagę zainteresowanych, że 
fałszywe oświadezenia w tej materji karane 
będą natychmiasiowem wydaleniem z par 
tie | 

  

Skazanie Maliszów na Karę Śmierci. 
KRAKÓW. (Pat.) Sąd wydał wyrok, ska- 

zujący Maliszów na karę śmierci przez po- 
wieszenie. Obrońey zwrócili się do P. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej o łaskę. 

Maliszową Pan Prezydent ułaskawił. 
WARSZAWA. (Pat.) Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej skorzystał z prawa łaski w 

stosunku do Marji Maliszowej, zamieniając 
jej karę śmierci na dożywotnie więzienie. 

W stosunku do Jana Malisza P. Prezy- 
dent z prawa łaski nie skorzystał. Wyrok 
będzie wykonany dziś w nocy. 

cie eskadry polskiej na pierwszych 

stronicach grubym drukiem. 

Szef sowieckiej awiacji wojskowej 

wystosował do płk. Rayskiego nastę- 

pującą depeszę: : 

Do Szefa Polskiej Aeronautyki 
Wojskowej Pułkownika Rayskicge: 

Szczerze wiłam Pana zokazji Pańskiego 
przyłotu na terytorjum ZSRR. Wyrażam głę- 
bokie ubolewaria z powodu niesprzyjającej 
prognozy pogody w-g danych meteorołogicz- 

nych i radzę odłożyć do jutra dalszy łat. 
Jeżeliby zaś yskutek warunków atmosterycz 
nych nie udało się wystartować również ju- 
tro, czuję się w obowiązku zaproponować 
Panu przerwunie lotu i wyjazd jutro wie- 
czoreni de Moskwy, ky mógł Pan zdążyć na 

paradę w dniu 7 listipada, na której byli- 
byśmy bardzo radzi lzieć Pana i Pańskich 

tewarzyszy. W tym celu wydaję polecenie, 
by na sta Mińsk przygotowano specjalny 

wagon do Pańskiej dyspozycji. 

Szef SiŁ Powietrznych Czerwonej Armji 

(—) Aiksain. 

—tįji— 

Pos. Miedziński 
gener. referentem budżetu. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 4 b. 
m. pod przewodnictwem prezesa Byr 
ki odbyło się posiedzenie komisji bud 
żetowej Sejmu, na którem dokonano 
przydziału referatów poszczególnych 
działów preliminarza budżetowego na 
rok 1934-35. Referat generalny objął 

poseł Miedziński. ; 

Zjazd działaczy B.B.W.R. 
w Krakowie. 

KRAKÓW. (Pat). W sobotę rozpo 
częły się tu ędwudniowe obrady zjaz 
du działaczy gospodarczvch i społecz 
nych, zwołane przez BBWR. Zjazd za 
gaił prezes Rady Wojew. sen. Rolle. 
Na zjeździe odczytano depesze hołdo 
wnieze do Prezydenta Rzeczypospoli 

tej i Marszałka Piłsudskiego oraz de- 
pesze powitalne do premjera Jędrze- 
jewicza, prezesa BBWR, Sławka i pre 
zesa Krakowskiej Grupv Regionalnej 
Posłów, i Senatorów dr. Kaplickiego. 

Na zjazd przybyło ponad 1000 uczest 
ników, 

            

   

„Barliner Tageblatt" 
e min. Becku. 

BERILTN. (Pat.) „Berliner Tageblatt* ogła 
sza artykuł swego korespondenta warszaw- 
   skiego Herrnstdta, poś cony polskiemu m: - 
nistrowi spraw zagranicznych Józefowi Bec- 
kowi, — „nai szemu a mimo to więcej słu 
chanemu od jednego głośnego ministra 

spraw zagranicznych*. ” 
Anallizując rozwoj i znaczenie glosu Pol- 

ski na terenie polityki zagranicznej w ciągu 
ostatniego raku autor podnosi jako jedną z 
charaktery nych własnści taktyki minist 
ra Becka f „nie przychdzi on nigdy bez 
powodu, a milczy, gdy ma ku temu powody*. 
W! komkluzji qutor stwierdza, że z rosnącem 
znaczeniem Polski wzrasta i cena której Pol 
ska może wymagać — i ło zarówno za swo 
ja p jak i za wyrzeczenie się swej 
nieprzy 

        

   

    

    

    
     

ni. 

Fontanna nafty. 
MOSKWA. (Pat.) W miejscowości Lok 

bałan w okolicach Baku wytrysła nowa foa- 
tanna nafiy o wydajności 20.000 tonm dzien- 

nie. й 

Rzeki wylały. 

RZYM. (Pit.) Donoszą z Albanji 
skutek gwałtownych burz i ulewnych desz- 
czów prawie wszystkie rzeki albańskie w 
dały, powodując kołosalne szkody, Cała dzieł 
mica miasta Perit została doszczętnie znisz- 
czona przez rozszalały żywioł, kóry spowo- 
dował śmierć 26 osób. Kilkase osób jest ran- 
nych. W niektórych miejscach Albanji wv- 
lewy uniemożliwiły komunikację kołową po 

między wioskami. 3 
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ZAKŁAMANI LUDZIE. 
Przebieg procesu pomiędzy wy- 

chowankiem N. Demokracji p. Ocho- 
ckim, a jego mentorami, których, wy 
grzawszy się przy ognisku ich ideolo 
gji, obrzuca ciężkiemi zarzutami, pro 
ces odkrywający nieapetyczny zaiste 
mechanizm kulis bogoojczyźnianego 
stronnictwa, proces ten jest ponurą 

humoreską. 
Niejednokrotnie porównywano N. 

Demokrację do Targowicy, tej cz) 
sto polskiej”, koniuszowej obroniciel 
ki swobód szlacheckich, zagrożonych 
przez w rzekomych Jakobinów z Sej- 

mu 4-roletniego. 
Pod względem rzucania kamieni 

przed mogi odnowicielom Ojczyzny, 
czułości do obcych rządów, (a zwłasz 
<cza rosyjskiego), pod względem cias- 
noty i operowania demagogicznemi 

hastami dla zdobycia wpływu na ciem 
ne tłumy — istotnie znalazłoby się 
sporo podobieństw. Ale są i kapitalne 
różnice stawiające współczesną opo- 
zycję z zasady, t- j. dzisiejszy obóz N. 
Demokratyczny, o kilka stopni niżej 
poziomu moralnego tamtych ludzi, 
który to poziom i w XVIII mie był 
zbyt wysoki. 

A mianowicie, tamci pyszni, wspa 

   

    

niali i tragiczni masnaci, kierujący 
papką i solą, a najmniej sobolową 
czapką motłochem szlacheckim, byii 
to ludzie o ponurej, ale niezaprzeczo- 
mej odwadze cywilnej, "umie dyna- 
stycznej, tradycjach królewiąt, które 
tak ich absorbowaly, że obojętnym 
im się stawał los Ojczyzny, byle icn 
duma mogła korzyć się tylko przed 
tronem carów, a nie do stóp „stolni- 

ka litewskiego”. 

Ci ludzie działali otwarcie, nie za 
kłamywali się. A najpotwornie › 
wlašciwošcią wspolezesneį Targowicy 
II, stronnictwa N. D. jest to zaklamy 
wanie się histeryczne, stuprocentowe, 

na całej linji, stałe, ciągłe okłamywa 
nie wszystkich, o kim przypuszczać 
wołno że będzie dość naiwnv by w te 
wierutne łgarstwa uwierzył. I to czy 
nią ludzie, którzy sami ani przez chwi 
le nie wierzę w to co głoszą. 

Ale... było mie było-.. a muż się u- 
da? Przypomnijmy sobie wszystki: 
niestworzone bajki rozsiewane o Leg 
jónach o Marszałku, o wszystkich lu 
dziach jemu oddanych. 

Nie było takiego momentu żeby 
ci ludzie, przyczajeni gdzieś i wycze- 
kujący bezpiecznego przesmyku, nie 
występowali z najbardziej przekręco 
nemi wiadomościami. starając 5 
przeinaczyć fakty. 

W styczniu 1919 r. wrzeszczeli na 
wiecach w Warszawie że Piłsudssi 
nie chce ratować Lwowa i Wilna — 
kiedy wiadomo było każdemu że do 
Lwowa wysyła się każdą garść ochot 
ników, a do Wilna Niemcy dzierżą 
kołej i nikogo nie przepuszczą. Gdy 
była wojna 1920 r. rozpuszczali naj- 
potworniejsze wieści o głównem do 
wództwie, a gdy wbrew woli i radom 

francuskich wojskowych Piłsudski po 
stanowił nie oddać Warszawy i zwy- 
ciężył — czemprędzej zwycięstwo to 
przypisali francuskim generałom 
wbrew elementarnej godności narodo 
wej i oczywistej prawdzie. 

Od rzeczy wielkich do małych, 
zeszło się z pól bitew areny politycz 
nej do oficynek Mostowa 1. Oficynka 
ai b, prawica i lewica miewiedząca 
jedna o drugiej „wrzekomo*. A cóż to 
za dziennikarze siedzą w red. oficyn- 
ki a jeżeli nie słyszeli, nie wiedzie!i 
Co się dzieje w oficynce b, bliźniaczo 

  

   

  

   

      

  

sąsiadującej z pismem tulonem «do 
piersi wszystkich dewotek  wileń- 
skich?! Koń by się uśmiał, gdyby 

  

miógł zrozumieć smaczek tej kombi- 
nacji, że bogoojczyźniane pismo, wy 
jące ze zgorszenia nad każdym zama 
chem na moralność, sok swego istnie 
nia ciągnęło z procederu p. Frydma- 
na, dolarowego dzierżawey, hoteliku 
o przystępnych cenach i przystępnych 
ale nie bardzo nobożnych rozrywkac! 

Ale dajmy na to, że moralnoś 

współpracowników „Dziennika Wi- 
leńskiego** jest tak wysoka, iż „aura 
hoteliku na Mostowej ich nie dosięga 
jak wiadomo, dem reinen ist al 
rein. Wszyscy mężczyźni w całem Wil 
nie w ieli; niektóre kobiety wiedzia 
ly — a oni nie wiedzieli — nie wi- 
dzieli — nie slyszeli 

O protokulach policy įnych odnoš 
nych do zdarzeń w tym domeczku też 
nie słyszeli? A takie bliskie sąsiedzi - 
wo! I eała posesja z jej proccderami 
to właszość stronnietwa jak oświad- 
ezył na Sądzie p. Zwierzyński! To jest 
homeryczny kawał! Jak się pomyśli, 
że prenumeraty Dziennika, więc oro- 
sze pobożnych paniusiek i ojców du- 
chownych poszły na zakupienie ofi- 
cynek: a na warsztat prac p. Obsta i 
b dla p. Frydmana. I obaj niezgorzej 
wychodzili na swoich warsztatach pra 
cy: p. Obst kupił sobie piękny mają- 
teczek (kamieniczka już jest), a nie 
każdy dziennikarz sobie tyle uciułał... 

    

    

          

*а p, Frydman płacił duże dolary, ergo 
katolik dawał dobre dochody. 

Zakłamywanie siebie i  drugica 

    

może tylko trwać do czasu, tak iak 
m fermentować w organizmie 
wrzód, który wieszcie pęka. 

Jeżeli się przybiera firmę pisma 
ultra polskiego, pała nienawiścią do 
żydów, organizuje „,patryjotyczny* 
bojkot, wali się w mich i szezuje na 
nich głupią młodzież, jeśli się nawo- 
łuje do unikania ich osób, pienięd 
sklepów, towarzystwa, koleżeństwa, a 
jednocześnie wydaje się w dzierżawę 
żydowi swoją oficynkę, bliźniaczk? 
redakcyjną.. urządza kombinacje z 
żydowskiemi ogłoszeniami to... jest 
już w tem jakiś makabryczny humor, 
jakieś bicie się po twarzy, jakieś su- 
peroszustwo moralne... O musicli się 
nieraz zaśmiewać w oficynce a z tego 
jak z rączki do rączki, od a do hz 
oficynki prawej do lewej, i z lewej 
do prawej, płyną żydowskie dolary i 
dewocyjne złotówki zgodnym, niez- 
mąconym strumieniem. 

Aż się zmalazł „klerk zdrajca” i 
wyśpiewał.. i wyszło niepięknie... 

   

  

   

      

  
  

To wszystko nie jest w gruncie rze 
czy zabawne, chociaż nie pozbawione 
momentów humorystycznych. Dla 
uczciwych ludzi z N.- D. to nawet mu- 
si być smutne, ale wreszcie może ot- 

worzą im się oczy. 

  

Być może, że ludzie, Którym od- 
dawna zakłamana i zamknięta w śl 

pym zaułku ideologia N. D. ciążyła, 
ale nie mieli odwagi wybrnąć z tej 
atmosfery, zobaczą 'w czem z kompan 
ją z Mostowe* przebywają? 

Bez żadnej szadenfreude to pisze 
my. ‚ 

Walczymy z Narodową Demokrac 
ja oddawna i na każdym kroku ot- 
warcie. Wszystko, co może zmniej- 
szyć wpływ stronnictwa, które uwa 
żamy za bezwzględnie szkodliwe w 

oddziaływaniu na wychowanie oby- 
watelskie i narodowe, za ciasne i ob- 
łudne w swych enuncjacjach dewocyj 
nych, musimy uznać za szczęśliwy 
krok ku oczyszczeniu terenu. 

    

Ale doprawdy wolelibyśmy. by te 
operacje nie ujawniały aż tak zatiu 
tej atmosfery! 

  

Car, Carowa i Carzęta. 
Film, który wyświetla Helios p. t 

Ostatnia Carowa (reżyserja Bolesław 

skiego a scenarjusz amerykański; 
jest taką pokracznie pogmatwaną rze 
czywistością, takiem (pomieszaniem 
prawdy z wierutnym fałszem, absur- 
dalnemi pomysłami, niemającemi nic 
wspólnego z całą (potworną historją 
Rasputina i jego stosunku do rodziny 
carskiej, że dziwić się trzeba raz jesz 
cze bezmyślności czy lekecważeniu 
firm amerykańskich, które arcydzieło 
literatury jak np. Dzwonnik z Notre 
Dame, albo bliskie nam, znane histo- 
ryczne fakty przekręcają po swojemu. 

Nie wdając się w szczegółową ana- 
łizę, dość powiedzieć, że w interpre- 
tacji filmowej Carowa Aleksandra, go 
towa jest poświęcić syna dobru ludu 
rosyjskiego(!) wysyłając go na balkon 
pałacu przed wzburzony tłum, doma 
gający się jego widoku(!) Carowa drża 
ła o życie biednego Ałoszy, którego n. 
b. stale nazywano Baby w rodzinie, i 
nigdy taika scena się nie zdarzyła, ani 
w Petersburgu ani nigdzie. Tłumy ma 
nifestujące były, jak wiadomo, rozpę 
dzane przez wojsko i policję. Car je- 
dynie dobrze zarysowana postać w 
tym filmie, szarpany jest wpływami 
białego ducha (niby to ma być Jusu 
pow) i czarnego (niby to ma być WiKs. 
Mikołaj), nawet na niego scharakte- 
wyzowany. Wiadomo, że Mikołaj Mi- 
kołajewicz nienawidził Rasputina sil 
niej niż kto inny i odważał się mówić 
o nim carostwu prawdę. Film przed- 
stawia Rasputina jako magnetyzera, 
który czyni z Aloszy swoje medjum: i 
w ten sposób zapanowuje nad całą ro- 
dziną Holsztein-Gottom zwanych do 
mem Romanowych. 

Wiadomo zaś, że wpływ tego człe 

  

wieka był bardziej tajemniczy i nie- 
zrozumiały kilka razy na wstrzyma- 
nie krwi płynącej z nieszezęsnego ca- 
rewicza, obarczonego po rodzinie ks. 
heskich hemofilją, dziwną przypadło 
ścią, dziedziczoną przez synów od ma 
tek, nigdy inaczej. Swoją drogą, jakiż 
to dziwny palec losu, że w wyborze żo 
ny dla cara i matki następcy tronu 
tak olbrzymiego imperjum, nie dołożo 
no większych starań, nie zbadano sta 
mu rodziny i dziedzicznoś Jeszcze 

jeden mistyczny cios sprawiedliwości 
dziejowej, która bierze niewinne ofia 
ry za grzechy ojców - 

  

Naogół jednak, wracając do film: 
postać Rasputima jest niežle i naog 
prawdziwie ujęta przez Barrymore, ja 
ko gra fizjognomiji, jako sposób bycia, 
sceny z kobietami acz obrzydliwe. 
trzymają się ściśle tego, go o tym plu- 
gawem stworzeniu się słyszało. Stosu 
nek do carewicza dobrze zarysowany 
(doskonale gra go jakiś kędzierzawy 
Żydek. Natasza (połączenie Wyrubo- 

   

wej i ks. Jussupowej w zdarzeniach) 
również gra dobrze, car gra dobrze 

  

chwiejną rozlazłość ostatniego władcy 
Rosji. — Ale carowa miema ani dumy 
matki Baby, ani nerwowości Alix hes- 
kiej, gra fatalnie i banalnie. Niepraw 
dziwe są sceny kiedy Rasjputin oświad 
cza jej, że on jest panem Rosji i ma 
wszystkich w ręku: a ona oburzona 
temį rewelacjami o nocnych odwiedzi 
nach Rasputina w sypialniach córek, 
wypędza go, kiedy posyła do Jussupo 
wa polecając by skończyć z Rasputi- 
nem! A [po zabiciu to ohydnie prze- 
ciągniętem w filmie, przedstawionem 
inaczej niż to miało miejsce, bo odhy- 
wa się ulubiona w amerykańskich fil 
mach bójka ma pięści i walenie czem 
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Proces o podpalenie Reichstagu. 

Goering do Dymitrowa: „Co pan myśli, łotrze?* 
Dwukrotne wykluczenie Dymitrowa. 

Wiznewiono proces w piątek, po jedno- 
dniowej przerwie. Na wniosek obrony sąd 
postanowił zawezwać szereg świadków, któ- 
rzy znajdują się na emigracji, a gotowi są 
przybyć do Niemiee, o ile otrzymają list 
żelazny. Są to: znany pisarz Rossher, sekre- 

tarz.partji kom, Kuehne i pani Reese, Od- 
*zueono zaś wniosek o przesłuchanie dr. 
Breitscheida. Po odczytaniu protokółu Dy- 

mitrow wnosi o wezwanie posła De Vlissera, 
komunisty, który ma stwierdzić, że wbrew 
vskarżeniu — i) van der Luebbe już przed 
laty został wykluezony z partji za anas 
ehizm, 2) że występował wrogo przeciw pas- 
tji, oraz 3) że nie miał ostatnio żadnych 
związków z pariją i mie odbierał od niej 
żadnych poruczeń. ` 

Bezpośrednio potem dochodzi do scysji 
między Dymitrowem a nadprokuratorem aa 
tle strony prawnej zmieniania przez emig- 
rantów nazwiska w: Sowietąch, Dymiiroów 
wypalił: „Musi się pan jeszeze dużo uczyć, 
panie prokurałorze!* 

Burza. Prokurator apełuje do przewod- 
niezącego. Przewodniczący ostro karci Dy 
mitrowa. Mało: — decyzją sądu Dymitrow 
zostaje wykluczony ponownie, na 3 posie- 
dzenia, Policja wyprowadza... ' 

Następnie zeznaje pani Adbore, lekarz 

i profesor z Moskwy. Stwierdza, że miesż 
kała w Moskwie w tym samym domu, €o 
Popow, oraz przedstawia akty, uwierzytel: 
nione przez ambasadę niem. w Moskwie, 
a potwierdzające pobyt jego w Rosji w ciago 
1932 r. 

Zkolei szereg świadków podaje, że wi- 
dzieli Bułgarów w kawiarniach berlińskich. 
W ogniu pytań obrony zeznania te przed 
stawiają się b. wątpliwie. 

Rozprawę przerwano o 14,30 t odroczono 
do soboty. 

Soboła była odrazu „elekiryczna”, Ścisła 
kenirola, wzmożene posterunki, dygnitavzs 
na sali sądowej — oto przygotowania do że 
zmań Goeringa. I ensaeja: — aby nie po- 
wiedziano, że wszystko było ukartowane 
zgóry — sąd dopuszcza na, dziś Dymitrowa! 

Otoczony przez olicerów policji i sztur- 
mówek Goering wchodzi w mundurze bez 
cūznak. Sala powstaje. Unoszą się ręce. 
Przewodniczący wyjaśnia cel zeznań Goeria 
ga i Goebbelsa — odparcie zarzutów „Księgź 
Brunatnej“. Goering przysięga i rozpoczyna 
ostrą reprymendę polityczną. 5 

Dawny system wychowywał ducha kry- 
minalnego. Jedynie Goeringowi i sziurmów - 
kom zawdzięczać nałeży że w Niemczech 
nie rządzą komuniści, którzy 30 styycznia 
przeszli do konspiracji oraz systemu prowo- 

  

    
     
  

    

   
NOWOOTWARTA 
DYPLOMOWANA 

(Grupom ustępstwa). Wykłady odbywają się nowoczesnym stylem angielskim 

Wyuczam każdego bez wzglłądu na zdolności. 

Dobór towarzystwa ściśle przestrzegany. 
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kacji. Temu to łańcuchowi prowokacji każ 
Goering przypisać akty terroru, przy 
wane narodowym seejalistom. . Zresztą nie 
myśli on usprawiedliwiać się wobec „hoło- 

Komuniści to — „pacholki katowskie, 
о najpodle ‚ sadystycznych zapatrywa- 
niach, jakie kiedykolwiek gnieździły się w 
mózgach łudzkieh*.., 

Goering nie wątpi, że Luebbe miał wspól 
ników — komunistów. I niezałeżnie od wy 
roku sądowego, on sam znajdzie i ukarze 
tak winnych, jak „podszezuwaczy”... 

Zkoiei minister odpowiada nadprokura- 
torowi w sprawie zarzutów „Brun. Księgi" 
co do udziału obu ministrów w podpalenia. 
O t. zw. „memorjałle Oberfohrena*, b. pre- 
zesa frakcji niem-narodowych w Reichsta- 
gu, twierdzi, że jesi to falsyfika/, zaś wielce 
tujemnieze jego samobójstwa przypisuje kon 
fliktowi na tle honorowem. 

Gorzej wiedzie się Goeringowi z Dymit- 
rowem, który zaczyna zadawać ; pytania. 
Gdy chodzi o godziny rozmów i miejsce po: 
bytu w noe pożaru minister wpada w sprzecz 
ność z zenaniami innych świadków. Jest co- 

‚ bardziej wzburzony. Dymitrow przepro 
wadza takie rozumowanie, Geering , jest 
zwierzchnikiem policji. Kazał szukać spraw- 
ców. Kazał szukać wśród komunistów. A 
więe utrudnił policji poszukiwanie gdzie- 
indziej... \ 

Goering ledwo panuje nad sobą. Na py- 
tanie jak godzi swój stosunek do komuni- 
stów niemieckich ze stosunkami ofiejalnemi 
z ZSRR, odpowiada, że to nie jego sprawa 
Jego sprawa — to rozprawić się z komuniz- 
mem niemieckim or: „z łotrami zagranie” 
nymi, którzy przybyli tu poto, by podpalić 
Reichstag“. 

Dymitrow: „To zapałrywanie panuje w 
Sowieckiej, To jest znane”. 

Goering hee pan oświadczyć fo, co 
wiadome jest narodowi niemieckiemu. 
ród niemiecki wie, że pan się tutaj zacho 
wuje w sposób bezczelny, że pan tu przybył 

poto, aby podpalić Reichstag. Pan jest w 
moich eczach łotrem, którego miejsce | 
na szubienicy“. 

Na to odezwanie się rozlegają się gwal 
towne brawa wśród obecnych, 

Przewodniczący:  „Dymitrow, już panu 
powiedziałem, że panu tu nie wolno prowa- 
dzić żadnej propagandy. Niech pan się nie 

dziwi że Świadek w tak ostry sposób do 
pana się odnosi. Zakazuję panu tej propa 
gandy jak najsurowiej. Pańską rzeczą jest 
stawiać jedynie pytania rzeczowe”. 

Dymitrow: „Jestem bardzo zadowolony 
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SZKOLA TANCOW 
w elegancko urządzonym lokalu przy ulicy Mieklewicza 31, m. 4, | piętro, front 

Wandy Jabsówny 
Komplety towarzyskie, studenckie, młodzieży uczącej się. 

absolw. Szkoły Artyst. Bal. 
Op. Warsz. L. Wajszczuka 

Lekcje indywidualne 

  

  

Hallo!!!|— Mówi Wilno! 
Według wzorów angielskich i francuskich, powstała 
w Wilnie wybitnie fachowa PORADNIA METAPSY- 
CHICZNA, przy współudzisle : Grafologa, Hypnoty- 
zera i Medjum Żakres działania: Horoskopy, z gwa- 
rancją sprawdzenia się, podaniem fsktów przeszłych, 
teraźniejszości i Prognozy medjumicznej przyszłości. 

Porady grafologiczne i określenia na zasadach analitycznych oraz oceny medju- 
miczne w sprawach handlowych, osobistych i zdrowotnych, przyczem te ostatnie 
bardzo ważne dla nieuleczalnych. Zgłoszenia listowne w jakiejkolwiek sprawie, 
winny być pisane własnoręcznie, a w sprawach ważnych, możliwie z fotografją, 
którą się zwraca. Przyjęcia osobistę cały dzień, Opłsta za Proznozę lub ocenę 
| zł znaczkami lub mandatem W innych sprawach złotych 5. Adres: Poradnia 

z Anglii, Belzji 1 2agrenicznej: 
Metapsychiczna. Ui. Pižsudskiego 19 m. 12 Wiino. Podziekowania z praktyki 

Francji i t. d. do przejrzenia osobiście. 

  

  

IV UWAGAŹPANIEJN Znamy KSJET dsmski Michał zdobywca 2 pietwczychina 4 
gród, były współwłaściciel zakładu „Trio*, obecnie wstąpił do spółki pod firmą 

„MURAL i MICHAŁ — Mickiewicza 1 oraz Wielka 51. 
Pracuje codzień za wyjątkiem czwartku przy ul. Mickiewicza I, 

a we czwartki przy ul. Wielkiej 51. 
Polecają się askawej pamięci Szanownej Kli entelt Mural i Michał. 

Zostały sprowadzone aparaty najnowszej konstrukcji do ondulacji wiecznej oraz 
farby do włosów we wszystkich odcieniach. Personel składa się z najlepszych 

pracowników m. Wilna, № 
  

popadł, pod ręką, a potem pokazywa 
mnie nokrwawionych ©ąb, jeszcze caro 

wa car i carewicz (w filmie) dziękują 
Juśsupowowi, że uwolnił Rosję od tej 
zmory!!? 

Wszak o przebiegu zamordowania 
miesamowitego otca dali szczegółowe 

relacje i Jussupow i Puryszkiewicz i 
inni. Są to rzeczy aż nadło dziwne, 
straszne i niepojęte: m. in. żywotność 
Rasputina którego nie zatruto końską 
dozą strychniny czy czegoś równie sił 
nego, ani nie można go było dobić 

dziesiątkami strzałów co 'prawie do o 
błędu doprowadziło morderców, Wia 
domo też że carowa przekonana iż te 
raz ubóstwiany. Babv umrze i zreszią 
fanatycznie przywiązana do Rasputi- 
na warjowała z rozpaczy i domagała 
się kary śmierci na wszystkich zabój- 
ców którzy uniknęli jej tylko dzięki 
temu że groziło to natychmiastową re 
wolucją od góry... Carowa i Wyrubo- 
wa wraz z innemi adeptkami kuliu 
Rasputina domagał" się szukania 
zwłok a po znałezieniu myślały o nau 

zoleum idlatego zwłoki wydobyto z 

prowizorycznego grobu ' za miastem. 
spalono... tak jak polem spałono cia- 

ła całej pomordowanej rodziny 
carskiej której zagładę w związku ze 
swoją przępowiadał ten szatański cu- 
dotwórca. Był też przeciwnikiem woj 
ny (w filmie do niej namawia) w 
stach carowej jest o tem, przepowia- 
dał, że wojna to zagłada cesarstwa, а 
jego Śmierć ich śmiercią. Dlaczegoż 
realizatorzy filmu nie trzymali się 
ściśle prawdy w jednej z najdziwniej 
szych historyj jaką znają AN do: 
mów panujących? 

  

  

  

   

Było wszak ciekawem pokazać jak 

życie tych ludzi, władców stu trzy- 
dziestu miljonów poddanych upływa- 
ło 'w wiecznej trwodze, co doprowadzi 
ło carową do rozstroju umysłu, Przed 

  

   

Salony Damski 1 Męski. Telefon 10-71. A 

urodzeniem syna oczekiwanego cztery 
kroć i obawiając się piątego zawodu, 
carowa szalała, rozbijała porcelanę, 
miewała ataki histerji j trwogi, które 
ją stawiały na granicy obłędu. Оро- 
wiadał o tem lejb-medyk dworski jed 
nemu doktorowi Polakowi z którym 

był w przyjaźni. W takich warunkach 
drżąc o życie męża, obawiając się cią 
gle spisków, oczekując mogącej się 

„dego dnia zdarzyć katastrofy na 
tle hemofilji u syna, carowa wytwa- 
rzała koło siebie atmosferę przygnę- 
bienia, chowania się od ludzi odosoh 

  

nienia wreszcie jedynej ucieczki... du 
Boga. Najciekawszym wizerunkiem     

  

życia tej dotkniętej palcem przezna 
czenia rodziny są wspomnienia Szwaj 
cara Gerarda mauczycielą carewicza. 
Z litością pisze o-życiu tych carząt. 
Nie miewali zadnej stosownej rozryw 
ki żadnych stosunków z najbliższą na 
wet rodziną, od której carowa odsuwa 

ła męża i dzieci. Zdrowie następcy tro 
nu to była oś koło której się wszystko 
obracało wszyscy do tego byli przy 
stosowani. Te młode dziewczęta rosły 
nie mając lepszych rozrywek jak zbie 
ranie grzybów 'w Białowieży lub na- 
bożeństwa 'w cerkwiach. Żadnych tań 

ców sponrłów, teatrów, życie nudne 
przytłumione nieszczęściem, ogłupiają 
ce życie, jak pisze ów Gerard, gorsze 
niż b. średniozamożnej rodziny miesz 
czańskiej, To też oprócz Tatjany, kió 
ra okazywała jakąś samodzielność u 
mysły ich były pogrążone w sennem 
zaómieniu i zadawalniały się dziecin- 
nemi zabawami i służeniem bratu. 

          

  

Trwogi carowej o dzieci sięgały po 
czątków jej panowania. We wspom- 
nieniach prefekta policji paryskiej 
Lepina jest epizod dużo mówiący. 
Gdy carostwo przybyli do stolicy Re 
publiki francuskiej z rewizytą w koń 
cu zeszłego wieku carowa umierała ze 

   

  

z odpowiedzi pana ministra. Mam jeszcze 
jedno rzeczowe pytanie do postawieni: 

Przewodniczący (w jeszcze  ostrzejszym 
tonie): „Odbieram panu głos ostatecznie”, 

Dymitrow: „Chyba się pan boi moich 
pyfań panie ministrze? 

Geering: 

  

„Co pan sobie myśli, łotrze?t* 
Przewodniczący: „Wyrzucić ggo!* 
Wśród ogólnego zamieszania wyprowa- 

Dymiirowa. Przewodniczący oświad 
cza że wyklucza Dymifrowa na trzy dni roz- 
praw. 

Gcering nie panuje już nad swojem wzbu 
rzeniem i wśród powszechnego ehaosu kr. 
€ży: „Oto eo pozwalają sobie łotrzy 
miejsce powinno być na 
eując się zaś do wyrzucanego _przez policję 
Dymitrowa, który ciągle wykrzykuje 
pod adresem Goeringa, woła wśród ogólnego 
poruszenia: „Jak pan wyjdzie z tego bu- 
dynku sądowego i ja pana pochwycę, to pan 
jeszcze zobaczy! * 

Gdy się trochę uciszyło Torgler о$ 
cza ponownie, że z iakiem szaleństwem, jak 
podpalenie Reichstagu, ani on, ani parlja 
nie wspólnego nie miała. 

Pyta dr. Sack. Nawraca do komisji lon- 
dyńskiej, cytuje twierdzenie jednego z dzien 
nikarzy zagrani który miał słyszeć 
od dwóch wybiinych „członków partji naro- 
dowo-socjalistyczneį zi“ musieli ucice 
się do tej prowokacji, 
se wyboreze, — Goering 6 londyńskim prze 
wodzie wogóle nie chce mówić, Radzi Ang 
kom przejrzeć własne akta © pożarze parla 
meniu angielskiego (ste lat temu..), gdzie .a 
łatwiono sprawę krócej niż w Niemczech. 
„Należy oświadczyć zagranicy — mówi -- 
że nie jesteśmy oskarżonymi, lecz oskaržy- 
cielami“, Jeśli chodzi o tych dwu hitlerow- 
ców, to—jeśli ów dziennikarz nie kłamie— 
niech się cieszą: wielkie ich szczęście, że cn, 

Goering, nie zna ich osobiście... 
Po "wywodach Goeringa polemizujacych 

z „Brunatną Księgą*, Popow, Torgler + Ta 
new składają krótkie oświadczenia. Rozpra- 

wę edracza się do poniedziałku. 

      

      

      

   

  

   

    

hy zwiększyć swe szan 

        

   

WSZYSCY 

PANOWIE 
NOSZĄ BIELIZNE, 
„JOTKA" 

ESS 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 

azynach galanteryjnych. 

KERS TENISO SSE TTT 

Bieg myśliwski św. Huberta. 
Bieg myśliwski św. Huberta, zorganizowa 

ny przez 3 DAK, w sobotę dnia 4 bm., przy 
udziale 20 najlepszych jeźdźców — oficerów 
dywizjonu, powiódł się znakomicie. W biegu 

uczesaniczyło 5 amazonek: Helena eBnisław 
ska, Elżbieta Minkiewiczówna, Janina Rzewu 
ska Wanda Staniszewska i Szaławkówna. Tra 
sa biesu około 5 - kilometrowa, prowadziła 
przez Karolinki, w malowniczej okolicy pagór 
kowatej. Na trasie urządzono 9 przeszkód. 
Finisz nastąpił na plach koło folw. Karolin 
i przedstawiał się bardzo inieresu'aco, gdyż 
polegał na gonitwie za „lisem* kiórym był 
por. Wiełłowicz. Mastrem był por. Małuski 
„Lisa* dognała i ujęła p. Wanda Staniszews 
ka zdobywając piękną nagrodę w postaci ma 
łego buńczuka, służącego jako przycisk na 

biusku. Inni goście otrzymali na pamiątkę ma 
te lonce z proporczykami o barwach 3 DAK. 
Po skończonym biegu zebrano się w kasynie 

3 DAK w koszarach Rafałowskich, gdzie 1u- 
czestnicy biegu nodejmowani } gościnnie 
przez pułkownikowstwi Filipowiczów. 

SIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat) Dewizy: Londyn 

27,98—27,70. Nowy York: czek 5,74—5,68. 

Paryż 34,95—834,77. Szwajcarja: 173,08 -— 
171,22. Włoch 47,02—46,78. Berlin w obro- 
tach nieof. 212,50. Tend. niejednolita. 

Dolar w obr. pryw. 5,80. 

    

    

   

  

   

    

  

strachu że republikanie zrobią zamach 
Postanowiła*towarzyszyć mężowi i co 
więcej zabrać ze sobą dwie malutkie 
carówny. Przybycie i przejazd prze, 
miasto odbyło się wspaniale. Pa- 

ryż wiwatował drobne mieszczaństwa 
miały tyłe pieniędzy w pożyczce rosyj 
skiej kupcy i technicy tyłe sobie obie 
cywali po niezmierzonych niewyzyska 

nych bogactwach Rosji! Ulokowana w 

pałacu islizejskim rodzina udała się na 
spoczynek. W nocy budzą p. Lepina. 
Natychmiast do cara. Co się stało? U 
biera się przerażony przybywa zasta 
je monarchę chodzącego po pokoju 
carową w negliżu koronkowym wiją 

cą się na kanapie w ataku płaczu i o- 
krzyków trwogi. Car przeprasza pre 

tekia za nerwy żony, ale... niech ją 
pan uspokoi... że mic się stać nie mo 
że... car jąka się i nie może nić wypo 

edzieć, a carowa rzuca się do Lepi 

na i powtarza gorączkowo: 

            

     

— „Ja wiem, że nas zamordu ją, 

ja wiem, słyszałam ludzi idących po 
nas oni nas zabiją męża, minie i dzie- 
ci, ratujcie dzie złocha i płac 

Lepine wściekły i oburzony... bo 
gdzież myśleć coś podobnego o Fran 
<uzach, o nim i o bezpieczeństwie pa 
wierzónem ludziom zaufania? Ale na 
turalnie najgrzeczniej prosi o wyj*S- 
nienie czy соб zaszło, czy coś carowau 
widziała, słyszała? 

„Tak słyszałam jak szli po nas” 
szłokia nieszczęśliwa matka... jakby 
w jprzeczuciu innej nocy w kilkanaś- 

cie lat potem, gdv istotnie przyszli w 

domu Ipatjewa po nich. Nagle zerwa 

ła się i wołając z płaczem „dzieci, czy 
dzieciom nie się nie stało!” pobiegł: 
w stronę apartamentu carewien za ni 
Lepine a za mimi car. W pokoju dzie 
ci pełnym najcudowniejszych zaba 
wek, ofiarowanych przez miasto i ; 
zydenta Republiki, pod straż: facho - 
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SŁUCHOWISKO 
Mąż wychowawca. 

WTOREK, GABINET PROFESORA UNIW. 
W GMACHU WYKŁADOWYM. 

- Aj, panie profesorze co ja mam ZA kio 

  

pot! 
— Pan jest moim studentem? 

— Aj, panie profesorze, co ja mam za 

kłopot! — Wcale nie jestem pańskim studen 
tem! 

  

   

  

e to wielkie zm 

Ale tem j nie jest ono przyczyną 
stateczną do zabierania mi drogocennego ©za 

SU. 

   

  

, gdyby pan profe- 

m kłopot. 
mi ułomków dro 

  

   
  ja m 

zabierać      

  

    

       

  

     

    

   
Moja żona.. 

'dę proszę zajprzesta 
ynze, moja żona 

ński przedmiot. Jak 
„wszy, stkie definiej 

  ona-rozumie także. Ach jak ona ta 

tko rozumie. 
— A pan skończył dawno studja? 

— Jakie studja? 
— To co pan robi? 
— A mam Sklep z galante 

I jakże to pan wszys 

  

  

  o wniał u mi 

  

I    

  

- panie profesorze, to wszyscy wie 
to głupstwo, ale jak ona to umie! 

do jasne 
dzą, 

— Niech pan wreszcie powie 
[poco рап tu przyszedł? 

  

— (Czy, czy panie profesorze moja żona 
ięła od pana dzisiaj podpis bo m 

9 
    

  

— Wzięła, nie wzięła, ale poco pan tu 40 

jasnej przyszedł? 
   ałem tylko sprawdzić, czy 

lo wz ęła tem podpis. 

CZWARTEK, PRZEDPOKÓJ W MIESZKANIU 
PRYWATNEM PROFESORA. 

— Ра jak j 

  

ona napew 

     

    

    

  

   

  

      

      

nie mie: 
wie jak | 

  

wa, Panie iais 
mąž, jak ja. jestem nieszczę 

— Nic pani w tem ani pomogę, ani prze 

szkodzę. 
— R: a je 

częśliw 

  

Już termin Ais т 
Panie prof 

Ach jaki on 
    

  

co mnie obchodzi pani mąż! 
— Ach panie profesorze, jak on się do 

wiedział, nie wzięłam podpisu jak on na 
minie k. zał. On nie ty na mnie krzy 
czał, Na moich rodziców fakże krzyczał. Na 
ikuchan na sublokatorkę. Ach panie profe 
sorze, jaka ja jestem nieszczęśliwa!!! 

TUZ. 

ARTRETYK 
jest inwalidą 
po dolegliwości artretyczno — reumałycznej, 
jako wynik przesycenia organizmu kwasem 

ym, oraz powstałe na tem tle stany 
zapalne poowdują bółe, zniekształcają sta- 
wy. uirudniają ruchy, powodują stopniowo 
utratę zdolności do pracy i prowadzą wres7- 
cie do kalectwa. 

  

  

         

     

  

   

  

   

   
Tylko zioła Magistra Wolskiego „ »Reu- 

mosa* zawierające Schin — Schen niezmier 
   nie rzadką roślinę chińską dają w krótkim 

czasie skulteczne wyniki w cierpieniach act- 

retycznych, reumatycznych i bólach ischiasu 
i stanowią najracjonalniejsze leczenie. 

Ziola ze znak.ochr. „REUMOSA“ 
Do nabycia w aptekach, składach aptesz 

  

    

nych, drogerjach lub w wytwórni: Magister 

Wolski, Warszawa. Złota M. 
Objaśniające broszury wysyłamy  bez-     

  

płatnie. 

  

USUWA ZAPARCIE 
Herbata Przeczyszczająca 

„Plantol“ Fa;, 1. Bukowskiego 

  

ŻE, reumatyczne, newralgiczne bóle 
leczy—uśmierza 

BALSAM JAPOŃSKI „Ege', 

wych nurse i bon, ochmistrzyni - -łwo- 

ru it. p. spały snem niewinności mał. 
dziewczynki, których powóz biały od 
puchów i koronek oklaskiwany był W 
dzień przez cały Paryż. Carowa pad- 

ła na kolana, modliła się i uspokoi- 
ła wreszcie, a Lepinowi powiedział 

car zmię iny i robiący wrażenie ro 
zbitego temi nerwami, że ma nadzieję 

i prosi by to nie wyszło na jaw. Lep; 

ne dotrzymał słowa do czasu upadku 

сагайц... 

      

Gerard opisuje inną tragiczną sce 

nę: gdy podczas jakiejś uroczystości 

dworskiej, kiedy carowa musiała wy- 

stąpić w całym galowym stroju i stać 
albo siedzieć 'w majestacie, syn jej 
miał właśnie atak hemofilii i 1 
chwili mógł skonać. Nieszczęsna kobie > 

ta, stojąca jak ikona, okryta bezcen- 

nemi klejnotami, mędzniejszą była w 

tej chwili od žebraczki z ulicy. Innym 
razem znów, mimo jej oporu, powieź'i 

z doktorami i wszelkiemi ostrożnoś 

ciami carewicza na front, z ojcem. 

liczono, że pokazanie małego 

żołnierzom doda im męstwa. 

  

    

    

    

     

  

Pokaz ten był koniecznością dyna 

styczną. państwową, los Rosji i t. p. 
zgodziła się... nie dowieźli do ozna- 
czonego punktu biednego chłopca, 

  

gdyż doktorzy nie ręczyli za jego ży- 
cie, wobec coraz wzmaąga jącego się 

krwotoku... I dziwić się potem, że car 
abdykował także w 

Mohilewie... 

Głupi film amerykański stawił raz 
jeszcze przed oczy wspomnienie tyen 

dziwnych zdarzeń, gdzie się nadnatu 

ralne czynniki objawiły z rzadką wy 

razistością t siłą. 

imieniu syna w 

Heł. Romer. 

  

    

  
>
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| Wiino, ul. Mickiewicza 24, tel. 6-49. 
  

Zjazd tkaczek 
pow. wil.-trockieg0. 
W dniu 3 listopada rozpoczął się 

Zjazd tkaczek zorganizowany przez 
Komitet Opieki nad Wsią Wil., w sali 
Zakładu Etnograficznego U. 5. В. 

Uczesiniczki przybyiy w liczbie ©- 
koło 100 osób na nabożeństwo do Ost 

rej Bramy, które odprawił Ks. Nowak 
z N. Wilejki, wygłaszając do zebra- 
nych w płomiennych słowach serdecz 
me powitanie, zachęcając uczestniczki 
do podniesienia kultury duchowej i 
materjalnej wsi opartej na zasadach 
religijnych i ideałach marjańskich. 

Punktualnie o godzinie 11 Prz»: 
wodnicząca Komitetu į iniejatorka 
zjazdu p. J. Prystorowa otworzyła 
zjazd, przedstawiając zebranym możli 
wości podniesienia dobrobytu wsi kre 
sowej przez racjonalną uprawę lnu 
i odpowiednie zużytkowanie tego cen 
nego surowca krajowego. 

Zkolei p. prof. Ehrenkreutzowa 
mawoływała uczestniczki do pielęgno 
wanią wzorów rodzimych w tkani- 
nach Inianych i nienaśladowania sza- 
blonów miejskich. 

W końcu ks. Nowak scharaktery- 
zował doniosłą rolę Komitetu Opieki 
nad Wsią Wil. i zobrazował wzorowe 
domostwa wiejskie- 

Pierwszy fachowy wvkład wygło- 
sił w sposób dostępny i poglądowy p. 
inż. Pietraszkiewicz „O lnie, glebie 

„odpowiedniej i jej uprawie”, 
Tematem zaś prelekcji p. inż. Ben 

dycha było zagadnienie „Włókna, 
przędzy i narzędzi lniarskich*.* 

Po odczytach uczestniczki udały 
się do stacji Iniarskiej Tow. Lniarskie 
go, gdzie zapoznali się z najnowszemi 
maszynami i narzędziami lniarskie 

mi. 5 
Zainteresowanie słuchaczek było 

ogromne, czego dowodem były nad- 

zwyczajne liczne zapytania skierowu 
ne do prelegenta. 

Zjazd zakończył się gorącą owacią 
dla przewodniczącej p. J- Prystoro- 

wej. 
Drugi zjazd odbędzie się w powie 

cie święciańskim. 

   

    

  

  

    

Przygotowanie wycieczki 
do Z. S. R.R. 

Organizowana przez sowieckie biu 

ro turystyczne „Inturist* wycieczka 

do ZSRR. licząca przeszło 20 uc..estni- 

ków, wyruszy z Wilna w końcu bie- 

żącego miesiąca. Wycieczka ta, w któ 

rej skład wchodzą głównie reprezen- 

ianci tutejszego handlu i przemysłu, 
podczas 30-dniowego pob-tu w Rosji 
sowieckiej zwiedzi na;większe miasta 

i główniejsze ośrodki sowieckiego 
przemysłu. Nie wykluczonem jest, iż 
uczęstnicy wycieczki zwiedzą ta 

niektóre rolnicze gospodarstwa kolek 

tywne na: i 

ne w pobliżu Kijowa, objętego trasą 

wycieczki. 

Linja Woropajewo — Bruja nie 

cieszy się powodzeniem. 

Nowo-otwarta linja kolejowa Wo- 

ropajewo—Druja przynosi nadal 4 

ficyt. Ruch towarowy ] minimalny 

® jeszcze gorszy osobowy, mimo za- 

prowadzomych specjalnych sławek ta 

ryfowych. 

Pociągi na tei limii kursują dwa da 

trzech razy w tygodniu bez paseżerów 
i towarów. 

      

      

        

  

Okręgowa Konferencja 
jesiennna spółdzielni spoż, 

ak      

  

   

     

   
spółdzi: związkowyci. 

slni w okręgu, 25 pr 
atów w liczbie 40, co stam: 

em w konferencji wzięło udział 
14 jprzedstawicieli instytucyj i 1 delegat sp 

wojskowej. Razem w konf: ji wzięło u- 
dział osób. Pewną miłą ację stanowi 
udział w komferencji chóru spółdzielni ucz 
niowskich szkół pow. Nr. 20 i 5 w Wilnie. 
śprzez odśpiewanie „Hymnu spółdzielczego * 

i dwu melodyj wileńskich. W tem sposob 
znalai swój kon y wyraz współpraca 
„młodych ze s i 

    

    

    

     

    

  Konferencję zagaił p. prezs Rady Okreg 
wej. Ignacy Turski. Po ukonstytuowaniu s 

m przystąpiono do obrad. 

aty objęłe porządkiem dziennym wy 
. Namieciński, kier. oddz., Paźdui 

łustrator i Woszczak, sekretarz R. O. Po 
feratach referenci zgłosili odpowiednie wn: 
ski da uchwałenia poczem odbywała się dy 

skusja. 

W dyskusji wzięło udział 13 delegatów. 
omawiając różne zagadnienia i bolączki zwią 
zane z pracą w lierenie. Jakkolwiek dyskus 
ja była b. ożywiona, to żałować należy, że 
obracała się ona prawie wyłącznie okolo 
doraźnych spraw gospodarczych, mniej nato 
miast podka ас zagadnienia ideowo -- 
rychowawcze i organizacyjne t. j. te, na kto 

re, nastawione były referaty. 

     

    

  

    
  

          

    
  

zgłoszonych przez referen 
tów i zakończono kon 
ferencj łoszone i uchwałone wnioski da 
dzą się streścić w następujących pun 

Uchwaleniem 

     
    

    

1) W sprawach gospodarezych: 

a) naležy dąžyč do uplynienia i uporząd 
kowania remanentów, w porozumieniu 2 0; 
łem członków, na podstawie doświadcz a 
życiowego oraz przez współpracę z komisją 
Normalizacyjną Okręgu; 

     
    

b) należy uporządkować sprawę źródeł 
zakupów, przyczem popieranie Hurtowni Zw. 

С na za moralny i organizacyjny 
stkich spółdz. 

lkalację towarów postawić na nale 
tytym poziomie. 

2) W sprawach organizacyjno — propa- 
gandowych: 

a) Rada Okręgowa pr ąpi do pracy w 
Okręgu przez zorganizowanie rejonów okię- 
gowych z delegatami rejonowemi na czele; 

ystkie Zarządy i Rady 
do wzmożer akcji 

propagandowo organizacyjnej na terenie 
swych spółdzielni w kierunku: 1) jednani: 
nowych członków; 2) zwoływania czę į 
walnych zebrań członków; 

c) wzywa się kich pracowników 49 
pracy somokształceniowej na Spółdzielczych 
Kursach Korespondencyjnych i czynnego u- 
działu w kursach jakie zostaną zorganizowa 
ne przez Radę Okręgową. Lot 

| GERMATOL 
DOBRZAŃSKIEGO 

    

     

  

   

    

   
b) wzywa się ws. 

Nadzorcze Spółdzieh 
  

  

   

    
    

  

      

  

  

  

  

    
D-ra 

LECZY 

GOI , 
ODKAŻA 
—— E EIDESS E 
ŻADAĆ WSZĘDZIE:- BROSZURY WYSYŁA BEZPŁATNIE 
Lab. .ŻER MATOL' Warszawa, Jerozolimska 24 

Przedstawiciele kowieńskiej 
izby Przemysłowo-Handiowej 

przybywają do Wilna. 

Podług nadesłane: do Wilna wia- 
domości, w grudniu rb. przybędzie do 
Wilma kilku przedstawicieli Kowiań 
skiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Delegaci litewskiego »rzemysłu i han 
dlu mają zapoznać się z miejscową 

produkcją pewnych artykułów. 

REUMATYZM, ISCHIAS, 
ARTRETYZM, NEURALOJĘ, 

ZAPALENIE NERWÓW i t.p. 
  

WRZODY, RANY, CZYRAKI, 
EGZEMĘ, ROŽĘ ii. p. 

      

WALKA Z GRYPĄ I ANGINĄ. 
w związku z raptownemi zmianami po- 

gody naszego klimatu, wszyscy 

skłonni do przeziębienia, na skutel 

stale zapadamy na różne choroby, pov 
ce na tle tak zwanego „przeziębienia > SZCZE- 

gólnie na: grypę, anginę, malarję, influencję, 

ksztusiec u dzieci, uporczywe bóle głowy A 

wiele innych tym podobnych n edemegań. 

Należy przeto wszystkim wiedzieć, że sku 

tecznie zapobiega i ratuje w powyższyca 

    

    

  

  

chorobach siarczan chininy w specjalnych pi 
gułkach „Originał”. 

W celu zabezpieczenia zdrowia u doro- 
słych i dzieci pożądane jest mieć i stasować 
pigułki „Original, które można nabyć w 

każdej aptece w cenie zł. 2 gr. 50 za orygi 
nalną rurkę, zawierającą 50 szt. pigułek — 
„Originali“ z Nr. Reg. 1492 i przepisem spo- 
sobu ich stosowania. 

      

Wyrodny syn usiłował ponełnić samobójstwo. 
Onegdaj wieczorem do ambulatorjum po- 

gotowia katunkowego dostarczono 66-lefnią 
staruszkę Katarzynę Pietkiewiczową zamiesz 
kałą przy uliey Wiłkomierskiej 3 z całym 
szeregiem ran i sińców. 

Po dzieleniu staruszce pierwszej po 
mocy, opowiedziała ona, że pobił ją dofkli- 

wie jej syn 40-letni Kazimierz Pietkiewie: -- 
bezrobotny, który maltretuje ją ostatnio w 
straszliwy sposób. 

O wypadku pobicia powiadomiono poli 
cję, która postanowiła wyrodnego Syna za- 
aresztować. Gdy zgłoszono pię jednak do 
mieszkania Pietkiewicza już go nie było. 

Tegcż dnia w godzinach wieczorowych 

Ucieczki z 
Ostatnio znacznie zwiększyła się ilość u- 

cieczek młodocianych przestępców z Wielu- 
cian, które stały się zjawiskiem stale po- 
wierzającem się. Nie ma prawie tygodnia 
by do władz śledczych nie napływały mel- 
dunki o ucieczkach z Wiełucian. Przed kilku 

dniami donosiliśmy o zatrzymaniu przez a 
gentów wydziału śledczego wielokrotnego 
zbiega z Wielucian Gryszkiewicza. Obecni» 
w ręce policji wpadł jeszcze jeden młodocia- 
ny więzień, który potrafił przez kilka dni 
wyprowadzać policję w pole. 

Przed kilku dniami jeden z wywiadow- 
ców wydziału śledczego pełniący służbę ns 
dworcu kolejowym w Wilnie /zatrzymał ja 
kiegoś podejrzanego chłopca, kióry uwijał 
się po dworcu bez określonego celu 

W czasie przesłuchania zatrzymany 0% 
wiadczył, iż nazywa się Jan Chulinowie*, 
pochodzi z Warszawy, gdzie mieszkał przy 
ulicy Miłej, Z dalszych wyjaśnień chłopca 
wynikało, iż pjeiee jego jest właścicielera 
huty szklanej i że do Wilna zbiegł w poszu- 
kiwaniu przygód. Chłopiec prosił, by odsia 

Uratowanie tonących 
Na jeziorze troekiem , wczoraj 17-letni 

Bogusław Bieski uratował 23-letniego P. Li 
siewiczą k 19-letnią M, Ł. z Wilna, którzy 
łodzią wybrali się na spacer. Wskutek sił- 
nego wiatru łódź wywróciła się i wyciecz- 

Rozszarpany 
Pastuch Luksza Stanisław ze wsi Zwi- 

rynie gm. Dryświaty, pasąc bydło znalazł 
na polu pocisk armatni, leżący tam od cza- 
sów wGjennych. Cheąc go pozebrać, Łuksza 
użył kamienia. Pocisk eksplodował. Niesz- 

  

  

  

przecednie mad brzegiem Wilji, wpobliżu szpi 
iala ów. Jakóba byli świadkami następują- 
cego wypadku. 

Z ciemności wyłoniła się nagle sylwetka 
jakiegoś mężczyzny, który rzucił się do Wilji 
i zaczął tonąć. 

Ną alarm przechodniów madbiegł poste- 
runkowy policji, który przy pomocy łódka 
rzy uratował samobójeę, kłórego przewiezio 
no do szpitala. dak się okazało był to Kazi 
mierz Pietkiewicz. 

Dotychezas nie ustalono eo było powo- 
dem gamachu samobójczege: obawa przed 
ewentualną cedpowiedzialnością czy też żał 
za popełniony występek, tej 

Wielucian. 
wiono ;go zpowrożem do Warszawy. 

Zeznania, jego wydały się policji niepra- 
wdziwe. Sprawdzono w Warszawie i istot- 
nie okazało się, że chłopiec kłamie jak na- 
įety. Ani Gn ma ojea, ani wogóle miesz- 
kał w Warszawie. Wzięży w krzyżowy ogień 
pytań |chłopiee przyznał się do kłamstwa 
i oświadczył, że w rzeczywistości zbiegł z 
demu |poprawczego w Sieradzu. 

Lecz peliecja i tym razem nie dała mu 
wiary. Zapytano telefonicznie  kaneelarję 
domu poprawczego w Sieradzu, skąd nade- 
szła odpowiedź, że takiego we wspomniany:n 
domu poprawczym nie było. 

Depiero w wyniku kilkudniowego docho- 
dzenia policja ustaliła, jż zatrzymany chie- 
piec nazywa się w rzeczywistości Bronisław 
Kozłowski, pochodzi z Wilna i odbywał karę 
w domu poprawczym w Wielucianach dokąż 
chiopea odesłano. ы 

Kozłowski, gdy dowiedział się, że zosłał 
zdemaskowany, prosił by mie odsyyłano 49 
tlo Wielucian, skąd większość ehłopców 

chee uciec. (e) 

na jeziorze Trockiem. 
kowicze znaleźli się w wodzie. Wypadek ten 
zauważył Bielski, który przy pomocy innego 
kolegi szybko przybył łodzią na miejsce wy- 
padku i z narażeniem własnego życia wy- 
dobył tonących. tej 

przez granat. 
częśliwy chlopiee stracił lewą nogę i obie 
ręce oraz doznał poparzenia i pokaleczenia 
całego ciała. W wyniku tak ciężkich ran 
Łuksza zmarł tegoż dnia w szpitalu. 

        

Chciał zabić, bo nie chciała. 
Szabłyko Bzzyli ze wsi Zamosze gminy 

miadziołskiej usiłował zabić 18-lefnią dziew 
czynę z tejże wsi Rowdównę Anastazję, stize 
łająe do niej dwa razy z obciętego karabinu, 

  

CENA 50 GR. 

na szczęście jednak chybił. Przyczyną usi- 
łowania zabójstwa była odmowa wyjścia za 
Szyblykę zamąž. Szybłykę aresztowano, 

Ukazał się Tl-» listopadowy 
numer 

„W ŁÓCZĘGI" 
я CENA 50 GR. 

Proces o zniestawienie b. kierownika 
„Kina Miejskiego". 

Na ławie oskarżonych sądu okręgowego 

zasiedli wczoraj redaktor „Ostatnich W'a- 
p. Feliks Lubieżyński i p. Włady- 

          

sław epański, b. dyrektor orkiestry „b. 

„Kina Miejskiego“, — obaj oska: i o znie 

sławienie w druku b. kierown smutnej 
pamięci „Kina Miejskiego Piotra Saszenki 

Wi m. sierpniu roku 1931 w „Ostatnich 
Wiadomościach* ukazały się artykuły piór? 

p. Lubieżyńskiego w „formie wywiadu z b. 
dyreklorem orkiestry „Kina Miejskiego* p- 
Szczepańskim, omawiające szczegółowo dzia 

łalność kierownika tego kina Saszenki. Ar- 
tykuły zarzuciły Saszence wiele faktów 
skandalicznych Pomawiały go o moralną 
winę śmierci dwóch osób, o znieważenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Pił- 
sudskiego, legjonistów, prezydenta miasta, 
p. Żejmę oraz ordynarne traktowanie pra 

cowników i publiczności. 

Saszenko poczuł się tem: obrażony i skie 
rował sprawę do sądu. 

Oskarżeni oświadczyli, że wszystko, 20 

  

   

   
     

  

napisali, jest prawi 

: Sąd zbadał wczoraj kilkunastu świadków. 
Wi czasie przewoda padały pytania co @› 
działalności „„Kina Miejskiego* wogóle. Prze 
wodniczący Brzozowski pytania takie uchy 

lai, nadmieniając, że sprawa dotyczy 
„Kina Miejskiego“, lecz tyłko jego kierown 
ka i dlatego należy umikać wszystkiego «0 
z osobą Saszenki nie ma nic wspólnego. 

B. szef kultury i oświaty magistratu p. 

Łokuciejewski, zezn oczywiście w cha: 
rakterze świadka, że Saszeniko 

mie miał żadnego wpływu na dobór filmó 
Był od itego bardzo daleko i w jego konip 
tencji leżała tyka stronna techniczna. P. Ło- 

  

   

  

   
  

    

    

      

   

  

    

    
     

kuciejewski mówi, że p. Szczepański składał 
memorjały na jego ręce h zarzn- 

emce powodowani iejj frekwer 
    nieumiejętne kierowanie 

kę składał zaižal 
i. P. Łokuciejewski miał r 

od nauczycieli, którzy wprowadzali dzieci 
na seanse line, że nauczycielstwo nara- 

żane jegt na niegrzeczne traktowanie ich 
przez Saszenkę. Były podane konkretne 
fakty. 

kinem. 

  

      
    

  

viadek Barszczewski, legjonista, twier: 

    
dz Saszenko w ordynarny sposób znie- 
ważył łegjonistów; — mówił do kasjerki 
kina „stuł pani pysk*; — kazał służbie „bić 
w mordę każdego z publiczności, kto będzie 
palił papierosa w poczekalni*. Opowiada 
także o tem, jak Saszenko rozkazywał su- 
cholinikowi Jagielle, zwolnionemu z pracy 
przez lekarza, myć podłogi i, że po pewnej 
nocy takiego harowania Jagiełło zochorował 
iw 4 dni potem umarł. 

„Żona Jagiełły z wielkim bółem opowie- 
działa to samo sądowi, twierdząc, że Sa- 
szenko sprowadził jej męża do grobu. 

Świadek Dodoronek potwierdził, że Sa- 
szenko znieważył legjonistów i Marszałka. 

Inni świadkowie stwierdzili, że Saszenko 

odzywał się obrażająco o Prezydencie Rze- 
©zypospolitej, 

Marja. Świrska opowiedziała, jak Saszen 
ko faworyzował ładną kasjerkę, która s 
dała raporty w prywatnem jego mieszkaniu. 

Proces przeciągnął się do późna w nocy. 
O godz, 8-ej rozpoczęły się dopiero prze- 
mówienia stron. Oskarżenie prywatne popie 
rał mec. Bajraszewski. Obronę wnosili mec. 
Leonard Rodziewicz (red. Lubieżyński) i 
mec. Witołd Jodko (p. Szczepański). 

Sąd po wysłuchania stron oznajmił, że 
wyrok będzie ogłoszony we wtorek. | Wiod. 

  

    

    

      

    

                              

   

Parę ciekawych kart 
z dziejów teatru w Witnie. 
W dałszym ciągu cykiu odczytów RWZA 

z przeszło: ima w ub. pi k mówił p. 

Łopalewski o dawnym tez m. W 
dziejach teatru w Wilnie wyszczególnił irzy 
zasadnicze okresy: pierws 

           

    

   

  

      
   

  

zamknięcia teatru pol 
yjskie, oraz ostatni :d 

czyli otwarcia teafru Anny Młodzie 

Prelegent zajął się dwoma okresami pier 
wszemi. Wsponiniał o najdawni em prze: 

stawieniu teatralnem w Wilnie ». t. Pompa 
Casimiriana, dla uczczenia Kanonizacji św. 

Kazimierza. Początkami teatru w Wilnie by 
ły cjalogi szkoine zrazu łacińskie, potem pol 
sko — łac je, wreszcie w drugiej poł. w 
XVII już tyl polskie. Do końca XVIII w. 
czyli do 'pojawienia się '(Bogusławskiego w 
Wilnie, teatr w niem ma charakter szkolny 
i dworski, Bogusławski dopiero, rozpoczyna 
jego erę publiczną. 

P. Łopalewski w bardzo żywej, interesują 
cej prelekcji dał jednocześnie i dużo warto 
ściowego materjału informacyjnego i zabaw 
ne tło anekdotyczne, będące jednocześ 
świetnym przyczynkiem do charakterystyki 
ówczesnego teatru w Wilnie, 

Są tam i momenty ukazujące znaczenie 
społeczne, polityczne i kulturalne tego teatru 
są i inne bardzo ciekawe natury obyczajowej. 
bądź zabawne dziś dla nas, bądź mniej we 
sołe, jeśli chodzi o ie, które dość smułaą 
dolę ówczesnego aktora, malują. Niezbyt we 
sołe są również wspomnienia agonji teatru 
polskiego w Wilnie w lałąch czterdziesty:h 
— sześćdziesiątych. 

Dziękowano prelegentowi bardzo szcz91 
remi oklaskami. 8. z. KI. 

Wyrabiali emerytury, 
nie posiadaląc uprawnienia. 

Wczoraj starosta grodzki wileński skazał 
niejakich Józefa Cieleckiego, Józefa Piątkow 
skiego, Pawła Bohdaniomka i Justyna Rut 
kowskiego każdego na karę 3 m. bezwzgled 
nego areszłu za zawodowe wyrabianie emery 
tur kolejowych bez posiadania ku temu wy 
makamych' uprawnień. Jak wiadomo bowiem 
uprawnienia podobne mają tylko prawnicy, 
jak adwokaci i t. p. 

Podczas rewizji w mieszkaniu prywainem 
Cieleckiego znaleziono 120 teczek ze sprawa 
mi emerytalnemi. „Handełek*, jak widzimy 
prosperował wcale nieźle. 

Cieleckiemu i Bohdanionkowi udowodnio 
no, że wyrabianiem emerytur zajmowali się 

    

    

   

  

     

    

   

  

   
   

   

   

    

do 10 listopada 1932 roku, — natomiast Rut - 
kowskiemu i Piątkowskiemu udowodniono, 
że uprawiali ten proceder do 1 września r. 
1932. 

W związku z tem Piątkowskiemu i Rut 
kowsikiemu pan starosta darował karę na 
mocy amnestji WŁOD. 

    

  

KURJER SPORTOWY 
Niedziela w sporcie. 

Dziś w Warszawie na stadjonie 
Polonii odbędzie się decydujący mecz 
pilkarski o wejście do Ligi między wi 
leńskim WKS. a Polonią stołeczną. 
Mecz ten zadecyduje ostatecznie o 

jściu do Ligi. 
, W Krakowie zaś odbędzie się 

pierwszy mecz o utrzymanie się w Li 
dze między Czarnymi, a Garbarnią. 

We Lwowie Pogoń gra decyduj 

   

    

OVOMALTINE 
JEDYNA ODŽYWKA WITAMINOWA 

DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH! 
Reklamowa puszka zą 1.20 zł. — 

  

Qvomaltyna wzmacnia organizm i nerwy d 

Wyrok w procesie o napad 
na wiceprezydenta Czyża. 

Doprowadzeni świadkowie w procesie ” 
napad ma wiceprezydenta Cžyža wyjaśnił, 
że p. wiceprezydent Czyż nie miał i nie mógł 
mieć wpływu na sprawę zwolnienia z pracy 
w „Arbonie”* szoferów Bielukiewicza i Rym 
kiewicza, należących do pronządowego Zwiąż 
ku Pracowników Samochodowych Ziem P5* 
nocno — wschodnich. i 

Podejrzenia szoferów że p. wiceprezydent 
Czyż zemścił się na nich za działalność szko 

dzącą P. P. S.-owskiej organizacji „Transpor 

towców* (we wczorajszem sprawozdaniu z 
tego procesu określono  „Transportowców' 
jako organizację prorządową wskutek mylne 
go przestawienia słowa) — mie są uzasadnio- 

ne. Szoferzy też zeznają, że przez nikogo do 
napaści nie byli namąwiani. Działali z wła- 
snej iniejaty 

Sąd uznał Bielukiewiecza za winnego czyn 
nej napaści na wiceprezydenta Czyża i ska 
zał go na 6 miesięcy arćsziu, Rynkiewicz 
został uniewinniony. WŁOD. 

   

spotkanie o mistrzostwo Ligi z Ł. K. 
S. Jeżeli. Pogoń przegra, to szanse jej 
zmaleją do zera. 

Komunikat A. 2. $. 
A. Z. S. podaje do wiadomości, że zreorga- 

nizowany zarząd sekcji marciarskiej ukoa- 
stytnował się jak następuje: 

  

Kierownik wyszkołeniowy — prof. Piet- 
kiewicz K. — Kierownik turys 
wycieczkowy — kol. Grabowiecki       

    

Jan.       

  

    

ro żaw'olddniczo — sportowy * 
Stankićwicz Wiktor. Gospodarz i skarbnik 
kol. Paciulewicz Stanisław. Sekretarz — kol. 

  

Stankiewicz Mieczysław. 

Specjalna zaprawa narciarska dla zawod 
mików lodbywa się we czwartiki o g. 17 i so 
boty o godz. 18 w sali gimnastycznej AZS 
(gmach główny); 

Zaprawę prowadzą prof. K. Pietkiewicz i 
kol. W. Stankiewicz. 

BROS TIT TOSTRKOTS 

Zmierzch įodynv. 
Swego czasu jodyna uważana była za do- 

skonały środek anliyseptyczny. Niestety ma 
ona wielkie wady: rozdrażnia skórę, niszczy 
tkanki, i plami. Dopiero jednak w ostatnich 
czasach udało się stworzyć kompozycję le- 
(karstwa t. zw. osmoallergicznego, które po- 
siada własniości dezynfekcyjne jeszcze silniej 
sze niż jodyna, a przytem zupełnie nie pod 
rażnia skóry, ani mie plami. Lekarstwem tyn 
jest „Germatol Dr. Dobrzańskiego*. Znany 
dobrze np. we Francji, który mą własności 
nie tylko antyseptyczne, lecz również kojące 
i lecznicze przy wrzodach, odmrożeniu, róży, 
reumatyžmie, artretyžmie ischiasie i t. p. 

е 

Kobieta może mieć kształtną postač, posia- 

dać piękne i eleganckie stroje, mimo to jed- 

nak brak jej będzie właściwego wdzięku — 

bez owej aksamitnej cery, bez tego mło- 

dzieńczego uroku, jakie daje regularne sto- 

sowanie mydła Palmolive. 

. 3 o 
skłonności do zapalenia ši 

Cóż znaczyłaby 
Dani uroda 

pozbawiona czaru 
Jej młodzieńczej cery 

Mydło Palmolive jest wyrabiane z słyn- 

nych naturalnych olejków piękności — 

z olejków owoców oliwnych, palm i | 

orzechów kokosowych. Miękka obfita 

piana uwalnia pory skóry łagodnie od 

wszelkich nieczystości, pozostawiając 

cerę piękną i delikatną: 

* Niech Pani używa mydła Palmolive 
nietylko do twarzy, ale i do pielęgno- 

wania ciała, a da ono skórze Pani ów 

powab i świeżość, które czynią ko- 

bietę ponętną do późnych lat. 

6 elnias li Sp.Z0- Pn            

    

     

   

j funkcji przewodu 
ka i kiszek, opu- 

zki grubej, 
j kiszki, natu- 

ralna woda gorzka „Fran Ка — Józefa* 
ko usuwa objawy zastoinowe i bóle w 

podbrzusz alecana przez łekarzy. 

Współpraca polsko-czeska 
na ekranie 

(Pan). 

Przy niedostaie 
okarmowego, ka 

ie i stanach zapalny 

  

  

       

        
    

    

  

e ikrzeseł* pod re- 
cy szeregu tęgich filmów 
produkcji i niestety, tak 

ej — warszawskiego „re- 
yńskiego. 

na inaugurację połsko — czeskiej 
współpracy filmowej, wypadło to dosyć sła- 
bo. 

Wprawdzie „Dwanaście krzeseł* może nie 

jest takim ostatecznym kiczem, ale jak na 
film komiczny stanowczo zamało w nim vis 
comica. Śmieszne to trochę jest, ale nie ko 
miczne. Jedynie jeden jedyny epizod jest na 
prawdę komiczny. jest nawet — pierwszo- 
rzędny, to sceny z seansu spirytystyczn. To 
jest doskonałe od początku do końca. Zaraz 
potem jednak następny epizod w wagonie z 
niedźwiedziem niedostatecznie , wyzyskany 
Cóż za sytuacje móżna tam było stworzyc 
Dano banałną, okłepaną z dawno zuż 1 

„brodatych** Nawałów gierkę. Jak zwykle, *ak 
i tu pospolite lenistwo myślenia, wraz z wro 

      

  

   

    

    

  

  

   

dzionym brakiem inwencji. (sk) 

CZ, PAMIĘTAJ „5 
, REUMATYZMU, NERWOBOLOW 

CHRONI    

RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 3 listopada 1933 roku. 

Gimnastyka; Muzyka; Dziennik poranny; 
Muzyka; Chwiłka gosp. dom.; -10,05: Nabo- 
żeństwo; 11,45: Muzyka z płyt; 11, Czas: 
12,10: Kom. meteor.; 12,15: Poranek symt. 
z Filharm. Warsz.; 13,00: „15 lat służby 
zdrowia w Polsce'* 13,12: D, e. po- 
ranku symf.; 14,00: Audycja dla wszystkich; 
15,00: „Jak żywić i pielęgnować inwentraz 
żywy w zimie*? odczyt; 15,20: Koncert. 
16,00: Wesoła audycja dla słuchaczy od lat 
5 do 90. 16,30: Utwory Pawela (płyty); 16,44: 
Recytacje utworów Zygmunta Krasińskie39; 

17,00: „Czy umiemy prać trykotarze* odczyt; 
17,15: iKoncert; 18,00: Słuchowiska; 18,40. 
Arje i pieśni; 19,00: „Co nas boli*? prze- 
chadzki Mika po mieście; 19,20: Program na 

aiedziałek; 19,30: Radjotygodmik dla mł>- 
dzieży; 19,45: Rozmait.; 19,50: Dziennik wie- 

czorny; : „Samorząd a Pa odczyt 
wygł min. B. Pierącki (z okazji 15-lecia 
Niepodlegt); 10.15: Trzy gwiazdy  rewj!: 
Mira Zimińka, Kazimierz Krukowski i Wł 
Walter przed mikrofonem; 21,15: Odczyt ak- 
tuallny; 21,30: Jubileuszowa wesoła audycja; 

30: Wiad, sport.; 22,40: Muzyka taneczna; 
00: Kom, meieor.; Muzyka taneczna. 

NOWINKI RABJGWE 
HUMOR W RADJO. 

W, programie niedzielnym znajdą radjo- 
słuchacze dwie wesołe audycje. O godz 
20,15 wysiiąpią w sludjo rozgłośni warsza 
skiej trzy gwiazdy stołecznych teatrów 
wjowych — Mira Zimińs Władysław \ 
ter i Kazimierz Krukowski. Niemal bezpo 
średnio po tej audycji o godz. 21.30 nada 
rozgłośnia lwowska swoją jubiłeuszową , 
solą falę“ z udziałem sławnej już dziś w 
Polsce wesołej pary, jaką tworzą Szczepko» 
i jego towarzysz Tońko. 

   

    

  

    

      

  

    

       

      

    

   

WESOŁE SŁUCHOWISKO. 

Dużo humoru znajdą również słuchacze 
w audycji literackiej, która wykonana bę- 
dzie przed mikrofonem w niedzielę o godz 
18-ej Będzie to radjofonizacja znanej k»- 

Verneuilla p. ł. „Azais* w wykonana 
pierwsze rzędnych sił komedjowych. 

MUZYKA W POŁUDNIE. 

Poranek muzyczny jak zwykle w każdą 
niedzielę wansmitowany będzie z Filharmo- 
nji Warszawskiej. Program wypełnią utwo- 
ry Beethovena. Wystąpi jako solista Zbig- 
niew Drzewiecki (fortepian) i orkiestra pod 
kier. K. Wiłkomirskiego. 

HUMOR W TWÓRCZOŚCI I W; ŻYCIU 
: CHOPINA. 

W poniedziałek o godz. 19,25 dr. Tadeusz 
Szeligowski będzie mówił o humorze Fr. 
Chopina, jako człowieka i artysty. Feljeton. 
ten transmitowany będzie przez wszystk'e 
rozgłośnie polskie. > 
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KRONIKA 
IĮ Lziė: Zacharjasza i Elžb. —— 

Niedziela || Juno: Leonarda W. 
5 i 

| Wachćd słońca — g,6 m. 37 
j Listopad || Zachėd |. — «.4m.06 

  

  

Spostrzeżenia Zakiadu Meteorologii U.8.B. 
w Wilnie z dnia 4 XI 1833 roku. 
Ciśnienie 758 
Temp. šredn. -- + 
Temp. najw. + 6 
'"Femp. najn. + 2 
Opad — 0.1 
Wiart — południowy 
Tend. barom. — wzrost 
Uwagi: przelotne opady. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiegn 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targoyej, Szantyra — Legjono- 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witołdowa. 

Oraz Rodowicza — Ostrobramska 4, Jur 
kowskiego — Wileńska 8, Augustowskiego 
— Mickiew 10, Sapożnikowa — róg Za- 
walnej i Stefańskiej. 

  

   

OSOBISTA 

— Pan Waeław Wyszyński, prezes Sądn 
Apelacyjnego, wyjechał w dniu 4 b: m. do 
Warszawy w sprawach służbowych. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— £ Koła Połonistów. Dziś na herbatce 
zapoznawczej Koła Polonistów odegrany zo 
stanie dramat w 7 scenach „W pogoni za 
biodrem** Jerzego Putrameniu i Stefana Za 
górskiego. — [Początek o godz. 7. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Koło Sióstr Pegotowia Sanitarnego Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża przypomina, że 

dzisiaj p. inż. Henryk Jensz wygłosi odczyt 
na temat „O zasiłaniu miast w wodę i dop 
rowadzaniu i oczyszczeniu ścieków* w loka 
lu Czerwonego Krzyża — ul. Tatarska 5 o 
godzińie 17. 

Niedzielne Odczyty Czerwonego Krzyża 
Dziś o godzł 12 w Towarzystwie Lekarskiem 
przy ul. Zamkowej 24, ppłk. dr. Adolf Mali 
mowski wygłosi odezyt o pielęgnowaniu cho 
rych. 

Wisięp wolny. 

        

— Koło Etnologów Stud. U. $. В. podaje 
do wiadomości że w poniedziaek dnia 6 bm 
b godz. 19 odbędzie się w sali Seminarjum 
Archeotogji Klas. USB. (Zamkowa 11 w pod 
wórzu| zebranie naukowe koła z referateni 
dr. B. Stelmachowskiej p. t. „Z badań nad 
rybołóstwem naszego wybrzeża morskiego” 
z jprzeizroczami. 

Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

    

— Zarząd Rodziny Wojskowej zawiada. 

mia, iż w dniu 8 listopada o godz. 7 wietz. 
odbędzie się tradycyjna herbatka dla człon- 
kin, poprzedzona odczytem p. Wandy Per- 
czyńskiej o Marecco. 

Jednocześnie Zarząd podaje do wiadorno 
ści członkiń, iż w dniu 10 listopada w Auli 

Kolumnowej USB. o godz. 6 wiecz. odbędzie 
się „Apeł kobiet poległych w walkach a Nie 
podległość*, 

Wstęp walny. 

  

  

    

  

   — Z T-wa Eugen ego (walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). 9 listopada w odkų 
Zdrowia (Wie 46) iprof. Z. Hrynie: zwy 
głosi odczyt na temat „Zwyrodnienie sp>łe 
czenstwa a eugenika“, 

Początek o godz. 6 w. Wstęp wolny. 

        

— Zebranie Starszego Hareerstwa. Z in 
cjatywy „Gromady Makrel* 6-tej Wil. Druż. 
Harcerek i Gromady Włóczęgów „Czarnej 
Trz * Wil. Druż, Harcerzy zostało: zwo- 
łane zebranie starszego harcerstwa w Wilnie 

Zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 5 
bm. o godz. 18 (6 wiecz.) w sali Gimnazjum 

im. A. Mickiewicza (wl. Dominikańska 31. --- 
Celem zebrania jest omówienie współpracy 
st. hare. i udziału w Zlocie St. Harcerstwa, 
który odbędzie się w lecie 1934 r. „ 

St. harcerki i st. harcerze proczemi są 
o liczne przybycie na zebranie. 

— Zebranie Kół Dzielnicowych BBWR. 
Dziś t. j. 5 b. m. w lokalu Rady Grodzkiej 
BBWIR przy ul. Św. A 
o godz. 12 zebranie infor 
W. R. dzielnicy Ponary. 

Dnia maslępnego. L. j. w poniedziałak. 
o godz. 18 edbędzie się analogiczne zebra- 
nie i w tymże samym lokalu koła dzielnie:- 
wego BBWIR dzielnicy Zarzecze. 

    

  

  

  

  

    

  

2—4 odbędzie s:ę 
yjne koła B. B    

— Uwadze Peowiaków. Sekretarjat Kota 
PÓW komunikuje, że dnia 5 b. m. w loka!u 

   
« przy ul. Ostrobramskiej 16, odbędzie się 

iesięczna herbatka peowiacka, na której 
lone zostaną sprawy samorządowe 

  

oraz sprawy placówek na terenie m. Wilna 
Począkak o godz. 18 punktualnie. 
Obecność wszystkich  peowiaków 

nreczna, 

ko 

КОВЕ В 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Luinia“. „Jasnowlosy 

Cygna*. „Jasnowłosy Cygan* w dalszym cią 
gu mie przestaje być atrakcją bieżącego se- 
zonu. Oklaski (przy otwartej kurtymie roz: 
legają się stale po duetach Itercetach oraz 
ballecie. Bohaterami wieczoru są: Łasowska, 
Halmirska, Dembowski, Tatrzański, Szcza- 
wiński, Wyrwicz oraz baletmistrz Ciesielski. 

— Dzisiejszy poranek dła dzieci w „Lu: 
tnić. Dziś o godz. 12.30 po poł. po raz pierw- 
szy oldegraną zostanie bajka dlasdzieci pióca 
W. Stanislawskiej „O Sierotce Dorotce“, 
ny miejsc specjalnie znižone. 

— Dzisiejsza popołudniówka w 
iś * pp. po cenach zniż 5 

snowłosy Cygan'* w premjero- 

  

   

    

Се-       

  

     
   

    

wej obsadzie, 

— Teatr Miejski Pobulanka. D 
dziela 5.XI o godz. 8 w. nadwyraz zajmująca 
i ciekawa szuka Jerzego Tepy .,Friulein 
Doktor', która cieszy się rekordowem powo- 
dzeniem na naszej scenie, tak 
na samo zagadnienie szłbuki, j 
nanie. W” roli głównej (szpiego niemieckie 
go) H. Skrzydłowska. Reżyserja W. Czenge- 
rego. Dekoracje W. Makojnika. 

— Dzisiejsza popołudniówka, Dziś 
lę 5.XI o godz. 4 po pot. dang 

zedstawienie popoludniowe dos 
W. Fodora 

  

nie- 

  

     

ni:- 
będzie na 
onała ko 

j ekretarka, Pana Pra- 
izesa“ z N. Wilińs. ałowej. Reży- 
serja W, Ścibora, Ceny zniżone. 

— Teatr Gbjazdowy — gra dziś w Staro 
Święcianach satyryczną komedję St, Kied- 
rzyńskiego „Piom o nieba 6.XI- 
"w Dukszkach, 7.XI — i 

Miecz Munz, 
sławy pianista, zaproszony zos 
leńskie T-wo Fulharmowi 
jeden tylko kcncert, 
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odbedzie się we 
środę dnia 8 bm. w Sali Konserwałl 

— Testr-Kino Rozmaitości 

  

  Sala Miej 
iedziela 5,X1 
kowy film 

„Pat i Pallachom'* jako ogrodnicy na pensji 
żeńskiej. 

Na gcenie ancywyborna fraszka sceniczna 
Michała Bałuckiego „Awantura o Józię”, 

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

związku z ukazamiąm się w „Exp ie 
kułu, dotyczącego mojej pla- 
uprzejmie proszę o umiesz 

łamach Jego ytnego pisma 
ego mego artykuł 

czony bez 
zgody i wbrew mojej woli. 
zy głębokiego szacunku i po 

  

   

  

  

      

  

   
   

          

e na 

następują 

wyżej 
     

    

  

Dr. Mieczysław Alksnin. 

МЕ 

TEATR-KINO 

Rezmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

DZIŚ! Na ekranie: 

Ulubieńcy publiczn., 

królowie humoru Pat i Patachon 
Na scenie: AWANTURA O JÓZIĘ 

Nr. 297 (2838) 

Keke: Pat i Patachon 
JAKO OGRODNICY 

NA PENSJI ŻEŃSKIEJ 
Bałuckiego, z ulubien. Wilna JASIŃSKĄ-DETKOWSKĄ, 
Początek o godz. 4—6—8—10 15, w niedzielę o godz. 2-ej 

  

“At 12 
Celem uniknięcia tłoku i aby umożliwić wszystkim 

obejrzenie polskiego arcydzieła 

KRZESEŁ 

  

HS 
POCZĄTEK 

© GODZINIE 

Q. | DYMSZA—BURIAN — POGORZELSKA 12-€] 
  

HELIOS | 

TYLKO DZIŚ! Wieiki podwójny program! m 

  

HAZARD ŻYCIA (ilin) 
Oryginalna tragedja matki, która nieświadomie złamała życie własnego syna. 

2) Najświeższy FILM-MONTAŻ PALESTYŃSKI p. t. 

ODRODZONA PALESTYNA 
Ogrom pracy i poświęcenia pionerów żydowskich w Ziemi Świętej. 
  

Najwspanialszy film 

dzina genjusz. ekranu 

Gstatni dzień. 
DZiši Super-przebój 

złotej serji Polski 

JG 
Światal Królewska ro- LIGNEL 

ETHEL 

Ostatnia carowa 

KSIĘŻNA ŁOWICKA LUX | W rol gi: Jadwiga Smosarska, Stefan Jaracz, 

  

  

  

M. KOTULSKIEGO 
przy Ostrej Bramie 23 

Kto chce mieć ładnie, a szczególnie tanio opra- 
wione obrazy rozmaitej treści i portrety, w ramy 
różnych odmian, można się zgłaszać od 9 r. do 6 w. 

PRACOWNIA RAM] 

  

  

Wiino, Ś-to Jańska 6 
przyjmuje zamówienia z materjałów własnych jak 
również i powierzonych, a także i na futra. Wy. 
— konuje się ściśle według paryskich modeli, — 

Ceny znacznie zniżone   
Zakład Krawiecki Wilh. Dowgiałło | 

  

Mieszkanie 
z 3-ch pokoi i kuchni ze 
wszejkiemmi wygodami (ła- 
zienka water| do wynaję- 
tla. Plac Metropolitalny 3 
róg Miłosiernej tel. 11-74, 

Mieszkanie 
odremontowane z 4 pok. 
z kucbnią od zaraz — do 
wynajęcia — Piwna 3/5 
przeciwko Ostrej Bramy. 
Dowiedzieć się u dozorcy 

      

Potrzebny chłopiec 
do nauki krawiectwa mę- 
skiego lat 14—15 z ukoń: 

Poszukiwani 
są zdolni 

agenci - akwizytorzy 
zarobek pewny. 

Zgłaszać się do admini- 

„Kurjera Wileń- 

skiego Biskupia 4, w godz. 

od |—3 po południu. 

stracji 

    

ZGUBIONO legitymację 
P. K. P. Wilno, oraz bilet 
okresowy na nazwisko Je- 
leńskiej Heleny, 

ważnia się. 
unie- 

  
  

ZGUBIONO legitymację 

„Ur. Zsldawicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz 

Chor. kobiece, wenerycz: 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Н Kenigsbarę 

  

   
ulica Micklewicza 4 

telefon 10-90, 
GUZ 1 „125.0 6 

  

    

| Br. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe & 

Wileńska 7, tei. 10-67 
od godz. 95—1 i 4—8 
  

„„ Akuszerka - 

śmiałowska 
przeprowadziła się   na ul. Orzeszkowej 3—]2 

M. Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

sakėme i moczopłciowa 

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

    

Boktór 

K.EUKIEWICZ 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

ul. Mickiewicza 24 
Przyjmuje od 5—7 w. 

  

Akusze:ka 

Marja Laknotidė 
przyjsnuje od 9 do 7 wiec» 
ulica Kasztanowa 7, ta, 5 

W. Z.P. Nr. 69, 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zam. 
aa lewo Gedeminowsk: 

ul. Grodzks 27. 

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy 

  
  

  

   

Instytut Piękności 
Oddział Paryskiejj f-my 

„KEVA“ 
ul. Mickiewicza Nr. 37 

taiefon 6-57 
5d godz 11-ej dp 

l-ej po południu. 
Odmładzanie twarzy. Le- 
czenie wszelkich wad cery 

Masaż i Elektryzacja. 
W.Z.P. 58, 

Duży ciepły pokój 
z wygodami i łazienką 
od' zaraz do wynajęcia 

Niemiecka 35 ro. 9. 

Rutynowana 
Maniciurzystka z wielole- 
Taja praktyka: poszukuje 
pracy, może być na wy- 
jazd. Oferty składać do 
administracji Kurjera Wi- 

leńskiego. pod E. 

przyj. 

  

  

  

Pianino z" 
ul. Sołtańska 33-a | 

Poszukuję 
pracy biurowej 

(mozę ua parę godzin 

  

  dziannie) posiadam prak- 

SZKOŁA TAŃCÓW 
M. FROST i M. ALPEROWICZ 

: MICKIEWICZA 22 
Wyuczają w przeciągu kilku lekcyj najnowszej 

kreacji tańców nowoczesnych. 

Towarzystwo doborowe. 
Zapisy od godz. IU rano do 10 wiecz. codziennie 

Czy można zwierzęta przekształcić na ludzi? Na to pytanie odpowie Wam niesamowity arcysensac, film 

wyspa Zatraconych Dusz 
BARRYMORE 

osnuty na tle powieści H. Wellsa. 

wz HELIOS dniach 

w monumentalnem arcydziele, zreali- 
zowanem z niesłychanym rozmachem 
reżyserji R. Bolesławskiego p. t. 

Najpiękn. miłosne pieśni rosyjskie oraz romanse 
cygańskie. Wystawa niebywała i olśniewająca 
NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. 

Romantyczny dramat Wielkiego 
Ks. Konstantego i pięknej Polki 

и : józef Węgrzyn, Al. Zelwerowicz. Zdjęcia wojskowe przy 
łaskawym współudziale Szkoły Podchorąż. w mundurach List. z r 1831 r, Nad program: Dodatki dźwiękowe 

  

  

  

MEBLE MEBLE 
NAJWIĘKSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE 

FIRMA MEBLI 
Dom egz. ed 
Handi. M. WILENKIN i S-KA 1843 r. 

WILNO, WIELKA 21 (poprzed Tatarska 20) 
poleca wszelkiego rodzaju meble w dużym wyborze 

tanio i soiidnie 

  @. 

400% si! męspich 
przywFaca jedynie opałent. 
JnfoFmacyj aki Ay ja avat: 
ipiremn 
Joaenłus-bDanzawa 
NAGEZCIPORIKA 95-74, 1 

udziėla о # 

    

  

  

ТА Ń CÓW įlezonveh udziela lekcyj 
3 P. 3orowski, Biskupia 4—1 
Lekcje teoretyczne codziennie, praktyka w nie- 
dziele i dnie świąteczne, opłata dosiępna, nowy 
komplet rozpoczyna sic 7.X]. Zapisy wcześniej. 
  

  

Skończył konserwatorjium warszawskie Nau- 
czyciel specjalność FORTEPIAN. Ceny bardzo 
niskie a mianowicie 

16 lekcji na miesiąc — 12 24. 
” ” Ž „929 

RR ORO 5 
Dzieciom od 6 — 10 lat daje się lekcje po 

godz. dziennie 12 lekcji na miesiąc za 6 złotych. 

Adres: Dominikańska 14 m. 3. 

1 

  

  

WYTWÓRNIA MEBLI 
Władysława Szczepańskiego 

Wilno, Niemiecka 2, sklep frontowy, 
poleca własnego wyrobu: fotele klubowe, otomany, 
tapczany, łóżka i kozetki, oraz przyjmuje wszelkie 
zamówienia w zakresie tapicerstwa, a także prze- 

2. KOGUTKIEM: 
Gi (M |GRENO-NERVOSIN) 

CAT KOSTNE 

    

(na Zwierzyńcu) 
DO SPRZEDANIA. O wa- 

czoną szkołą powszechną 
Wilno, ul. Wileńska 29, 

A. Kaleczyc,   ny uniewažnia 

U.S,B. za Nr 6745 wydana, 
Ra imię Leji Epsztejnów= 

į (róg Mickiewicza) 
įsmže gabinet kosmeiye2 
My, usuwa zmarszczki, bro. 

i dawki, kurzajki i wągzz, * 
  

się 

_WIZYTA GORKIJA. 
(Wspomnienia z Sołowek). 

Jestem w „państwie kapitalistycz: 
nem', siedzę w kawiarni, zaludnionej 
„burżuazyjną publicznością”, piję ka 
wę z cukru (tak! prawdziwą kawę z 
prawdziwym cukrem). przysłuchuję 
się dźwiękom kawiarnianego kwarte- 

tu, który (jestem spokojny) nie zagra 
mi ani „marsza Budionnoho*, ani 

„szachtę nr, 3', przeglądam pisma... 
Jestem spokojny, że gdy wrócę do 

domu, w nocy pod drzwiami mego 
mieszkania nie zajedzie auto z agen- 

tami G.P.U., nie ujrzę wochylonych 
mad memi rękopisami śpiczastych cza 
pek z pięcioramienną gwiazdą czer- 
woną, nie usłyszę „miłego* zaprosze: 
mia: 

— Pożałujtie, grażdanin, na mi- 
nutu z nami..- 

(— Prosimy, obywatelu, na chwil; 
z nami...). 

Chwila ta, która, nawiasem mó- 
„wiąc trwała bez mała siedem lat, a 
miała trwać znacznie dłużej, gdyby 
nie zabiegi przyjaciół, maležy już ao 
przeszłości, — dziś jestem w ..pań- 

stwie kapitalistycznem* i próżno szu- 
kam tych zrewolitowanych tłumów 
wyjących: „precz z faszyzmem! niech 
żyje rewolucja! itp. — hasła, które 
według słów czytywanej przezemnie 

ongi prasy sowieckie' rozbrzmiewają 
bezustannie na ulicach miast zachod- 
nio-europejskich, zwiastując zbliżają 

cy się „tryumf proletarjatu”. 
Dzięki Bogu, dokoła spokojnie, 

przed oknami kawiarni przechodz: 
ludzie zrównoważeni, w 1ynsztoka 
nikt nie zbiera odpadków dla nasyce: 
nia głodu, jak to widziałem w ..pań- 
stwie budującego socjalizmu w obo- 
żie Sołowieckim... 

    

  

  

     

  

   

  

    

3 Wydawnictwo 

Przeglądam pisma. Między innemi 
trafia mi do ręki numer „Wiadomośc! 
literackich". Okazały zeszyt. obfitość 
ilustracyj. Artykuł  wstepny pióra... 
Karola Radka. Skonstruowany bar- 
dzo zręcznie. Na wstępie kadzidła kul- 

turze polskiej, mimojazdem kopnię 
cie emigracji rosyjskiej, a dalej — no 
oczywiście!—zachwyty nad nową knl 
turą, powstającą w Z.S.R.R. 

Przewracam stronice: sowiec 
reklama! sowiecką rekłama! bez mia- 

ry reklama! To, czego mie -dokonaii 
płatni za pieniądze, pochodzące ze 
zrabowanych kosztowności cerkiew 

nych i kościelnych, agitatorzy, uwija- 
jący się Śród ciemnych mas, — dziś 
dokona legalna prasa polska. 

Przeglądam dalej. Artykuł o M. 
Gorkim, ozdobiony licznemi podobiz- 
nami pisarza. Zamyśliłem się. Przypo 
mniałem swój niedawny pobvt w kra 
ju „dyktatury proletarjatu“, przypom 
niała mi się i wizyta Gorkij'a na So- 

łowkach. 
Było to w r. 1928 czy 1929. Dokład 

nie nie pamiętam. Lata katorgi tak są 
do siebie podobne, tak ezas jednostaj- 
nie płynie, że chronologja wypadków 
nie trzyma się pamieci, pozostają tyl- 
ko same wrażenia, wrażenia silne, nie 

zatarte, lecz w pozaczasie. 
# 

    

   

  

  

  

  
  

   

        

    

   

   Z powodu przybycia dostojnego 
gościa w teatrze Sołowieckim siłami 
artystycznemi więźniów przygotowa- 
no koncert o doborowym programie. 
Artyści mieli „tremę*. Godzina rozpo 
czynania koncertu minęła, lecz gości 
na sali jeszcze nie bvło: Tvlko szary 
tłum aresztancki zapełniał ławy. 

Nawiasem mówiąc, Sołowki posia- 

  

w godz. wieczornych 
oferty do Adm. 

pod M. 

i tykę pisania na maszynie 
| Oferty w Adm. „Kurjare 
ł WIG pod „Maszyniatka“ 

dają niezły, jak na stosunki więzien- 
ne, teatr, mogący pomieścić przeszło 
500 osób, dużą scen” zaonatrzona w 
odpowiednią instalacie  clektryczną. 
Teatr ten jest przerobiony z dawnej 
„itrąpiernej” (sali stołowej) wraz z 
lokalami sąsiedniemi. 

SŚród więźniów są przedstawicie'' 

wszystkich gałęzi sztuki sceniczno- 
estradowej: są aktorzy, muzycy, śpie - 
wacy, baletnicy, akrobaci; są malarze 

dekoratorzy, elektrotechnicy, rekwi- 
zytorzy, maszyniści — słowem cały 
zespół artystyczno-techniczny, niezbę 
dny w teatrze. 

Ktoś, stojący na czatach rzy dziur 
e» w kurtymie, krzyknął: „idą! idą!* 
Zawrzała na chwilę goroczka zakuli- 
sowa [przed podniesieniem zasłony, in 
spicjent sprawdzał, czy ws y uczęs 
tnicy koncertu są gotowi, czy wszy- 

są na swoich miejscach. 

Wdrapałem się ma „kološniki“ 

    

  

   

    

   
    
  

  sey 

  

(ga , otaczajacą scenę ze Strony 

sowej). Tam przylgnąłem okiem 
do dziury, wyświdrowanej w drewniu. 

nej ścianie i z wielką ciekawością ob 
serwowałem siedząces, w pierwszym 
rzędzie ławek p. Maksyma Gorkij'a 
wraz z asystą. Obok ńiego siedziała ja 
kaś młoda kobieta w stroju męskim z 
ciemnej skóry. dalej w długich do 
pięt szynelach dygnitarze G. P. U, Ko 
bieta jak mi nowiedziano potem. bv- 
ła to córka pisarza. 

Kierowała mną podwójna ciel 

wość. Gorkij'a dotad nigdy nie wid 
łem. Jeszcze nie zeszedłszy z ławy 
szkolnej już wraz z memi kolegami za 
czytywaliśmy sie utworami młodego 

wówczas pisarza, który *ierwszy 
wprowodził do literatury typ ..bosi 

ka* — lumpenproletarjusza ros 
go. Ponadto, już nie jako pisarz, lecz 
jako człowiek, p. Pieszkow posiadał 
dla nas krok niezwykły przez swe za- 
patrywania wolnościowe »rzez częsty 

   

    

  

   

    

    

   

  

   

   

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

konflikt z władzami, przez swą mie- 
zwyczajną, peiną przysód młodość 
górną a chmurna. Dziś ten człowiek 

siedział oto tu, niedaleko przedemną, 
snopy. światła z górnej rampy przedo 
stawały się na salę i oświetlały dosta- 

tecznie tę starczą dziś twarz z obwisłe 
imi wąsami, bym mógł coś z niej wy: 

czytać. Wszak tuiai 'w iej sali dooko- 
ła niego byli zgromadzeni ludzie, któ 

rym też drogie są ideały wolnościowe, 
którzy, jak i on, walczyli kiedyś а- 
mowładztwem rosyjskiem, — wszak 

ie postacie w szarych, przesiąknię- 
tych od częstej dyzenfekeji zapachem 
formaliny<,„buszłatach* — to ciż 
mi, którz) dyś również tulali 
po więzieniach carskich, jak i on rów 

nież marzyli go wolnej Rosji. 
Twarz Gorkija wyrażała hezbrz 

ną nudę. Siedział przygarbiony zlek- 
ka i obojętnym wzrokiem patrzał na 
estradę, skad płynęły dźwięki mużyki 
pieśni. czasluszek* — całego proera- 
mu, ułożonegą ku czci jego. 

A może mi się tak zdawało? Może 

autor „Buriewiestnika bujał mvślą w 

przeszłości, może porównywał siebie 

dawnego z sobą dzisiejszym, a może 
to nie wyraz znudzenia na twarzy, — 

może to Smutek zawiedzionych na- 
dziei, a może to ból. który sprawia 

wyrzuty sumienia? 

        

  

    
   

  

  

    
    

   

      

Jakie wrażenie odniósł Gorkij z 

Sołowck? — zadawaliśmv sobie pY- 
tanie. Prawda, że samodzielnie pisarz 

proletarjacki nie postawił nigdzie kro 

ku, eskortowany wszędzie przez dyg- 

nitarzy G. P. U. Tak jak wycieczkowi 

cze zwiedzający Związek Sowieckich 

Republik, widzą tylko to, co im uprzej 
mi gospodarze chcą pokazać, tak а 

Gorkiį byl oprowadzan= «am, gdzie 
mėgl avidzieč li tylko dodatnie strony. 

Lecz nie, — myšleėlišmy — człowiek a 
tak bogatem doświadczeniu Żwelo- 

  

  

Drukarnia „ZNICZ*%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 3 R 

goU0TE. 4 R + 

i nis.     

wem, jakie posiada Gorkij, on zoba- 
czy ukrywamą prawdę, przed jego 
przenikirwym okiem prawda się nie u 
kryje... 

Jakie rewelacje zamieści Gorkij w 
pismach po swym powrocie z wyspy 
Solowieckiej? — zapytywaliśmy sie- 
bie w swej naiwności. 

Istniaia ma wyspie Sołowieckiej ko 
lonja popraweza dla nieletnich prz=- 
stępców. W oddzielnych barakach 
gromadzono młodzież z pośród zbro- 
dniarzy kryminalnych. Na tle biernoś 
ni złodzieje, zbóje, podpalacze, gwał- 
niów politycznych t. zw. „ka-erów” 

(kontr. rewolucjonistów), ci młodocia 

ni złodzieje, zbóje, podpalacze, gwła- 

ciciele stanowili jaskrawą " lamę 

przez swą junakierję, buntowniezošė, 

igranie z miebezpieczeństwem. = 

Rozprawy nożowe, kradzieże, i in- 
ne przestępstwa były zjawiskiem w tej 
sferze niemal codziennemi. Po przeby 
ciu pewnego okresu w owej kolonji 
Sołowieckiej, gdzie starano się ich wy 
chować na prawowiernych obywateli 

sowieckich, wtiaczając w ich zdege- 

nerowane mózgi mądrość , ,politgra- 
moty*, większość z ich wysyłano na- 

stępnie do kalonji dla nieletnich prze 
stępców do Boloszowa pod Moskwą, 

xłcono ich na agentów poli 
ryminalnej, gdyż oni mogli oka- 

zać w tej dziedzinie znaczne usługi. 
zawdzięczając swym dawnym stosu 
kom 'w sświecie zbrodnia 

Nie wiem, jak to się stało, że Gor- 
kij nazajutrz wymknął się z pod opie- 
ki „gospodarzy swych i ma własne 
rękę jprzedsiębrał spacer po WYSP1 
Tutaj przypilnowali go wychowanko 
wię kolonji, zaprosili do swego bara- 

ku i zaczęli mu opowiadać o „odwrot 
nej stronie medalu": o biciu więźniów 
za niewykomanie roboty, o rozbiera 

niu w zimie, o „Stawieniu na komary” 
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z„KOGUTK EM : 

  Redaktor 

tunkach dowiedzieč się 
w Administracji „Kurjera 
Wileūskiego“ pod plac..   

  

w lesie, o pracy nad siły o złem odży 
wianiu i t. ip. 

Podobno Gorkij słuchał owych re- 
lacji z uwagą, nie wypowiadając oczy 
wiście swego w tej kwestji zdania. 

Nie wiem, jak i czy byli karani 

„kolonišci“ za swój zuchwały poste 
pek. Przypuszczam, jednak, że niektó 
rzy ciężko swą odwagę odnokutowal:. 

Wieść o owej rozmowie rozniosła 
się szybko po obzie. Byliśmy pewni, 
že był to ów „zgrzyt żelaza po szkle”, 

który powstrzyma pióro pisarza od za 

chwytów nad penitencjarną polityką 

Sowiełów... ы 
Stało się jednak тасте 

lygodni potem czytaliśmy 3 prasie so 

wieckiej zachwyty 4orkija życiem 

więźniów w obozie Sołowieckim... 
Po zwiedzeniu wvspy Sołowiee- 

kiej pisarz wrócił na sioneczną wyspę 

Capri... 
Złośliwi twierdzą. iż mieszkając 

stale oza gramiea państwa Sowie- 
tów, tembardziej majac otworem ob- 
szerny rynek księge ki dla swych ut- 
worów w Rosji, nie trudno jest zach- 
wycać się budownietwem socjalizmu. 

„Kontr. rewolucjoniś twierdzą, że 

bądź-co-bądź, lżej się oddycha w oj- 

czyźnie faszyzmu, gdzie „wille prywat 

ne nie uległy konfis acie, niż w Oj- 

czyźnie socjalistycznej, gdzie posiatla 
nie dwuch oddzielmych mokoi należy 
do wielkiego komfor 

Ja zaś, siedząc dziś w kawiarni wi 
leńskiej z „„Wiadomošeiami Literack e 
mi“ w ręku, staram się rozwiązać pro- 

blemat: co sis małowało na twarzy 
autora „„Na dnie* podczas uroczyste 
go koncertu w Sołowkach =R CZY ZŃU- 
dzenie. czy... wyrzuty sumienia?.. 

ё : F. Olesimowiez. 
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