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OD WITOLDA 
DO WOLDEMARASA 

27 września 1422 r. nad jeziorem 

Melno zawarty został pomiędzy Zako- 

nem Krzyżackim a Polską i Litwą po- 

kój wieczysty, mocą którego Polska 

odzyskała Ziemię Nieszawską, zaś Lit- 

wa — Żmudź i Sudawję w granicach 

żądanych przez Witolda. Pokój ten 

nie wyzyskiwał w pełni zwycięstw od 

niesionych nad Krzyżakami przez po- 

łączone siły Jagiełły i Witolda. Posą- 

dzając niektórych wybitnych polity- 

ków Korony o plany ograniczenia sa- 
modzielności Litwy w ramach jej 

związku z Polską i sprowadzenia Wiel 

kiego Księstwa do roli prowincji pol- 
skiej, Witold nie dopuścił do zupeł- 

nej zagłady Zakonu, chciał go bo- 

wiem.zachować jako ewentualnego 

sojusznika — osłabionego i już nie- 

groźnego — na wypadek, gdyby pa- 

nowie krakowscy swoje plany unifika 

cyjne urzeczywistnić usiłowali. 

Postępując w ten sposób Witold 

nie dążył do rozerwania związku Lit- 

wy z Polską, a tem mniej co rozbicia 

politycznego współdziałania ich we 

wszystkich ważnych zagadnieniach 

europejskich. Pragnął jedynie zaase- 

kurować się |przeciwko pewnym 

aneksyjnym względem Litwy tenden 

cjom, które nurtowały w sferach do- 
stojników krakowskich. Krok tem w 

swoich dalszych skutkach, połączo- 

nych z zupełnem zaniedbaniem przez 

politykę Rzeczypospolitej zagadnienia 

bałtyckiego, okazał się fatalny i dla 

Polski i dla Litwy. W ciągu wieków 

pognębiany, lecz nie zgnieciony zupeł- 

nie Zakon odzyskał siły i przeobraził 

się w jednego ź rozbiorców Rzeczy- 

pospolitej. 

Przypomnienie tego fragmentu hi- 

storji potrzebne jest dla oceny tezy 

prof. Woldemarasa, b. ministra spraw 

zagranicznych Litwy i kiłkułetniego 

jej Gyktatora, którą to tezę udawad- 

nia on w niedawno wydanej książce 

w języku francuskim p. t. „La Lit- 

huanie et ses problėmes“ 

Tome I. Lithuanie et Alle- 

magne. 

Sens polityczny książki mieści się 

w konkluzji, którą autor kończy swo- 

ją pracę: 

„Granice pomiędzy Litwą a Prusami po 

zostały prawie nienaruszone w ciągu pięciu 

wieków takiemi jakie wytknął Witold Wiel- 

ki. Stosunki prusko - litewskie nie były za- 

mącone niczem od czasu traktatu mełneń- 

skiego z r. 1422. Epoka zaciętych wałk zbroj- 

nych została zamknięta na zawsze... Odro 

dzona jako państwo wolne i niepodległe Lit 

wa uzyskała terytorjum Kłajpedy. Odtąd gra 

nica litewsko - niemiecka jest taką jaką ją 

chciał mieć Witołd przed: traktatem z 1422 r. 

Niemcy dobrowolnie uznały łę granicę w 

traktacie zawartym z Litwą w r. 1928. Nie 

istnieje przelo dziś żaden powód, któryby 

mógł zakłócić stosunki pomiędzy dwoma SĄ- 

  

siadami**, 

Do tej konkluzji dochodzi prot. 

Woldemaras bardzo okółną drogą. 
350-ciostronicowy tom wypełniony 

jest ogromną ilością dociekań histo- 
rycznych, etnograficznych i lingwi- 

stycznych. W odpowiedzi na krytykę 

- autor wyrazil 

aby į 
w Litwie swego dzieła. 

   się z pogardą, iż na to, e ZiDZU: 

mieć. potrzeba 40-tu lat studjów nau- 

kowych. Nie mogąc sprostać temu 

żądamiu autora, nie będziemy też zaj- 
mowałi się ani kwestją pochodzenia 

Litwinów, ani ich pierwotnego tery- 

torjum. które prof, Wodemaras |]oku- 
je pomiędzy dolną Wisłą a górną Oką 

znajdując ślady litewskie również na 

lewym brzegu Wisły (osada Santok 

1 zbiegu Warty i Nołeci). Celtowie, 

którzy poprzedzali Litwinów na tym 

obszarze, dali nazwę Litwie (Litovia), 

następcy ich Goci, ochrzcili morze Bał 

tyckie mianem jednej z potężnych 

swoich rodzin (Balthi). 

Cały ten naukowy bagaż książki 

pozostawiamy do oceny specjalistom, 

uprzedzając ich tylko o nieufności, 

którą prof. Woldemaras żywi do nau- 

kowych prac polskich dotyczących 

Litwy. Na wstępie książki autor 

stwierdza obfitość tych prac w języku 

polskim, zaznaczając zaraz potem, że 

jednak tylko autorowie niemieccy do- 

chodzą do wniosków, pokrywających 

się z tezami politycznemi dominują- 

cemi dziś w Litwie. 

  

* + + 

Rozumowania polityczne prof. Wol 

demarasa odznaczają się przedziwną 

lekkością w stawianiu całkiem nieo- 

czekiwanych wniosków. Nprz. oto ja- 

ka była, według przyczyna 

prób polskich otwareia spławu Niem- 

nem przez Litwę, Tratwy polskie mia- 

ły odegrać rolę konia trojańskiego. 

Flisacy polscy, gdyby im pozwolono 

dotrzeć wgłąb Litwy, urządziliby ja- 

kąś awanturkę w Kownie, mogliby 

zostać przytem poturbowani -— i po- 

wód do interwencji zbrojnej gotów: 

Rozumiejąc ten ukryty cel, rząd litew 

ski nie zgodził się na przekraczanie 

granicy przez flisaków z Polski. Wów 

Niemnem 

wszelkie 

niego, 

czas cała sprawa spławu 

straciła w óczach polskich 

znaczenie (str. 316). 

Przykład powyższy nie uspasabia 

do poważnej dyskusji. P. Woldemaras 

podczas swoich częstych wystąpień w 

Genewie zadziwił obfitością i różno- 

rodnością materjału, którym opero- 

wał bez wyraźnej potrzeby. To samo 

  

powtarza się w jego ostatniej książce. 

Konkluzja o braku wszełkich powo- 

dów do zamącenia przyjaznych sto- 

sunków pomiędzy Litwą a Niemcami 

nie wynika zupełnie z treści grubego 

dzieła. P. Woldemaras zechciał być 

egzekutorem testamentu politycznego 

Witolda i, 

nem traktat w r. 1928 mieszczący u- 

znanie obecnych granie litewskich, 

wyobraził sobie, że dokonał wiekopo 

mnego dzieła. Zapomniał tyłko o je- 

dnej zasadniczej różniey pomiędzy 
traktatem melneńskim z r. 1422 a ber- 

Tińskim z r. 1928. Tamten posiadał si- 

łę i oparcie we współdziałaniu poli- 

tycznem Witolda z Jagiełią. tego je- 

dyną gwarancją „jest dobry humor i 

chwilowy interes Berlina. 

zawarłszy ze Streseman- 

Pobity Zakon był w r. 1422 przy- 

party do muru przez sprzymierzeń- 

ców, którzy każdą jego jednostronną 

próbę rewizji traktatu mogli zlikwido- 

wać w zarodku. Dziś Litwa nie po- 

siada żadnego gwaranta traktatu ber- 

lińskiego, a siły jej wobec kontrahen- 

ta są w odwrotnym stosunku do tych, 

któremi mógł dysponować Witold. 

Altutem wielkiego księcia wcbec Za- 

konu był jego polityczno-wojskowy 

sojusz z Połską. P. Woldemaras i je- 

go następcy zastąpili ten realny atut 

Witolda innym, bardzo zawodnym — 

   

wiarą w to, że interes Niemiec 

nakaże im respektować powzięte wo- 

bec Litwy zobowiązania. Stawka in- 

Litwy jest więc po 
na-eudzą kartę. Wi- 

told takiej gry nie uprawiał. 

   

  

teresu i egzystene 
stawiona 

P. Woldemaras pisał swoją ksjąż- 
kę przed kilku laty, lecz wydał ją w 

r. 1988, za panowania w Niemczech 
Hitlera. Żadnych refleksyj jednakże 

ta zmiana sytuacji mu nie nasunęła. 

Laurowego wieńca, którym za wyko- 

nanie w swojem mniemaniu witoldo- 

wego testamentu sam siebie uwień- 
czył, zedrzeć z czoła nie zechciał. Ale 

przyjęcie, z którem jego polityczne 

wywody spotkały się w Litwie dowo- 

dzi, że zrobili to inni. Choćby dlatego, 
aby wielkie idee bohatera Litwy nie 

były rozwłóczone przez manjackiego 

germanofila po berlińskich podwór- 

kach, Testis. 

  

  

L pobytu Marszałka Piłsudskiego w Wilnie. 
Pierwszy wieczór swego. pobytu w 

naszem mieście spędził Pan Marsza 
łek Piłsudski w gronie członków swej 
najbliższej rodziny, mianowicie brata 
Adama i siostry p. Kadenacowej. 

Dzień wczorajszy P. Marszałek po 
święcił całkowicie wypoczynkowi. 

Przez czas dłuższy Pan Marszałek 
przechadzał się po tarasie pałacowym, 
położenym od strony ślicznego pad 
wzgędem architektonicznym podwór- 

ka. 

Pan. Marszałek świetnie wygląda i 
czuje się doskonale. 

  

Japonia — Z. 5. S. R. 
Politycy obu krajów stwierdzają... konieczność polepszenia 

stosunków. 
TOKJO, (Pat), Jak podaje japoń- 

skie ministerstwo spraw zagranicć:- 

nych w czasie rozmowy, która odbyła 
się wczoraj między ambasadorem sa- 
wieckim w Tokio Jureniewem a mi- 
nistrem spraw zagranicznych Hirota, 
zarysowała się jedność poglądów obu 

polityków na konieżzność polepszenia 
atmosfery w stosunkach politycznych 
między Rosją a Jaiponją. 

  

W czasie powyższej konferencji. 
która trwała 3 godziny ambasador Ju 
reniew podniósł sprawę przelotu. ja- 
pońskich samolotów wojskowych na: 
terytorjum Sowietów, co miało mieś 
miejsce dnia 3 bm. Minister Hirota za 
przeczył stanowczo nowyższym infor 

macjom. 3 

  

  

  

   w stracie zmarłej naszej żony i matki 

wła dnia 9 XI. r. b. o godz. 6'/, rano. 

  

  

Wszystkim tym, którzy oedali ostatnią posługę oraz okazali współczucie 

se. 
MARJI z Kuczyńskich SZEMATOWICZOWEJ 
składamy tą drogą serdeczne „Bóg zapłać”. Jednocześnie zawiadamiamy, iż na- 
bożeństwo żałobne za spokój Jej duszy odbędzie się w kościele Św. Piotra i Pa- 

Omawiając zkolei publikację przez 
prasę sowiecką tajnych dokumentów 
rządu japońskiego Hirota zwrócił uwa 
gę Jereniewowi, że rząd sowiecki nie 
uprzedził o tem ambasadora japoń- 
skiego w Moskwie. Fakt powyższy wy 

wołał pewne napięcie stosunków mię- 
dzy Sowietami a Japonją, zmuszając 
obecnie oba kraje do znalezienia środ 

ków naprawienia naprężonej atmoste 

ry. 

  

Omawiając przeniesienia części flo 
ty amerykańskiej z Pacyfiku na Atlan 
tyk Hirota podkreślił, że fakt ten wy 
wołał dodatnie wrażenie w Japonji. 
Rosja Sowiecka — zdaniem ministra 
Hiroty — musi uczynić jakiś krok ce 
lem polepszenia atmosfery sowiecko - 
japońskiej. 

   
    

MĄŻ i SYN. 

  

       
      

  
  

Min. Beczkowicz w Wilnie. 
Bawi w Wilnie poseł Rzeczypospo- 

litej w Rydze p. Min. Zygmunt Becz 

kowicz, który w godzinach: popołud- 
niowych był przyjęty przez Marszałka 

Piłsudskiego. : 

Polsko - francuskie rokowania 
hanelowe. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 8 li- 
słopada wyjeżdża do Paryża delegacja 
poiska dla rokowań handlowych z 

Francją. Na czele delegacji stoi wice- 
minister przemysłu i handlu dr. Dole 
żal. Po krótkiej przerwie, spowodowa 

nej koniecznością otrzymania dodatka 
wych instrukcyj od swych rządów, de 
legacje w dalszym ciągu będą prowa 
dzić rozmowy na temat rewizji trak 
tatu handł. między obu państwami. 

Rozmowy polsko - gdańskie 
rozpoczęły się. 

GDAŃSK. (Pat). Przy udziale rze- 
czeznawców Ligi Narodów rozpoczęły 
się wczoraj rozmowy polsko - gdań- 
skie w sprawie obopólnego wniosku co 
do zmian umowy warszawskiej. 

„Książka polska zagranicą". 
WARSZAWA (Pat). We wtorek w 

prywatnych apartamentach p. minist 
ra spraw zagranicznych odbył się pier 
wszy pokaz eksponatów, przeznaczo 
nych na wystawę „książki polskiej za 
granicą w językach obcych*, która 
trwać będzie w kamienicy Baryczków 
od 15 listopada do 15 grudnia rb. Po 
kaz dzisiejszy zaszczycił swą 'obecnoś 
cią Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
wraz z małżonką. Obecni byli również 
przedstawiciele rządu z premjerem Ję 
drzejewiczem na czele, marszałkowie 
Sejmu, Senatu, szefowie misyj dyplo- 
matycznych. autorzy, przedstawiciele 

prasy oraz wyżsi urzędnicy MSZ. 

    

  

Sprawa wystąpienia Niemiec z L. N. 
w izbie Gmin, we francuskiej komisji senackiej i w interpretacji min. Neuratha. 

LONDYN. (Pat). Na włorkowem posiedze 
niu Izby Gmin w toku debaty rozbrojeniowej 
przemawiał imieniem rządu minister spraw 
zagranicznych Simon. Mowa Simona naogół 
nie wniesła nie nowego z punktu widzenia 
zaintereskwań międzynarodowych, a obli- 
czona byla na efekt wewnętrzny. 

Simon rozpoczął przemówienie od wyra 
żenia żalu, że w sytuacji rozbrojeniowej 7a 
panowała przesada, której wyrazem jest s'a 
łe podrażnienie. Rząd gotów jest wysłuchać 
krytyki, ale przyjąć może krytykę tę tylko 
w parlamencie. Wysłąpienie Niemiec z kon 
ferencji rozbrojentowej i Ligi Narodów było 
zdaniem mówcy zgóry przygotowane i bybo 
związane z sytuacją wewnętrzną. 

Mówiąc o wybarach w Niemczech, Simon 
dowcipnie podkreślił, że wybory na posłów 
odbywają się w Niemczech w warunkach, 
których kandydaci na posłów do Izby Gmin 
gołowi są pozazdrościć, ` 

Brytyjski projekt rozbrojenia — zazna 
czył mówca — przyjęty był jako podstawa 
dyskusji przez wszystkich zainteresowanych 
w tej liczbie i przez Niemcy. Simon podkreś 
li, że Niemcy powinny wziąć pod uwagę 
znaczne rozmiary rozbrojenia, dokonanego 
przez Wielką Brytanję. Wydatki w budżeci” 
na eele wojskowe również znacznie się 
zmniejszyły. Ё 

Dalej Simon zaatakował Lloyd Goerga. 
nazywając go „nową gwiazdą filmować, któ 
ra niestety, mówiąc dla filmu, zapomniała 0 
tem wszystkiem, co Wielka Brytanja uczyni: 
ła w zakresie samorozbrojenia się*. — Jeżeli 
się żąda fair play dla Niemiee, to żądać ma 
simy tego również i dła Wiełkiej Brytanji — 

oświadczył Simon wśród burzliwej owacji 
całej łzby. Wiełka Brytąnja dużo zrobiła 
dła Niemiee, ułatwiając im wejście do Ligi. 
doprowadzając do przedłerminowego zakoń 
czenia ekupaeji Nadrenji i dopuszczając do 
grudniowej deklaracji równouprawnienia. 

Ci Anglicy, którzy kamieniami obrzucają 
własną ojczyznę, nie postępują sprawiedli 
wie, jeżeli zapominają, co Wielka Bryłanja 
uczyniła. Jeszeze, większą niesprawiedliwoś 
cią jest wyzyskiwanie stanowiska Niemiec w 
walce wewnętrzno - partyjnej w Wielkiej 

Brytanji. $ 
Francja i Niemey powinny zapomnieć to, 

co je dzieli i dążyć de stworzenia płaszczyz 
ny współdziałania. Utrzymanie Ligi Narodów 
rząd brytyjski uważa za konieczne dla współ 
pracy narodów na rzecz pokoju. 

Co do Locarna, które Wielką Brytanję w 
pełni obowiązuje tak samo jak obowiązuje 
Włochy, to Wielka Brytanja w każdej sytu 
se posiada możność powzięcia swej decy- 
zji. 

Simon wyraził nadzieję, że Niemcy sko 
rzystają z 2-letniego okresu, aby do Ligi po 
wrócić i; w związku z węzorajszą mową mi 
nistra Neuratha, zapowiadającą ewentualne 

propozycje Niemiec, wyraża gotowość do da' 
szych rokowań. 

Simen zakończył przemówienie podkreś 
leniem, że spokój i rozbrojenie nie mogą ata 
nowić przedmiotu walk partyjnych wewnątrz 
Wielkiej Brytanji, a/bowiem są zagadnie- 
niami, obejmującemi eałą Wielką Brytanję 
jako taką. 3 

Mowę minisira Simona przyjęla olbrzymia 
większość Izby z wielkiem zadowoleniem, 

Pomnik w Spale. 

  
_ W ubiegłą niedzielę w ramach obchodu 

„Święła Huberta" odbyło się w obecności 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i człon- 
ków rządu z p. 'premjerem Jędrzejewiczem 
na czele odsłonięcie pomnika wzniesionego 
przez leśników spalskich terenów łowieckich 
z głazów kamiennych. Na jednym z kamieni 

wmurowano tablicę z następującym napisem 
„Wskrzesicielowi tri dycji Św, Huberta Panu 

    

Prezydentowi Rzeczypospolilej Połskiej prof. 
Mościckiemu — leśnicy gpalskich terenów 
lowieckich“. p 

Na zdjęciu pomnik w chwiłę po odsłonię 

chu. 

PARYŻ (Pat), Na posiedzeniu komisji se 
nackiej minister Paul-Boncour wygłosił ех- 
pose, w kżórem w szczególności zatrzymał 
Się nad sytuacją wytworzoną przez nagłe 
wycofanie się Niemiec z konferencji rozbr0 
jeniowej i Ligi Narodów. Mówea podkreślił 
konieczność dłuższego okresu próbnego, ałó 
ry pozwoliłby na sprawdzenie rezultatów kon 

troli stanu zbrojeń. Minister zaznaczył, że 
konieezność ta, została uznana przez główne 
mocarstwa — Słany Zjednoczone, Anglję, 
Włcchy i Franeję. Poruszając sprawę no- 
wych zbrojeń niemieckich Paul-Boncour nie 
kwestjonując powagi faktów, podkreślił ko 
nieezneść wspólnej zkcji dyplomatycznej, :a 
pewniając że rząd z całą uwagą śledzi roz- 
wój tej sprawy. 

BERLIN. (Pat), Wczoraj wieczorem mini 
ster Spraw zagranieznych Rzeszy Neurath wy 
głosił w klubie niemieckim odczyt © stosun 
ku Rzeszy Niemieckiej do Ligi Narodów. Li 
ga Narodów — powiedział — przeżywa kry- 
zys, którego źródłem jednak — zdaniem Neu 
ratha — nie jest wysłąpienie Niemiee, prze 
ciwnie, rozwój stosunków w Lidze Narodów, 
który ten kryzys wywołał i zmusić Niemcy do 
wystąpienia. Jeżeli Niemey zdecydowały sie 
wsłąpić dG Ligi Narodów, uczyniły fo w na 
dziei, że przez swą współpracę spowodują 
zwreł na lepsze, Nadzieje że okazały się złud 
ne. Przez swą decyzję rząd Rzeszy, jak twiex 
<zi Neurath, pragnął tylko dać impuls nowej 
polityce pokojowej. 

UDE | 

Zgon ostatniego współpra- 
cownika Pasteura. 

    

     

„ znakomity mczony fran 
iu Pasteura, wynalaz- 
dyfterytowej, zmarł w 

ycł swszy lat 80. 

AŁEBRSZYZYĆ UOR REZ ZOE RTZ 

500 czołgów deflluje na Placu 
Czerwonym. 

MOSKWA, (Pat). W dniu 7 bm. 
z okazji 15 rocznicy istnienia Związ- 
ku Sowieckiego odbyła się na Placu 
Czerwonym w Moskwie doroczna 

parada wojskowa. 

Defiladę poprzedziło przemówienie 
przewodniczącego Centrałnego Komi- 
tetu Wykonawczego Kalinina na te- 
mat osiągniętych w ciągu ostatniego 
roku sukcesów polityki sowieckiej. 

Po tem przemówieniu przed mau- 
zołeum Lenina. gdzie zgromadzili się 
przedstawiciele władz ze Stalinem, Ka 
lininem i Mołotowenr na czele, prze- 
defiłlowały oddziały wszystkich rodza 
jów broni, a między innemi zgórą 500 
czołgów oraz wieka ilość zmo'oryzo- 
wanej artylerji. Defiladę przyjmował 
Tuchaczewskij, w zastępstwie bawią-. 

cego w Turcji Woroszyłowa. 
Wśród attaches wojskowych, przy 

glądających się defiladzie, znajdowali 
się bawiący w Moskwie lotnicy polscy 
z płk. Rayskim na czele. Po rewji po- 

de: do oficerów polskich wicekomi 
sarz spraw wojskowych fuchaczew- 

skij w towarzystwie szefa 'ztabu Jego 
rowa, szefa awiacji Ałksnisa, szefa mia 
rynarki Orłowa, przedstawiciela Os- 
soawiachimu Eidemana, którzy powi- 
tali polskich lotników. 

(Prof. Pierre Rau 
cuski, dyrektcr I    
     

      

MOSKWA, (Pat). W sodzinach po 
południowych łotnicy polscy zwiedzi- 
li pięknie udekorowaną stolice Związ 
ku Sowieckiego, wieczorem zaś obec 
ni byli na dorocznem przyjęciu, wy- 
danem przez prezydenta Kalinina z 
okazji roczniey rewolucji. 

Sowiecka ekspedycja karna. 

LONDYN. (Pat). Korespondent Rentera 
donosi z Charbinu, że sowiecki oddział kar 
ny wymordował kilkudziesięciu osadników 
msndžurskich zamieszkałych nad Amurem 
wpobliżu Pietrowska. Pewodem _wysłania 
ekspedycji karnej była odmowa osadników 
wydania władzom wojskowym pewnej częś 
ci zbiorów. 

TEV R NA S IIA ASS PR SSE 

Goering u Mussoliniego. 
RZYM, (Pat). Agencja Stefaniego 

donosi, że Mussolini przyjął premjera 
pruskiego Goeringa, który wręczył 
premjerowi włoskiemu pismo kancle- 
rza Hitlera, zawierające słowa uzna- 
nia i podziękowania za jego działal- 
ność na rzecz sprawiedliwego uregulo 
wania stosunków międzynarodowych. 
W liście tym kanclerz Hitler omawia 
również stanowisko, zajęte przez rząd 
niemiecki w kwestji rozbrojeniowej 
Minister Goering w czasie dłuższej 

  

rozmowy utrzymanej w serdecznym 
tonie, wyjaśnił i uzupełnił wywody 
kamelerza Hitlera. 

PARYŻ (Pat). Prasa paryska twier 
dzi, że wbrew oficjalnym oświadcze- 
niom wyjazd premjera pruskiego Goe- 
ringa do Rzymu miał na celu przepro 
wadzenie rozmów z premjerem Musso 
linim w sprawie ewentułanego zwoła - 
nia konferencji państw, sygnatarjuszy 
paktu 4-ch. 

Gen. Balbo na pokucie? 
Angielski komentarz do wypadków włoskich. 

LONDYN. (Pat). Cała prasa angielska pod 
kreśla fakt ustąpienia gen. Balbo i wyraża 
pogląd, że Mussolini umyślnie pozbywa się 
Balhc, wysyłając ge do Libji na 5 lat, albo 

wiem pragnie usunąć poważnego konkuren 

ta. Dzienniki wspominają przy tej okazji o 
posłępowaniu Mussoliniego wobec byłego mt 
nistra spraw zagranicznych Grandiego, któ 
ry pozornie pełni funkeje ambasadora Włocen 
w Londynie, obeenie jednak — napewno nie 
bez namowy ze strony Mussoliniego — wyje 
chał na 3 miesiące do Indyj celem odbycia 
podróży krajoznawczej, z której powróci da 
piero w końcu lutego. 

Grandi, podobnie jak Ba/be, jest przeciw 
nikiem przyjaźni Włoch z Niemcąmi, a zwo 
lennikiem pogodzenia się z Francją oraz 
skocrdynowanego współdziałania z Wielką 
Brytanją. 

W ckresie — podkreśla prasa — gdy Wło 
chy, jak widać z wizyty Goeringa w Rzymie, 
zamierzają wystąpić w roli rzecznika ne- 
wych propozycyj Niemiec w zakresie rozbro 

jenia i Łigi Narodów, — Mussolini usuwa 

Grandhiego z Londynu i Balbo z Rzymu. — 
koncentrując całą akcję dypłomażyczną i 
wszelkie decyzje rozbrojeniowe wyłącznie w 
swojem ręku. 

  

  

W. Brytanja wycofuje się z rozejmu celnego. 
LONDYN, (Pa). Brytyjski minister 

handlu Runciman oświadczył, że rząd 
Wielkiej Brytanji zawiadomił zainte- 

resowane państwa, że z dniem 7 grud 
nia wycofuje się z rozeimu celnego. 

—0()0— 
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POZNAJEMY SZKOŁĘ... 
Wywiad z p. dyr. Gimn. im. Kr. Zygmunta Augusta J. Żelskim. 

W związku z zamierzoną akcją za- 
znajamiania społeczeństwa z życie 
szkoły i młodzieży szkolnej zwróciliś- 
my się do p. Dyrektora Gimn. im. Kr. 
Zygmunta Augusta J. Żelskiego z pro- 
śbą o udzielenie wywiadu na temat 
panujących stosunków i pracy w tem 
gimnazjum. Pan Dyrektor zgodził się 
na to, zaznaczając wielką słuszność 

poczynaniom, które mają na celu roz- 
bicie „muru*, jaki dzielił szkołę od 
społeczeństwa, 

y stosunek nauczyciela de 

ucznia uległ zmianie od czasu, kiedy 
praca przygotowaweza nad nowym 
ustrejem szkolnictwa, zaczęła kłaść 

na to speejalny nacisk? 

-— Bezwzględnie tak. Chociaż 
przedewszystkiem gra tu pierwszą ro- 
1ę indywidualność danego nauczycie: 

la... 

Obecny stosunek do ucznia jest 
przyjacielski i serdeczny. Daje się to 
specjalnie odczuć wśród:. sił nauczy- 
cielskich młodych, których mam w 
swojem gimnazjum znaczny odsetek; 
—nawet dwóch nauczycieli — wycho- 
wanków tego gimnazjum... 

    

  

        

.. Natomiast w starszych nazwał- 
bym stosunek ten — ojcowskim. 

— Wobec tego rzadkością są obec 
nie dramaty i tragedje, dawniej czę- 
sto przeżywane masowo, w chwilach 
kończących pewien okres zajęć szkol- 

nych? 

Że się tych ragedyj i dramatów 
obserwuje rzeczywiście mało, a na- 

wet prawie zupeinie nie, przypisać w 
równej mierze należy elementowi mło 
dzieży, która obecnie przeważnie du- 
chowo jest zdrową, nie zepsutą prz=- 
życiami, jakie wyniosła z wojny. Są 

jednak tacy, którzy nic sobie z nauki 
nie robią. Tym zapewne nie jest przy- 
jemnie, kiedy stają wobec smutnych 
konsekwencyj swego nieróbstwa. 
  

Zbyt często się 
pudrowałam 

  

straciłam narzeczonego 
Udy cera moja stała się nieczysta, błysz- 

cząca i szorstka, specjalista orzekł, że ciągłe 
pudrowanie się było szkodliwe dla mej skóry. 
Wówczas dopiero odkryłam tajemnicę utrzy- 
amania świeżej i ładnej cery, pudrując się za- 
ledwie raz dziennie. W międzyczasie jednak 

. narzeczony mój porzucił mnie z niesmakiem. 
Teraz niezależnie od pogody, znakomity pa- 
ryski puder Tokalon przylega do mej skóry 
czterokrotnie mocniej niż zwykły puder. Ścią- 
ga on także rozszerzone pory i usuwa naj- 
mniejszy Ślad połysku. 

„, Skóra moja jest raczej tłusta, lecz uważam 
że Puder Tokalon na Piance Kremowej nadaje 
jej matowość równie powabną jak u kobiet 
o cerze suchej lub normalnej. Jest to cudowne 
uczucie, gdy się jest pewną ładnej cery w dzień 
czy w nocy bez potrzeby ustawicznego pudro- 
wania się. 

  

S PFESTAI 

Ale spraw tych nigdy się nie tra- 
gizuje. ы 

— Przecie nauka obecnie, wobec 

stosowanych nowych metod, ' rie- 
przedstawia wielkich trudności, a 
przytem nie jest nudną... 
się źle uczyć? 

Zawsze można. 
Jeśli zaś chodzi o metody, o któ- 

rych pan wspomniał, każda jest sto- 
sowana, jeśli tylko zapewni dobry re 
zultat: wykładowa, heureza, poglą- 
dowa. Wyłącza się metodę ,,paznok- 
ciową'* — stąd dotąd. 

Największy obecnie kładzie się na- 

cisk na aktywność ucznia. Rola nau- 
czyciela często się ogranicza do roli 
obserwującego pracę ucznia j kieru- 
Jącego tą pracą. 

Nauka — w tem dawnem zasto- 
sowaniu tego słowa, kiedy celem jej 
było danie jednostce pewnej sumy 
wiedzy teoretycznej, jaka w -rezulia- 
cie wytwarzała typ inteligenta, nauka 
w tem znaczeniu jest obecnie tylko 
jedną z podstaw, składających się na 
pojęcie „Szkoła*. Życie obecne szko- 
ły ma nieporównanie szerszy zakre:, 
niż było to rrzedtem. Obecnie szkoła 
daje w równej mierze wiedzę prak- 
tyczną, która wytworzy typ człowieka 
przygotowanego wszechstronnie do 
zycia. 

Stąd, ma się rozumieć, wypływa 
konieczność rozszerzenia aparatu 
kształcącego. aWehodzą więc w grę 
całkiem nowe i dotychczas niestoso- 

wane środki — jak naprzykład - - 
warsztaty obróbki żelaza, stolarski, 
modelarski... 

— Czy wobec tego istnieje zorge- 
nizowane współżycie wśród uczniów? 

— Samorządy klasowe. Obejmują 
one całokształt prac i celów jakie mo 
gą być dla młodzieży dostępne j osią- 
galne. Samorządy te mają opracowa- 
ny swój statut. 

— W gimnazjach państwowych 
warszawskich uczniowie inają swój 

sąd koleżeński — czy uczniowie Gim- 
nazjum Pana Dyrektora też taki sąd 
posiadają? 

— Nie. Tego nie stosujemy. Ucz- 
niowie pod względem sprawiedliwości 
są nieobliczalni. 

— A życie kulturalne. Czy ucznia 
wie wydają jakieś swoje czasopismo? 

— W tej chwili nie. Czasopisma 

kiarują się perjodycznie, zależnie od 
inicjatywy młodzieży. 

— Teatr? 

— (Chodzą do teatru często, zaw- 
dzięczając zorganizowaniu przez Ku- 
ratorjum przedstawień szkolnych. 
Sami też urządzają przedstawienia 
wspólnie z uczniami. Zajmuje to jed 
nak dużo drogiego czasu, a przytem 
nie można pozwolić na byle jakie po- 
dejście do tej sprawy. 

-— Gimnazjum skupia w sobie dzie 
€i z różnych Środowisk, przychodzi 
również do Gimn. młodzież, w której 
domach różnie patrzą na sprawy po- 
lityczne... jest to pytanie dosyć draż- 
liwe, lecz niemniej ważne: Czy na tem 
tle nie dochodzi do jakichś niepore- 
zumień, lub czy nie daje się zauważyć 
—eoś w rodzaju biernego oporu w 
stosunku do zarządzeń władz szkol- 
nych? 

— Tego zupełnie niema. 
— Dochodzimy właśnie do główne- 

go punktu naszej rozmowy: jak się 
przedstawia sprawa realizacji wycho- 
wania państwowo-obywatelskiego? 

— Jest to sprawa, wobec systemu 
jaki ma służyć do jej realizowania na 
najlepszej drodze. Przedewszystkiem 
wielką rolę odegrywa tu nauczycie!, 
który podczas wykładu danego przed- 
miotu, zwraca szczególną uwagę ni 
te momenty, które najściślej się wią- 
żą z Polską i jej kulturą — bądź to 

Czy można 

   

  

  

URATOWANY POMNIK. 
Wilno, miasto pałaców magnac- 

kich, miało tych rezydencyj, często 
prawdziwie wspaniałych, może sto- 
sunkowo więcej, niż inne stolice Rzpii 
tej. Niestety dzisiaj tak już niewiele 
z tego wszystkiego zostało, a jeśli ist- 
nieje, to jakże w żałosnym stani». 
Trudno już nawet wspominać o szcząt 
kach wspaniałego pałacu Janusza Ra- 
dziwiłła, w dziedzińcu kamienicy nz. 
4, przy ul. Ludwisarskiej, ileż zaś 7 
królewskim Zamkiem Dolnym na cze- 
le, zniknęło niemal bez śladu, Znisz- 

  

  

      

  

czony, obrabowany doszczętnie z peł- 
nego przepychu urządzenia wnętrza, 
pałac Paca na Wielkiej, przebudowa- 
na po barbarzyńsku  „Kardynalja”, 
(gm. poczty), temuż losomi uległy — 
pałac Słuszków zamieniony na wię- 
"zienie i tyle innych staje w tym smur 
nym szeregu ze Świetną rezydencją 
Sapiehów na Antokolu. 

Ten ostatni jest jednak dziś w naj 
szczęśliwszem położeniu. Przy okaz 
zainstalowaniaw nim kliniki ocznej- 
wojskowej i uniwersyteckiej, wydoby 
to go ze stanu rozpaczliwej rudery, w 

którym był przedtem i odnowiono 
gruntownie. Z uznaniem należy pod- 
kreślić to, że przytem, nie szczędząc 
ikosztów, dołożong wszelkich starań, 
aby wszystko «co zostało z dawnej 

świetności pałacu hetmana Kazimie- 
rza Sapiehy, przywrócić do niej. Prze- 
piękna, bogato rzeźbiona fasada, zo- 
stała starannie odczyszczona, jej sub- 
telne dekoracje stiukowe, wydobyte z 
pod mnóstwa warstw tynku i farby 
i ukazane 'w (pełni ich wysokich wa- 

  

   

lorów. Ze względów technicznych nie 
można było zrekonstruować arkado- 
wego 'podcienia po obu bokach gma- 

chu, może to kiedyś nastąpi. Tym- 
czasem, gdy wspaniałe wnętrze prze- 
padło bezpowrotnie, szczęśliwie, że 
chociaż fronton i ściany boczne od- 
zyskaliśmy. Zasługa to Ś. p. prof, Kło- 

są i mjr. inż, Śnieżki z 3 p. sap. Pierw 
szy, radził, doglądał, drugi prowa- 
dził budowę z ramienia wojska. 

Pozostało jednak jeszcze dość spo- 
ro poza pałacem. Przecież rozłożony 
przed nim park był kiedyś jednym 
z najpiękniejszych w swoim rodzaju 
Skomponowany na wzór francuskich 
i włoskich ogrodów architektonicz- 
nych z szeregiem pomników 'i bram 
okazałych, pięknych alei i wodotry- 
sków, dziś ząpuszczony jest i z trud- 
nością można doszukać się w nim śla- 
dów pierwotnej wspaniałości, Częścio 
wo jednak i tutaj zostały wszczęte pra 
ce odnowicielskie. Zaczęto je od szcze 
gólnie pięknej bramv wjazdowej przy 
Antokolskiej. Asumpt do tego dały 
organizowane w tym roku uroczysto - 

ści obchodu 300-lecia zgonu wielkiego 
kanelerza i hetmana Lwa Sapiehy. 
Chociaż cała ta pyszna posiadłość I 
ła wprawdzie rezydencją także het- 
mańską, ale wnuka Lwa, jednak wła: 
dze wojskowe, z inicjatywy komen- 
danta szpitala, ppłk. dra Dowbar-Mar 
kiewicza, postanowiły przyczynić się 
do uczczenia pamięci kanclerza przez 
restaurację także części i tych pamią- 
tek t. j. wspominianej bramy i rekon 
strukcję muru przed dawnym pała- 

    

duchową, bądź materjalną. Nauczanie 
ma iść właśnie z hasłem: „Polska i 
jej kultura”. Jeśli chodzi o kulturę 
duchową, mówi się o niej przy nauce 
języka ojczystego, łaciny i historj;, 
zaś materjalną — przy nauce przed 
miotów takich, jak fizyka, matema- 
tyka, przyroda... 

W wyniku da to umiłowanie czynu. 
jaki kiedykolwiek był położony na 
polu obywatelsko-państwowem, — 4 
przykładem i wejściem w krew nie- 
jalko, sprawi, że ambicją każdego bę: 
dzie praca obywatelska dla Państwa. 

Obok tego istnieją organizacje 
szkolne, gdzie wychowanie obywatel. 
sko-państwowe, mają jako swój cel 
wyłączny i jedyny; są to Hufiec Szkol 
ny, Straż Przednia, Harcerstwo (gim- 
nazjum posiada dwie drużyny szkoł- 
ne). Wszyscy najchętniej należą do 
hufca szkolnego, a jeśli nie — ze 
względu na zdrowie — nie obejdzi» 
się to/bez płaczu. 

Dalej — liczne akademje, obcho- 
dy rocznic, 
Wszystko to zmierza razem do rozbu- 
dzenia w młodem sercu jak najwięk- 

szego umiłowania czynu obywatel- 
skiego. Wszędzie jest tam głoszona 
idea Marszałka Piłsudskiego, do kt»- 

rej młodzież podchodzi entuzjastycz- 
nie. 

— Czy mógłby mi Pan Dyrektor 
udzielić informacji 0 typie człowieka, 
jaki się w obecnej szkole wyrabia? .. 
Pozytywiści, czy idealiści? 

— Prawie wyłącznie pozytywiści. 
—Wprawdzie toczy się walka o wyro- 
bienie w młodzieży pewnego ideali 
stycznego światopoglądu — lecz szko 
ła w tym wypadku nie może odeg 
decydującej roli. Działa tu — duch 
czasu. 

— Wilno posiada swoje specjalne 
tradycje, jeśli chodzi o młodzież; ma 
nawet (może miała) yp młodzieży spe 
ejalny... £zy to się zaznacza? 

— Różnice dzielnicowe, zwłasz 
jeśli chodzi o t. zw. tradycję — zaci 
rają się. Przecie gimnazjum gości w 
swych murach młodzież ze wszys:- 
kich dzielnic Polski. Wytwarza się po- 
wszechny typ Polaka. ' 

Program  ministerjalny jedn 
zwraca specjalną uwagę na podkreś- 
lania charakterystycznych i istotnych 
dla danego rejonu zjawisk życia 7 
przeszłości (historja) i chwili obecnej 

— Każda szkoła posiada swój od- 
rębny charakter — klimat. Czy mógł- 
by Pan Dyrektor scharakteryzować 
klimat Gimnrzjum im. Kr. Zygmunta 
Augusta? 

— Zdaje mi się, że młodzież luk. 
szkołę i w murach jei panuje radość. 

Żyje bogata tradycja szkoły, Bo- 
gactwo tej tradycji, sięgającej roku 
1915, łączy się nierozdzielnie z wal. 
kami o Niepodległość Polski. Polegli 
uczniowie Gimnazjum -z tych czasów. 
których nazwiska, wyryte na tablicy 
wmurowanej w auli, łączą przeszłość 
z teraźniejszością, świadcząc o goto- 
wości poniesienia dalszych ofiar na 
Ołtarzu Ojczyzny przez ich młod- 
szych kolegów. 

Tak, dużo rzeczy się składa na kh 
mat danej szkoły... może jeszcze to, że 
z okien rozpościera się przecudny wi- 
dok na Wilno... i że szkoła. ma tyle 
słońca. 

  

      

Wywiad był skończony. Pan Dy- 
rektor zaproponował obeirzenie Gim- 
nazjum, ofiarowuisc się łaskawie na 

cicerone'a. i 

'Wrażeniami z tej nadzwyczaj cie 
kawej przechadzki po gmachu szkoły, 
gdzie się zobaczyło tyle rzeczy zupeł- 
nie nowych, podziełę się w najbliższej 
przyszłości. L. B. 

cem. Iniejatywa i postanowienie god- 
ne wysokiego uznania, w ten sposób 
bowiem, uratowano pierwszorzędny 

zabytek, jeden z piękniejszych pom- 
ników przeszłości Wilna, i niepow- 
szednie dzieło sztuki *). 

Bramę tę rządy rosyskie pozosta- 
wiły w wielkiem zaniedbaniu. Zama- 
lowywana, tynkowana wielokrotnie, 
ulegała jednocześnie niszczącemu dzia 
łaniu wpływów atmosferycznych, a 
często i złośliwemu, bezmyślnemu 

szkodnictwu, zatraciła 'w znacznej 
mierze swój pierwotny charakte:, 
Dziś ją widzimy jak odrodzoną, 

Oczywiście, inicjatorowie danej res 
tauracji, zwrócili się ze swojem posta 
nowieniem do p. konserwatora £v- 
rentza, który objął nad nią swoje do- 

świadczone, fachowe kierownictwo, 
powierzając roboty, z pełnem zaufa- 

niem, w niezawodne ręce p. Piotra 
Hermanowicza, jedynego art. rzeźbia- 
rza w Polsce, posiadającego dyplom 
majstra murarskiego. Daje mu to sze- 
rokie możliwości techniczne, które w 
danym wypadku znakomicie wyzys- 
kał, o czem, poniżej. 

Po zdjęciu tynku wraz z brzyd- 
kiem, kaloru farbki do prania, poma- 
lowaniem, wyszło na jaw duże cieku. 
wych szczegółów. Odnalezienie m. in, 
szeząltek dawnego gzymsu na dole pod 
narzuconym przez późniejsze prze- 
róbki, innym, cięższym i psującym 
proporcje całości. Inńe ślady pozwo- 
liły na rekonstrukcję szeregu waż- 
nych szczegółów zdobniczych bramy. 
Przywrócono, pozostałe w drobnych 
tylko szczątkach, wszystkie głowice- 
płaskosłupów, zdobiących tę monu- 
mentalną fasadę. Na podstawie zacho- 
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Kwestja „nieszczęścia dla Niemiec'. 
BERLIN. (Pat). Na włorkowej rozprawie 

© podpałenie Reichstagu w związku z przesia 
chaniem świadka oskarżenia Helmara, kel 
nera resłauracji Bayernhof. doszło do ostre 
gc starcia między nadprokuratorem Werne 
rem a obrońcą oskarżonych Bułgarów dr. 
Teicheriem. ` 

Helmer jako kelner restauracji obserwo 
wał eddawna Bułgarów, podejrzewając ich 6 
komunizm. Do policji Helmer zgłosił się do 
piero 7 marca, a więc w 8 dni po pożarze 
Świadek podk a, że z przekonania jest na 

rodowym socjalistą. Zwróciło jego uwagę, że 
Bułgarzy obrali za punkt zbiórki restaurce 
ję Bayernhof, znaną jako miejsce zebrań na 
rodowych socjalistów. W grupie podejrzanych 
Gbcekrajowców — jak twierdzi świadek 
rczpoznał on wszystkich trzech oskarżonych 
Bułgarów oraz van der Luebhego, który miał 
być tam kilka razy, Zachowanie się obcych, 
według świadka, było podejrzane. Spostrze 
żenia swe świadek miał zakomunikować mje. 
Schrederowi, który da ał świadkowi rze- 
komo dalszą inwigilację. 

Przewodniczący zapytuje, dlaczego świa 
dek tak pėžno złożył doniesienie. Świadek 
tłumaczy się, że ehciał wprawdzie iść naza- 
jutrz po pożarze do policji, ale nie pozwoliła 
mu na to jego żona. Przewodniczący zwraca 

uwagę, że mjr. Schreder na śledztwie мур 
się jakiegokolwiek związku ze świadkiem. 

Gdy świadek uporczywie obstaje przy swo 
jem twierdzeniu, obrońca dr. Teichert rozpo 
czyna indagację świadka zasypując go kczy 
żowemi pytani: 

Krok za krokiem ujawniają się rażące 
sprzeczności w zeznaniach Helmera. Obroń 
ea zwraca uwagę, że prożokóły Śledziwa zu 
wierają stwierdzenie nieobecności Dymitro 

erlinie w dzień pożaru. Tymczasem 
Helmer upiera się, że po południu tego dni! 
widział w restauracji wszystkich oskarżo- 
nych wraz z van der Luebbem. 

  

        

    

  

   

   

    

   

        

„Oskarżony ma głos*, Taki tytuł mosi satyryczny obraz znanego 

Dr. Teichert zwraca uwagę świadkowi, że 
złożył om przysięgę i zapytuje, czy przed 
doniesieniem Świadek wiedział coš 0 nagrė“ 
dzie 20.000 mk., wyznaczonej przez prezyd 
jum pelieji za wykrycie sprawców pożaru. 

Świadek iłumaczy się, że odezwę prezy 
denta policji zauważył rozwieszoną na słu-- 
pie egłoszeniowym dopiero wówczas, 
szedł do prezydjum polieji. 

Obrońca wskazuje dalej, že van der Lu 
ebbe nie mogt byė w Nieme:ech w czasie 
podanym przez šwiadka, poniewaž zgodnie 
z urzędowemi informacjami z Holandji od- 
siadywał en tam karę więzienia, potem zaś 
leżał chory w szpitalu. Człowieka o takich 
kwalifikacjach umysłowych jak Dymitrow — 
mówi: dr. Teichert — nie można podejrzewać 
ahy w ciągu kilku dni po wybuchu pożaru 
przesiadywał w tym samym lokalu, w którym 
w dzień zamachu miał być widziany wraz + 
podpalaczem van der Luebbem, sehwy/anym 
przez policję. Świadezyłoby to — podkreś 
dr. Teichert — o wielkiej naiwności Dymi 
trowa. Wszysikie więe zeznania, świadka - 
mówi Teichert — są przypuszezeniami. Ubo 
lewam, że sędzia prewadzący śledztwo 307 
wolił się sprowadzić na hezdroża, których 
Skutki jak najfałalniej odbiją się na, naro 
dzie niemieckim. 

Słów tych sala wysłuchała z zapartym 
cddechem, 

« W tejże chwili zrywa się z miejsca nad 
prokurator Werner i tonem groźby głośno 
woła: „zapytuję pana panie doktorze Tei 
chert, jakiem prawem twierdzi pan, że Se- 
dzia Śledczy pozwelił sobie tego Świadxa 
sprowadzić na bezdroża, które stały się nie 
szczęściem wobee Niemiec? W danym wy- 
padku byłbym zmuszony zająć stanowisko 
waGbee tego. 

Na to Gdezwanie się nadprokuratorą ob- 

roūca Teichert stwierdza, że uważa zastrze 

gdy 

          

malarza francuskiego 
z przed 100 laty, Daumier'a, 

Reprodukujemy go a propos procesu o podpalenie Reichstagu. 

izba Gmin śmieje się. 

LONDYN, (Pat). Na wtorkowem 
posiedzeniu Izby Gmin Neville Cham- 
„berlain . oznajmił, że rząd Wielkiej 
*Brytanji zaofiarował Stanom Zjedno- 
czónym sumę 7 i pół miljona dolarów 
na poczet spłaty należności, przypada 
jącej w dniu 45 grudnia r. b. Prezy- 
dent Roosevelt propozycję tę przyjął, 
oświadczając, że nie uważa, by rząd 
brytyjski uchylał się od spłaty. 

W dalszym ciągu posiedzenia, od- 
powiadając na zapytania w sprawie 
aresztowania w Monachjum dzienni- 
karza angielskiego Pantera, minister 
Simon oświadczył, że poczynił energi- 
czne przedstawienia w tej sprawie u 
rządu niemieckiego. Minister Simona 

domagał się podania do jego wiado- 
mości oskarżenia postawionego Pan- 
terowi. Niemiecki minister spraw za- 
granicznych poinformował ambasado 

ra Wielkiej Brytanji w Berlinie, że w 
stosunku do Pantera nie został wyda 
ny nakaz wvsiedlenia. Panterowi prze 
to przysługuje prawo powrotu dg Nie 
miec. Panter — zaznaczył minister Si 
mon — nie pozostaje pod żadnem 0- 
skarżeniem i nie został bynajmniej u- 
karany. 

Ostatnie wyjaśnienie ministra Izba 
przyjęła śmiechem. 

wanej po drugiej stronie, na jednej z 
głowic, główki fauna, p. Hermano- 
wicz, z wielką starannością, odtwa- 
rzając wymiary i stył zrekonstruował 
resztę. Na środku każdego kapitelu 
uśmiecha się teraz złośliwie główka 
leśnego pana, każda o innem obliczu. 
Ta różnorodność, brak szablonu, jest 

cechą dawnego zdobniciwa, zresztą i 

każdego prawdziwego artyzmu. 
Na fryzie, u góry, odnaleziono 

dolne końcówki, t. zw. tryglifów, czyli 
charakterystycznego dla doryckiego 

porządku greckiego motywu zdobni:- 
twa, w kształcie .trójek rzymskich. 
Odnowiono starannie też, ocalałe w 
całości niemal, t. zw. zamki, czyli mo- 

tywy zdobnicze na szczytach łuków 

po obu stronach bramy. Na jednym 
od wewnątrz jest lwia głowa: zew- 

nętrzny ma pięknie narysowany mo- 
nogram hetmana — K, 5. 

Niestety z figur w wnękach po 
ob stronach bramy zachowały się tyl- 

ko dwie od strony parku i to bardzo 
uszkodzone bez głów, częściowo i rąk 
i nóg — boginie rzymskie, Pomona 
i Cerera, jak można wnosić z odpo- 
wiednich emblematów. Zewnętrzne, 
od strony ulicy znikneły bez śladu, 
choc "p. Hermanowicz pamięta je 
istniejące jeszeze, przed wojną. Rzecz 

oczywista, braki w pozostałych nie bę 
dą uzupełniane. Wzoru, według któ- 
rego możnaby skopjować wiernie ich 

dawny wygląd niema, a dokompono- 

  

    

  

'-wywanie dowolne, chociażby w zgo-   

dzie stylowej, nowych, to zatracanie 
jednak charakteru danego zabytku. 
Go dopuszczalne jest w pewnych g:+- 
nicach w ornamencie, tego nie można 
czynić w dużych figurach. Lepiej już 

   

Wykazy tych którzy nie wpła- 
cili 2-giej raty P. N. 

WARSZAWA (Pat). W związku z 
upływem terminu wpłacania 2-ej ra- 
ty pożyczki narodowej komisarz gene 
ralny zarządził, aby placówki subskry 
pcyjne sporządziły wykazy subskry- 
bentów, którzy nie wpłacili drugiej ra 
ty celem dostarczenia tych wykazów 
urzędom skarbowym i komitetom obv 
watelskim. Placówki subskrypcyjne о- 
trzymały też polecenie przyjmowania 
od spóźnionych subskrybenów drugiej 
raty przyczem muszą odnotować datę 
wpłaty i zawiadomić o tem urzędy 
skarbowe. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA. (Pat). Londyn 28,32—28,33 

— 28,47 — 28,19. Nowy York 5,76 — 5,79 —- 
5,73. Nowy York kabel 5,77 — 5,80 —5,74. 

Dolar w obr. pryw. 5.81 rubel — 4.72. 

  

OVOMALTINE 

żenia tego Świadka za, biędne Na to nadpro 
kurator Werner zaznacza, że osobiste prze 

konania obrońcy © niewinności jego klientów 
będą przedmiciem decyzji sądu. Dalej nad- 
prokurator protestuje przeciwko temu, jako 
ky wchodziło du w grę nieszezęście dla Nie- 
miec. 

Obrońca dr. Teicherf na powyższe odez 
wanie odpowiada: „Stuprocentowa pew- 

n jaką świadek twierdził, że rozpozna 
je van der Luebbego, skłoniła sędziego śled 

e: » to aresztowania Bułgarów i nadania 
śledziwu kierunku, w jakim ono fakżycznie 
zostało przeprowadzone. To właśnie stało 
się zagranicą podstawą do wysunięcia prze 
ciwko Niemcom nieuzasadnionych zarzułów 
i to miałem na myśli, mówiąc, że zeznaniu 
świadka wypadły niekorzystnie dla narodu 
niemieekiego*, 

Wówczas nadprckurator Werner krzyk 
nął: „Jeżeli ktoś iam zagranicą jest niezado 
wolony z metod naszego sądownietwa, ło jese 

cze nie stanowi nieszezęścia dla Niemiee!* 
Na tem włorkową rozprawę zakończo 

ne. We środę w charakterze świadka zezna 
wać będzie minisier propagandy Goebbels, 

ERA PIERRE INA 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

System sędziego Cahendena. 
Sędziowie w Stanach Zjednoczonych nie 

  

   

  

      

      

  
  

wiązani z 

literą prawa, co powoduje, że wyroki ich sa 

często bardzo oryginalne. 

Jednym z takich wybinych indywiduali- 
stów w wyrokowaniu. jest — jak donoszą pi 

zia Cahenden z Detroit. 

je on kary więzienia, wyznacza 
jac za występki dość swoiste kary. 

są w ferowaniu wyroków ściśle 

  

   Nie uzr 

Tak więc pędzącym na złamawie karku 

samochodziarzom, każe sędzia Cahenden na 

pisać 300 razy: 

Nie wolno mi jechać z większą szybko 

ścią niż 20 klm. na godzinę”. 

stem ten praktykowany zresztą w na- 

  

   
szych szkołach powszechnych, ma osiągać 

doskonałe rezultaty. 

Wydałoby się nam trafne i logiczne, za 

stosowanie tej metody w tak licznych u nas 

procesach prasowych. Pisanie za karę jest 

chyba najodpowiedniejszą karą dla człowie 

ka (piszącego. 

echby taki redaktor, pociągnięty za 

swój wstępny, a raczej występny artykuł do 

odpowiedzialności, wykaligrafował sobie ze 

trzysta razy: „Będę odłąd pisał powściągli. 

wie i przyzwoicie!* — a mie ulega kwestji, 

że coś z tej obietnicy pozostałoby mu w gło 

wie, wzmacniając powagę słowa drukowane- 

go. 

A u nas co? Czytelnikowi zawieszają pi- 

smo, a redaktorowi zawieszają karę. 

      

'Podobnie niezgorszy środek ma ów sędzia 

na ludzi awanturujących się po pijanemu. — 

Każe im przez diwa miesiące lub dłużej pun 

śktnalnie o 8 w. udawać się na spoczynek. 

A gdyby tak u nas? 

Wyobrażam sobie, że na dziesięć minut 

przed ósmą, wchodzi, dajmy na to, do „Bu 

kieta** policjant i salutuje grzecznie. Na to 

kilku panów poczyna gię uprzejmie żegnać z 

towarzystwem i udają się pospiesznie do do 

mu. 

W domu radość — Mężusiu — powiada 

żona — cóż za miespodzianka? Tak wcześ- 

nie? 

— Tak, moja droga, — odpowiada mąż, 

wikładając pantofle Dość mam już knajpy, 

Hałas... dym.. cała ta pijacka atmosfera, — 

Dosyć tego! Ślubowałem sobie przez dwa mie 

siące wracać codziennie o 8 wieczorem. 

  

— Qzyś ty nie chory? — zapyta żona, wez 

mie męża za puls i przyniesie termometr. 

Ale po paru dniach przyzwyczai się. 

WEL. 

  

JEDYNA ODŻYWKA WITAMINOWA 
DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH! 

Reklamowa puszka 2а 1.20 zł. — 

  

Sszezątki, lecz oryginalne. Możliwsze 
jest zapełnienie kompozycjami wnęk 
całkowicie pustych zwłaszcza, jeśli 
znajdą się jakieś bliższe dane co do 
ich wyglądu. 

Na szczególną uwagę zasługuje je- 
szcze w tej omawianej pracy restau- 
racyjnej jeden moment tyczący się 
wspomnianych poprzednio możliwo- 

ści. technicznych p. Hermanowieza. 
Oto jest on może jedyny w Polsce 
używający jako materjału przy swo: 
ich pracach zdobniczych — wapna. 
wyłączając całkowicie gips. Wapno 

z piaskiem jest tradycyjnym materja- 
łem naszych dawnych mistrzów sztu- 
katorskich i ma niezrównane zalety. 
Jedną z nich jest wiełka trwałość. 

Kamienieje ono tak już po kilkud 
sięciu latach, że delikatne stiuki cz.- 
sto kuć bardzo mocrio można bez wię- 
kszej szkody dla nich. Pozatem nie 
jest higroskopijne, co tem większą za- 
pewnia mu trwałość. 

Inaczej gips. Wchłania bardzo ob- 
ficię wodę z powietrza, co sprawia, 

że (kady mróz rozsadza go po tro 
szeczku. Pozatłem wapno ma jesze e 
jedną zaletę natury już artystycznej 

jakąś mieokreśloną miękość w 
kształcie, w przeciwieństwie do „la- 

kierowanej* sztywności i oschłości 

gipsu. Żyje gdy gips jest martwy. Co 
jest tego przyczyną? Może obecność 

piasku w zaprawie wapiennej, może 

długie zasychanie i kamienienie wap- 

na, gdy gips twardnieje natychmiast. 

Na zakończenie naszych oględzi 

tej bramy, p. Hermanowicz wskazał 
mi szczegół, na pierwszy rzut oka nie- 

dostrzegalny, ale świadczący o mist. 

rzostwie i przemyśleniu, z którym nie- 

  

  

  

      

     

  

   
  

  

   

Qvomaltyna wzmacnia organizm i nerwy 

  

znany artysta kiedyś ten pomnik bu- 
dował. Jest nim nieznaczne wychyle-. 

nie dwódh małych gzymsów, na któ- 
rych łuk bramy spoczywa. Drobiazg 
a przecież tak wiele. Przez to, że bliż- 
Sze środka ich końce są nieco wznie» 
sione ku górze, ów łuk zyskuje aa 
wdzięku, na pewnej miękości i żyjż 
wraz z całym portalem. Rozumieli 
doskonale wielcy mistrzowie dawni 
tę potrzebę pewnej, przemyślanej zre- 
szłą, nieregularności w stosunku da 
pionu, czy poziomu. Owa pedantycz- 
na dokładność jest jednocześnie su- 
chością, pustką i nudą. ..Nie bez ko 
zery“, zatem istnieie bogata przesz 
łość w sztuce śmieszni są niektórzy 
nowatorzy którym się zdaje, że bez 
wiedzy o niej, bez znajomości jej zdo- 

byczy i odgadywania tajemnice, zdo- 
łaż» coś analogicznie wielkiego stwo- 

rzyć. 
Gdy już podaliśmy ten godzien o 

sobliwego uznania fakt uratowania о- 

mawianego pomnika od dalszego zni-, 
szczenia i przywrócenia do dawnej 
okazałości zostało nam parę życzeń 
do iniejatorów restauracji oraz ogółu. 
Jedno, o jak najrychlejsze zastąpienie 
szkaradnych drewnianych wrot stylo- 
wemi, z żelaza oraz o równie rychłe 

zajęcie się rekonsrukcją i konserwa- 
cją ślicznej rokokowej bramy szpita- 
la od strony kościoła trynitarskiego. 
Go zaś się tyczy ogółu, to aby przy 
każdej rocznicy jakiś, taki pomnik 
podobnie uratowano, a niebrak po- 

trzebujących tego S. Z. KI. 

        

   

    

   

  

    Oczyszezonio też wsjpaniałą aleję od 

bramy do pałacu z przesłaniających ją gałęz.. 
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4 800 ludzi. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Skazanie leśniczego za defraudacje 

W. Sądzie Okręgowym odbył się proces 
Aleksandra Szelea, łat 44, który, pełniąc © 
bowiązki leśniczego w leśnictwie Mistejki gmi 
ny Marciukańce, dopuścił się  defraudacji. 
Mianowicie w roku 1931 Szole otrzymał na 
opłacenie robocizny przy karczowaniu tete 
nów leśnych większą sumę pieniędzy Z nod 

łeśnietwa, Po ukończeniu robół nie Śpieszył 
się ze sporządzeniem rozliczenia 2 otrzyma 
nej gotówki. : 

Po kiłku bezskutecznych monitach wła 

  

przełożone przeprowadziły u Szołea: re- 
ę. Okazało się, iż Szcłe rcztrwonił 6 tys. 

385 zł, Ponadto v » na; jaw, że. podrabiat 
en podpisy robotników na listach płacy i 
uzyskane tą droga pieniądze przywłaszczył 

sobie. 

    

  

    

ckręguwy skazał Szolea na dwa lata 

więzienią z. pozbawieniem praw  obywate! 

skich na przeciąg lat 5 oraz zasądził na. rzecz. 
Dyrekcji Lasów Państwowych z powódziwa 

cywilnego kwotę 5.880 złotych. 

   

Wielki proces © malwersacje w Grodnie. 
W poniedziałek 6 bm. w Sądzie Okręgo 

wym Ww Grodnie rozpoczął się wielki proces 

o nadużycia na szkodę Skarbu Państwa. 

Na ławie eskzrżcnych zasiedli były na 

<czelnik Urzędu Skarbowego w Grodnie Lean 

Łuba, jego zastępca Eljasz Kraczkiewiez, bu- 

chałter Władysiaw Meiendo oraz kupey Moj 
żesz Chałet, Hirsz Izaak, Geszel Jogel i Cha 

im Kamionski. 
użycia p. 

rzędowania Łuby w latach 1923 

według akłtu oskarżenia wyr: się w set 

kach tysięcy złciych. Polegaly e głównie 

na zwałnianiu niektórych płatników od pe 

    

  

     pełnione były w okresie :- 
— 1928 i       

    

daików skarbowych eraz zmniejszaniu wy- 
miaru podatkowego. 2 

Z manipulacyj tych oskarżony  Łuba 
wraz ze swymi wspólnikami <iągnął duże 
zyski. я 

Rozprawa potrwa przypuszezalnie mie- 

siąc czasu. Przewodniczy wiceprezes Sądu 
Okręgowego. p. Hryniewicz, wetują sędzio 

wie Tołłoczko i Merle. Oskarżenie popiera 
ją dwaj wieeprokuratorzy pp. Sykita i Wysz 
kowski. 

Powództwo cywilne z ramienia Proku 
ratorji Generalnej w kwocie 1.300.000 złotych 
zgłesił p. Jan Rutski. е 

———— 

Dukszty. 
DZIECIĘCY TEATR. 

Trzeba stwierd 
w.ostalnich miesiącach, na terer 

Dukszty mocno podupadiy. Przyc 

jest z jednej sirony jednostajnose, b 

ginalnych pomysłów, jakby mecha 
przy wystawianiu sztuk, Z „drugiej strony = 

społeczeństwo tut. przygi ala coraz więcej 

ys gotówkowy”. Tem się tłum. 

je kilka ostatnich przedstawień byżu 

  

     

  

   
   

    

ada r. b., w sali tut. Ogniska 

Kolejowego została odegrana, przez dzieci 

szkoły powszechnej w Duksztach, sztuka 2 y 

Szelburg-Zarębiny p. L. „Za siedmioma gó. 

rami". Jest to baśń far tyczna w 4 aktach, 

pełna dziwów, czarów i tajemnie. Szluka i or- 

ganizacja widowiska byty tak ory; alnie po- 

myślane, że warto przytoczy kilka 

szczegółów, jal zne do podobnych im. 

prez w innych środowiskach. 

Tło — las. Drzewa sosnowe i świerkowe. 

Pod. drzewami grzyby (muchomorki). Gła- 

zy, w których są zaklęci śpiący rycerze. * vier 

got plaków. Władcami lasu s krasnoludki: 

król i jego przyboczny orszak, Żabki, leśne 

2 tka, Na tle tak urządzonego lasu ukazuj 

się ludzkie postacie, ludzkie — w całem t 
słowa znaczeniu, gdyż i grzybki, i głaz 
krasnoludki — to też role, odegrane przez 
dzieci: : 

Smok na scenie wyglądał naprawdę niesa- 
mowicie. : 

Ubiory z płótna, worków i 

dzaju papieru, sporządzone orygit 

słowo, tak, jak wyśniła zapewne 
sztuki. 

Ludzie, ukazujący się na scenie, to uoso- 

bienie dobra łub zła. Dobro, lub zło jest wy- 

nagradzane, lub potępiane przez władcę lasu 

—króla krasnoludków. 

Gra dzieci swobodna, pewna. Aż dziw, + 

młodociani artyści prawie zupełnie nie znaj: 

„tremy*. Pochłonięci grą nie zwracają uw 

na świat zewnętrzny. Na szczególną uwagę 
zasługują tańce plastyczne, wykonane napra- 
wdę po mistrzowsku przy dźwiękach forte. 
pianu. „Taniec motyli* — na żądanie widzów 

—byl wykonany dwa razy. 

Leczenie króla przez kilku „wvbitnych* 

lekarzy, wesele na dworze króła, to sceny 

naprawdę kapitalnie pomyślane, sceny -— peł. 

me werwy i humoru. Najpoważniejsze persony 

tui. miasteczka, u których uśmiech można 

zobaczyć raz na kilka lat, śmiały się sz-ze- 

rym, serdecznym śmiechem aż do łe: 

Dochód z przedstawienia wyniós 

80 zł. = 

Panu Romualdowi Wišniewskiemu, nau- 

czycielowi szkoły powszechnej w Dukszta a 

i jego żonie, społeczeństwo duksztańskie 

szczególnie rodzice dziatwy, winno szczególne 

uznanie za bezinteresowną, pełną samozopor 

cia się pracę, przy reżyserowaniu i wystawie 
niu sztuki. B, Ow. 

Dołhinów. 
WŁASNYM WYSIŁKIEM POLEPSZYĆ BYT. 

Wieś nasża potrzebuje kultury rolniczej. 
Mało urodzajna ziemia, ciemna tradycja wiej 
skich rolników i niepomyślne warunki atmo 
sferyczne spowodowały to, że dziś już odczu 
wa się brak chleba i kartofli. na wsi wileń- 
skiej. 

Ogół uświadomionych obywateli postano 
wił sobie za cel: a) krzewić oświatę rolnicza 
wśród ludu wi go, b) własnym mozołei 

podnieść wyda jno: naszej ziemi. 
Rolnictwo 'w powiecie wiłejskim otoczon= 

zostató troskliwą opieką p. Starosty Z. Prze 
pałkowskiego. Podnieść dobrobyt materjalny 
wsi — oto hasło. które niesie na ustach i rea 
lizuje w czynach E Starosta wraz z hufeem 
światłych współobywateli, 

iPropagandą kultury rolniczej stały się wy 

stawy rolnicze zorganizowane w czterech 
ktach powiatu. 1) Ilja — dnia 15 paź- 

R br. dla gmin: Ilja, Wiazyń i Cho- 
a Ž 2) Dołhinów — dnia 22 paździer 
otw. dla gmin: Dołhinów, Budsław i Krzy 
a 3) Wwojstom — dnia 29 października 

12 dla gmin: Wojstom, Wiszniew zod iszki 

i Kołowicze. 4) Kurzeniec —— dni < 
da br. dla gmin: Kościeniewicze i Kurzeni 

Dia zilustrowania calošci podam kr. 
dnia wystawowego w Dołhinowie 

Od rana miasteczko roilo się od ludzi. 

O godz. 10 tłumy. publiczności zgrom 

się przed bramą, wystawioną na powita 

Starosty. Czołowe miejsce zajęli „Ojcow:e 

* następnie 108 Federalow pieszych, 

ział Federatów konnych, Si aż Ogniow. 

z orkiestrą 1 tłumy publiczności. Po powi- 

sniu p. Starosty wszyscy o godz. 11 wysłu 
„w miejscowym fklościele. — 

I jał defiladę i 
arodowej 

ów poszczególnyc 1 gromad, wygłaszać 

jąc 1 em dłuższe przemówienie: 

= B= aoi nastąpiło uroczysłe otwarcia 

wystawy. Wystawa mieściła się w domie 
lowym i składa ię z czterech 
) wyroby Iniane, 2) warzywa, 3) ptactwo do 

mowe, 4) pokaz bydła. 
"W wystawie » 

   

    

  

    
    

      

   
   

  

   

żnego ro- 

lnie, pomy 
autorka 
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i, Werebjć, Habitac 
3 Koła Młodzieży 

(Habitacja, Kulikowo. Dziemitki!; 
szenia Młodzieży Polskiej (Krzywic 
hinów); 1 Kółko Rolnicze w Milczy | 
dział Federacji PZOO, z Chomutna. Sale du 

żego domu ludowego przepełnione były ład 

nemi eksponatami. są 

Pokaz bydła odbył się obok domu ludomė 

go. Spędzono ra 108 szłuk okazałej roga 

cizny. Komisja na czele z p. Starosią 

nomem powiatówym p. Doboszyńskim 

ła poszczególne eksponaty i rozdała 

ściowe nagrody, "Wystawę zwiedziło 

st. Ok. 

  

  

  

     
ocem 

warto 
około 

    

      

   

   

  

` окойо- 

Šwieciany. 
Z „KASY STEFCZYKA. 

dziernika br. o godzł 14 w lo 
a Polskiego* odbyło się Nadz 

Walne Zgromadzenie członków 
zyka celem zbadania całoksztaliu 

  

    

      Kiewlicz:     

  

Przewodnicz p. Aleksnder > 
asesorowali p. p.: Maszczyk, Stankiewicz; 
sekretarzował: p. Gutkowski.    

    

Po od niu protokółu z ostatniego 
nego zgromadzenia( wysłuchano sprawozdź 
nia lustracyjnego, referowanego przez de'2 
galta Związku Rewizyjnego. I tu ukazał sie 
fakt pewnego niezrozumienia spółdzielczy”!: 
włądz centralnych dla specyficznych warun 
ków miejscowych. Odczuwało się to przy 
kwestji nieściągalności niektórych pożyczek 
siewnych. Nieporozumienia wyjaśnił przew › 1 
miczący, wyjaśniając rolę Związku Re yj 
nego w gospodarce miejsc. Kasy Stefczyx. 

Co do nieściągałności pożyczek roli 
to zgodzono się 'na fakt spadku cen na 
rynku wewnętrznym i związane z tem lrud 
ności przy spłacamiu sum. 

Poczem przeprowadzono wybory d> Ra 
dy Nadzorczej ma miejsce odwołanych, baz 
czynnych członków 

Głosów otrzymali. p. Hulewicz 69, p. Kiew 
licz 65. Wlebec tego do Rady wszedł p. Hu 
lewicz, burmistrz m. Święcian. Jako następ- 

ny punkt porządku dziennego, zastanawiano 
się nad nieściągalnemi pożyczkami siewne 

. 1925, Których ostatecznie umorzono 
ma sumę 120 zł. i kosztów sądowych zł. 8,30. 

Następnie zgodnie 'z par. 36 Statutu Ka 
sy przelano do funduszu zasobowego, udzia 

łów nieodebranych w sumie zł. 237,91. Co do 
maksymalnej granicy kredytu dla członków 
to przegłosowano wniosek lustratora propc- 
nującego sumę zł. 400 na zł. 1200, z zastrze 
żeniem pozostawienia -decyzji w tej mierze 
Zarządowi. Delegat Związku Rewizyjnego za 
powiedział sprzeciw. 

Po wolnych wnioskach i zapylaniach cb! 
raly zamknięto o godz. 18. K 

Z pogranicza. 
ŚMIERTELNY FINAŁ BÓJKI MIĘDZY 

PRZEMYTNIKAMI. 

W miejscowości Grygiele w rejonie od- 
cinka granieznego Lichacze (między prze 
mytnikami K. Bizunem a St. Daszkiem wy- 
nikła ostra sprzeczka na tle (konkurencji. 
Sprzeczka zamieniła stę w (bójkę, podczas 
której Bizun uderzeniem noża zabił Daszka 

i zwłoki jego zakopał w ziemi pod lasem. 
Daszka aresztowano. ) 

Wędrówka dzików. 
Z puszczy Rudnickiej donoszą, iż zawwa- 

żono wędrówkę dzików do: pobliskich pół. 
Dziki wychodzą z puszczy na poszukiwani 
pożywienia. W wędrówce swej dziki zapuś 
ciły się do gminy olkienickiej i sąsiednich. 
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K G R JK W BORÓRZ NOS K OI 

inauguracyjne posiedzenie sekcji gospodarczej 
przy Radzie Wojewódzkiej B. B. W. R. 

Dnia 6 b. m. o godz. 18 odbyło się 
w sali posiedzeń Sekretarjatu Woje- 
wódzkiego w Wilnie inauguracyjne 
zebranie sekcji gospodarczej, zorgani- 
zowanej przy Radzie Wojewódzkiej 
BBWR. 

Na zebranie to przybyło około 100 
osób, reprezentujących władze i in- 
stytucje państwowe, samorząd miej- 
ski i powiatowy, samorządy i insty- 
tucje gospodarcze oraz element czyn- 
ny na wszystkich odcinkach pracy go- 

   

"spodarczej. na terenie województwa 
wileńskiego. 

Zebranie zagaił i obradom prze- 
wodniczył wicepręzes Rady Wojewó- 
dzkiej BBWR poseł Jan Tyszkiewic«. 
Przy stole prezydjalnym na zaprosze- 
nie przewodniczącego sekcii posła Ty- 
szkiewicza zasiedli: Prezes Rady Wo- 
jewódzkiej BBWR senator Witold Ab- 
ramowicz, prezes Izby Przemysłowo - 
Handlowej Roman Ruciński, wiceprze 
wodniczący sekcji dyrektor Izby P.- 
H. inż. Władysław Barański i jasc 
protokulant sekretarz sekcji mgr. Lu- 
dwik Pawłowski. 

Zkolei zabrał głos inż. Barański 
który wygłosił referat dyskusyjny na 
temat aktualnych zadań i kierunku 
prac sekcji. W referacie tym inż Ba 
rański przyjął za podstawę działania 
sekcji w terenie, postulaty uchwalone 
na ogólno-polskim zjeździe gospodar- 
<zym w Warszawie i regjonalnym w 
Wilnie, przyczem położył nacisk na 
konieczność skoordynowania działal. 
ności wszystkich czynników gosp dar 

      

czych. i przejście ze stanowiska bier- 
ności i narzekania na kryzys do ofen- 
zywy, w której szeregach nie powinno 
zalaaknąć ani jednego przedstawicie- 
la życia gospodarczego. W tym kie- 
runku należy przekształcić i urobić 
psychikę działacza gospodarczego. 

Z tego względu najaktualniejszem 

zadaniem sekcji staje się zwoływanie 
perjodyeznych zjazdów powiatowych 
działaczy gospodarczych i społecz 
nych, co da możność dokładnego bez- 

pośrednego (poznawania. przejawów 
życia gospodarczego powiatów. 

Po referacie toczyła się ożywiona 
dyskusja, w której zabierali głos: pre- 
zes Związku Przemysłowców Polskich 

    

  

  

  

p. Mieczysław Bohdanowicz, prezas 
Egzekutywy Wojewódzkiej Żydow 
skiego Klubu Myśli Państwowej dr. 
Hirschberg, prezes Rady Głównej Zje 
dnoczenia Robotniczych Związków 

Zawodowych Ziem Północno-Wschod 
nich poseł dr. Sefan Brokowski, pre- 
žes Zarządu Bazaru Przemysłu Ludo- 
wego inż. Hajdukiewicz i wicedyrek- 
tor oddziału Państwowego Banku Roi 

nego Miśkiewicz. 
W końcowej replice inż. Barański 

dawał wyjaśnienia na poszczególne 

pytania, dotyczące metod pracy. 
Zebranie zamknął 

przewodniczący poseł Jan T. 
wiez apelem, wzywającym członków 

   
sekcji do skoordynowania wysiłków 
w myśl wyłuszczonego zakresu zadań, 
tak bardzo obchodzących Rząd i ogół 
obywateli. 

Kiedy będzie otwarty uniwersytet warszawski? 
Wobec wielkiego zainteresowania, 

jakie budzi w kołach akademiekich 
sprawa otwarcia Uniwersytetu War- 
szawskiego, Ajeneja „Iskra“ zwróciła 
się do czynników miarodajnych z 
prośbą o udzielenie wyjaśnienia, kie- 
dy można spodziewać się otwarcia 
Uniwersytetu. W odpowiedzi otrzyma 
liśmy garść następujących uwag: — 
Władze państwowe zdają sobie dosko 
nale sprawę ze strat, jake ponosi wiek 
szość studentów U. W. wskutek zam- 

knięcia uczelni. Pomimo to zamknię- 
cie Uniwersytetu musiało nastąpić. 

Atmosfera, ktėra zapanowała od 
początku bieżącego roku akademic- 
kiego ma Uniwersytecie Warszawskim 
sprzyjała do tego stopnia  zaburze- 
niom wśród młodzieży, że konieczny 
dla nauki spokój stał się problema- 
tyczny. Ostatnie zajścia, które roze- 
grały się na Uniwersytecie Warszaw- 
sikm, zagrażały zresztą nietylko spo- 
kojowi nauki, ale nawet życiu mło: 

dzieży. Tam, gdzie madają strzały, 
można spodziewać się wypadków. 
śmierci. 

W takich warunkach nie można 
prowadzić pracy naukowej, wymaga- 
jącej skupienia i powagi, Ponieważ 
władze akademickie mie potrafiłv za- 
pobec smutnym ekscesom, musiała 
nastąpić interwencja kierowniczego 
„czynnika oświatowego. Interwencja 
czynników rządowych nie może się 
powtarzać często, dlatego też powinna 
być skuteczna. 

Normalny tok nauki będzie przy- 
wrócony dopiero wtedy, gdy 'władze 

Kościół lotników i automobilistów. 

Wi Leśnej Podkowie pod War: 
było się w ub. niedzielę uroczyst: р 

cenie wzniesionego z inicjalywy Automabil 
klubu Polski kościoła pod wezwaniem Św 
Krzysztofa, opiekuna lotników i automobui 
stów. IP, ięcenia dokonał ks. biskup Szła 
go" yłek utrzymany tw stylu 

        

      

    

  

nowoczesnym i odznaczą się oryginalnym 
fronitonem, całkowicie szklanym. 

  

Na zdjęciu przed kościołem ogromna ilość 
samochodów należących do członków auto: 
mobilklubu Warszawy i innych miast, klu- 
bów sportowych etc. 

oświatowe upewiunią się, że atmosfera, 

panująca dotąd została przełamaną. 
Pewność tę władze oświatowe będą 
miały wówczas, ody inicjatorzy krwa- 
wych zajść uświadomią sobie, że do- 
tychczasowa ich walika nie może przy- 

ieść żadnych rezultatów. 
Zastanawiając się na tem, na kim 

ciąży wina inicjatywv 'wprowadzenia 

życie młodzieży akademickiej me- 
tody walk kastetem i rewolwerami, 
należy cofnąć się do pierwszych lat 
naszego bytu niepodległego. 

Już w roku 1922 życie akademic- 
kie spotkał dotkliwy wstrząs, spowo- 
dowany przez obóz, który użył mło- 
dzieży do demonstracyj przeciw pier- 
wszemu Prezydentowi Rzeczvpospoli- 

      

tej. Obecnie spotykamy się z tym sa- 
mym czynnikiem. Ten sam obóz usi- 

łuje stworzyć grono działaczów „aka- 
demickich*, którzy z zewnątrz uczel- 
ni wdzierają się w życie młodzieży 
akademickiej. 

Przywódcy obozu który pcha ml. 
dzeż do krwawych awantur postano- 
wili nie dać za wygraną. Widząc kur- 
czenie się swych wpływów wśród mło 
dzieży, Podjęli więc walkę z obowią- 
zującym ustrojem zbiorowego życia 

akademickiego (przez sabotaż wpro- 
wadzonych w życie nowych norm pra 
wnych. Stały rozwój stowarzyszenia 
samopomocowego p. n. „Bratnia Po- 
moc Poskiej Młodzieży Akademie- 
kiej" stał się również jedną z głów- 
nych przyczyn nieprzebierającej w 
środkach walki przedstawicieli tego 
obozu na terenie Uniwersytetu. 

Uniwersytet Warszawski otworzy 
swe podwoje na nowo, kiedy zapanu- 
je tam atmosfera — jak poinformowa 
no Ajencję „Iskra“ — sprzyjająca 
nauce i pracy, a nie awanturom i bój- 
kom. (Iskra). 

Dziś odczyt posła Walew- 
sklego w klubie społecznym 

Dziś przybywa do Wilna z War- 
szawy poseł red. Jan Walewski, który 
naskutek zaproszenia zarządu Klubu 
Społecznego wygłosi o godz. 18-ej w 
sali Sekretarjatu Wojewódzkiego B. 
B. W. R. przy ul. Św. Anny 2—4 od- 
czyt p. t. „Wrażenia z wycieczki par- 
lamentarzystów polskich do Jugosła- 

wji. Po odczycie odbędzie się dysku- 
sja. ; 

Nowe nadania Krzyža 
Niepodiegłości. 

„Monitor Polski* z dnia 6 listopada b. i. 

podaje zarządzenie P. Prezydenta Rzplitej © 
nadaniu k ża Niepodległości z mieczami 4 

osobom, Krzy Niepodle; — 625 680- 
bom i Medalu Niepodległoś osobom. 

Osby zainteresowane wśród naszych czy: 
telników mogą przejrzeć ten numer „Monito- 
ra Polskiego w Administracji naszego pisma 
w g ach od 10 — 3 ppłd. i od 7—9 w. 

   
    

     
   

   
   

KURJER SPORTOWY 
W. K. S. gra w niedzielę z Garbarnią. 

W najbliższą niedzielę mieć b; 
dziemy w Wilnie mecz piłkarski, któ- 
ry rozpocznie dla nas nową serję roz- 
grywek o wejście do Ligi. 

Sportowe Wilno Pierwszy raz uj- 
rzy na boisku Ligowy zespół drużyny 
krakowskiej Garbami, której wypad- 

ło walczyć o prawo utrzymania się w 
Lidze. = 

Po niedzielnym świetnym sukeęe- 
sie Garbarni nad Czarnymi (8:0) przy 
jedzie ona do Wilna, by walczyć z 
wicemistrzem Poskiej A-klasy WKS. 

Mecz ten odbędzie się jak zwykie 
na stadjonie reprezentacyjnym im. 
Marszałka J. Piłsudskiego. 

Garbarnia wystąpi zapewne w swo 
im najlepszym składzie: Włodek, Bil. 
Foks, Rogowski, Wilezkiewiez, L,e 
siak, Skwarczewski; Walicki, Bator. 
Smoczek i Pazurek. Trzej ostatn: są 

znani z nazwiska, Ujrzymy wie 

spół, który miał zdobyty tytuł mistrza 
Polski, a teraz jest o krok pr.ed de- 
gradacją. ° 

Wilnianie grać będą w swoim nor- 
malnym składzie. 

„Apelujemy do kierownietwa dr::- 
y WKS by początek meczu wyzna- 

czono na godz. 12, która jest daleko 
dogodniejszym terminem niż godz. 14. 

Po tym meczu WKS. będzie miał 
jedną niedzielę odpoczynku, by 26-go 
listapada rozegrać mecz we Lwowie 
z Czarnymi. a potem 3 grudnia w Wil 
nie rozegrać rewanż z Gzarnymi i 19 

grudnia stoczyć ostatnią walkę z Gar- 
barnią w Krakowie. 

Garbarnia przyjeżdżając do Wilna 
ma już dwa punkty zdobyte nad Czar 
nymi. 

  

  

dojdzie do skutku w czasie Ś 

Z ŻYCIA OGNISKA K. P, W. 
W prasie - brukowej ukazała się wiado- 

mość, jakoby ma być rozwiązana sekcja piłki 
nożnej. Otóż wiadomość powyższa jest wy- 
ssana z palca. Sekcja piłki nożnej Ogniska 
KPW została osłatnio zasilona przez kilku 
graczy Kałowic'i Kalisza, Jest projekt, by sek 
cja ta połączyła się z Drukarzem, ale nie 
może być mowy o jej rozwiązaniu. 

Kierownictwo sekcji prosi nas o zazna- 

czenie, iż w roku następnym sekcja piłki noż- 
nej zostanie odmłodzona i stanie w nowym 
składzie do walki o mistrzostwo Wilna. 

W innych zaś sekcjach również trwa in- 
tensywna praca. 

W sekcji hokejowej rozpoczęły się tre- 
mingi. Na treningi przychodzi prof. Weyssen. 
hoff, który który ma szereg konkretnych pro- 
jektów na najbliższą przyszło: 

Sekcja narciarska projektuje zorganizo- 
wać piękną wycieczkę w góry. Wycieczka ta 

iąt B. Naro- 
dzenia. Ponadto w nowozawiązanej sekcji 
łyżwiarskiej są również konkretne propekty: 
Sekcja zamierza najlepszych swoich łyżwia- 
rzy wysłać do Katowie na kurs łyżwiarski. 

W nawiasach zaś podajemy, iż hokeiści 
Ogniska KPW wystąpią w nowych strojach. 

              

      

  

  

        

   

    

          

   

  

       

ON WAM. ŚWIATŁO ZASŁANIA 

Nie: wierzcie jego kłamstwom o. 

„taniości prądożerczych żarówek. 

Twierdzi on, że oszczędzacie ku- 
pując ł. zw. „łanie” żarówki, gdy 
w rzeczywistości marnuje on 
Wam prąd i kradnie połowę świa- 
tla. Fotomeir zdemaskował go ja- 
ko prądożercę i wykazał jak wiel- 
kie marnotrawstwo kryje się za 
jego pozorną taniością. 

Fotometr posiada komórkę fotoelek- 
ryczną i jest przeznaczony do porów- 

nania zużycia prądu i wydajności 

światła: dwuch dowolnych żaró 

  

  

wek.     

  

Zagadkowe zaginięcie 17-letniej kelnerki. 
Onegdaj do 3. komisarjatu policji zgłosi 

ła się mieszkanka. Wilna — Domieelą_Romu 
rowiczówa (Wiłkomierska 114) i zameldo- 
wała p tajemniczem zaginięciu 17-leiniej 
wnuczki Janiny, Rosimowiezówny. 

Resimowiczówna, jak zeznaje medującz. 
prueówała w charakterze kelnerki w piwiar 
ni przy ulicy Uniwersyteckiej 2. Tam p 
nałą przed kilku miesiącami młodego mę: 
czyznę, nazwiskiem Józef Wasikowski (W. 
Pohulanka 17), kżóry zaczął jej asystować. 
Dziewczyna po powrocie do domu opowiada 
ła, iż Wasikowski jest człowiekiem bardzo 
bogatym, obiecał jej rozmaite prezenty i td. 

W początku sierpnia R. zginęła nagłe z 
Wilna bez śladu. 

Zaniepokojeni krewni dowiedziełi się 
wkrótce, iż wspomniany Wasikowski namó- 
wit ją, by uciekła wraz z nim, ponieważ ż 

   

  

Najpoważniejszą spółdzielczą 

nią się eżeni, a iutaj stoją rzekomo na prze 
szkodzie rodzice. Ustalono również, iż wyjeż 
dżając z Wilna, nabył dwa bilety do Pozna 
nia. | 

W tydzień po ucieczce krewni „panny 
młodej* otrzymali od niej list w którym 
obiecała często o sobie pisać. Mimo to wię 
cej żadnej wiadomości, ani rodzina, ani bah 
ka, do której R. była bardzo |przywiązana 
nie otrzymali. 

Wohee tego, p. Romanowiczowa przypusz 
eza, że wnuczka jej wpadła w pęce jakiegoś 
podejrzanego osobnika, być może handlarza 

    

żywym towarem, który podstępnie wywiózł 
niedoświadczoną dziewczynę z Wilna. 

Polieja sprawą tą zainteresowała się. 
Wszezęto dochodzenie celem usialenia kim 
jest wspomniany Wasikowski. Rozesłane za 
nim listy gończe. (C) 

  

instytucją bankową w Polsce 

(otralna Kaca $półak Rolniczych 
istniejąca od raku 1909 I działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

LA daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 
resów kraju, gdyż wspiera kredytem najlicz- 
niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65. 

Delegacja Rzemieślnicza 
udaje się do Moskwy. 

Wi dniu 7 bm. udała się do Moskwy de 
legacja rzemieślnicza, której wyjazd był przy 
gotowywany od dłuższego czasu. W skład 
delegacji wchodzą przedstawiciele spółek za 
wiązanych specjalnie w celu wywozu do Z. 
S$. R. R. polskich wyrobów: rzemieślniczycł 
a mianowicie z Warszawy p. p. S. Święci:ki 
— prezes cechu szewców, Alman —- prezes 
cechu garbarzy, Rezin — przedstawiciel r 
miosła garbarskiego, Breinin i Zelcer r 
rezenianci spółki szewskiej, wytwarza 
Gbuwie zarówno ręczne jak i mechaniczn 
Eisenfarb — wiceprezes Centralnego Zwi4z 
ku Rzemieślników Żydów oraz inż. Lucjan 
Włłoczkowski, który z ramienia Rady Izb 
Rzemieślniczych będzie reprezentował rze- 
miosło garbarskie okręgu radomsko — kielec 
kiego. Wreszcie w skład delegacji wejdą prre 
teki, portmonetki, torebki i t. p. oraz galaa 
łódzkiego p. p. Heine i Lewandowski — pre 
zes cechu i związku szewców łódzkich. 

Delegacja rzemiosła polskiego będzie pr 
dejmowana w Moskwie przez Wniesztorga 
i podczas swego pobytu przeprowadzi rozma 
wy w sprawie zbytu na rynkach Z, S. R. R 
"niektórych wyrobów rzemieślniczych. Kol:k 
cja prób, jakie zabierze z sobą delegacja za 
wiera wzory obuwia oraz konfekcję, jak na. 
płaszcze i ubrania gotowe, szelki, podwiąz 
ki i t p. dalej zaś gałanterję skórzaną jak 
teki, portmonetki, torebk i t. p. oraz galan 

      

  ej 
  

   

terję metałową. (Iskra), \ 

Teatr Eksperymentalny 
- w Wilnie. 

Dowiadujemy się, że Komenda Rejonowa PW. 
4go pułku ułanów, zorganizowała Teatr E 
sperymentalny „który będzie miał za zada- 

i zerzenie oświaty wśród wojska, mła 
zysposobienia wojskowego i ludnoś 

ci cywilnej. 
Zespół teatru dobrano z najbardziej nla 

łentowanych jednostek łącznie z własną sym 
foniczną orkiestrą, który zamierza jeszcze 
w tym miesiącu wystawić najnowszy rew 
cyjny reportaż muzyczno - śpiewny z dzie 
jów lotnictwa polskiego z muzyką Leonarda 
Lwicza, Ludwika Jokajtisa i Henryka Thorz: 
p. t. „Podniebni Rycerze!!. 

Zespołowi udało się pozyskać na kilka 
gościnnych występów, znaną całemu Wilna 
młodą i włalentowiną śpiewaczkę, która wv 
stąpi na czele zespołu w roli tytułowej. P:a 
wdziwie miłą niespodzianką będzie dla Wil 
nian ujawnienie już w ostatniej chwili na 
zwiska swojej gwiazdy. 

Рога\ет zespół wjprowadza w trakcie 
przedstawień ciekawe eksperymenła, w któ- 
rych udział brać będzie cała publiczność. 

Stałą siedzibą Teatru przypuszczalnie be- 
dzie Sala Saperów. 

Teatr będzie dawał pnzedstawienia we 
wszystkich Wileńskich salach dzielnicowych 
i na prowincji. 

Repertuar Teatru dobierany będzie prze 
ważnie z utworów własnych. 

Wyrok w procesie o zniesła- 
wienie b. kierownika „Kina 

Miejskiego". 
Wczoraj Sąd okręgowy ogłosił wyrok w 

procesie © zniesławienie b. kierownika „Kinu 
Miejskiego” Laszenki. 

Sąd uznał że oskarżeni nie przeprowa- 
dzili dewodu prawdy wszystkich zarzutów, 
stawianych Łaszeńce w artykułach i skazał 
red. iLubieżyńskiego i p. Szczepańskiego każ 
dego na 3 miesiące aresztu, darowując im 
ię karę na mocy amnestji. Włod. 

   

       

          

    

      

RADJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 8 listopada 1933 r. * 
7,00 — 7,55. Czas. Gimnastyka. Muzyka 

Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka g 
dom. 11,30 — 11,50: Przegląd įprasy. W 
o eksporci 11,50: Muzyka z płyt. 11,5 
Czas. 12,05: Koncert, 12,30: Dziennik poł 
Kom. meteor. 12,58: D. c. koncertu. 15. 
Program dzienny. 15,30: Giełda rolnicza 
15,40: Arje i pieśni 16,10: Audycja dla dzieci, 
„Jak to z lnem było* w opr. Cioci Hali. -- 
16,2. ynka dla dzieci. 16,40: „Stefan Ba 
tory w dziejach granicy wschodniej Rzplitej* 
- odczyt, 16,55: Muzyka z płyt. 17,05: Reci 
tal skrzypcowy. 17,50: Codz. odc. .pow. 18.08: 
„Ubezpieczenia społeczne w Polsce* — od- 
czyt. 18,20: Muzyka z płyt. 18,30: „Gdyn'a, 
miasto pnzyszłości'** — pogad. 18,36: Utwory 
E. Griega (płyty). 18,05: Przegląd litewski. 
19,20: Rozmait. 19,25. Kwadr. liter. 19,40: 
Sport.- 19,45: Rozmait, 19,47: Dziennik wie 
czorny. 20,00: „Powrót Polski nad Bałtyk" —-- 
odczyt wygł. inż. Eug. Kwiatkowski (z okaz 
Ji 15-lecia Niepodl. 20,15: Koncert muzyki da 
wnej. 22,10: „Ciotka Albinowa mówi* — mo 
noog humoryst. 22,25: Muzyka z płyt. 22.30: - 
Muzyka taneczna. W przerwie kom. meteor. 

NOWINKI RABJGWE 
ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI. 

Z okażji zbliżającej się rocznicy Niepod 
ległości Polskie Radjo zainicjowało szereg 
audycyj, w których głos zabierają nasi naj 
wybitniejsi mężowie stanu. Dzisiaj o godzi 
nie 20 b. minister Eug. Kwiatkowski opowie 
o powrocie Polski nad Bałtyk, uwieńczonynt 
budową portu w Gdyni. Jutro w czwart 
o tej samej godzinie prezes Walery Sła 
będzie mówił o zagadnieniach usirojowyc 
Państwa, 
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LEN DLA DZIECI. 

W! środ ęo godzinie 18,10 rozgłośnia 
leńkka transmituje na całą Polskę ciekaw 

i pouczające słuchowisko dla dzieci p. t. „Jak 
to było z lnem*, według noweli Marji Kono 
pnickiej. 

      

KONCERT MUZYKI DAWNEJ, 

Dzisiaj o godzinie 20,15 nada 
sali IKonserwatorjum Warszawskie. 
ja Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Mi- 
zyki. W ciekawym tym koncercie obejmują 
cym utwory kompozytorów z pierwszej po- 
łowy XVII wieku jak JS. Bacha, Haendla, 
Telemanna wezmą udział Aniela Szlemińska, 
Zbigniew Drzewicki i orkiestra kameralna 
pod dyr. Kaz. Wiłkomirskiego. Z dawnyt 
utworów muzyki polskiej wykonany będz'« 
„Concerto* na zespół skrzypiec i fortepian 
wybitnego kompozytora polskiego z XVIII 
wieku Adama Jarzębskiego, który należał 
do grona muzyków na dworze króla Wła ły 
sława IV. 

—(::)— 

  

    

    

    

  

Ceny nabiału i jaj w Wilnie 
w dniu 7 listopada 1933 r 

Masło i sery za 1 kg. w złotych. 

Masło wyborowe hurt — 3.50; detal — 4,00 
Masło stołowe hurt — 3.30; detal — 3.80; 
Masło solone hurt — 3.00; detał — 3.40; 
Sery; nowogródzki hurt — 2.10; detal —2.40; 
litewski hurt — 1,80; detal — 2,10; lecznieki 
hurt — 1,60; detal — 1,80; Jaja za kopę w 
źł. Nr. I — 6,00; Nr. 2 — 5,40; Nr. 3 — 4,80; 
jaja za sztukę w gr. Nr: 1 — 11; Nr. 2 — 
10; Nr. 3 — 9. 
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KRONIKA 
— i 0.iś: Gotfryda i Maura B. 

Środa || Jutro: Teodora i Oresta M. 
| 

В 
| nistopsa | 697 stokos — 6 6m.42 

USB aa Žarkos + =. 3m. 59 

spogtrzeżonia Zakładu Meteorotogji U.8.B. 

w Wiinie z dnia 7 XI — 1933 roku 

Ciśnienie 746 
Temper. + 2 
Temper. najw. + 5 
Temper. najn. + 1 
Opad — 0,4 
Wiatr — zachodni 
'Tend. — wzrost 
Uwagi: przełołne opady. 

DYŻURY APTEK. 

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

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

Oraz Rostkowskiego — Kalwaryjska 3 
Wysockiego — Wielka 3, Frumkina ` 
miecka 43, Augustowskiego — róg 
skiej i Kijowskiej. 

    

    
Słefań- 

MIEJSKA 
— Budowa pierwszego szaletu już rozpo- 

ezęta. Magistrat przystąpił już do budowy 
podziemnego letu na płacu Łukiskim. Sza 
let ma być wykończony w grudniu i przed 
dniem 1 stycznia oddany do użytku publicz 
nego. $ 

Roboty przeprow: a jedna z firm miej 
scowych, której powierzone one zostały 2 
przetargu. 

— Zskończenie robót klinkierowych. Bu- 
dowa nowej. jezdni na uł. Św. Jańskiej zdąża 
już ku końcowi. Prawie cała ulica wyłożo- 
na została klinkierem. Obecnie pozostały jesz 
cze drobne roboty, które w  najb. a 
dniach zostaną zakończone, tak że uli 

      
   

  

    
   
   

  

Św 
Jańska dla ruchu kołowego będzie otwarta 
jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia. 

— Projekt budowy w Wilnie szpitala psy 
chjatrycznego. Dowiadujemy się, że powstał 
projekt budowy w Wilnie szpitala psychia- 
trycznego. Dla sfinansowania tego przedsię 
wzięcia ma być utworzony międzykomunai 
ny Związek. W ten sposób każdy z powa 
tów województwa wileńskiego przeznaczył- 
by pewną kwolę na budowę szpitala. 

Projekt ten ma w najbliższym czasie stać 
się tematem obrad miarodajnych czynników. 

— Uroczyste otwarcie nowowybudowane- 
go sierocińca im. Marszałka, Piłsudskiego. W 
drugiej połowie bieżącego miesiąca nastąp: 
mroczyste otwarcie sierocińca im. Marsza! 
Piłsudskiego. Sierociniec ten, wybudowany 
przy pomocy finansowej specjalnie utwor+a 
nego Związku samorządów miejskich, stanqł 
na Antokolu 'w miejscowości zdrowotnej i 
poprostu wymarzonej dla tego rodzaju 7a- 
kładu. Wybudowanie sierocińca jest wielkim 
sukcesem Wi Na uroczystość otwar 
spodziewany jest przyjazd kilku ministrów, 
którzy reprezentować będą rząd, 

      

    

    

    
    

   

12 LITERACKA 
— Dzisiejsza, Środa Literacka będzie mia 

dą chraakter dyskusji na temat Akademj! 
«Literatury. Dyskusja ła będzie próbą zorjeńn 
towania się w tem, czego pisarze i publicz 
ność czytająca oczekują od Akademji. Spo 
dziewać się wiec należy, iż wezmą w niej 
wdział liczni mówcy. Początek o godz. 20,30 
Wstęp dła eżłonków rzeczwistych i członków 
sympatyków bezpłatny, Goście mile widzian' 

— ZWIĄZEK ZAWODOWY LITERATÓW 
„URZĄDZA dnia 12 bm. w niedzielę w swojej 
siedzibie przy ul. Ostrobramskiej 9, Wieczór 
Sienkiewiczowski z powodu siedemnastej ro. 
cznicy zgonu wielkiego pisarza. W wieczorze 
bierze udział znakomita recytatorka p. Rvch. 
terówna, która odczyta szereg wyjalków z 
dzieł Henryka Sienkiewicza. Porzątek o godz. 
8 wiecz | 

% Z UNIWERSYTETU 
— Z Wydziału Humanistycznego U. S. B. 

W „piątek 10 bm. o godzinie 13 minut 30 w 
Auli Kolumnowej odbędzie się promocja p. 
Wałentyny Horoszkiewiczówny, sekretarz: 
Uniwersytetu. na stopień doktora filozofji. 

‚ ; й 

    

  

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEN, 

— Wileńskie Towarzystwo Przeciwgruźli 
€ze komunikuje, iż otwarcie 2-go trzytygod 
niowego kursu przeciwgruźliczego dla leka 
rzy nastąpi dnia 12 bm. w niedzielę rano o 
godz, 10 w sali Kuratorjum O. S. Wil. — 
(Wolana 10). Zapisy na kurs są przyjmowane 

do dnia Li bm. włącznie. 

— OBCHÓD 15.LECIA NIEPODLEGŁOS. 
CI W ZPOK, Dnia 9 listovada rb. z 5 
lecia odzyskania Niepodległości 
cy Obywatelskiej Kobiet organizuje w lokalu 

swoim przy ul. Jagiellonskiej Nr. 3-5 m. 3 
obchód, na któr ę przemówienia, de- 

klamacje. 

   

  

  

  

Wszystkie Członkinie proszone są o naj. 
liczniejsze przybycie. 

Początek punktuałnie o godz. 7 wiecz. 
Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 
— Ze Zw. Emerytów. Stosownie do powia 

domienia w dmiu 5 listopada odbyło się do 
roczne walne zebranie Powszechnego Zwiąż 
ku Emerytów (Zawalna 1). 

Z odczytanego przez Zarząd Związku spra 
wozdania wynika „iż prowadzona była ba 
dzo oszczędna i planowa gospodarka, gdyż 
na rachunku KKO. kapitał zapomogowy przy 
stosunkowo nielicznych I zł. składkach 1 
Tistopada rb. wynosił koło 900 zł. 

Następnie został odczytany nowo załtwier 
dzony regulamin kasy samopomocy, na pod: 
stawie którego ustanowiono 6 grup składek i 
'6 grup zapomóg (pośmi ych, składki od 
75 gr. do 3 złotych miesięcznie. Zapomogci 
po należeniu do danej grupy nie mniej 1! 
roku od 75 do 3 zł. Po upływie 12 lat sam 
ubezpieczony może podnieść należną mu « 
mę, lecz wszelkie zobowiązania zw 
względem takiego eo wkłady swe podn 
są tem samem: zlikwidowane. 

Do /powsz. Zw. Emerytów jako takiego 
mrogą należeć wszyscy emeryci jak państw 
zabor h tak i polscy bez różnicy wieku 
i płci, a że członkowie rodzin będący na 
utrzymaniu tychże emerytów, jak również 
i wdowy po ego rodzaju emeryta: 

iPłacówka ta dająca prawo do zapomogi 
pośmiertnej bez względu na wiek z tak sze- 
roką rozpiętością składek skłoni napewno 
niejednego emeryta w późniejszym wieku do 
przyjęcia udziału w kasie samopomocy Pow 
szedhnego Związku Emerytów, który poza 
poradami daje i zapomogi pośmiertne, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Klub Włóczęgów. We czwartek 
dnia 9 bm. w lokalu przy ul. Przejazd 
12 odbędzie się 133 zebranie Klubu 
Włóczęgów. Początek o godz. 19 m. 
30. Na porządku dziennym przemówie 
nie p. sen. Witolda Abramowicza cha 
rakteryzujące obecną sytuację polity : 
cezną. Prawo wstępu na zebranie ma- 
ją członkowie Klubu, kandydaci oraz 
członkowie Klubu Włóczegów Senjo- 

rów. 
—- Koła Dzielnicowe BBWR. organizują 

obchody 15-lecia Niepodległości Rzeczypas- 
politej. W poniedziałek 6 bm. o godzinie 16 
odbyło się w sali Sekretarjatu Grodzkiego 
BBWR. zebranie członków koła dzielnicy Ze 
rzecze. Przewodniczył prezes koła p. Ludwik 

zezek. Referat polityczno - organizacyjny 
rygłosił A. Budrys Budrewicz — zastępca 

Kierownika Sekretarjatu Grodzkiego. Po re 
feracie dokonano wyborów uzupełniających 
do zarządu koła. Po za prezesem z nominacji 
p. L. Piszczekiem zarząd koła stanowią: pp 
Kazimierz Sarol (wice—prezes), Józef Res 

saraka (skarbnik), Władysław Karwowski ':e 
kretarz) oraz Aleksander Borowski i Miehal 
Kaszkiewicz. 

Po wyborach uzupełniaj. h om: s 
sprawy organizacyjne koła i organizację uro 
czystych obchodów 15-lecia  Niepodległośr: 
Polskiej. 

Przy tej okazji nałeży wzmiankować, :ż 
koła dzielnicowe BBWIR. organizują w róź 
nych punktach miasta akademje i wieczory 
muzyczne. 

Dziś zebranie koła BBWR. na Nowym 
Świecie. Dziś t. j. 8 listopada o godzinie 15 
odbędzie się zebranie informacyjne członków 
koła i sympatyków BBWR. dzielnicy Nowy 
Świat w sali Ogniska Kolejowego. 

Referat polityczny wygłosi p. Kazimie:z 
Wójcieki.” 

— Zebranie Koła Polsko - Estońskiego 
Dnia 8 b. m. o godzinie 20 min. 15 w loka!u 
Szkoły Nauk Politycznych ul. Arsenalska 5 
odbędzie się zebranie Koła Polsko - Esto: 
skiego przy Akademickim Związku Zbliż 
Międzynarodowego „Liga'. 

Obecność wszystkich członków konieczna. 
— Zarząd Rodziny Wojskowej zawiada 

mia, iż w dniu 10 bm. o godzinie 6 wiecz. 
w Auli Kolumnowej USB. odbędzie się Apei 
kobiet poległych w walkach o Niepodległość, 

Wsięp wolny. 
— Biuro Stowarzyszeńia Kupców i Prze 

inysłowców Chrześcijana w Wilnie przynomi 
na, że dzisiaj dnia 8 listopada odbędzie sie 
9 godz, 20 (8 wiecz.) wykład na tetńał: Korzy - 
ści prowadzenia ksiąg buchalteryjnych i ob- 
liczanie podatków: 

Wykład odbędzie się w Sałi Stowarzysze 
nia ul. Baksztą 11. Wstęp dla członków i 
wprowadzonych gości bezpłatny. 

— ZEBRANIE TOW, ANATOMICZNO.- 
ZOOLOGICZNEGO. We czwartek dnia 9 li 
stopada 1933 r. o godz. 19,30 w sali Zakładu 
Zoologji USB. (Zakretowa 23) odbędzie sių 
Zebranie Tow. Anatomiczno-Zoologicznego 7 
nast. porządkiem dziennym: 
dania histochen ne nad regeneracją u ak- 
dania histochemiczne ad regeneracją u ak. 

solotla. 
2. Dr. J. Kruszyński: Badania cytochemicz 

ne nad komórką nerwową. 

8) Wolne wnioski, 
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DOKTÓR OD KOŁTUNA. 
(Opowiadonie prawdziwe). 

Witold Załucki był zawodowym 

myśliwym. Olbrzymie lasy, otaczające 

Podbrodzie znał doskonale. Nic dziw- 

nego, niemal od dzieciństwa włóczył 

się po nich ze strzelbą, wynajdując 

coraz to dziksze ostępy prastarych bo- 

rów, 
Często na oszklonej werandzie 

go domku, przesiadywałem do pó: 

słuchając opowiadań starego m; 

wego, w których prawda przeplatała 

się z łgarstwem, nabieraiących jednak 

zawsze w ustach Załuskiego dziwnei 

Pewnego razu, gdy po ta- 

kiej wizycie wracałem do domu, uj: 

rzałem na drodze furę chłopską po 

wożoną przez jakąś kobietę, Obok 

niej siedział wyrostek. Zatrzymali ko- 

nia, rozglądając się bezradnie dooko- 

ła, jak gdyby zmylili drogę. Co oni tu 

robią u licha o tej porze — pomy śla- 

łem zbliżając się do nich powoli. : 

„Panoczku, panoczku — €l nie 

wiedajecie, dzie tut żywieć dochtor 

od koltuna“ — spytała nagle kobieta. 

Byłem zaskoczony. Wiedziałem co to 

jest kołtun, a włócząc się po wsiach 

białoruskich nieraz spotykałem ludzi 

ych tą chorobą. Polega ona 

że włosy porastające głowę 

zbijają się w gęstą masę wojłoku, two 

je- 
  

  

  

   

    

    

   

  + 

rząc u ludzi z wybujałvm zarostev 

olbrzymią twardą czuprynę. Pod tym 

wojłokiem gnieździ się nieraz robac- 

two, skóra na głowie pokrywa się licz 
nemi strupami, które z biegiem czasu 
zaczynają ropieć. Wszystko to razem 
wywołuje stan chorobliwy, który ob- 
jawia się w postaci bólów głowy, bez- 
senności i t. p. 

Rozczesać takiego „kołtuna” nie 
potrafi żaden grzebień. Jedyny w tym 
wypadku środek, ostrzyżenie zbitej 
masy włosów, nie jest jednak prakty-. 
kowany z powodu przesądów ludu, 
wśród którego istnieje przekonanie, :Ž 
zdjęcie „kołtuna* pociąga za sobą pa 
ruliż, a nawet często i śmierć cho- 

rego. 
Są jednak podobno znachorzy, któ 

rzy umieją zdjąć „kołtun” bez tych 

wagicznych następstw. Znają tajem- 

nieze zakłęcia, znają czas, kiedy do: 

konanie takiego zabiegu nie jest szko: 

dliwe, wiedzą jaki kołtun i w jaki 
sposób może być zdjęty. O, bo wedł.g 
tych baśni kołtunów jest kilka ga- 
tunków — jest kołtun Poleszuków, 

jest kołtun daukszyski, są jeszcze in- 

ne, lecz najgorszy z nich to kołtum 

dawgowski. 
Ten ostatni 

  

podobno zbija włos 

SIS: WZOROWA RCZ BOYZ ZYOOR ZÓOWRDZACÓOO OE 

: Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 
AL "HR SSE ааааа 

KURIE R 

ZABAWY 
— Zabawa u Sztralla. 11 listopada rb. -- 

sobota, godz. 23 (11 przed pėlnocą) według 
czasu wileńskiego, -— Cukiernia Zielonego 
Sztralla — Ad. Mickiewicza 22 

urządza „Czarną Kawę — Dancing'* 
dla zasilenia funduszu na cele Kulturalno — 
Oświatowe Związku Strzeleckiego, Garniz? 
nu miasta Wilna. 

Zabawa jakich mało. Tylko dla dorosłych 
bez różnicy płci. 

Wstęp za zaproszeniami. 
niespodzianki. — Ork / 
fet na miejscu a 507 w sa 
kołyki tylko strzele ,po cenach iście kon 
kurencyjno — kryzysowych. 

Więc kto chce naprawdę rozkoszy u 
w tą piękną noc listopadową, winien ze 

ć się zawczsu w s jalne 

które w ilości, niestety już ograniczonej na 
być można jeszcze na miejscu w  Cukierni 
każdodziennie w godzinach od 18 do 21 po 
cenie tylko 1 zł. 50 gr. od osoby. 

Gremjalne em wzięcie iału w tej 
zaszczylnej ak Obywatelskiej, stwierdzi 
Jeszcze raz jak bliskie sercu elity naszeźo 
Grodu są sprawy organizacyjne Strzelca. 

Nikogo z 'Was, Obywatele, zbraknąć w 
tym dniu nie może, a zatem na apel stawią 

się wszyscy !!! 
Ob. Ob. Włojskowi, dziarscy mazurzyści i 

cały świat Wileński — wogóle — będą I: 
mile widziani. 

TEATR I MUZYKA 
—TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. OSTAT 
NIE PRZEDSTAWIENIA OP. „JASNOWŁO. 
SY CYGAN“. Dziš jedno z ostatnich przed. 
stawień barwnej i melodyjnej operetki Кпор- 
fa „Jasnowłosy Cygan* z udziaiem najwybit 
niejszych sił zespołu. W akcie 1 zespół ba. 
letowy pod kierownictwem J. Ciesielski: 
wykona wspaniałą rapsodję węgiers 
ta. — Zniżki ważne. 

— „CZAR WALCA". Najbliższą premjerą 
lealru „Lulnia* będzie pię operetka O. 
Straussa „Czar Walca“, k. a pod względe: 
muzyki i treści wyróżnia się dodatnio wśród 
twórczości operetkowe* zdobywając wszędzie 
niebywały sukces. Teatr „Lutnia“ pragnie wy 
stawič ten utwór muzyczny z całym р1е!ух- 
mem, to też od kilku tygodni odbywa się wy 
tężona rraca we wszystkich działach teatral 
nych. Sądząc z prób, premjera op. „Czar 
W; wypadnie doskonale. Opracowanie re 

ży: ie K. Wyrwicz.Wichrowskiego. Kie. 

rownietwo muzyczne M. Kochnowskiego. Cho 
reografja Ci lskiego. 

— W PY MARJI KAUPE W „LUT. 
NI*. Laureatka międzynarodowego konkur. 
su w Wiedniu, wybilna śpiewaczka Marja 
Kaupe, wystąpi po raz pierwszy w Wilnie w 
op. „G Walca“ kreując rolę główną, 

BAJKA DLA DZIECI W „LUTNI*. Cie 
sząca się wielkiem powodzeniem bajka dla 
dzieci „O Sierotce Dorotce* W. Stanisław. 
skiej ukaże się ipo rugi 'w TeatrĄfe „Lut- 
nia* w niedzielę najbliższą o godz. 

Ceny specjalnie zniżone. 
-— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś 

środa 8 listopada o godz. 8 wiecz. Teatr Miej. 
ski na Pohulance gra po raz 22 nadwyraz cie 

kawą i interesującą sztu*- Fraulein Doktor“ 
z H. Skrzydłowską w roli tytułowej, w oto- 
czeniu pp.: I. Jasińskiej.Detkowskiej, L. Woł. 
łejki, J. Woskowskiego, W. Pawłowskiego, 
J. Tatarkiewicza, W. Ścibora, L. Madalińskie 
go, W. Czengerego — zarazem reżysera sžtu- 
ki, M. Wegrzyna, W, Neubelta, J. Budzyń. 
skiego i in. Dekoracje W Makojnika. 

Jutro czwartek 9 listopada o godz. 8 w. 
„Fraulein Doktor", 

pecjalne 
8 Ра     

   
  

  

          
    

     

    

   

  

   

  

    

    

    

  

  

    

    

   

  

    
     

  

    

   

  

L TEATR OBJAZDOWY — gra arcywo- 

sołą komedję St. Kiedrzyńskiego „Piorun z 

jasnego nieba* — w reżyserji W. Ścibora, 

dziś 8 listopada w Podbrodziu, 9 listopada 

w Posławach, 10 listopada — w Głębokiem. 

— WYSTĘP IPIANISTY M. MUNZA. , 
— Dziś o godzinie 8 wiecz. w Sali Konš>r 

watorjum wystąpi pianista — wirtuoz Mie- 
czysław Munz, który na występach swych 
odbytych niemał na całej kuli ziemskiej, z 
rał zaszczytne laury, grając wszędzie przy 
przepełnionych widowniach. = 

Program dzisiejszego koncertu składa sn; 

z najtrudniejszych utworów fortepianowy:h. 
— TEATR-KINO ROZMAITOŚCI — SALA 

MIEJSKA — OSTROBRAMSKA 5. Dziś środa 
8 listopada (pocz. seansów o godz. 4) po ra 
drugi wspaniały film p. t. „Dama Kier“, Na 
scenie wyborna aktówka Kajtuś się żeni* 

= “E 

Z życia żydewskiego. 
Ćeniralny Komitet Bojkotowy  przystę 

puje do rozpowszechniania wśród: społeczeń 

stwa żydowskiego znaczków oto 

które będą nalepiane na wszelkich rachun 

kach ipokwitowaniach i t. p. dokumentach. 

  

   
  

  

  

   

    

   

     
Wysunięte na piątkowej demonstr 

rodzicielskiej przeciw gminie wileńskiej # 

dania nie zostały dotąd rozpatrzone, gd 

prezydjum do dziś dnia nie zwołało pos 

dzenia zarządu. 
Zjednoczone Komitety Rodzicielskie ogło 

Siły w tej sprawie list otwarty do Zarza lu 

Gminy. 

     

   

Nie otrzymują od Gminy wileńskiej już 

6 miesiąc zasiłków zakłady sierot. Na inter: 

wencje Komitetów dla Pomocy  Sierotont 

Gmina ma jedną odpowiedź—pustki w kasie 

  

  

ludfki ma masę tak twardą, że żadna 

kuła nie może jej przebić — tylko bar 

dzo nieliczni znachorzy wiedzą jak 

zdisć to zło z człowieka. 

Lekarze uważają kołtun za rezul- 

tat niechłujstwa i brudu wśród ciem 

nych nieraz mas ludu białoruskiego. 

Mydło i grzebień — oto najpewniejsze 

środki zapobiegawcze przeciwko tej 

chorobie. > ‚ 

Natomias widzi w kołtunie 

dopust Boży i karę za ciężkie grzechy, 

jednem słowem prawdziwą nieulecza! 

ną chorobę, której ani zapobiec, ani 

przewidzieć nie jest w mocy człowiek. 

Sądziłem, że kołtun może być tyl: 

ko gdzieś w zapadłych, oddałonych 

od zdobyczy kultury, kątach. To też 

  

   

  

fakt poszukiwania „dochtora od kol- 

tuna* w Podbrodziu, w miejscowości 
sc 

bądź co bądź „kulturalnej*, było dla 

mnie rewelacją tembardziej, że przyj- 

rzawszy się bardziej wyrostkowi po 

znałem w mim właśnie chorego na 
kołtuna. 

— Szukacie doktora od kołtuma, 

lecz takiego tu niema, chyba w Sa- 

mem miasteczku —- poinformowałem 
kobietę. Są tam dwaj lekarze, którzy 

leczą od wszelkich chorób, to i od koł 

tuna wyleczą, zwróćcie się więc do 

nich. 
— Nie, mnie hetych nie treba — 

twierdziła z całą stanowczością ko- 

biecina — tut jość taki dochtar, szto 

tołki od kołtuna leczyć. 

  

М1 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WYBUCH GRANATU 

Wezoraj rano 12-letni Wincenty — synek 
mieszkańca przedmieścia Doły, położonego na 
terenie 2 komisarjaiu P. P., Miklewieza, zna 
lazł w połu granat ręczny, który przyniósł 
do demu i począł nim manipulować. Nastą 
pił wybueh i nieszczęśliwy chłopak odniósł 
poważne poranienia, 

Pogotowie ratunkowe przewiozło go w 
stanie ciękim do szpitala Św. Jakóba, — (С) 

ZNIEWOLIĆ WYCHOWANKĘĘ 
INTERNATU. 

Wezoraj około godziny $ wieczór miesz- 
kańcy domu Nr. 21 (przy ulicy Wiiebskiejł, 
w którym mieści się internat dła młodych 
dziewcząt, posłyszeli od strony podwórku 
jakieś alarmujące krzyki. 

Krzyki zwahiły kilku sąsiadów oraz kie 
rowniczkę internatu p. K. Sobolewską, którzy 

zauważyli w ciemnej wnęce bramy nieznajo 
mego osobnika, walczącego z jakąś dziewczy 
ną, która ostaikiem sił wzywała pomocy. 

Na widok sąsiadów nieznany osobnik po 
rzucił swoją ofiarę i korzystając z ciemnoś 
«i, zbiegł. 

Jak się okazało wzywającą pomocy, byla 
15-leinia wychowanka iniernatu Aleksandra 
Brolakówna. Narazie dziewczyna byla iek 

  

USIŁOWAŁ 

'podenerwowaną, że nie dowiedzieć się od 

niej nie było można. Dopiero po upływie 
kilkunastu minut odzyskała, równowagę i opo 
wiedziała eo następuje: 

Gdy Brolakówna wyszła na ulicę, została 
nagle napadnięta przez nieznanego mężczyz 
nę, który wciągnął ją do ciemnej bramy i 

zakneblowawszy usta, usiłował dopuścić się 

gwałtu. 
B. stawiła zacięty epór. W czasie szamo 

'tania udało się jej wyrwać i krzyknąć, co 
ją uratowało. 

© wypadku pewiadomione policję, która 
wszezęła w itej sprawie dochodzenie. (€) 

WŁAMANIE D OSKLEPU NACZYŃ. 

Ubiegłej ncey nieujawnieni narazie spraw 
cy przez wybicie szyby dostali się do sklepu 
naczyń Ewy Raubowej (Kwaszelna 23) i 
skradli stamiąd 2 serwisy porcelanowe oraz 
inne naczynia. 

ZAMACH  SAMOBÓJCZY. 

Wezoraj wieczorem przy ulicy Krzywej 
Nr. 37 w celu pozbawienia się życia zatruła 
esencją octową Anna Antonowicz. 

Zawezwane pogotowie przewiozło ją w 
stanie poważnym do szpitala Sawicz. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 
Wezoraj przy zaułku Kazimierzowskim w 

czasie robót remontewych spadł z rusztowa 
mia robotnik Jan Niklewiez. 

Nr. 300 (2841) 

SKRADŁ KOŻUCH: 

Kołosowskiemu Józefowi (Miodowa 3) 

skradziono kożuch, kryty szarem suknem, 
wartości 50 zł. Dochodzenie policyjne usta. 
lilo, že kradzieży dokonał Mikulewicz Józef 
mieszkaniec wsi Koziany, gminy szumskiej, 

którego zatrzymano., (Ci 

ETUI NES TRIO, 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie. 
w dniu 7 listopada 1933 r. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranz.: Żyto I stand. 16 — 16.10. 
Mąka pszenna 4/0 A luks. 34,75 — 38,12 i pó?, 
żytnia 55 proc. 25,25, żytnia 65 proc. 21,50, 
razowa 18. Kasza gry 1/1 palona 41,50 

  

    

   
   

     

    

45, grycz. 1/2 palona 40, perłowa Nr. 3 
Len 31, owsiana 44 — 45. 

Ceny orjentacyjne: Żyto II stand. 15. 

    

czmień na kaszę zbier. 
16 — 1650. Owies stand. 15, owies zadeszcz. 
13. Mąka żytnia silkowa 17 — 18, razowa 

18, żytnie 10,50, zmian 
pszenne cienkie 10,40, jęczmienne 8. Kasza 
grycz. 1/ ała 40, perłowa (pęc.) Nr. 2 

zbier. 10,50 — 19. Ziemniasi 

    

       

   

   

  

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

PAN 

DZIŚ! 

nialszy przebój 

DZIŚ! 

HELIOS   
pujące wpisy: 

W dniu 30.IX. 1933 r. 
611. I. Firma: „Cegielnia 

ograniczoną odpowiedzialnością'. W     

Kapitał zakładowy 2000 zł. podzielony na 100 w 7760. IV. Firma: „C. Klibański i E 
łów po 20 zł. całkowicie wpłacony. Zarząd spółki sta | Spółka została zlikwid si 

   nowią zam. w Wilnie: inż. Fran 

  

weksle, czeki, zobowiązania, umowy. 

  

warta na mocy akłu zeznanego przed Kazi 
Fronckim pełniącym obowiązki Julijana 

  

że po wpywie tego tenminu czas trw: 

łuża się na dalsze okresy roczne o i 

     
nie 

sięczne wypowiedzienie e iprzez 
wspólników 

W dniu 16.VIII. 1933 r. 
92. VII. Firma: „Markus Deull“. Właściciel przed- 

Pełnomocnikiem 

przedsiębiorstwa po zmarłym do czasu zatwierdzenia 
kowych jest Szej 

rstwa Markus Deull zmarł, 

  

sięb 

spadkobierców w prawach «pa 
na Marja Deull z prawem dokonyw 
czynności handlowych sądowych i 
wchodzących w zakres ip) 
wania firmy do zawierania wszelkich um 

ia pieniędzy we wszystkich kredyto 

    

  

   

    

   

  

prokur i ustanawiania pełnomocników do podpisywu 
nia i żyrowania weksli i czeków. 1275/VT. TAB L ET EK. 

W dniu 26 VIII. 1933 r. х ERRA SS © 
4766. III. Firma: „Leon de Tillier i S-ka*. Spói- ZĄDAJCIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW 

ka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 
1281/V1 

84. VIII. Firma: 

  

przy uł. W. Pohułanka Nr 41. 

Rozłożyłem bezradnie ręce — o 
lakim lekarzu tu nie słyszałem. 

— Jon taki raby, z harbatym no- 

sem — tłumaczyła nie dając za wy- 

graną. 
  A jak się nazywa? 
A chto jahg wiedaje — nijak Łu- 

cki, ci szło. 
— A może Załucki — zapytałem 

nagle kobietę. On rzeczywiście miał 
twarz pooraną przez ospę i duży gar- 
baty nos. 

Ale, ale, zdajecca Załucki — 

ucieszyła się kobieta. 

— Ależ on nie jest żadnym dokto- 
rem, a tembardziej nie leczy od koł- 

tuna 
— A hdziej on żywieć? 

Wytłumaczyłem dokładnie drogę. 
zaznaczając na pożegnanie z całą sta- 

nowczością, że niema ipoco do niego 
jechać, gdyż Załucki niema nie wspól- 
nego z kołtunem. 

— Usig rouna paiedu, może jon 
wiedaje hdzie żywieć hetyj dochtar— 
zakończyła rozmowę z iście kobiecą 
logiką, 

Wracając do domu, widziałem о- 

czami wyobraźni zdumioną twarz Za- 
łuckiego, jego zakłopotanie i gniew 

na natrętów, którzy naruszają spokój 
z powodu jakiegoś tam doktora od 

kołtuna. 
Cieszyłem się. Cała ta przygoda 

dawała wspamiały temat do nowych 

  

aaa Ll ii НН ЕССЕО 

Drukarnia „ZNICZ“, Wilno, B } . S 

Kulisy žycia szu- 
lerów ukazuje najwspa- 

sezonu 

Dziś nieodwołalnie 

OSTATNI DZIEŃ! 

Arcysensacyjny 
niesamowity film, o któ- 
rym mówi cały świat 

ska — Spółka z 
yrób cegieł, 

dachówek i innych pokrewnych wyrobów cerami 
nych. Siedziba w Wilnie przy ul. Strycharskiej 30. 

ek Koch przy 
Mickiewicza 22 i Józef Wiurgaft przy ul, Wileńs 
3. Wszelkiego rodzaju akty notarjalne i hipote 

plenipoten 
oraz pokwiłowania z odbioru należności dla spółk 
podpisują obaj zarządcy łącznie pod stemplem fir- 
mowym. Korespondeneję niezawierającą zobow ń 
a także pokwiłowania z odbioru wszelkiego rodzaju 
korespondencji zwykłej poleconej i pieniężnej podpi 
suje (pod stemplem firmowym każdy z członków za- 

rządu, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś 

  

  

ierzem 
Marcelego 

Korsaka Notarjusza w Wilnie w dniu 4 sierpnia 1935 
r. za Nr. 1277 na czas do dnia 4 lutego 1936 r. z tem 

ia spółki przed 
nastąp: 

przed upływem wskazanego wyżej terminu trzechmie- 
któregokolwiek 

1263—VT. 

Do Rejesru Spółdzielni Sądu Okręgowego 
w Wilnie wciągnięto następujące wpisy: 

„pozasądow. 
zedsiębiorstwa do podpis; 

państwowych i prywatnych, do udzielania 

grodzki Zygmunt”. Prokuren 
tem firmy jest Ignacy Dowiakowski zam. w Wftnie. 

1276—VI 

Jutre premjera! 

WYSPA 

Spółka została zlikwidowana i wykreśl 

mili 
W dniu 7.VIII. 1933 

11906. II. Firma: „Kino Wanda 

wykreśla się rejestru. 

W dniu 3.VIII. 1933 
5817. II. Firma: „Wiurgaft Józef". 

wo zostało zlikwidowane i wykreśla 

  

  W dniu 9.VIII. 1933 

  

   

    

  

W dniu 7.IX. 1933 
1394. II Firma: „Mezurkiewicz 

  

    

     

    

   

BOLE:ARTRETYCZNE, 

  

  
żartów z zakułego w pancerz powagi 

pana Witolda. 

— Dzień dobry panie doktorze 

powitałem nazajutrz Załuckiego. 

No, no, wcale nie wiedziałem, że pan 

leczy kołtuny — ciągnąłem dalej, м 

dząc zakłopotanie Załuckiego, który 

w milczeniu wpatrywał się we mnie 

badawczym wzrokiem. 

-— Dlaczego pan nie nie mówi? 

Człowiek się stara dla pana, łapie po 

nocy klientów, wskazuje. im drogę. 

Humaczy i robi to tylko poto, aby ko- 

chanemu doktorowi przysporzyć prak 

tyki, a doktór nawet podziękować nie 

raczy. я 
—- No, mów pan — ciągnąłem da- 

lej, wpadając w coraz to lepszy Ви- 

mor — jakże poszło, wyleczył 'pan 

tego wyrostka, zdjął mu pan kołtun? 

Ale to musi być wściekle kowne 

zajęcie? Gidzie się pan tego wyuczył, 

panie doktorze? 3 

© —_ Pan kpisz, a ja naprawdę je- 
stem doktorem od kołtuna i wyleczy: 

łem wczoraj pańskiego P jenta. 

Patrz pan, oto 

      

  

moje honorarjum za 

pracę — to mówiąc wskazał na stu- 

jący opodal na stole koszyk 7 jajami. 

Zgłupiałem. 
— Nie może być! Pan, pan napra- 

wdę jest doktorem od kołtuna — a to 
zabawne! 

-— A ipan sądził, że żarty — ciąg 
mął z triumfującą miną Załucki. 

DAMA KIER 
Na scenie: KAJCIO SIĘ ŻENI 

Ceny miejsc: Balkon oa 25 gr.. Parter od 50 gr. Początek seansów: 4 6—8- 10.15, w niedziele od godz. 2.ej 

12 KRZESEŁ 

Człowiek który ukradł serce 
Odzwierciadlenie moralności i etyki kraju dolarów Pieśń wielkich serc. 

ZATRACONYCH 
: Osnuty па tle powiešci H. Wallsa, 

Rewelac, obsada: Kobieta-Pantera KATHELEN BURKE, «lyn. Neson = f. „W cieniu krzyża” Charles Laughton, 
Richard Arlen oraz znakomity Bela Lugosi. NAV PROGRAM: Najnowsze atrakcje. Seanse: 

Rejestr MANIIOWJ. 
Do Rejestru Handlowego Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

W dniu 2.X. 1933 r. 
12633. II. Firma: „Okularjum Kurc i Magun S-xa** 

Stanistaw“. Przedebiorstwo zostało zlikwidowane i 

idowana i wykreśla się z rejestru. 

Jan“. 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

(i i J J A 

"BLU 
ZUSUWA NAJUPORCZYWSZY 

BÓL GŁOWY 
MIGRENĘ NEWRALGJĘ: 

BOLE ZEBOW, 
„GRYPĘ, PRZEZIĘBIENIA 

STAWOWE, KOSTNE 

ROSZKI TE WYRABIAMY iW.POSTAĆI : 

z.KOGUTKIEM” 
J i i UA 

  

W roli głównej wampi- 
zyrca Caroli Lombard z 
mężczyzną Clark Gabie 

Komedja Dobrzańskiego, z J. Jasińską, Det- 
kowską, Gaborówną, Janowskim, Borskim 

DYMSZA 
BURJAN 
POGORZELSKA 

DUSZ 
  — 8—10.20 

Dr. GINSBERG 
a się z rejestru. ehoroby skórne, wene 

1277/V1. ryczne | moezopłoiowe 

Ę Wileńska 3 tel. 567 
— Subortowież od zodz. 8—1 | 4—5. 

  

1278/V1. | BI . 

r „ DIUMOWICZ 
Przedsiebiors! Choroby weneryczne, 

się z reje skórne i moczopłciowe, 

  

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

DUŻY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) 

DO SPRZEDANIA. O wa- 
runkach dowiedzieć się 

w Administracji „Kurjera 
. iego“ pod plac.. 

1279/V1. 

f. 

Epsztejn S ka“ 
  

1280/VI 

r. 

Przedsi:; 

1282/Vi 

    

Poszukiwani 
są zdolni 

agenci - akwizytorzy 
zarobek pewny. 

Zgłaszać się do admini- 

stracji „Kurjera Wileń— 

skiego Biskupia 4, w godz. 
od 1—3 po południu. 

Młoda 
panienka poszukuje pracy 
w charakterze eksped- 

jentki lub bony. Łaskawe 

zgłoszenia do Adm. Kurj.. 
Wil. Biskupia 4, lub tel 99 

Poszukuję POSADY 
maszynistki lub kancelist- 

„ki w godzinach wieczor- 
nych. Zgłoszenia do adm. 

„Kurjera W." ped M, 

B. nauczyciel gimn. 
udzieła lekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas gimnas- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia dą 
administracji „Kur. WiL? 
pod b. nauczyciel. 

  

  

  

  
- Ta gąska, co tak panu przed 

tygodniem smakowała, to wszak taż 

było moje doktorskie honorarjum, ne 

wierzy pan? 

Rzeczywiście nie wierzyłem i nie 

wiedziałem co mam naprawdę sądzić 

o tej całej historji. 

— Czy jpan myśli, że to tak trudno 

leczyć kołtuna, że jest już konieczny 

dyplom doktora medycyny? Jak taka 

gość przyjdzie, podcinam mu wprost 

nożycami zbitą masę włosów, możli- 

wie najniżej skóry, a potem zdejmuję 

cały kołtun z głowy, jak jakiś futerał. 
Ciepła woda i mydło, dokonywują 

reszty. 

— No tak, ale dlczego właśnie do 

pana z tem przychodzą, a nie do manie 

naprzykład? Wiszak pan nie reklamo- 

wał się chyba w gazetach, a zresztą 

wątpię, czy klijentela pańska umie 
czytać! 

  

— Oczywiście, oczywiście, że się 
nie ogłaszałem, nawet radbym był się 
pozhyć tej swojej sławy doktorskiej— 
bo myśli pan, że to przyjemna robo 
ta? Ale co mogę począć. Jak przyjdzie 
jak zacznie prosić, błagać, a po re- 

kach całować — odczepić się nie mo- 

gę i strzygę. 

—- No dobrze, ale jak się pan s 
tym całym: „doktorem od kołtun: 

— O, to cała historja... 

    

  

(Dok. nast.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


