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ALBERT KWiESIS 
Prezydent Republiki Łotewskiej. 

Listopad miesiącem  rados- 

nych rocznic. 

jest 

Powstanie listopado- 

we przypomina nam, że dźwigaliś- 

my na sobie wielki ciężar niewoli, 

który dopiero w listopadzie 1918 ro- 

ku zrzucić zdołaliśmy z bark naszych. 

Ale zarówno data 18 jak i 29 listopa- 

i datą najwyż „ch 

najmocniejszych 

przejawów zbudzonej 

li narodów, skondensowanej w 

żywiołowej tęsknocie za wolnością. 

Tak samo jak my — za wolnością 

tesknił, przywalony trudem szarych 

dni, z pomarszczoną, zgrzybiałą twa- 

rzą i rękoma — chłop i robotnik łote 

wski. Tęsknił przez lat siedemset. My 

— przez przeszło sto zaledwie... Ale 

ła tęsknota — wspólna nasza tęskno 

ta: polska i łotewska — stała się naj- 

mocniejszem wiązadłem tych naro- 

  

da jest 
  

wzlotów, 

м о- 

dów. 

To też nie jest przypadkiem że w 

roku 1920 nad Dźwiną, na polu wspól 

nej walki o niepodległość, spotyka 

się żołnierz polski z ło- 

tewskim. Rozkazem "Polskiego 

Naczelnego Wodza rzucone na front 

pod Dyneburgiem pułki legjonowe 

przynosiły wszakże ze sobą wielkie za 

rzewie tej idei, dla której przedwczo- 

raj jeszcze krwawił się robotnik pols 

ki i łotewski, inteligent, student i bo 

jowiec w podejrzanej ciszy kryjówek 

na przedmieściach Rygi i, Warszawy. 

Dla człowieka, który po siedmiu- 

set laty pochwycił oręż, aby powie- 

dzieć sobie, że żyje — niósł w swoim 

ciężkim tornistrze „żołnierz polski — 

wieczny tułacz i pątnik — podziw, 

szacunek i— wolność. Wolność ta 

świtała wówczas na wszystkich ścież- 

kach i drogach wiodących od chmur- 

nego Bałtyku do Warszawy, Tallina, 

Rygi, Kowna i Helsingforsu, Świtała, 

promieniła się jaskrawie, aby później 

nagłe zniknąć jeszcze raz — ostatni 

raz — i na nowo, na zawsze już, za- 

płonąć. 

Nieliczne są w historji przykłady 

tragicznego męczeństwa, jakie prze- 

szedł naród łotewski zanim zdobył 

możność stanowienia o sobie. Ale jesz 

cze mniej liczne są przykłady tak szy 

bkiego postępu cotniętego niejako o 

7 wieków życia narodu we wszyst- 
kich jego przejawach, jakie obserwo- 

waliśmy na Łotwie przez ostatnich 
lat piętnaście, 

Zawdzięczając swej ogromnej pra 

cowiłości, które; zazdroszczą mu na- 

wet Niemcy — Łotysz potrafił nietyl 
ko dogonić pozostałą Europę, ale i 

prześcignąć ją na niektórych odcin- 
kach. 

Stanowisko Łotwy w rodzinie na- 
rodów całego świata jest mocne i pew 

ne. Nad Bałtykiem predystynowana 

jest ona zarówno przez swoje położe- 

nie jak i przez żywotność do roli 

  

  

Łotewskiej. 
pierwszoplanowej. Problem 

zbliżenia państw Bałtyckich, cofany 

stale w swym rozwoju przez oporną 

Litwę, rozwiązany — wydaje się — 

być musi narazie częściowo w pałsz- 

czyźnie politycznego рого- 

zumienia Łotwy i Estonji 

z Polską. 

W Łotwie zauważyć się daje pos- 
tęp w zrozumieniu tego, że w realiza- 

cji idei związku państw bałtyckich, le 

ży gwarancja niepodległości młodych 

państw, powstałych nad Bałtykiem 

Po wojnie światowej. 

Na tem miejscu pisaliśmy nieraz o 

znaczeniu porozumienia polsko-łotew 

skiego. Nie będziemy precyzowali о- 

becnie tych zasad, na których porozu 

mienie to zdaniem naszem musiałoby 

się opierać. Z racji piętnastolecia zdo- 

bycia niepodległości przez Republikę 

Łotewską, możemy poczynić jednak 

pewne ogólne uwagi. Faktem jest, że 

niepodległość ogłoszona w listopadzie 

pamiętnego 1918 roku, jest dobrem 

najwyższem zarówno Polski jak i Ło 

twy. Historja nie może eksperymento 

wać po raz drugi przez szereg wieków 

na żywem ciele narodu łotewskiego 

czy polskiego. Pełna świadomość zna 

czenia formy państwowej dla rozwoju 

naszych narodów jest niejako gwaran 

cją nietykalności naszych granic. Nie 

wyłklucza to jedak, że zarzewie tego 

odrodzenia instynktów zdobywczych, 

które widnieje z Zachodu, może stać 

się groźnym znakiem ostrzegawczym 

i siłą realną, z którą trzeba będzie już 

w najbliższej przyszłości się liczyć. 

Wtedy nietylko przeszłość lędzie nas 

wiązała. Już nietylko zwykły konwe 

nans, czy przygodna uroczystość, zwy 

kle bardzo pompatyczna, z racji jakie 

gos „kongresu“ zbliženiowego — ale 

— tak jak w roku 1920 — twarda rze- 

czywistość i niedola ludzi broniących 

najświętszych swoich wartości. 

"Ale nie bądźmy pesymistami. Chwi 

K dzisiejsza szczególnie nie uprawnia 

do pesymizmu. Przyjaźń polsko-łotew 

ska bynajmniej nietylko z poczucia 

wspólnych niebezpieczeństw zewnętrz 

nych wypływać powinna. Jest ma 

ważmym, niezbędnym ele- 

mentem w. zorganizowa- 

nej na podstawach trwałe 

go pokoju wschodniej po 

Europy. 

    

łowie 

W dniu wielkiego święta niepodle 

głości Łotwy życzymy gorąco, ażeby 

współpraca polsko-łotewska we wszy 

stkich dziedzinach naszego życia — 

przybierała coraz bardziej r alny cha 

rakter. W epoce najgłębszch przewar 

tościowań, kiedy narody nerwowo szu 

cia z ogólnej depresji — za- 

równo psychicznej jak i moralnej — 

realizacja idei polsko-łotewskiego zbli 

żenia byłaby naprawdę wielkim do- 

robkiem historycznym, decydującym 

o przyszłości Nadbałtyki. 

   
kają wyj 

  VALDEMARAS SALNAJS 
Minister Spraw Zagranicznych Łotwy. 

Wymiana depesz pomiędzy 
premjerami polskim i rumuń- 

skim. “ 
WARSZAWA (Pat). W związku + 

objęciem steru rządu rumuńskiego b. 
premjer Duca przesłał pod adresem 
prezesa Rady Ministrów  Jędrzejewi- 
eza następującą depeszę: 

Obejmując kierownietwo rządu J. Kr. Me 
ści, śpieszę wyrazić Waszej Eks. uczucia 682 
decznej przyjaźni, jakie wiążą Rumunję i 
Polskę. Rumunja, wierna swym sojuszom 
szezęśliwa będzie, współpracujące nadał z Pol 
ską w kierunku realizacji idei pookju, współ 
nej obu naszym krajom. 

W odpowiedzi p. premjer Jędrzeje 
wicz wystosował do premjera rumuń 
skiego następujący telegram: 

Szczerze wzruszony serdecznemi słowami 
w jakich Wasza Eks. zechciał zawiadomić 
mnie © dowodzie wysokiego zaufania, któ- 
rem obdarzył Waszą Eks. Jego Królewska 
Mość, špieszę przesłaść Pana Premjerowi 
wraz z gorącemi życzeniami, zapewnient: 
coraz żywszej i mocniejszej przyjaźni, oży 
wiającej serca Polski wobec Ramanji. 

Rokowania z Gdańskiem. 
GDAŃSK, (Pat). Między przedsta. 

wicielami rządu polskiego i Senatu w. 
m. Gdańska odbyły się wczoraj i dzi- 
siaj pertraktacje celem zawarcia kon- 
wencji finansowej, dotyczącej Rady 
Portu. Rokowania, obejmujące rów- 
nież ogólne problemy, które się wyło- 
niły przy powy j sprawie, będą 
kontynuowane w Warszawie w przy- 
szłym tygodniu. 
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rzemówienie Pana Prezydenta Rzplitej W radja 
WARSZAWA, (Pat). O północy p. 

Prezydent Rzeczypospolitej wygłosił 
przez radjo swe przemówienie w ję- 
zykach angielskim i polskim, poświę 
cone t5-leciu niepodległości, a tran- 
smitówane również do Ameryki. Jak 
wiadomo. Pan Prezydent miał wygło- 
sić to przemówienie w dniu 11 listo- 
pada, jednak przeszkod.iły temu nie- 
pomyślne warunki atmosferyczne, u- 
niemożliwiające transmisję do Ame- 
ryki. 

  

(Pierwsza część przemowy wygłoszo- 
na w języku angielskim). 

Jestem szczęśliwy, że w 15-tą rocz- 

nieę odbudowy Niepodległości Polski 

przemawiać mogę do obywateli pol- 

skich w Ameryce. Nie mogę przy tej 

okazji pominąć przyjaciół Polski w 

Stanach Zjednoczonych, kraju, które- 

go pomocy w odzyskaniu swej niepo 

dległości, Polska nigdy nie zapomni. 

Nie zapomni też nazwiska swego wiel- 

kiego przyjaciela, którym był prezy- 

dent Wilson, podobnie, jak Ameryka 

przechowuje do dziś dnia we wdzięcz 

nej pamięci nazwiska Polaków, Koś- 

ciuszki i Pułaskiego. 

15-cie lat temu ziemie polskie i ca- 
łe życie polskie leżało 'w gruzach. 

Dziś po krótkim stosunkowo czasie z 

radością stwierdzić można, że opła- 

kane dziedzictwo niewoli przeminęło 

bezpowrotnie. Odbudowa państwa po 

stąpiła tak daleko, że już każdy zali- 

czyć musi Polskę do państw mocnych, 

dobrze rządzonych i szybko rozwija- 

jących się. Do 'tej odbudowy 15-cie 

lat temu przystąpiła duża ilość ludzi, 

zaprawionych do służby państwu dłu 

goletnią pracą i walką o zdobycie nie- 

podległości. Na czele tych ludzi stał 

od lat, jak stoi do dziś dnia, człowiek 

wielki, który sprawie tej poświęcił 

nietylko ogromne zasoby swego uczu- 

cia, ale również swój wszechstronny 

gen jusz. 

Genjusz Józefa Piłsudskiego prze- 

jawił się przedewszystkiem w dziedzi- 

nie wojskowej. On lata całe przed 

wielką wojną i potem, w czasie jej 

Dalsze echa porozumienia polsko-niemieckiego. 
Nowa atmosfera 

Biuro Conti o oświadczeniu min. Becka. 
BERLIN, (Pat), Biuro Conti komu- 

nikuje że oświadczenie polskiego min. 
spr. zagr. Becka w sprawie jprzyję-* 

cia posła Lipskiego u kanelerza Rze- 
szy, w którem to oświadczeniu mini- 

ster polski zajmuje stanowisko w sen 
sie bezwzględnie pozytywnym, powita 
ne zostało z żywem zadowoleniem. 

Z ministerm spraw zagranicznych 
Beckidm — pisze biuro Conti — za 
którym stoi osobistość wielkiego mę 

ża stanu Piłsudskiego występuje na a 
renie dypłomaeji europejskiej zupeł- 

nie nowy typ, © profilu całkiem no- 

Głosy 

wym. Po pełnych rozczarowania wy - 
nikach tylu międzynarodowych roko 
wań w ciągu iat ostatnich, podejmuje 
się obeenie pe raz pierwszy próbę za 
łatwienia we dwójkę problemów poi 
tycznych pe drodze btzpośredniej nie 
miecko-polskiej wymiany zdań. Próbę 
tę należy powitać i poprzeć, albowiem 
jest też i dla Niemiee rzeczą najważ- 
niejszą, że przez wymianę zdań mię- 
dzy kanclerzem Rzeszy a posłem pol 
skim, jak również przez wynurzenia 
połskiego ministra spraw  zagranicz- 
nych stworzona została w podobny 
sposób nowa atmosfera. 

prasy. 
Pertinax widzi „dwojaki manewr”. 

PARYŻ, (PAT). — Pertinax w „ECHO DE 
PARIS* zamieszcza (dłuższy artykuł o spotka 
niu ministrą Lipskiego z kanelerzem Iitie- 
rem. Pertinax jpisze: Gdyby ten komunżat 
mógł być przyjęty według jego zewnetrznej 
wartości, to zasługiwałby na to, aby go pc 
wiłać z radością i to jwe wszystkich krajach 
ale trzeba być wysoce naiwnym i nierozważ- 
nym, aby komunikat ten przyjmować wed- 
tug jego zewnętrznej warłości. W istocie. 
mamy do czynienia z dwojakim mancwrem: 
manewrem niemieckim i manewrem  pol- 
skim, w dziwaczny sposób pełączanemi, 
w których jednak nietrudno dopatrzyć się 
właściwego znaczenia. Niemcy usiłają wyka 
zać, że Polską nie ma się czego obawiać, Je 
żeli chodzi o Polskę, to trzeba zrozumieć, że 

rząd warszawski, rozgniewany za lekko jedy 
nie zaznaczone w Izbie zapewnienia Paul- 
Boncoura, nigdy nie przebaczy paktu człe- 
rech z dnia 16 czerwca, ani też usiłowań 

franeusko — angielskich przemiany armji 
na milicję, do czego sprowadzały się wszyst 
kie negocjacje, Pozatem w Polsce nigdy nie 
zapomną wszystkich wysiłków Brianda, zmie 
rzających do zmodyfikowania franeusko — 
polskiego rozumienia z lutego 1921 roku, 
które sam podpisywał. Minister Beck zaw: 
sze zachowywał wobee mas swobodę posu 
nięć. W ehwili obecnej /usiłuje wykazać, że 

Polska jest w stanie sama obronić swe iutere 
Sy i że o ile'pakt 4 będzie ratyfikowany, a 
bezpośrednie rozmowy francusko — niemiec 
kie zajmą na serjo polityków francuskich, 
Polska nie będzie czekać, aż zostanie wyda 
na na łup. 

W dalszym ciągu Pertinax pisze: „Petit 
Parisien* ogłosił dzisiaj poufne instrukcje 
niemieckich agentów dyplomatycznyeh, wy 
dane przez ceniralne biuro propagandy nie- 
miecekiej w Berlinie. W Berlinie zdemenicwa 
no ten dokument, ale odpowiada on w c€ałoś 

Nawrót do paktu 4-ch? 
LONDYN (Pat). „Times“ donosi, 

že minister Simon i Eden wyjadą dziš 
do Genewy. M. in. dziennik zamies7- 
czą takie pełne znaczenia zdanie: „Je- 
żeli, jak te się wydaje prawdopodob- 
nem, -Mussolini, którego współdziała 
nie posiadało zawsze największą wagę 

i wartość, uważa, że konterencja roz- 
brojeniowa w pbeenej chwili wyczer 
pała swe możliwości w Genewie to mi 
nistrowie brytyjscy będą bliżej ewen- 
tualnej wizyty jednego z nich w Rzy 
mie ze względów wyłącznie geografi 
eznych*, 

  

Porozumienie sowiecko-amerykańskie. 
PARYŻ (Pat). Dzienniki donoszą 

z Waszyngtonu, że w ciągu narad ja- 
kie się odbyły ubiegłej nocy pomiędzy 
komisarzem Litwinowem a prezyden 
tem Rooseveltem doszło w zasadzie 

do porozumienia w sprawach Spor 
nych. Porozumienie dotyczy zagad- 
nień natury religijnej, spraw propa 
gandy oraz stosunków handlowych 
między obu państwami, Rząd sowiec 
ki zrzekając się poprzedniego stanowi 
ska zgodził się przyjąć dyskusję na te 
mat długów i zaakceptował zasadni- 
czo inne rewindykacje amerykańskie. 
Litwinow i Roosevelt zbadali pozatem 
między innemi sprawę rozbrojenia 
światowego oraz stosunków sowiecko 
japońskich. 

W związku z powyższą wiadomoś- 
cią agencja Havasa donosi z Waszyn 
gtonu, że okolice dawnej ambasady 
rosyjskiej w Waszyngtonie, zamknię- 
tej od czasu upadku rządu Kiereńskie 

80 były nocy ubiegłej pilnie strzeżone 
przez policję. W tym czasie żołnierze 
amerykańscy otworzyli archiwa am- 
basady i zabrali na trzy wozy ciężaro 
we akta oraz pewną ilość dossiers, któ 
re miały być zbadane przez reprezen 
tanta Sowietów * funkcjonarjuszy de- 
pPartamentu stanu. Przypuszczają, że 
chodzi tu o dokumenty, dotyczące dłu 
gów rosyjskich. Dossieurs były rzeko 
mo wywiezione z gmachu byłej am. 
basady ros. za zgodą Litwinowa. 
MOSKWA (Pat). Dziś o godz. 12.30 

wieczorem według czasu moskiew- 
skiego doręczono korespondęntom za- 
granicznym komunikat, zawierający 
listy, wymienione między prezyden- 
tem Rooseveltem i komisarzem Litwi | 
nowem, dotyczące nawiązania stosun 
ków dyplomatycznych między Stana. 
mi Zjednoczonemi a Związkiem So- 
wieekim Oraz wymiany ambabsado- 
rów. 

ei temu, o czem wiemy na pedsłżawie akżów 
dyplomacji niemieckiej, W zakresie tego, eo 
dotyczy Połski, prawdą jest, że Polska jest 
silnie uzbrojona, że Berlin znajduje się © 
125 k/m. od jej granicy i że w każdej ehwili 
może ona rzucić 40 dywizyj ii ,2,000 samo- 
łożów. W rezultacie więe nie wchodzi Polska 
w grę przy pierwszej części rewanżu niemiee 
kiego, której natychmiastowa realizacja 
jest przewidziana. Niech Niemcy — kończy 
Pertinax — położą kres wojnie handlewej, 
jaką wydały Polsce od woku 1924, a będzie 
my mieli więcej zaufania. 

Poiska wyprzedziła Francję. 
PARYŻ, (PAT). —- „EXCELSIOR* twier- 

dzi, że wberw informacjom prasy nieniuce- 
kiej wiadomość o porozumieniu polsko — 
niemieckiem 6pinja francuska, przyjęła z ży 
wem „zadowoleniem. Mimo że sprawa spro- 
wadza się narazie «do deklaracji współsej. 
wszystko pozwała mieć nadzieję, że posłuży 
ona do połubownej likwidacji trudności, ist- 
niejących między Polską a Niemcami. Wy 
rażono pewne uwagi — įpisze „Excelsior“ — 
że Polska wyprzedziła Francję na drodze 
bezpośrednich rozmów z Beriinem. Zarzuca 
ją Polsce, że postąpiła i tym razem jeszcze 
samodzielnie, jak w swoim czasie na konte- 
reneji w Stresie, na konterencji rozbrojenio 
wej i (wreszcie podczas negocjacyj w spro- 
wie paktu 4. Jednakże rząd polski z całą 
łojalnością informował Francję o przebiegu 
swych rozmów z rządem niemieckim, W; cia 
gu tych ostatnich 3 miesięcy ani przez chwi 
lę Francja, w przekonaniu w zupełnej nieza 
wisłości swych sprzymierzeńców. nie wysu 
wała zastrzeżeń przeciwko tym rozmowom 
we wszystkich punktach, które dotyczyły jej 
własnego odprężenia i uspokojenia Europy. 
Jest oczywiste, że zupełna rekoncyljacja mię 
dzy Połską a Niemcami u/ży zobowiązaniom 
Francji w zakresie zachowania pokoju. Po 
zestaje hipoteza, że Niemey usiłowały roz 
bić aljans polsko — franeuski. Podejrzewa- 
nie o to strony polskiej jest zupełnym nb 
surdem. Rząd franeuski ma całkowite zaufa 

nie do iPolski i do mądrości mężów sta- 
nu. O ile z rekcwań polsko — niemieckich 
meże wyjść nowe Locarno wschodnie — po 
wiedział nam wczoraj jeden z dyplomatów 
na Quai «'Orszy — cień Brianda, twórcy tra 
ktatu polsko — francuskiego — dozna dre- 
szczu radości. 

Jacgues Bainville w „LA LIBERTE* za: 

nacza: Chcieliście paktów. Oto są. Uważaliś 
cie, że ich za mało. Hitler dorzuca jeszcze 
nowy proponuje pakt Polsce. Jest to ku- 
szące. Czy jeden minister brytyjski nie po 
wiedział jasno, że Europa Środkowa i Wseio 
dnia nie megą liczyć na Anglję, która odma 
wia rozszerzenia dotychezasowych gwaran 
eyj? Każdy dla siebie! W chwili, gdy nie ma 
już wspólnego frontu w stosunku do Niemiec 
Polska nie ma powodu odrzucać rozmów, 
jakie rząd franeuski ze swej strony zamie 
rza przyjąć, lub też do przyjęcia których be 
dzie zmuszony. 

  

   

LONDYN, (PAT). — Pod żyt.: „Pakt Hit 
lera z Polską* DAILY HERALD pisze: Naj 
ważniejszym czynnikiem : sytuacji obecnej 
jest zainiejonowanie rozmów między Niem 
eami a Polską. Zdaniem dzienn'Ża, oświad 
czenie o nieużywaniu przemocy i obezpośred 
nich rokowaniach ujęte zostanie w najbliż 
szej przyszłośeł w formę paktu o nieagresji. 
Zarówno w Berlinie, jak i w Warszawie ma 
ją nadzieję, że będzie to eznaczało, że roz 
strzygnięcie drażliwych spraw zosłanie na 
pewien ezas odłożone 

BUKARESZT, (PAT). — Komunikat o de 
klarzeji kanclerza Hitlera wchec posła Lip- 
skiego wywołał w opinji rumuńskiej siłne 
wrażenie. Prasa streszcza obszernie artykuł 
„Gazety Polskiej“, przyrównywując ostatnią 
deklarację do paktu nieagresji 

„CURENTUL“ komeniuje ten fakt, jako 
nowy objaw samodzielnej i śmiałej polityki 

Polski. ' 
WIEDEŃ, (PAT). — Dzisiejsze dzienniki 

cytują artykuł „Gazety Podskiej*, W! deox 
Szy z Berlina „NEUES WIENER TAGE 
BLATT* twierdzi, że wizyta posła Lipskiego 
u kanelerza Hitlera nastąpiła z iniejatywy 
Polski. 

  

trwania organizował metodą konspi- 
racyjną pierwsze kadry wojska, On 

w roku 1920-tym obronił granice Świe 

żo odbudowanego państwa i jednocze- 

śnie zasłonił Europę od grożącej jej 

nowej zawieruchy wojennej i rewolu- 

cyjnej. On wreszcie obecnie zorgani- 

zował wojsko nasze, tak, że Polska, 

stojąc niezłomnie na straży pokoju, 

gotowa jest wszelkiej agresji na swe 

państwo przeciwstawić ofiarne siły 

całego narodu. Genjusz Piisudskiego 

objawił się jednak również w innych. 

dziedzinach, a nawet w dziedzinie go- 

spodarczej. Dzięki temu, że jeszcze w 

latach dobrej konjunktury, wyczuł Om 
zapowiedź zbliżającego się kryzysu, 

Pol 

walki i dziś przechodzi kryzys stosuu 

kowo dobrze i nie uroniła w czasie 

walki ani jednej zasadniczej zdoby- 

  

i zawczasu przygolowała się do 

czy uprzedniej polityki gospodarczej, 

Temi zaletami swemi, Piłsudski sku- 

pił wokół siebie i swej idei cały pań- 

stwowo myślący ogół Polaków wszel- 

kich klas i stanów, skupił nietylko 

tych którzy oddawna byli towarzysza 

mi jego pracy, do których i ja osobis- 

cie należę, ale i tych którzy dawnicj 

Go nie znali i nie rozumieli Jego wiel- 

kiej roli. W ten sposób w Polsce dzi- 

siejszej mamy, jakby zaprzeczenie tej 

dość powszechnej prawdy, że wiel- 

kość człowieka znajduje uznanie do- 
pierę w historji. Dziś przeto rządy 

Jego i Jego współpracowników, zapra 

wionych w służbie dla państwa opie- 

rają się na woli narodu w sposób jak. 

najbardziej demokratyczny objawio- 

nej. 

(Druga ezęść przemówienia wygłosza- 
na po polsku). 

Na zakończenie miło mi zwrócić 

się do was, Polacy, w Ameryce w wa- 

szym ojczystym języku. Wczuć się w 

rasze myśli i uczucia jest mi tem łat> 

wiej, że sam tak wiele najpiękniej- 

szych .at swego życia byłem emigran 

tem. Poprzez wiełką odległość, dzie- 

lącą mnie od was, wyczuwam waszą 

radość, że w starej Macierzy waszej 

dzieje się coraz lepiej. Jest to przyro 

dzoną potrzebą każdego człowieka 

móc matkę swoją otoczyć szacunkiem. 

i uczuciem. Jalkżeż upośledzony czu 

je się taki człowiek, który o matce 

swej nie nie wie, lub wie, że żyje ona 

w upokorzeniu. W takiem położeniu 

byliście wy tam, na emigracji jeszcze 

15-cie lat temu, gdy ta wspólna Ma- 

cierz wasza, Polska, nie miała nawet 

imienia swego między państwami. 

Dziś gdy Polska istnieje już, jako pan 

stwo, i gdy każdy rok niepodległego 

Jej bytu przynosi wam nowe wieści 

o ciągłym Jej rozwoju, radować się 

musi wasze synowskie serce. Boć to 

dopiero 15-cie lat ciężkiej pracy, a dal 

sze lata przyniosą niewątpliwie dat- 

sze postępy i stwierdzać będą coraz 

mocniej, że dziś wszędzie na świecie 

być Polakiem nie jest to już żadne 

upokorzenie, ele wielki i coraz więk- 

szy honor. 

—o(i)o— 

Kronika telegraficzna. 
— Ustępujący dotychczasowy konsul ge- 

merzlny niemiecki w Gdańsku Oskar Ther- 
mann złożyć dziś prezydentowi Senatu dr 
Rauschningowi wizytę pożegnalną, 

— Władze policyjne w Linzu (Austrja) 
wpadły na. trop rozległego przemytu mater 
jału propagandowego: hitlerowskiego z Ba- 

warji do Austrji przy pomocy statków, xursm 
jących na Dunaju. 

— W Bydgoszczy powstała nowa organi 
zacja niemiecka, Deutsche Arbeiter Bund, — 
skupiająca głównie Niemców łojalnie usposo 
bionych dla państwa polskiego i jego rządu. - 

— Minister lotnictwa Franeji Cot odle- 
ciał w piątek o godz. 10,23 ma gwym aeropla 
nie do Pragi celem dokonania inauguracji 
liceum francuskiego. 

— „Ророю d'ltalia* donosi, że z dniem 
dzisiejszym, w 19 rocznicę jego założenia, 
dyrekcję pisma z woli Duce obejmuje Vito 
Mussolini, syn zmarłego Arnolda, brała Mu- 
ssoliniego, który do śmierci był dyrektorem - 
„Popolo d“Italia“. 

— Zagrzebska rada miejska uchwaliła 
jednomyślnie nazwać jedną z pięknych uło 
w centrum miasła ulicą Warszawską. 

     



2 KUR JI BOR 

Obrąbane palce patrjotów japońskich. 
Polityczni mordercy w Japonji za- 

wsze cieszyli się i cieszą się nadai 
synrpatją swoich rodaków. Uważani 
są nawet za bohaterów, W związku 
z procesem o zamordowanie premjera 
Inukai, minister wojny Araki otrzy- 
mał petycję, podpisaną przez dziewię 
ciu Japończyków, o zwolnienie pod- 
sądnych kadetów, popartą... dziewię- 
cioma odrąbanemi palcami. 

Nie wyda się to dziwne, gdy, ba- 
dając historję Japonji, stwierdzimy, 
że mord polityczny w kraju Wscho- 
dzącego Słońca uważany był za czynu 
altruistyczny za wyraz patrjotyezne- 
go protestu przeciwko błędnej polity 
ce rządu. Morderca polityczny nie 
ka korzyści osobistych. Dokonawszy 
mordu albo popełnia samobójstwo, 
albo oddaje się w ręce władz. Słynna 
na cały świat jest historja 47-miu ,„,ro- 
ninów*, którzy, jpomściwsz i 
swego pana, popełnili hara 
dziś dnia pamięć o nich nie zaginęła 

    

  

   

w Japonji. Nieprawdopodobne al. 
prawdziwe były słowa japońskiego 
męża stanu, markiza Okuma, które 

wypowiedział z okazji rocznicy śmier- 
<i zamachowca, który targnął się na 
jego życie: „Jego czyn był dowodem 
najwyższego patrjotyzmu.. To był 
nadczłowiek!* Tenże mąż stanu zło- 
żył kwiaty na jego grobie. 

Zamachowiy japońscy przyznają 
się zawsze do winy i żałują „prywat 
nie* swego czynu. Zamachowiec na 
premjera Hamaguszi (w r. 1930) rzekł 
do sędziego: „Głęboko żałuję, że 
skrzywdziłem zmarłego premjera ja- 
ko osobę prywatną i jego rodzinę 
Kiedy dowiedziałem się o jego šmier 
ci z zadanych (przezemnie ran, przez 
trzy dni pogrążony byłem w żałobie” 
Zabójca premjera Hara oświadczył, 
że po odbyciu kary resztę swego życia 
poświęci odprawianiu żałobnych mo- 
dłów za spokój duszy zmarłego prem 
jera. 

Niezwykle ciekawie brzmią oświać 

czenia przed sądem kadetów oskaT- 
żonych o zabójstwo Inukai. Oto co 
mówi podporucznik Koga: „Zdaję so- 
bie sprawę, że oficer marynarki w 
„mundurze', nie powinien działać bez 
rozkazu Jego Cesarskiej Mości. Popeł- 
niłem wielkie przestępstwo, że me 
zdjąłem munduru przed dokonaniem 
zamachu”. Podporucznik Nakamura 
oświadczył: „Ponieważ wywołałem 
niepokój w sercu naszego cesarza ; 
złamałem przepisy wojskowe, uwa- 
żam, że zasługuję ma karę śmierc.. 
Proszę więc Waszą Ekscelencję o ska- 
zanie mnie na śmierć', Z taką prośbą 
zwrócił się podporueznik Nakamur1 
do 'przewodniczącego sądu * wojen 
nego. 

Świadkowie—kadeci, koledzy pod- 
sądnych śmiało wyrażają swoją soli- 
darność z zamachowcami: „Cel, da 

któreo dążyli nie był ich tylko elem. 
jest to również nasz cel i podstawa 
naszej polityki narodowej, która jest 
„wyższa od polityki rządu, idącej ręka 
w rękę z egoizmem plutokracji i ko- 
rupcją klas uprzywilejowanych. Duch, 
który ożywia oskarżonych, nie różni 
się niczem od ożywiającego nas du- 
cha. Nie przyłączymy się bynajmniej 
do tych, którzy proszą sędziów o ła- 
godmy wymiar kary, ponieważ rozu- 
miemy, że sprawa ta podlega świętym 
decyzjom sprawiedliwości. Najbar- 
dziej chodzi nam o to, aby umarli 
jako patrjoci. Niechaj ich duch pozo- 
stanie w nas, gdy opuści ich śmier- 
telne ciała!” 

W związku z zamachem na prem- 
jera Inukai planowany był również 
zamach na... Charlie Chaplina, który 
wówczas przebywał w Japonji. „Char 
He Chaplin — oświadcza jeden z os- 

Historja armji łotewskiej rozpoczy 

ma się u schyłku XII stulecia. Legen- 

darny TaMivaldis (władca dali) i wspa 
miały w swej mocnej charakterystyce 
ludowego trybuna Viesturis (władca 
historyczny) oto pierwsze etapy w ro 
zwoju wojskowości łotewskiej, Pierw 
sze imiona książąt-wojowników zano- 
towane w dziejopisach współczesnych 

Historja ich walk i czynów jest 
niezmiernie szczupła. Niebawem jed- 
nak stan rzeczy się zmienia. 

Nadchodzi rok 1159 rok przełomo 
wy dla narodu łotewskiego. Na hory 
zoncie zjawia się potężny wróg: Nie 
miec-kupiec i Niemiec-mnich. Do ujś 
cia Dźwiny niespodziewanie wracając 
z wyprawy, przybywają kupcy bre- 

meńscy i lubeccy. Rozpoczyna się pier 
wszy akt tragedji dziejowej: bezlitos- 
ny, żołdacki, najbardziej prymitywny 
z mieczem, ogniem i krzyżem — 
Drang nach Osten... 

Zarówino założenie Rygi w r. 1201 
oraz ubworzenie w rok później Zako 
nu Kawalerów Mieczowych, celem utr 
walenia chrześcijaństwa na zagrabio 
nej ziemi, jak i rzucenie Liwońji (o: 
becnej Łotwy i Estonji) do nóg cesa- 
wza, aby otrzymać ją zwyczajem Śred- 
miowiecza, zpowrotem w charakterze 
lenna cesarstwa rzymskoniemieckiego 
— miały na względzie zasadniczo je- 
den cel: kolonizację Nadbałtyki. 

Musiały się jednak dzielnie bronić 
wypierane ze swych siedzib plemiona 
łotewskie, skoro dla ich podbicia nie 
starczyło już nietylko przedsiębiorcze 

  

karżonych — jest czemś w rodzaju 
narodowego skarbu Stanów Zjedno - 
czonych. Zabicie tego aktora wywoła- 
łoby w Ameryce niesłychane oburze- 
nie. Byłby to może pretekst do wojny 
amerykańsko-japońskiej. W ten spo- 
sób osiągnęlibyśmy dwa cele za jed- 
nym zamachem. '* 

Charlie Chaplin uniknął śmierci 
tylko dzięki temu, że nie wszyscy wta 
jemniczeni w plan zamachu mogli być 
obecni na bankiecie wydanym na 
Wa DEAEOREZA 

Dziš premjera! 

Kino-Teatr 

CSA Joung 

  

cześć znakomitego aktora przez pre- 
mjera Inukai. 

Psychologja zamachowców pozo- 
staje w pewnym związku z nastroja 
mi a nawet planami polityczymi Ja- 
ponji, a zwłaszcza wyższych sfer woj: 
skowych. Radyikalizm oficerów, wy- 

wodzących się z mieszczaństwa i sta- 
nu włościańskiego, wpływa pobudza- 

jąco na sztab generalnv. który wie, 
iż w akcji wojennej może liczyć na 
armję bez zastrzeżeń, 
  

Po raz pierwszy w Wilniel Potężny superfilm 

SZALONA NOC 
- Genė Raymond'em i Lorettą 

w rolach głównych. Nieinscenizowane sceny bun- 
tu w Zoo. 

problem ku wolności. 
Bunt uczuć u zwierząt! Odwieczny 

Początek o godz. 2-ej 

Proces © podpalenie Reichstagu. 
  

Wes BSN S KI 

Handlowe pertraktacje 

łotewsko-litewskie 

nie posuwają się naprzód. 

Z Rygi donoszą, że prowadzone od 
dłuższego czasu w Kownie rokowania 
handlowe łotewsko-litewskie utknęły 
z powodu rozbieżności w sprawie wy 
miany towarów. Litwa nie godzi 
na znaczniejszy przywóz przemysło- 
wych towarów łotewskich, wobec cze 
go eksport jej rolniczych produ 
do Łotwy nie ma większych wido- 
ków. Również w sprawach dewizo 
wych dotąd nie doszło do pórozumie- 

nia. 

  

sio     

    

  

Wskutek tych trudności część dele 
gacji łotewskiej wróciła do Rygi, aby 
poinformować sfery rządowe i u: 
kać nowe instrukcie, Według rys 
oceny niewiele jest szans na to, abv 
dotychczasowe stosunki handlowe po 
między Łotwą a Litwą doznały roz- 

szerzenia. 

  

  

   

  

B. komunista obciąża oskarżonych. 
BERLIN, (PAT). — Piątkowa rozprawa 

o podpalenie Reichstagu rozpoczęła się oi 
zeznań byłego komunisty Grothego, kłóry 
składa szereg sensacyjnych oświadczeń, ob- 
ciążających oskarżonych. 

Świadek szczegółowo opowiada o organi- 
zacji nielegalnych bojówek Czerwonego Fron 
tu, zaznaczając, że zaopatrzone one były w 
broń palną. W lutym b. m, zarządzono silne 
pogotowie ałarmowe w specjalnych kwa/e- 
rach konspiracyjnych. Z chwilą nominacji 
kanelerza Hitlera pogotowie wzmocniono. 22 
lutege komendanci poszczególnych bojówek 

ctrzymač mieli tajne instrukcje, aby naza- 
jutrz zgłcsili się po hroń. Na 24 lutego za- 
powiedziany miał być stan ostrego pogoto- 
wia. Hasło: „Bijeie faszystów!* projektowa 
ne było dosłownie. Odbyć się miało tajne 
zebranie funkcjonarjuszy partyjnych, na któ 
rem była mowa © pożarze Reichstagu, Jeden 
z towarzyszy świadka, miejakt Singer, miał 
wówczas wyrozić się, że zarzuty wytaczane 

narodowym socjalistom nie są uzasadnione. 
Na zapytania obecnych Singer miał odpowia 
dać wymijająco, że nie może mówić więcej, 
ponieważ w dniu pożaru pełnił funkeje kurje 
ra między cenżralą komunistyczną a Reich 
stagiem, 

Na uwagę przewodniczącego, że zeznania 
złożone w policji nie zgadzają się z obeene- 
mi oświadczeniami, świadek tłumaczy się, 
że po 9 miesiącach nie może sobie przypom 
nieć szczegółów. Świadek powołuje się na- 
stępnie na wynurzenia byłego radnego komu 
nisiycznego Kaempnera, który miał również 
odpowiadać, że w podpaleniu brał osobiście 
udział i przenosił materjały palne do Reich 
słagu. Kaempner miał mówić, że gdyby wie 
dział, jakiem niepowodzeniem zakończy się 
zamach, to nigdy nie przyłożyłby do niego 
ręki. Podpałacze mieli być wprowadzeni de 
gmachu przez Kaempnera, 23 lutego w domu 
Liebknechsia miała się odbyć tajna naca- 
da, w której uczestniczył były przewodni- 
„ezący partji komunistycznej Thaelmann. Na 
jednem z konwentów miał być również obec 
ny Luebbe, Akcją kierował Popow. Wszyscy 
spraewy podpalenia mieli uciec oknem. Lueb 
be zabłądził t nie mógł znałeźć wyjścia 

W czasie konfrontacji z Popowem docho 

dzi do ostrego stareia, Popow rzuca Świad 
kowi wyzwisko „łajdak*. — Z protokółu sd 
czytanego przez przewodniczącego wynika, 
że Grothe zjawił się w kwietniu do policji 
oświadczając, że może podać ważne szeze 
góły pod warunkiem miewymieniania jego 
nazwiska. Z odezytanego następnie przez dr. 
Sacka prołokółu policyjnego wynika. że 
Grothe w policji stwierdził, że zamach na 
Reichstag miał być tylko próbą zastosowa- 

nia specjalnych materjałów wybuchowych. 
Niezwłocznie po udanym zamachu Popow 
miał wyjechać do Warszawy i Pragi Czes- 
kiej, aby tam zorganizować podobne żt- 

machy. Świadek oświadcza, że było omawia 
ne to na zebraniu, nie umie jednak podać, 
gdzie zebranie to się odbyło. Oskarżony Po 
pow oświadcza, że nie uważa za potrzebne 
zwracać się do tego świądka z zapytaniami. 
Grothego do rozprawy dzisiejszej nie znał 
i na pcezy nigdy nie widział. Nie miał też 

żadnej styczneści z 6rganizacją Czerwonej 
Pomocy. Wszystko co Grothe mówił, jest nie 
słychanem kłamstwem. 

Po przerwie odczytane zosłały wnioski 
obrony. Dr. Sack żąda m. in. wezwania, dal 
szych 30 świadków. Nadprokurator sprzeci 
wia się pewnym śŚwiadkom. Zwraca pow 
szechną uwagę, że w czasie przemówienia 

nadprokuratora oskarżeny van der Luebbe 
kilkakrotnie uśmiechał się, . wodząc błęd- 

nym wzrokiem dokoła, poczem zapada zno 
wu na apatję. 

Nssłępny świadek Singer, na kłórego po 
woływał się Grothe, zaprzecza wszystkim oś- 
wiadczeniom Grothego, nazywając je wyssa 
nemi z palca. Grothe uchodził w szeregach 
pariji komunisżycznej za człowieka niepew- 
nego, który gotów jest uczynić wszystko, dla 
zrobienia sobie reklamy. W; czasie konfran 
tacji z Grothem, świadek Singer zarzuca mu 
kłamstwo. - 

Orędzie królewskie do parlamentu 
angielskiego. 

LONDYN, (PAT). — Odezytanc dzisiaj 
orędzie ikrólewskie do par/ameniu. Po krót- 
kiej wzmianee na iemat zawarcia układów 
handłowych z rozmaitemi krajami i wyraże 
niu ubolewania, že šwiatowa konferencja 
gospodarcza nie zdołała rozwiązać gzereżu 
doniosłych kwestyj, — orędzie daje wyraz 
głębokiej nadziei, że trudności powstate ua 
konferencji rozbrojeniowej zostaną przezwy 
ciężone. Ustąpienie Niemiec wprowadziło za 
męt do programu prac, lecz wysiłki w kie- 

runku osiągnięcia, międzynarodowego porozu 
mienia w kwestjach rozbrojeniowych winny 
być dalej energicznie jpodejnowane. — Оте- 
dzie wyraża się mastępnie z uznaniem o dob 
rej woli narodu angielskiego ponoszenia cięż 
kich ofiar, które umożliwiły Wielkiej Bry- 
tanji utrzymać zadawalniającą równowsyę 
między dochodami a wydatkami. Zdrowa no 
lityka finansowa rządu przyczyniła się @ 
przywrócenia zaufania. 

  

Zbrodnia 15-letniego ucznia. 
BUDAPESZT, (PAT). — Całe miasto po * profesora uniwersytetu Zemplina. Zbrodniarz 

zostaje pod wrażeniem wsźrząsającej zbrod 
ni 15-letniego ucznia gimnazjum Dyonizego 
Zemplina, który w ohydny sposób zamordo 
wał toporem swą matkę, rozwiedzioną żonę 

do mieszkania cjca rzucił kartkę, w której 
zawiadamia go o zbrodni, poczem zbiegł w 
nieznanym kierunku. 

tej. 

Lotnicy polscy wrócili 
do Warszawy. 

WARSZAWA (Pat). Na lotnisku 
wojskowem wylądowała eskadra sa- 
molotów powracających z ZSRR. Dra 
gę powrotną z Mińska lotnicy polscy 
przebyli w ciągu jednego dnia, lądu- 
jąc tylko w Białej Podlaskiej dla za- 
opatrzenia się w benzynę. Po powro- 
cie lotnicy zameldowali się u szefa de 
partamentu aeronautyki ministerstwu 
spraw wojskowych płk. Rayskiego. 

Lalki 2 Polski | ze Świat 
— PRZEJĘCIE „ORBISU* PRZEZ PKO 

jest już faktem dokonanym. Pierw 
dzenie władz nadzorczych „Orbi 

prezes PKO. dr. H. Gruber, po 
wiceminister komunika 

z dyrektor nacz 

  

  
ze pow 

        

  

     
p. 

Wilczek, który wygłosił referat v orga 
nizacji biur podróży w Europie. 

— 2-TYGODNIOWE URLOPY DLA SŁU- 

  

ŻĄCYCH po roku przewiduje projekt usta: 
o służbie domowej rozesłany do zaopinjow 
nia zainteresowanym związkom. Inne charak 
lerystyczne punkty projektu lo: sdszkodo- 
wanie za wymówienie pracy, oraz cwidzia 
ne kary dla pracodawców za bi służby. 
Widocznie i takie r się zdz 

t stanie się ustawą i będze. obowią 

iż w roku przyszłym, 

— ZAPADAJĄ SIĘ W MORZE wyspy 
Faroer, położone na północ od Szkocji: W 
spy nal do Danji i m pokłady w: 
zbyt ape jednak by i 8 
rachuby gospodarcze. Dzięki działalności «ro- 
zyjnej burz mors h, skalista podstawa wy 
sepek stałe podmywana, osuwa się w nic 
tak, że niektóre z nich rybacy, tam zamiesz- 
kujący opuścili, chroniąc się przed katastro- 
fą. 

   
       

      

    

   
    

    

  

         

     
  

    

25 I PÓŁ MILJONA/ DOŁARÓW dał 
światowej wystawie w Chicago sum tylko 
dochód z biletów wstępu. Coprawda — spo- 
dziewano się grubo więcej. 

— NIESAMOWITĄ TRUCICIELKĘ ś* zto 
w Guben ( v). Proces Elzy Ziehm był 
jednym z n sensacyjnych. Oskarżo 
na i skazana za otrucie syna swego. któremu 
wsypała cjanku p u do kompotu, jest a 

raczej była podejrzana o zamordo 
młodszego swego dziecka, Które zma 

    

   
     

  

     

   czasie eksplozji benzyny. W równie pod 
nych waminikach zmarł też mąż makabrycz- 

mi. nej trucicielki. В 

„Šw. Iperyt“. 
Nie trzeba było długo czekać na jes 

jeden dowód, że u nas cwaniaki „rodzą 

na kamieniu', Pisałem, że Cynjana na okres 
„gazowy“ įprzymiknęli. Ale jak to w piosence: 
— „nie będziesz ty, to będzie inny“... Na i 

znalazł gię ten inny. 
Z Warszawy donoszą, że w czasie ałuku 

lotniczego na stolicę, władze kontrolu 
sachowanie się ludności kltwierdziły, 

dzielnicach żamieszkałych przez ludność uboż 
szą zamiast skrzyżowanych pasków jeru 
na szybach, figuruje często obrazek jakie- 
goś świętego. 

Jak się okazało był to święty wcale nie- 
notowany. Był to bowiem.. 

„Św. Iperyt, patron przeciwgazowy* 
«o- pięknie pod wizerunkiem wydruko- 

wano... Wy cą nowego świętego okazał 
się, jak ustaliło dochodzenie policyjne, imien 
nik Cynjana, Jan Miotła, zamieszkały w 
„Cyrku* na Dzikiej, 

Mistrz Cynjan ma więc godnego ucznia 
i zastępcę. Niestety: traci monopol. Ach la 
konkurencja, która wszędzie się wciska!... 

Anemon. 

   

    g:
 

    

   

Widoki z Rygi. 

  

Łotewski teatr narodawy w 

go biskupa Alberta, założyciela Rygi, 
ale i sił zakonu. 

Wspaniałe zwycięstwo * Łotyszów 
odniesione nad zakonem w roku 1238 
pod Saule (Słońce), gdzie ginie mistrz 
zakonu — Volkin, decyduje o losie 

kawalerów mieczowych. Zakon prze- 
staje istnieć. Łączy się z zakonem Teu 
tońskim, z Zakonem Krzyżackim, Na 
jeźdźca zyskuje potężnego sprzymie- 
rzeńca w wielkim mistrzu z Malbor- 
ga, naród łotewski — nowego, jeszcze 
bardziej potężnego wroga. 

I podbój kraju oporny, ale stały, 
trwa nadal. Do połowy XIV wieku w 
walee o posiadanie Liwonji ginie2 bis- 
kupów, 6 mistrzów zakonu, 28 komtu 
rów, 49 członków wysokich rodów 
niemieckich, 8000 rycerzy i 15.00) 
krzyżowców. 

W roku 1290 Łotwa przestaje ist- 
nieć jako państwo samodzielne. Li- 
wończyk Imanta wódz Zemgałów-Na- 
meitis ze swoimi rycerzami walczą z 
zakonem jeszcze do roku 1360, po- 
czem najbardzii zejednani, wi- 
dząc bezcelowość dalszej walki—opu 
szczają kraj ojczysty, uchodząc do Li 
twy. 

Odtąd: aż do roku 1794, kiedy Koś 
ciuszko otrzymuje od tajne. 
z Litwy wiadomość, że „w Kur 
pospólstwo ruchać się zaczyna — 
storja zanotowała tylko kilka niezua 
cznych rozruchów włościaństwa ło: 
tewskiego. 

Wizja wolmości staje przed naro 
dem łotewskim w całym przepychu 

   

          $7 

deputa       
у 

  

  

lji 
bi 

tych idei, które niosło ze sobą powsta 
nie kościuszkowskie, 

„Oświadczać trzeba panom i pos- 
pólstwu, że będąc jednym z ludem na 
szym więcej już odtąd cierpieć nie bę 
dzie“ — głosiła instrukcja Naczelnika 
wydana dla Łotyszów. „Karę gardła 
dla panów przeciwko poddanym poz- 
woloną, a u nas już dawno zabronio- 
mą, zakazać...* ,„Lipawa zostaje zajęta 
przez insurekcję w dniu 27 czerwea 

  Pomnik pol 
niepodległość 

    

Uniwersytet Łotewski w Rydze. 

MDR ISO OKT POWOSZOE APO TOZTOETOOOZO. TA IN TS III ISI TITAN RKS T EEE TINY, S 

Łotysze w walce o niepodległość, 
1794 r. a nowa odezwa do „obywateli 

księstwa kurlandzkiego i Semigalji* —- 

wydana tymczasem przez Najwyższą 
Radę Narodową w Warszawie — za 
pewnia, że „kiedy oswobodzony na. 
ród (łotewski) o dałszem i trwałem 

szczęściu swojem zacznie radzić Pol 
ska zawsze mu przyjdzie z chętną pu 
mocą. 

Powstanie w Kurlandji upadło w 
tym samym roku, w którym Polska 
została wykreślona z mapy Europy. 

Jeszcze raz, w roku 1905 z kosą 

na sztorc idzie chłop i robotnik łotew 
ski — przyszły żołnierz regularnej ar 
mji łotewskiej — na bój o swą niepod 
ległość. Ale, jak za czasów Kościus: 
ki — jeszcze raz bezskuteezni.... 

Wojna wiatowa zastaje zorganizo - 
wany i świadomy swych celów naród 
łotewski w obozie antyniemieckim. 
Już w roku 1915 powstają w armji ro 
syjskiej pierwsze 'regularne oddziały 
strzelców łotewskich, walczące dziei- 
nie nad Dźwiną w obronie swojej pra 
starej stolicy Rygi. 

Przez dwa lata linja okopów nie 
mieckich biegła między Ryga a Mita- 
wą, w sercu Łotwy, przechodzą z rąk 

do rąk: przez dwa lata trwał na po- 
steruńku strzelec łotewski, walcząc 

zajadle po stronie jednego ze swoich 
wrogów przeciwko drugiemu, bez na 

dziei uzyskania wolności dla własnej 
ojczyzny. 

Aż we wrześniu 1917 r. wskutek 
demoralizacji armji rosyjskiej, front 
się załamuje. Niemcy zdobywają Ry 
gę. Przygnębione pułki łotewskie osła 
niają odwrót Rosjan, 

8 marca 1918 roku sztucznie i na- 

prędce uruchomiony „Landestag“ kur 

      

landzki, złożony wyłącznie z Niemców 
bałtyckich, zwraca się do Wilhelma II 

z prośbą o przyjęcie korony w. ks. 
kurlandzkiego... 12 kwietnia tegoż ro 
ku „przedstawicielstwo* Livlandji * 

Estonji prosi cesarza o utworzenie = 

wszystkich krajów nadbałtyckich mo 
narchistyczno-konstytucyjnego panst 

va pod egidą Rzeszy. 

Ale przecież przemówić musiał na 
ród łotewski. Jego głosu nie słyszano 
dotąd, choć traktat brzeski w sposób 

zaiste tragiczny porozdzielał ziemie 
łotewskie między zaborców: Kurland 
ję z Rygą oddawał Niemcom, Livlan 
dję i Letgalję — Rosji, z reszty two- 
rząc rzekomo samodzielną republikę 
pod protektoratem Rzeszy. 

I naród łotewski przemówił. 
W Rydze utworzono tajną Radę 

Ludową (Tautas Podome), która w 
dniu 18 listopada 1918 r. przy powsź« 

chnym entuzjazmie ludności całego 
kraju proklamuje niepodległą repub 

likę łotewską. 

Tyczasem Letgalję bez walki opa 
nowują wojska sowieckie, podczas gdy 
reszty kraju nie opuszczają pułki nie 

mieckie, które — po zawieszeniu bro 
ni— pragną zainstalować się tutaj-na 

stałe w charakterze awangardy kolo 
nizacyjnej Rzeszy na Wschodzie. 5 
stycznia 1919 roku Rygę zdobywają 

wojska sowieckie, Rząd łotewski uda 
je się do Lipawy. Gorączkowo, pośpie 
sznie tworzy się młoda armja łotews- 
ka, która w nierównej walce z dobrze 
u'rojonym żołnierzem  niemieckira 
odonsi cały szereg sukcesów, 

Awantury von der Goltza oraz Ber 

monta-Aiwałowa — imspirowane przez 
Berlin celem zatrzymania Nadbałtyki 
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DZIKIE WILNO. 
Pragniesz szukać wrażeń turystycznych, 

    

    

ki świętyć i nie masz za 

  

sobie nawet biletu dancing 

  

narty-bridż? Chcesz sportu górskiego, wido- 

ków, odkryć? Możemy ci wskazać pełne ma 

lowniczości i uroku okolice Wilna, ale, ©О 

dziwniejsze, w samem sercu miasta przestrze 

nie pustynne, bezlłudne i pierwotnym wdzit 

    

kiem otoczone. „Wgramol się* (regjona В 

ątek nader kulturalny, który 

  

po przez ze 

dotąd, min przestał, zowie Się 

Piekiełko. Piękne zakosy brukowane wiodą 
    niem 

Cię w stronę du 

  

o płaskowzgórza, którego 

  

zwana Bouffałową górą, pmzeznaczoni 

jest na Park miejski, w dowód czego rosn4 

  

tam dwie bardzo malownicze, jak z akwafor: 

      

ly Hoppena wys czt     

  

gnięte sosenki 

topole. Dałej pr 
tową Górą, i słusznie, bo nie ulega wątpli- 
wości że „nocyma* muszą tam djabły z cza 

sabbaty, tak dalece 

miejsca te są niesamowicie dzikie i puste. 

Miasto jakby się oddaliło 

rzeń ta zowie się С 

  

rownicami odprawi 

o mile, mimo że 

    

   

widać je w zamglonej, p. 

koło, pod nogami, rozmait 

telowej dali, W 

gruntu przed- 

stawia geologiczne właściwc 

styczne dla naszej gleby; to żyżna 

tam żółty piasek, ówdzie ziemia żytnia, spul 

chniona pługiem pracowitego rolnika, któ- 

rego ślady spotykamy w dolinach i na ŽyŽ- 

niejszych garbach wzgórz. 

Še V 

rzęta kopytkowe z których pewne, śmielsze 

okazy, ukazują się na krawędziach wyTw. 

wiodą w rozmaitych kierunkach. Odk:vW*- 

my idąc dalej, Ś y pierwotnej, tuby! 

kultury rolnej, oraz okazy flory z gatuaku 

badylowatych. 

  

   cżki wydeptane wyraźnie przez zwie- 

  

     

    

Zbliżamy się do oryginalnie zbudowa! 

blockhauzu, odosobnionego na cyplu. W 

schromiska @@ śmiałych turystów; 

istotnie, coś w tym rodzaju: internat Ś Mi- 

kotaja, patrona młodych Litwinów, kiorzy 

grzecznie i po polsku wskazują drogę prZėZ 

przełęcze. Za głębokiem jarem prowdazącynt 

na Małą Pohulankę, widzimy drugi niedostęp 

   

cznie 
  
  

ny zamek, otoczony tarasami kwiecia 1 zam 

czystą bramą przed zwodzonym 

strzeżonym przez wiernego brytana i klucz 

nika. Mój towarzysz twierdził, że to był tyl- 
ko taks i uprzejma «służąca, ale to był San- 

cho Pansa, podczas kiedy ja jestem z rodu 

Don Kichotow. : 

mostem, 

  

W głębi dziedzińców, po przez kręte ść 7 

ki, znów natykamy się na wzniesiony nad 

poziem morza zameczek rycerski, z wido- 

kiem roztaczającym się na całe miasto i łań- 

cuchy gór, jporosłych puszczą, Rycerska 10 

stannica wojskowej Radiostacji, dalej wi о 

je tajemnicza brama stylowa i wysoka Spot 
kana pasterka, objaśnia, że to lodownia, ale 

co ona wie... To pozostałość po zrujnowanej 

świątyni, na którą też nie było kiedyś p'e- 

nięd Wspinaczką bez liny wznosimy się 

na gliniaste gleby, otaczające fortyfik: 

mury z za których widnieją ciemne syprysy 

cmentarza reformowanego kultu. 

Wydarte jałowej ziemi ciągną się miejs- 

  

    

  

cami skiby równo zoranego gruntu y 

tak i tę resztę, której jest dość dużo w tych 

pustkowiach, oddać w jak formie beśra- 

botnym na ogrody warzy” Dać im de 

czynnych rąk łopaty, motyki wypoży 

nika z pługiem, użyczyć trochę kartofli, tro- 

chę buraków i kapusty... może by zajęli się 

tem, może by wybodowali sobie jarzyn: na 

zimę, może by spędzał czas moralniej niż 

obecnie, kiedy prócz wystawania w komiłe- 

tach i nachodzenia mieszkańców, nic nie ma 

ją do roboty? Wszak w różnyca miast: 

pono urządzono takie ogródki i otrzymno 

dodatni rezultat. Miasto straci wtedy sw 

zerwat pierwotnej natury, ale ubodzy może 
coś zyskają. 

Mój Sancho Pansa zagląda mi przez ra 

mię i woła, że go „włóczyłem* przez rozbło 

cone wertepy. 

   

        

śmiecie, kamienie i poorane 
  

    

Wyrwami dzikie pola urągające ylizacji, 

porządkowi etc... a widok, bracie, a w'dok 

„wskroś natłkoło, to nie? Knox- 
oz z z —. 

CHRONI OD ODMROŻENIA 
natychmiastowo udelikatnia i wybiela 

zniszczone ręce 

KREM PRAŁATÓW — PERFECTION 

w sferze wpływów zwyciężonych Nie 
miec, zostają zlikwidowane w b, krót 
kim czasie, zawdzięczając ogromny!a 
wysiłkom całego narodu łotewskiego- 

W dniu 11 listopada, 1919 r. PrA- 
wie w rocznicę ogłoszenia niezależno 
ści Łotwy — do Rygi wkraczają ŻWY 
cięskie wojska łotewskie. AB 

Obdarty, głodny, a co najważniej 
sza często, niedostatecznie uzbrojony 
żołnierz łotewski, wykazuje wielkie 
męstwo i wytwałość. 

__ W niezmiernie ciężkiej sytuacji Po 
litycznej, zawdzięczając jedynie wyso 
kiej sile moralnej i gorącemu umiło- 
waniu ojczyzny, młoda armja łotewS 
ka zwycięża Niemców i baronerję b?ł 
tycką, kładąc mocne podwaliny Pod 
gmach przyszłego państwa łotewskie 
go. 

  

Ofiara żołnierza łotewskiego, spad 
kobiercy mitycznych bohaterów na* 
rodowych, nie poszła na marne. ÓW- 

szem wydała bogaty plon. Zbudov vala 
mocny organizm państwowy, który э 
własnych siłach, niezależny i niepodle 

gły — stanowi dzisiaj o sobie. 

Wzbogaciła tradycję męstwa woj- 
ska łotewskiego, które poprzez „Wys 
py šmierei“, walki pod Rygą i Dyne- 

burgiem — wespół z Armją polską 
pod dow, gen. Rydza-Śmigłego — pot. 
wierdziło przed światem że Łotwa ma 
zdobyte własnemi siłami prawo do 
niepodległości. 

Dzisiejsza armja łotewska może 
być dumną z tej przeszł i, którą 
przekazała dla niej historja: armja ło 
tewska jest godną tej przeszłości. 

Ryga, w listopadzie 1933 r. 

  

Miż-Miszyn. 
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Nasza ankieta w sprawie estetyki Wilna. 
Piekno w žyciu codziennem. Wywiad zbiorowy. 

    W jednej z kawiarni wileńskich 
(jak zwykle, w tej samej) spotykam 
pp. Hoppena, Jamontta i Kwiatkow - 
skiego. Zniżam ,„„Watermana* do po- 
zycji bojowej i — atakuję. Nie trzeba 
aż tego. Przedstawiciele naszego Świa- 
ta artystycznego chętnie wypowiada- 
ją się w danych sprawach. 

Ubolewam nad rozwielmożnieniem 
szpetoty w naszem życiu codziennem 
Szablon, banał na każdym kroku. Już 
nietylko wnętrza domów, mieszkań 
prywatnych, klatki schodowe, hall'e 

„salony* przepenione są najobrzydliw 
szą tandetą. Na wszystkiem nieustan- 

nie jeszcze ciąży upadek smaku z koń 
€a ub. wieku, dzięki ogólnej ignorau- 
€ji w sprawach artystycznych, Propa- 
gandy, propagandy! Wszędzie jeszcze 
fabryczna brzydota. Ciągle jeszcze no- 
we prądy qdświeżające prostotą, kul 
tem dla oryginalnej artystycznej pra- 

cy, nie mogą dotrzeć do szerszego spo 
łeczeństwa. To, co do lokali prywat- 
nych, z natury rzeczy, dosyć obwaro- 
wanych, ale i z publicznemi dzieje si; 
nielepiej. Ani jednego pięknego, czy 
ciekawszego tylko wnętrza kina, ka- 
wiarni... Z nocnych lokali jeden znaj 
dziemy może, dosyć poprawny. Z re 
stauracyj, jedyna nieco ciekawsza ż, 
pewną może niezupełnie szczęśliwą 
ale starannością i nowoczesnością u 
rządzona, cieszy się sporem powodze- 
niem. Trudno coś powiedzieć o lok 
lach sklepowych, a nawet o ich wy- 
stawach. Z jedynym może wyjątkie n, 
oraz niewątpliwą szkodą dla włas- 
nych interesów, nie umieją one es:e. 

tycznym wyglądem przyciągnąć pul-- 
liczności. A znaczy to bardzo dužo!.., 

— Otóż to! — mówi p. Kwiatkow- 
ski — w Krakowie np., te rzeczy d 
skoale są rozwiązywane, Istniej 4ca 
łam przy Zarządzie Miasta, Komisja 
Artystyczna, składająca się z archi. 
tektów i malarzy, rządzi wszystkiem 
bezapelacyjnie. W ciągu swego, prze 
szło 10-oletniego istnienia, zmieni 
Kraków pod tym względem do ni 
poznania. Posiadając dość silną egze- 
kutywę przez władze miejskie. ва 
żyła oczyścić miasto doskonale. W po 
czątkach miała bardzo dużo pracy. 
Trzeba było wywierać nieraz soli Iną 
presję. $ już doszło do tego że 
każdy właściciel kawiarni, czy kina. 
<zy innego publicznego lokalu zgłasz:: 
śię do Komisji nietylko z projektem 
do zaopinjowania, ale nieraz po pro- 
jekt, a już conajmniej — wskazówki. 
Bardzo są czynni przytem uczniowie 
Krakowskiej „Szkoły Sztuki Stosowa- 
nej” (w rodzaju naszej Szkoły Rze- 
miosł Artystycznych), Ma ona cały sze 
reg najrozmaitszych działów, m. inn; 
uczniowie jej mają pierwszeństwo 
Przy obejmowaniu posad ekspedjen- 
tów, ze specjalnym, nieraz wyłącz- 
nym obowiązkiem urządzania wystaw 
sklepowych, 

Ocszywiście wspomniania Komisja, 
Poza doprowadzeniem do estetyczne- 
go wyglądu, lokali publicznych, oczy 
Ściła miasto ze szpetnych szyldów skle 
Powych, zmieniając je na bardziej do- 
stosowane de charakteru ulicy. dysk 
kretniejsze, szlachetniejsze. Przy tej 
okazji odsłonięto dużo cennych rzeźb, 
stiuków, profilowań i. p. ozdób na 
zabytkowych domach, zakrytych do. 
tychczas szyldami.' 

— Ach, gdyby tak u nas można 
było ocyścić np. m. in., tę miłą i bar. 
dzo ciekawą bramę przy ul. Niemiec 
kiej z tych tablic i napisów, które ją 
oblepiają... Coprawda powinno to. być 
ambieją właściciela domu. : 

Gdy już zawadziliśmy o Szkołę 
Rzemiosł Artystycznych, czy nie mógł 
by mi Pan powiedzieć coś o wileń 
skiej, jako jej dyrektor. Chodzi nu 
mianowicie o to, że wpływ rzemiosła 
na przeciętny poziom kultury este- 
tycznej społeczeństwa, jest jednak 
Znaczny. Jak Pan wyobraża sobie ro- 
lę swoich uczniów w tem działaniu? 

— Dosyć obszernie. Jest ona coraz 
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większa. Coraz większe zapotrzebowa 

nie jest, mie na przeciętnych rzemieśi- 
ników, ale ludzi o pewnej kulturze 
artystycznej, którą staramy się dać na 
szym uczniom w ciągu 3-letniego kur 
su szkoły. Umieją oni nawet projek- 

ć całe wnętrza, nie potrzebuję 
mówić już o wzorowem malowani:! 
ścian. Dwóch naszych absolwentów 

jest na stanowiskach instruktorów w 

szkołach podobnego typu, podobno na 
wet ku wielkiemu zadowoleniu ich 
władz. 

W formie praktyk przeprowadza- 
ją oni szereg poważnych prac konser 
watorskich. Bezinteresownie odnowiti 
piękną wielką salę dawnego pałacu 
Lwa Sapiehy w murach š-tomichals 
kich, rekonstruując w*niej m, in. daw 
ne dekoracje stiukowe. Pozatem jest 
w toku szereg aktualnych prac, o któ 
rych jeszcze narazie nie nie powiem, 
dopóki nie będą skończone. 

— Słyszałem już, słyszałem coś 
niecoś o odnawianiu okazałej sali 
sklepionej z filarami w gmachu Wy 
działu Sztuk Pięknych... Przechodzę 
jednak do kwestji wyglądu miasta. 

— Trudno mi dodać coś jeszcze d» 
lego co już powiedziane zostało w an 
kiecie panów. Uważałbym za potrzeb 
ne przywrócenie, zwłaszcza na budo 
wlach rokokowych, jak kościół misjo 
narzy, czy św. Katarzyny umiejętnego 
podkreślania ich architektury barwą. 
podobnie, jak to w r. zeszłym zrobio 
no z kościołem ostrobramskim. Kie- 
dyś nawet bazylika była barwna. 
Ciemniejszym tonem zaznaczone były 
nisze, jako tła dla stojących w nich p» 
sągów. To samo uczynione było z de 
koracjami fryzu t. zw. tryglifami etz. 
Pozatem warto przywrócić bardz, 
ciekawą i piękną technikę dekoracyj- 
ną, zwaną z włoska sgraffitto, polega- 
Jącą па wycinaniu w tynku ornamen 
tu o cienkim linijnym, barwionym rv 
sunku, Technika ta nadaje się w 
gólności do zdobienia szerokich płasz 
czyzn frontonów. 

Pozatem cóż? Dużo jest do zrobię 
nia. Każda książka każdy sprzęt co- 
dziennego użytku, każdy plakat powi- 
nien mieć swoją starannie opracowa 
ną formę. Cóż ty na to Jurku? 

P. Jerzy Hoppen ogromnie zaab- 
sorbowany był jakiemś zadaniem › 
geometrji wykreślnej, które aplikowat 
z zapałem p. Jamonttowi. 

— Ja? Owszem, owszem. Przed=- 
wszystkiem dodam o zadrzewien 
Myślę, że niekoniecznie potrzebne są 
te nudne kulki na patykach na na- 

szych ulicach. Możnaby nadać im in- 
ną formę, chociażby cylindryczną. 
bardziej odpowiednią dla architektu- 
ry,ipozwolić im rosnąć w górę. 
WECZTEESATOWYRCH 

          

  

   

      

Gdzieindziej możnaby pozwolić na na 
wet zupełnie swobodny ich rozrost, to 
także ładnie wygląda. 

Tam, gdzie można — oczywiście 
sadzić jak najwięcej, zasłaniać brzyd 
kie budynki, ale odsłaniać piękne. Wy 

z przed św. Anny albo św. Tere- 
sy te brzydkie pnie, zupełnie tam nie- 
potrzebne. Natomiast pomnażać nad 
Wilją zadrzewienie jej brzegów, jak 
najwięcej. Czy może bvć coś piękniej 
szego jak duże, stare drzewo nad wo- 
dą? Dużo tu szkód porobiła pamięt- 
na powódź, dotychczas niewypełnio- 
nych, jak smutne szczerby na ul. Zy4 
muntowskiej, Trochę też wynis i 
budujący przystanie nad Wiiją. 

— Niech zasłonią szkaradną rude- 
rę huty szklanej po drugiej stronie 
Wilji, 

— To by się przydało. Z przykła- 
dów racjonalnego tratkowania zadrze 
wienia przytoczę oczyszczenie dzie- 
dzińca im. Skargi w Uniwersytecie, na 
tomiast pozostawienie pięknych drzew 
na sąsiednim im. Sarbiewskiego. 

— Ja dodam mówi p. Ja- 
montt — niechże jak najprędzej zos 
taną usunięte te szpetne rosyjskie 
„kryleezka“ czyli daszki, albo balko 
ny na słupach, lub bez nich z przed 
pałacu Paca, siedziby 1-ej dywizji i 
przed domami Pimonowa. Zniknęły 
już z całego miasta, tylko tu tkwią je 
szcze niezbyt przyjemne pamiątki, o 
milę woniejąc „russkim duchorą“ a 
oszpecająe ulicę oraz iasatiy domów. 

Wspomniał pan o wyglądzie skle- 
pów. Poza szyldami są ieszcze napisy 
na szybach stałe i prowizoryczne. Ro 
bione są często z urąganiem 'zasado:n 
artystycznego liternictwa. 

— Ча jeszcze wspomnę 6 parkach 
miejskich — dodaje p. Hoppen — du 
žo tam do życzenia, Sporo też śmiec:, 
szare kałuże, niezbyt racjonalne roz- 
planowanie Ścieżek, które ..publi:7- 
ność wydeptuje sobie sama. Nic nie 
pomagają druty kolczaste, tłuczon» 
szkło... To samo skwery, Jedyny ros 
planowany dobrze to skwer przed ra 
tuszem, zgodnie z tendencją ruchu u 
licznego. Natomiast bardzo nieodpo 
wiedni jest pod tym względem skwer 
przed teatrem. 

Jeszcze p. Kwiatkowski dodał o od 
powiednio skomponowanych stud 
niach, drobnych, lecz bardzo ważnych 
ozdobach miasta, upiększających tak 
miasta włoskie. Przydałyby się i u nas 
w mieście, gdzie tyle koni, Tyle jest 
pięknych projektów w pracach Wydz. 
Szt. P. 

Pp. Jamontt i Hoppen znów utonę 
li w swej geometrji wykreślnej. 

S. Z. KI. 

    

  

          

Odkopywanie dolnych kondygnacyj baszty zamkowej 
Przed kilku dniami na górze Zam 

kowej rozpoczęte zostały roboty przy 
odkopywaniu dolnej kondygnacji ba- 
szty zamkowej. Roboty te są prowa. 
dzone z wielką ostrożnością, gdyż 
trwałość fundamentów jest niepewną 
i gwałtowne odkopanie niższych kon- 
dygnacyj zamku może grozić runię- 
ciem baszty. Jednocześnie kierowniet 

wo robót prowadzone przez urząd kon 
serwatorski, odremontowało jedyne o 
kno w baszcie, jakie się do dziś dnia 
zachowało. 

Odkopywanie dolnych kondygna- 
cyj zamku potrwa, jak się dowiaduje 
my, kilka lat. Roboty te wśród wielbi 
cieli zabytków wileńskich wzbudziły 
ogromne zainteresowanie, 

Królewski Zamek w Grodnie siedziką 
Pana Prezydenta Rzplitej. 

Pod protektoratem Pana Prezyden 
ia Rzeczypospolitej Ignacego Moście- 
kiego i Pana Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego oraz pod honorowem 
przewodnietwem p. Marjana Zynd- 
ram-Kościałkowskiego, wojewody bia 
łostockiego, Wojewódzki Komitet Ucz 
czenia Króla Stefana Batorego z sie 
dzibą w Grodnie, w związku z przypa 
dającą w roku bieżącym 400-ną rocz 
nicą urodzin i w roku 1936 350-ą ro 
cznicę zgonu Wielkiego Króla w Grod 

Samobójstwo przodownika policji. 
Wiezoraj o godzinie pierwszej w no: 

mieszkaniu swojem przy ulicy Vuskul i 
12, w jezasie ataku nerwowego popełnił sa- 

* mobójstwo wystrzałem z rewolweru w usta 
lownik policji Franciszek Szczęśniak 

leg 3. Samobójca osierocił żonę i troje 

   dzieci. $ 
Tragicznie zmarły Ś. p. Franciszek 

Szczęśniak uważany był za sumiennego i zdol 
negc pracownika na niwie bezpieczeństwa 
publicznego. te. 

L. Echa krwawego wypadku na ul. Kijowskiej. 
„M swoim czasie donosiliśmy © tem, iž 

uieznany osobnik napadł na, rogu ulicy Słe- 
fańskiej i Kijowskiej na niejakiego Michała 
Karniejewa i ciężko zranił przebijając no- 
żem. 

Sprawca porżnięcia zdołał wówczas zbice 
a Karniejew przewieziony został przez po- 
gotowie ratunkowe do szpitala św. Jakóba, 
gdzie przebywa dotych 

Przygody rybaków 
Onegdaj podczas połowu ryb na jeziorze 

Narocz silny wiatr powywracał kiłka łodzi 
Między innemi wicher wywrócił łódź braci 
Łukasiewiczów, którzy wpadli do wody 
'Wzburzone fale zniosły rybaków na środek 
jeziora. Łukasiewicze mimo, że uważani są 
za najlepszych pływaków, poczęli tracić si- 

  

   

   

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
wykazało, że napadu na Karniejew« dokonał 
niejaki Wacław Szymakowski z ulicy Penar 
skiej, który do dnia wczorajszego skutecznie 
ukrywał się przed policją. 

Depiero wez6raj policja Sledcza wpadła 

na jegc trop i w godzinach wieczornych Szy 
maskewski został ujęty. (e). 

na jeziorze Narocz 
ły i nieehybnieby znaleźli śmierć w nurtach 
jeziora, gdyby silne fale nie zaniosły ich na 
wyspę, gdzie znaleźli schronienie. Łukasie- 
wicze zmoczeni i zziębnięct przebyli na wy- 
pie ckoło 5 godzin, zanim nie uspokoiło się 
wzburzone jezioro i nie przybyła pomoe. 

WILKI. 
Onegdaj na drodze Szepietowszczyzna— 

Wiśniewo wilki rozszarpały konia, należą- 

cego do gospodarza Aleksandra Lusiaka. 
a terenie gminy rzkowskiej wilki udusiły 

w cehiewie krowę, włościanina Choroszacha, 
mieszkańca wsi Zabiele. 

W gminie iwienieckiej ukazały się wiiki, 
które dotkliwie dają się odczuwać mieszkań 
«om wsi. 

  

Z Mołodeczna donoszą, iż w rejonie Ra 
doszkówicz pojawiły się większe ilości wil- 
ków. 

Z Wołożyna sygnalizują, iż na. terenie 
kilku gmin granieznych ukazały się witki 

Również ze Święcian donoszą, iż w nie- 
których gminach zauważono  grasujących 
wilków, które napadają na żywy inwentarz. 

nie, pragnąc przyczynić się do wieko 
pomnego i godnego uwiecznienia pa 
mięci jego bohaterskich i twórczych 
czynów, zamierza dawną siedzibę Kró 
la Stefana Batorego i Sejmów Rzeczy 
pospolitej — Królewski Zamek Stary 
w Grodnie — doprowadzić do należy 
tego wyglądu z przeznaczeniem na sie 
dzibę Pana Prezydenta Rzeczypospol 
tej i jednoczesnem umieszczeniu w 

tym zamku skarbnicy pamiątek krajo 
wych — Muzeum Wojewódzkiego. 
Prace swe zamierza komitet wykonać 
w ciągu trzech lat, czyli do roku 1935 
W roku bieżącym uroczystości odbę- 
dą się w dniach 25 i'26 listopada w 
obecności Pana Prezyednta Rzeczy- 
pospolitej. 

Zniżki dla uczestników uro- 
czystości kr. St. Batorego 

w Grodnie. 
Ministerstwo Komunikacji przyznało zniż 

ki kolejowe uczestnikom uroczystości ku 
re odbędą 

Grodnie w dniach 25 i 26 iistopada — 
Przy przejazdach zbiorowych do Grodna i 
zpowrotem przewidywane są następujące ul- 
gi'od taryfy normalnej: dla grup, ztożonych 
co najmniej z 8 osób — 38 1/3 proc. dla cd 
50 osób — 55 proc, dla 200 osób — 60 proc 
i dla 250 os:b i więcej 66 2/3 proc. W celu 

uzyskania jednej z wymieniony iżek od- 
nośne zrzeszenia, organizujące wyjazd, ро- 
winny nadesłać do właściwej Dyrekcji Kole 
jowej [pisemne zgłoszemia, 

Wkłady oszczędnościowe 
w P. K. 0. w m-cu paździer- 

niku 1933 r. 
W! m-cu październiku wkłady oszezędnoś 

ciowe jak również liczba oszczędzających 
w PKO. wykazują dalszy wzr 

"Wkłady oszczędnościowe wzrosły z kwoty 
449.811.437 zł. do kwoty 450.289.821 zł. łącz- 
nie zaś z wkładami pochodzącymi z wał 

zacji dawnych wkładów markowych do kwo- 
ty 477,070,645 zł. 

Jednocześnie wzrosła i liczba oszczędza 
jących w PKO. w ciągu m-ca października 
PKO. wydała 23.155 nowych książeczek osz- 
czędnościowych, osiągając na dzień 31 listo- 
pada 1933 r. ogólną liczbę 1.089.810 ksią- 
żeczek, ł/tznie zaś z książeczkami pochodzą 
cemi z waloryzacji 1.123.602 książeczek. 
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WILL EB NS Kl 

Przed premjerą 
„Dziadėow“. 

Wśród wielu trudności, z tóremi 
walczą obecnie teatry, na pierwszy 
plan w latach powojennych wysuwa 
się trudność w doborze repertuaru t. 
zw. wielkiego. Jest on obfity, zdawa 
łoby się więc, że jest w czem wybie- 
rać lecz doświadczenie uczy, że spra 
wa nie jest tak prosta, 

Zmienił się zasadniczo stosunek 
szerokich warstw społeczeństwa do ii 
teratury wogóle, a literatury okresu 
przedniepodległościowego w szezegól 
ności, 1 teatr nie może wobec tej zmia 

ny pozostać obojętny. Szczególnie 
czujny na te sprawy Zeromski przed 
8 laty w odpowiedzi na ankietę w 
sprawie repertuaru Teatru Narodowe 
80, napisał, że: „Słowacki Fredro Wy 
spiański — są to genjalni poeci minio 
mego czasu, twórcy wielkiego stempla 
okresu niewoli O takich podstawo 
wych dziełach wielkiego repertuaru 
jak: WESELE, WYZWOLENIE, czy 
PAN JOWIALSKI twierdził Żeromski 
iż: „jest to uczuciowa przeszłość, du- 
chowy czas miniony*, że perypetyj 
tam przedstawionych dzisiaj już nie 
możemy szczerze przeżywać. 

Tę opinję Żeromskiego podziela, 
jak się zdaje, olbrzymia część młode 
go po wojnie dojrzałego pokolenia. 
Starsze zaś pokolenie, które wzrusze- 
nia swoje w obliczu tych utworów 
przeżyło niegdyś, które zna je z wielo- 
krotnego oglądania w dawnych teat 
rach też bodaj nie odczuwa pilnej po- 
trzeby odświeżania sobie zamierzch- 
łych przeżyć, 

W tym stanie rzeczy każde wzno- 
wienie sztuki z wielkiego, przeszłoś - 
ciowego repertuaru jest ze strony te- 
atru jeśli nie zuchwalstwem, to w każ 
dym razie wiełkiem, i kto wie: może 
zbędnem ryzykiem straty czasu, pracy 
i... pieniędzy. I oto jednak w tym sta 
nie rzeczy teatr w Wilmie wznawia 
DZIADY, ostatnio grane tu przed pię 
ciu laty, a więc niedawno. 

Wznawia? Nie wznowieni= 
przedstawienia w jego utartych w cią 
gu lat formach scenicznych. byłoby 
bezeelow gestem dla honoru do. 
mu. „Dziady*, które ujrzymy dzisiaj 
są jako widowisko zgoła niepodobne 
do tych przedstawień arcydzieła Mie 
kiewiczowskiego, jakie oglądaliśmy 
dotąd na scenie wileńskiej. Kształt ses 
niczny „Dziadów jest owocem wiel- 
kiej. twórczej inwencji reżysera, pe- 
siadającego we współczesnym teatrze 
sławę realizatora takich dzieł jak: A- 
chilleis — Wyspiańskiego, Róża -— 
Żeromskiego, Kniaź Patiomkin 
Micińskiego, Pastorałka wielkanocna 
iw. in. Jest nim Leon Schiller. 
' Jego inscenizacja „Dziadów* na- 

cechowana: najgłębszym pietyzmem 
dlą ducha samego utworu i ducha poe 
ty. porwała Lwów, gdzie „Dziady* w 
tem opracowaniu grane były kilka- 
dziesiąt razy. Ukazała ona nowe, led- 
wie przeczuwane dotąd perspektywy 
piękna otwierające sie w tym poema 
cie, 

Możnaby powtórzyć wobec tego 
przedstawienia słowa, które napisał 
Żeromski po ujrzeniu „„,Pastorałek* 
Schillera w Reducie: „Wzruszenie re 

ligijne natchnienie muzyczne i słowo 
'wieszcze splata się tu w jednię z ru- 
chem i gestem, tworząc zadatki sztu- 
ki nowej, jeszcze nieznanej w Šwie- 
cie“, * у ме 

        

  

  

Stan chorób 
na Wileńszczyźnie. 

W dniach od 5-go do 1i-go listopada rb. 
na terenie Wkleńszczyzny zanotowano: 

4 wypadki duru brzusznego (w teza 1 
śmiertelny), 6 wypadków duru plam'stego, 
30 — płonicy, 7 — błonicy, 39 — odry, 5 — 
róży (1 śmiertelny), $ — krztuśca, 14 -— gru 
źlicy (1 śmiertelny), 53 — jaglicy, 1 — za- 
palenia opon mózgowych, 1 — ospy wiełrz- 
nej. Ą 

L SKA 

  

  

lecz trudno Ci wybreć odpowiednią żarów- 

kę. Dowodem właściwie pojętej oszczęd- 

ności będzie, gdy kupisz szlachetną, pełno. 

wartościową i ekonomiczna żarówkę, która. 

zużywając mało prądu. da dużo światło — 

Wybory do Rad Gromadzkich. 
W akcji wyborczej do rad gro: 

madzkich w dniu 16 b. m. na terenie 
województwa wileńskiego brało u- 
dział 48 gromad, stanowiących 154 о- 
kręgi o 886 mandatach, W 147 okrę 
gach nie odbyło się głosowanie z po- 
wodu złożenia jednej tylko listy BB 
WR. Głosowcnie jawne odbyło się w 
4 okręgach, tajne zaś w 3 okręgach; 
w tych 7 okręgach większość manda- 
tów przypadła BBWR, opozycja zas 
uzyskała 10 mandatów. Ogółem zatem 

BBWR uzyskał 876 mandatów, z cze- 

go w powiecie brasławskim przypadło 
212 mandatów, dziśnieńskim — 69, 
mołodcezańskim — 290, eszmiańskim 
— 64 postawskim > 110, šwiecian- 
skim — 68, wilejskim — 72. : 

Przeciętna frekwencja wynosiła o 
koło 50 proc. Nadmienić należy, iż w 
dniu 16 bm. akcja wyborcza zakoń- 
czyła się całkowicie w powiecie osz 
miańskim, przyczem wybrano ogółem 
1408 radnych. 

Walka z prostytucją i sute- 
nerstwem. 

Wczoraj do p. Starosty Grodzkiego na 
m. Wiłno wpłynęło podanie mieszkańców ul 
im. Marszaika Piłsudskiego podpisane przez 

138 osób, w którem petenci proszą p. Sta- 
rostę o możliwie szybkie wysiedlenie w try 
bie administracyjnym tnzech domów puh 
nych, mieszczących się w dom 
17-a i 19 na wspomnianej ulic 

Prośbę swoją motywują następui 
Ulica nazwana imieniem Marsza 

sudskiego, nie może być terenem aprawiania 
niecnego iprocederu sutenerskiego; 

Na tym odcinku ulicy gdzie są domy pu 
bliczne znajduje się szkoła: powszechna Nr. 
26 i zakład wychowawczy Sióstr Z; > 

   

  

     
   

   

   Wreszcie,. kategorycznie potęp'aj: 
rancyjny stosunek społeczeństwa do 
nia zysków z mierządu, pełenci wy 
chęć przyjścia z czynną pomocą prowadzo 
nej przez Starostę akcji zwalczania prosty- 
tucji a pnzedewszystkiem sutenerstwa : dlate 
go deklarują rozpoczęcie akcji w p:smacn 
wileńskich z ostrzeżeniem, że nadal bedą 
podawane do publicznej wiadomości drogą 
prasy nazwiska właścicieli domów, którzy 
wydzierżawiając lokale sutenerom tem Sa- 
mem niewątpliwie biorą udział w tym pro- 
cederze. 

Pozatem petenci załączyli listę składek 
ma Fundusz walki z prostytucją i sulenerst- 
wem — zaś zebrane 25 zł, doręzzano p. 
Staroście razem z podaniem. 

    

    

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
pamiętnik nauczycielki) 

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

CENA Zł. 3.50. 

  

Podziękowanie. 
Komitet Obywatelski Obchodu 15-ej rocz- 

nicy Niepodległości wyraża tą drogą najser- 
deczniejsze podziękowanie za zupełnie bez 
interesowny udział w uroczystościach dnia 11 
listopada: 1) Dyrekcji, Zespołowi Artystycz 
nemu oraz personelowi techniczneni Teatru 
Miejskiego na Pohulance za urzą lzenie 3-ch 
bezpłatnych przedstawień dla bezzobotnych 
2) WPP.: M. Szpakiewiczowi, T. Łopalewskie 

Kridlowi, K. Święcickiej, Hleb 
iejj  Tatarkiewiczowi i chórowi 
pod batutą prof. Kalinowskiego za 

udział w uroczystym wieczorze  literae 
artystycznym; 3) Dyrekcji i personelow 
tystycznemy Teatru „Rozmaiłości* za urzą 

dzenie bezpłatnego przedstawienia dla bezr>- 
botnych; 4) Dyrekcjoni wszystkich kin wi- 
leńskich za bezpłatne seanse kinowe dla żot- 
nierzy garnizonu wileńskiego; 5) orkieswei 
szkolnym i wojskowym, które grały w czasie 
wspomnianych :przedslawień (5 pp. leg., Gim 
nazjum Zygmunta Augusta i Lelewela oraz 
Szkoły Handlowej im. Staszica 6) tym wszy 
stkim, którzy brali udział w pracach Kemi 
tetu Obywatelskiego. 

Przewodniczący Dr. W. Maleszewski. 
Sekretarz E. Jutkiewiez. 

   

   
    

   

    

  

    

  

KURJER SPORTOWY 
DZIŚ POCZĄTEK TURNIEJU GIER. 

'Dziś w sali Ośrodka W. F. rozpoczyna się 
o godz, 17 turniej piłki koszykowej. Dalszy 
ciąg turnieju w niedzielę o godz. 10 raav. 

Biorąc pod uwagę, że sportowcy nasi ma- 
ją jechać na Łotwę i że skład nie został je- 
szcze ustalony, turniej ten powinien cieszyć 
się powodzeniem, a ponadto o ipowodzenia 
turnieju mówi rekordowa ilość zgłoszeń, Oz 
nisko samo zgłosiło 7 drużyn. 

PUŁK, T. SHEYBAL WYJEŻDŻA. 
W. końcu listopada wyjeżdża z Wilna do 

Warszawy prezes klubu sportowego Ogniska 
KPW. pik. T. Sheybal. 

L i L 4 

Matuzal turecki. 

   
Słynny matuzał turecki Zaro Agha ob- 

chodzi 160-tą rozcznicę urodzin. Oto ostat- 
nie zdjęcie sędziwego solenizanta. 

Osoba nowego prezesa klubu jest jeszcze 
bliżej nie znana, ale według wszelkich praw- 
dopodobieństw sportowcy prosić będą na 
prezesa p. mjr. Naimskiego, który znany 
jest ze swej pracy organizacyjnej na tecenie 
wychowania fizycznego. 

U MOTO- I CYKLISTÓW. 

W nadchodzącą sobotę, 18 listopada rb. 
odbędze się w lokału Wil, Tow. Cykl. i Me- 
tocykHstów, Zygmuntowska Nr. 4 dancing 
sekcji Motocyklowej dla członków i wpre- 
wadzonych gości. Początek o godziuu: 21. 
Bufet własny. Wstęp łącznie z szatnią 1 zł. 

W NIEDZIELĘ MECZ BOKSERSKI. 

Wł niedzielę o godz. 18 w sali »dka 
W. F. odbędzie się mecz bokserski między 
WKS. a ŻAKS. 

Ogółem odbędzie się sześć waiik. W mu- 
szej Atlas (ŻAKS.) spotka się z „Tanlier" 
(WKS.); w koguciej Sandler (ŻAKS.) - 
(WIKS.); piórkowa Szczypiorek (ŻAKS.) 
Pol (WIKS.); lekka Kłoces (ŻAKS.) — Е 
powski (WKS.); półśrednia  Łardowsk: 
(ŻAKS.) — Houwalt (WIKS.1; średa.a Jur- 
giel (ŻAKS.) — 

Poszczególne walki zapowiadają się dość 
interesująco. Wstęp "na salę 150 i 0 gr. 

ZAKOŃCZENIE KURSU PIĘŚCIARS 
KIEGO W OŚRODKU W. F. 

Dziś o godz. 10 w lokału Okręgowego 
Osrodka W. F. odbędzie się pokazowa leke;a 
bokserska, oraz kilka walk. Pokaz ten i wal 

ki odbędą się w racji zakończenia dwutygod 
niowego kursu bokserskiego, prowadzonego? 
przez kpt. Z. Ostrowskiego i plut. A. Sadcw- 
skiego. 

SEKCJA ŁYŻWIARSKO-HOKEJOWA 
A. Z. S. 

zawiadamia, iż dnia 20 listopada b. r. (po 
niedziałek) odbędzie się zebranie wszystkich 
członków i sympatyków w lokalu A. Z. S. 
ul. Św. Jańska 10. 

  

      

    
   

         

   

  

KINA I FILMY. 

NOWY I NAJLEPSZY FILM BORZAGE,A 

(„Pożegnanie z bronią* — „Pan*). 

  

    

  

Wśród paru reżyserów w Holly 
jących na poziomie kultury europe, 
wątpliwie najpierwszy jest Frank Borzage. 
Wysunąt się kieti 6dmem niebem*, póź 
niej dał parę filmów conajmniej popraw- 
nych, teraz zabłysnął wreszcie dziełem, tat 
subtelnem i skończonem, że nie wyśtate 

na tym filmie, aby go odpow 

enić. Na tle ogólnej wulgarności i wy 
nie handlowego nastawienia amerykań- 
produkcji filmowej, „Pożegnanie z bro 

nią“ tem mocniej, szlachetniej, występuje 
w swojem „wspaniałem odosobnieniu wedle 
popularnego także i u nas, angielskiego tez 
minu. 

Temat — wojenny. Potraktowany jednax 
zupełnie oryginalnie. Nie jest to zresztą zbyt 
trudne, wojna przecież ma tyle stron! Pomt 
mo to, dotychczas wojenny film 
nudnem bębnieniem, błyskaniem, d 
tu i ówdzie poprzeplatanem trupami i arma 
tami. Wyjątek oczywiście stanowi „Na za- 
chodzie bez zmian** — według Remarque'a, 
to był najlepszy film batalistyczny. 

, „Pożegnanie z bronią* dzieje się w szbi- 
talu. „Romans* porucznika z „siostrzyczką'* 
pielęgniarką. Cóż zwyklejszego i prostszego? 
Wszyscy to znamy... Przecież, skomporewa 
ne tu z iem bogactwem sytuacyj, z lakiż 

mi, jak mówi Irzykowski „etiudami* tła, op- 
rawy połączeń, zestawień, że nie przyciu-dz! 
nam na myśl, ani na chwlię, żaden z podob 
nych tematów, chociaż ich było tak dużo! 

Wspaniałe jest wykonanie aktorskie. — 
Wszystko się dzieje z niepokalaną, pełną po 
ezji prostotą. Żadnego udawania, żadnego 
zgrywania+się. Fenomenalny jest Gary Co- 
oper. Powinien režyserowi Borzage šlubowac 
dozgonną wdzięczność ża tę kreację. Nigdy 
jeszcze nie był taki. Jego partnerka Helena 
Hayes, chociaż bardzo wdzięczna, jednakże 
ginie przy nim. 

Dobre są tek.ty djalogów i bardzo ład- 
nie przetłumaczone w napisach. Jest pewien 
zwrot („Dziękuję. Ślicznieś to powiedział'*...) 
zupełnie jak z Żeromskiego. Wogóle djal 
są dobrze zestawione. Tyłe ile trzeba. Nic 
gadaniny, głupiej, pustej, przeraźliwie ba- 
nalnej, której tak pełno w filmach amerykań 
skich. Dźwiękowość wogóle, jest wyzyskana 
właściwie, główny nacisk położono na stu» 
nę wizualną i postarano się zrobić ją wedi: 
najlepszej miary. 

Bardzo dobre jest i to, że rzecz się dzieje 
na froncie włoskim. Już nam obrzydły te 
twarde, okirągłe czapki amerykańskie czy an- 
gielskie. Gary Cooperowi bardzo do twarzy 
w fantazyjnem dosyć, włoskiem kepi.., 

Osobno należałoby powiedzieć o nastroj4, 
atmosferze całego dramatu, całej opowieści 
— chciałoby się jeszcze powiedzieć. Jest wy 
dobyty doskonale, subtelnie i z wielką pro 
stotą zarazem. Wojna aż dyszy w tym przy 
frontowem. (jednak niebezpośrednio) mieś- 
cie, w tym świetnym pałacu zmienionym le 
raz w Szjpital. (sk.) 

RIOTRON 
najtańsze lampy/ 

|radjowe na świecie / 

RADJO. 
WILNO. . 

SOBOTA, dnia 18 listopada 1933 r. 

7,00 — 765: Czas. Gimnastyka. Muzyka. 
Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka gosp. 
dom. 11,30: Przegląd prasy. Wiad. o ekspor 
cie, Kom. Op. Społ. 11,50: Muzyka z płyt. 
11,57: Czas. Muzyka. Dziennik poł. Kom. 
meteor. Muzyka. 15,25: Program dzienny. 
15,30: Giełda rolnicza, 15,40: Chwilka strze 
lecka. 15,50: Muzyka żydowska (płyty:. 

Audycja dla chorych. 16,40: Francuski 
Rozmait. 17,00: Tygodnik litewski. --- 

17,15, Koncert organowy. 17,50: Przegląd pra 
sy rolniczej i zagr. 18,00: „Drogi gospodar 
czej pracy w Połsce* — odczyt, 18,20: K=n 
cert dla młodzieży (płyty). 18,55: Sylwety 
Akad Liter. IX — „prof. Tadeusz Zielijsti“. 
19,10: Kwadrans akademicki, 19,20: Koncert 
muzyki łotewskiej. 20,50: Sport. 20,57: Dzieu 
nik wieczorny. 21,05. Skrzynka techniczna. 
21,20: Koncert chepinowski, 22,00: „Sasbiew 

iczyt wygł. Wł Arcimo 
ka. 23,00: Kom me- 

    

    

      

   

   

  

     

  

  

  

    

   

        

wiez. 22,15: Muzyka lek 
teor. 28,05: Muzyka taneczna . 

Z pogranicza. 
ŚMIAŁE PRZEDZIĘWZIĘCIE 15-LETNIEGO 

CHŁOPCA. 

Z Dzisny donoszą, iż na rzece Dźwinie 
koło osady Hryhorowicze zatrzymano małą 
łódź, w której znajdował się 15-letni obywa- 
tel sowiecki — Grzegorz Jesiełow, pochodzą- 
cy z ckręgu połockiego. Jesiełow łodzią zą- 
mierzał dostać się na teren łotewski, a na- 

stępnie do Rygi, skąd planował podróż do 
Mitawy, gdzie , rzekomo posiada wuja. 
Chłopca skierowano do dyspozycji: odnoś- 
nych władz. к 

-Ofiara. 
Mieszkańcy domów Nr. 15, 19, 24, 26 i 28 

przy ul. im. Marszałka Piłsudskiego sklada- 
ją do Redakcji „Kurjera Wieńskiego** na cele 
Towarzystwa Eugenicznego w Wiłnie 25 zł.



4 
  

KRONIKA 
  E [i K Odena P. 

Labe uo Bb 4 

18 
Listopad | W s:kó- słońce — g. 7x 00 

iu“ akos — + Зе 43 

zpostrzeżznia Zakładu Meicereisgji 4.5.8. 

w Wilnie z dnia 17 XI — 1833 roku 

Ciśnienie 768 
'Temper. — 3 
Temp. najw. + 1 
Temp. najn. — 6 
Opad — 
Wiatr półn.-zach. 
'Tend. barom. — wzrost. 
Uwagi: chmurno. 

DYŻURY APTEK. 

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

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

Oraz Jundziłła — róg Mickiewicza i 5 
Maja, Monkowicza — Piłsudskiego, Narbutta 
— $0 Jańska, b. Szyrwindta — Niemiecka 

MIEJSKA 

— Wydział Elektryczny Zarządu m. Wi! 
na powiadamia wszystkich swoich abonea 
tów, że w dn. 18 bm. br. od godz. 6 ra- 
no do godz. 14-ej — będzie przerwany prąd 
z powodu robót na sieci w  nieruchomoś- 
«ciach położonych przy ul. Wiłeńskiej od Mic 
kiewicza do Ludwisarskiej pod Nr. nieparzy 
stemi i od Miekiewicza do Żeligowskiego 
pod Nr. parzystemi. Nadto będzie przerwasv 
prąd: 1) po ul. Ludwisarskiej — od Wiłleń- 
skiej do Tatarskiej, 2) po ul. Dobroczynuej, 
3) po ul. Poznańskiej, 4). M. Pohulanca — 
od Zawalnej do Góry Boufałowej, oraz 5i 
Aleja Róż. 

— Skwer na placu św. Piotra i Pawła. — 
Dowiadujemy się że zarząd miasta oprac» 
wał szczegółowy plan regulacji placu św 
Piotra i Pawła. Na placu tym już w. 
wiosną roku pnzyszłego urządzony z 

skwer. — Mieszczący się obecnie na tym 
placu rynek zostanie przeniesiony. 

— Zapomniane uliee. Ostatnie roztopy 
dały się mocno we znaki mieszkańcom ui. 
Szeszkinie oraz okolicznym. Potoki spływa 

jącej z pagórków wody: zalały formalnie 
ulice, czyniąc je trudnemi do przebyc:a. — 
Historja taka powtarza się rok rocznie w 
okresie roztopów wiosną i jesienią. 

W związku z powyższem do zarządu mia 
sta wpłynęła petycja wszystkich okolicznych 
mieszkańców. Petycja ta widocznie posknt 
Kkowała, gdyż onegdaj specjalna koraisja lech 
niczna z kierownikiem wydziału drogowego 
inż. Wątorskim na czele dokonała na miej 
seu szczegółowej lustracji, w wyniau której, 
magistrat zamierza uregulować tę dzielnicę 
najprawdopodobniej przez wybudowanie sp» 
cjalnych spustów. 

      

    
  

    

SPRAWY AKADEMICKIE 
— S.K. M. A. „Odrodzenie komunikuje 

że dnia 19 listopada br. o godz. 10,30 w loka 
łu Koła Prawników (Zamkowa 11) odbędzie 
się zebranie dyskusyjne z referatem prof 
Ks. Hlebowicza p. „Młody ruch wobec 
problemu dobra i zła*. 

Wstęp wołny. Goście mile widziani 

— Koło Połonistów USB. W niedzielę du. 
19 listopada o godz. 11 w lokalu Seminar 
jum Polonistycznego odbędzie się zebranie 
Sekcji Badań Literackich, 

— Zw. Akademików woj. nowogródzkiego 
ib. 2. mińskiej komunikuje, iż w dniu 13 
bm. o godz. 18 w Sali 1 Gmachu Głównego 
odbędzie się Włalne Zebranie. 

Obecność członków konieczna. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 

— Stowarzyszenie Buchalterów m. 
Wilna. W sobotę 18-go listopada b. r. 
o godz. 7 wiecz. odbędzie się w lokalu 
Stowarzyszenia Buchalterów (ul. Za- 
walna 4) odczyt docenta USB. d-ra 
Michała Króla n. t. „Polityka banko- 

    

wa i kredyłowa*. Wstęp dla członków 
wolny, 

— Zarząd Związku Zawodowego Praeow 
ników Inżynieryjnych w Wilnie podaje do 
wiadomości członków, iż [po letnim sezonie 
rozpoczął normalne urzędowanie z dniem 15 
bm. w lokalu własnym przy ulicy Wieżkiej 
34—6. 

— Zwigazek Legjenisiek Polskich wzywa 
wszyskie swoje członkinie i b. Legjoniski 
do Związku niezapisane do zgłaszania się w 
kancelarji Związku przy uł. Želigowskiego 
4 w sprawie odznaczeń. 

Zgłoszenia są przyjmowane * codziennie 
w dniach od piąku 17 listopada do piątku 
24 istopada włącznie, w godzinach od 18 la 
19-tej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— „Port w Drui* będzie tematem dzisiej 

szego arcydziekawego referatu p. prof, M 
Limanowskiego na „Czarnej Kawie“ w Kla- 
bie Spolecznym, w sali Sekretarjatu Wojėw 
BBWR. przy ul. Św. Anny. 

— Rada Wileńskich Zrzeszeń Arżystycz- 
nych (ul. Ostrobramska 9 m. 4). Dziś o g. 
18 dr. Tadeusz Szeligowski będzie mówił o 
muzyce oratoryjnej i oratorjum šwieckiein 
Bilety w cenia 50 gr. i 30 gr. dla uczni, gia 
pami 10 osób po 15 gr. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. po 
daje do wiadomości, iż Zebranie Inforiaacyj 
ne członków Koła odbędzie się w niedzicię 
dnia 19 listopada rb., w łokalu Związkowym 
przy ul. Miekiewicza 22-a m. 4. Początek » 
godz. -11-ej. Ė 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Organizacje Młodzieży Pracującej. Obec 

nie poza Ogniskami, które istnieją na terenie 
m. Wilna zostały powołane do życia Ogniska 
OMP. w powiatach: postawskim, oszmiań- 
skim, mołodeczańskim, brasławskim, dziś- 

nieńskim. Ostatnio dnia 14 listopada be od- 
było się zebranie Organizacji Młodzieży Pza- 
cującej w Święcianach Wileńskich, oraz Ww 
dniu 15 listopada br. w Nowo-Święcian*ch. 

iNa powyższe zebranie przybyli z Wilaa 
inspektor Wojewódzki OMP. p. Kazimierz 
Młynarczyk i kierownik Ogniska OMP. w Wii 
nie p. Piotr Giedrys, którzy wygłosili refe- 
raty ideologiczne i zapoznawcze z pracą 
ОМВ 

Młodzież z terenu pow. Święciańskiego 
przystępując do pracy w OMP. wniosła z sobą 
sumę doświadczeń i wyrobienia obywatelskie 
go zdobytą w Zrzesz. Młodz. Rzem. i Pazem. 

tak, można rokowa sietną przyszłość 
nowopowstałym placówkom OMP-u. 

W. dniu 17 bm. o godz. 19 w lokalu Og- 
niska OMP. im. Józefa Piłsudskiego przy vl. 
Zarzecznej Nr. 42 p. dyr. inż. J. Glatman 
wygłosi odczyt p. L. „Obrona przeciwzyazowa'* 

Zarząd Ogniska zaprasza członków * sympa 
tyków na powyższy odczyt. 

        

      

    

RÓŻNE 
— III. Wystawa Fotografiki pod protek- 

torziem J. W. Pana Wcjewody Wileńskiege. 
Otwarcie wystawy, obejmującej ok. 300 обта 
zów najwybitniejszych fotografików  calej 
Polski, nastąpi dnia 19 listopada rb. э - о4. 
12 w Pałacu reprezentacyjnym (Uniwensytec 
ka 8, gmach Muzeum, wejście przez główną 
bramę na lewo). Zwiedzanie wystawy w dniu 

otwarcia od godz. 1-ej, w pozostałe niede'e- 
le od godz, 12 do godz. 8 wieczór, a w dnie 
powszednie od godz. 4 do godz. 7 m. 30 w. 

— Uczmy się ratować siebie. Każdy musi 
umieć zachować się na wypadek atakn ga- 
zowego. 

Każdy musi wiedzieć jak ratowac siebie 
i swoich bliskich. 

Każdy musi sobie uprzytomnić, że wojna 
przyszłości nie zna frontu, że każdy obywa- 
tel, w mundurze, czy w cywilnem ub 
mężczyzna czy kobieta, dorosły czy d 

jednakowo są zagrożeni. 
Uczmy się jak należy wniknąś niebezpie: 

czeństwa. 
Zapisujmy się na kursy ratownic'wa prze 

ciwgazowego, organizowane przez Czerwony 
Krzyż. Kurs obejmuje 6 godzin wysłaudowyci 
Zapisy przyjmuje i informacyj udzicla biu- 
ro Czerwonego Krzyża przy ul. Tatarskiej 
5 w godz. od 9 do 14. 

Wykładać będą p. prof. USB. Sergjusz 
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Siengalewicz: p. mjr. Kamiński i dr med 
Rosset — adjunkt I Kliniki Caor. Wew. 
USB. 

— Wileński Woj. Pracownicy  Komytef 
Pożyczki Narodowej podaje do ogólnej wia- 
demości, iż termin rozlosowania 20 obrazów,      

   

zaofiarowanych przez Wil. Towarzystwo Ar- 
tystów Niezależnych Sztuk Plastycznych, na 
Pożyczkę Narodow naczony na dzień     

    

  

19 bm. (Sala BBW? Anny 2), ze wzglę 
dów technicznych został przesunięty na 
dzień 3 grudnia 1933 r. jako ostateczny. 

TEATR I MUZYKA 
— 'Teatr Muzyczny „Łutnia*. „Czar Wał- 

ea*. Dziś wraca na repertuar jedna z najpo 
pularniejszych operetek Oskara Straussa — 
„Czar Walca*. — ceny zniżone. 

— Dzisiejsza popołudniówka dla dzieci. 
„O sierotce Dorotce'* bajkę fantastyczaą W. 
Staniszewskiej, wysnułą z praw dziwnego 
natchnienia i umiłowania duszy dziedka, dziś 
Teatr „Lutnia* przedstawi przed oczami mło 
docianych widzów. Udział biorą: Dunin -— 
Rychłowiska i Wiyrwicz — Wiichrowski na 
czele, zespół dziecięcy, oraz balet Sawiuy — 

Dolskiej 
— Teatr Miejski Pohulanka, „Dziady — 

Premjera. Dziś, w sobotę dnia 18 bm. o godz. 
8 w. w Teatrze na Pohulance odbędzie się 

urocza premjera „DZIADÓW* w insceniz 
ji Leona Schillera, w dekoracjach Andr 
Pronaszki. z muzyką dobraną z dzieł Mozar 
ta, Beeltlhovena, Chopina, Perdolesiego, Mo- 

niuszki, Paderewskiego, oraz z motywów lu 
dowych. W wykonaniu arcydzieła M'ek'ewi 
czowskiego bierze udział cały zespół Tea 
Miejskiego, zwiększone zespoły chórów i sta 
tystów. 

— Teatr Objazdowy — gra doskonaią ka 
medję St. Kiedrzyńskiegn „Piorun z Jasne 

go Nieba” — @ 18 bm. w Nowogródku, 
Jutro an. 19 bm. w Nieświeżu. 

— Chór Resyjski w Sali Konserważorjunt. 
Dziś 18 i jutro 19 bm. występy Chóru Ro- 
syjskiego pod dyrekcją Fugenjusza Kryło- 
wa, przy udziale znakomitego tenora-solisty 
Opery Rosyjskiej w Pary W; programie 
pieśni syberyjskich włóczęgów, Wołgi, Baj 
kala, Donu, piosenki ludowe, charakterysty- | 
czne, nastrojowe, humorystyczne i romanse 
cygańskie. 

Bilety do nabycia w kasie konserwator- 
jum bez przerwy. * 

— Kino — Teatr Rozmaitości. Dziś w so 
botę dnia 18 bm. (pocz. seansów o godz. 4) 

doskonały film „Królewski Kochanek Na 
scenie arcywesoła aktówka „Chrapanie na 
Rozkaz. A 

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

. Nowy York czek 
7 York kabel 5,40 — 

4,95 — 34,77. 

     

    

  

          

   

  

   
    

      

Berlin w. obrotach pryw. 21: 
DOLAR w obr. pryw. 5,40. 
RUBEL 4,71 — 4,73. 

Giełda zbożowo - towarowa 
I Iniarska w Wilnie. 

z dn. 17 bm. 1933 r. za 100 kg. parytet Wilno, 

Ceny tranzakcyjne: Żyto. II stand, 15,10. 
Jęczmień na kaszę zbier. 15,76. Owies zade 
szczony 13 — 13,25. Mąka pszenna 4/0 A 
luks. 38,12 i pół, Mąka żytnia 55 proc. 25,50, 
65 proc. 21,50, sitkowa 17, razowa 18, -— 
Gryka zbierana 19,50. Ziemniaki jadalne 6 
Siemię lniane 90 proc. 36,40 — 36,55 

Ceny orjentacyjne: Żyto I stand. 15,75 — 
16. Pszenica zbier. 20 — 20,50, Owies stand, 
14,80 — 15,20. Mąka pszenna 4/0 A luke. 

34,25 — 38,25, Žytnia razowa szatrow. 18.50 
— 19. Otręby żytnie 10,50, pszenne cienxia 
10 — 10,50, jęczmienne 9. 

Pozostałe artykuły — bez zmian. 

Ceny nabiału i jaj w Wilnie. 
w dniu 17. 11. 1933 r. 

„Masło za kig.: 
Wyborowe hurt. 3,60 zł, detal 4,00 zł. 

Stołowe hurt. 3,40 zł., detal 3,80 zł. Solone 
hurt. 3,00 zł., detal 3,30 zł. 

Sery za kg.: 
Nowogrėdaki hurt 2,10 zł., detal 2,40 zł. 

litewski hart 1,60 zł., detal 1,80 zł., lechicki 
hurt 1,80 zł., detal 2,10 zł. 

Jaja. 
„Za Ikopę (60 szt.) Nr. 1 — 7,20 zł., za ko- 

pę Nr. 2 — 6,60 zł., za kopę Nr. 3 — 6,00 zł. 
Za 1 szt. Nr. 1 — 13 groszy, za 1 szt. Nr. 2 
12 gr., za 1 szt. Nr. 3 11 groszy. 

  

  

  

  

  

Aby umożliwić wszystkim 
obejrz.nie rewelacyjnego filmu 

WĘLENSKI 

MĄDRZY LUDZIE 
NIE STARZEJĄ SIĘ 

  

  

Mężczyzna czy kobieta — nikt nie chciałby wyglądać w 35-tym 
roku życia jak gdyby już liczył 40 lub 45 lat. 
nadmiernie tłuste włosy wygląda się odstraszająco i staro. 

Zdrowy włoS rośnie dziennie około pół mm. Każdy dorosły czło- 
wiek ma na głowie 75—100.000 włosów. Zestawione kawałki włosów, któ- 
re wyrosły w jednym jedynym dniu, wydałoby włos o długości około 40-tu 
metrów, z czego wynika, jaką pracę muszą wykonać korzenie i podgłębie 
włosów co dzień i co godzinę 

wł 
dzającemi, których nie powinno się lekceważyć. 

  

   Przez wątłe, wyblakłe lub 

stoją 
i artystycznym. 
uznanie. Stale nowości na plytach „Odeon“ 
z dziedziny muzyki lekkiej i poważnej do na- 

bycia w największym wyborze w firmie 

„UNIWERSAL“ — Wielka 9 

1 A AN pge 

KONCRSIONO WANY BLEKTROMONTER Ž 

STANISŁAW PIÓREWICZ 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

1) J M A M 

Nr. 310 (2851) 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewira 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. M. Pohu- 
lanka 13, na zasadzie art. 1030 U.P. C. 
w dniu 24 listopada 1933 r. odbędzie się w drugim 
terminie licytacja majątku ruchomego, należącego dė“ 
Adama Sulżyckiego przy ulicy Betlejemskiej Nr. 34 
w Wilnie, składającego 
przeznaczonego na rozbiórkę. oszacowanego na sumę 
800 zł. na zaspokojenie pretensji Komunalnej Kasy 
Oszczędn. m. Wilna w sumie 800 zł. z %% i koszt. 

216/V1 

obwieszeza, iż 

się z domu drewnianego, 

Komonsik Sądowy W. Leśniewski. 

PŁYTY GRAMOFONOWE 

„a 5 E o R Ę 
na najwyższym poziomie technicznym 

Dzięki temu zdobyły ogólne 

Wielki wybór patefonów. 

UL. OFIARNA Ne 4, m. 9. 

według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

JJ 
U
M
 

Najmniejsza przeszkoda w czynności korzeni włosów zniża sił Boktór 
porostu. Dla utrzymania pięknych włosów aż do starości potrzebna eat K ŁUKIEWICZ Akuszerka 

ciwa pielęgnacja. Łupież oraz swędzenie głowy są sygnałami uprze- > 
Przez zaniedbywanie po- Choroby skórne, wene- dili į NETÓW Г 

dobnych „wsd piękności* następuje niechybnie wypadanie włosów, z czego ryczne i moczopłciowe i 
powstaje po miesiącach i latach łysina. 

Neo -Silvikrin uwzględnia powyższe przyczyny wypadania 
WłOSÓW, usuwa łupież jak również dokuczliwe swędzenie głowy i dostar- 
cza nowy pokarm osłabionym i wygłodniałym korzeniom włosów. Jak Nec- 
Silvikrin dopomógł tysiącom, tak dopomoże każdemu. 

Chętnie służymy bezpłatną informacją co do leczeni 
zdrowych i chorych włosów. 

Prosimy nie zwlekać i wypełnić jeszcze dziś kupon gratisowy. 

i pielęgnacji 

  

BEZPŁATNY KUPON 
przesłać w kopercie zaopatrzonej znaczkiem do Silvikrin — Gdańsk 590 

Proszę o bezpłatne przesłanie: 

1. Próbki Neo-Slivikrin-Shampoon'u 
2. Książeczki „Wypadanie i regeneracja włosów” 

3. Uznania o skuteczności preparatów Nes-Silvikrin'u 

Imię i nazwisko: 
  

ulica i l. domu: 

  

poczta: 
  

  

WYK 
57 listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego 
miasta Wilna, wylosowanych w dniu 15 listopada 

1933 roku (10 losowanie). 
5% listy zastawne konwersyjne serji „K” z 8 kuponami: po złotych 25.— 

Nz. Nr. 107, 191, 671, 708, 887, 1155, 1146, 1157, 1167, 1194, 1195, 1202, 1223, 
1232, 1366, 1748, 1772, 1803, 1806, 1814 i 1923; po złotych 50.— Nr. Nr. 123, 133, 
141, 174, 281, 549, 601, 611, 798, 1141, 1377, 1515, 1618, 1619, 1827, 1830, 1853 
i 1855; po złotych 250.— Nr. Nr. 205, 261, 263, 778, 1104, 1336, 1434, 1501, 1761, 
1781, 2167, 2169 i 2307. 

5 _ listy zastawne emisji przedwojennej w rublach, zwaloryzowane po rubli 
100.— (Z4. 77.50) Nr. Nr. 191, 367, 629, 719, 796, 832, 842, 971, 1122, 1198, 1418, 
1508, 1648, 1870, 1942, 2203, 2204, 2622, 2850 i 3300; po rvbli 500— (Zł. 387.50) 
Nr, Nr. 231, 261, 564, 861, 1120, 1159, 1270, 1730. 1731, 1879. 1912, 2272, 2286 
i 2292; po rubli 1000.— (Zł, 775.—) Nr. Nr. 12, 183, 411, 552, 573, 673, 708, 830, 
872, 1036, 1403, 2242, 2266, 2641, 2929, 3067, 3257, 3380, 3477 i 3516. 

Wypłatą za powyższe listy ich nominalnej wartości uskuteczniona będzie, 
poczynając od dnia 2 stycznia 1934 roku, przez Kasę Towarzystwa w Wilnie, ul. 
Jagiellońska Nr. 14. 

  

AZ ва   
Mickiewicza 24 

Przyjmuje od 5—7 w. 

Dr. J. Bernszteit 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—] i 4—£ 
ZWZ, 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 3—1 i 4—8 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, 
lewo Gedeminowsk: 
ul. Grodzks 27. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

łamie gabinet kosmetyex 
ay, usuwa zmarszczki, bre 
dawki. kurz 

        

  

В. nanczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed: 
miotów.Specjalność mate 
matyka, fizyką, jęz. pol 
ski. Łaskawe zgłoszenia de 
administracji „Kur. Wil. 
pod b. nauczycieł. 

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

W. Z.P. Nr. 69. 

Mieszkanie 
3-pokojowe 

ze wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
Piłsudskiego 34/29, m. | 
Tamże udziela się lekcyj 

języka japońskiego. 
— 7 

WYDAJE SIĘ 

1—2 pokoje 
z łazienką i wygod. można 
z utrzymaniem i korepe- 
tycjami w zakresie B kį. 
gimn. W. Pohulanka 

d. 23, m. 14. 

MIESZKANIE. 
2 izbowe z elekiryczno- 
ścią do wynajęcia. Stara. 

33 i Trakt Batorego 5. 

mmiiimim 
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ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileńskiego" 

į UŁ. BISKUPIA 4 
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WKRÓTCE HELIOS rozentuzjazmuje całe Wilno! 
WKRÓTCE HELIOS 
WKRÓTCE HELIOS 

w spólnym po- 
chodzie miłości 
i zdrady w kapi- 

arcydziele taln. 

JOAN GRAWFORD i bożyszcze 
kobiet 

Dziś żyjemy 

zaprezentuje największą obecnie kreację ekranujł 
Rokas dwie sławy, uwielbiane przez cały świat, które nigdy dotąd nie ukazały się razem. 

gnista, 

pelna czaru GARY C00PER 
Korona sezonu | 
Korona sezonu I 
Korona sezonu] 
Korona sezonu) 

  

Claudette Colbert- Kolosalne powodzenie! Nei dia 
Krolewski kochanek "<*> «6 

  

PAN 
DŹWIĘKOWE KINO 

„RÓXY” | 
Wiokiewicza 22, tel. 16-28 

ceny biletów 

  

postanowiliśmy z dniem dzisiejszym 

zniżyć: 

wi
ek

a 

Piekło emigrantów na Kubie 
Niedaleko wybrzeży Stanów Zjed- 

noczonych Am. Półn. leży piękna wys 
`ра Kuba. Po wypędzeniu Hiszpanów 
w r. 1898 kraina ta zażywała szczęś- 
cia i dobrobytu. Ludność jej, licząca 
„wówczas 1,5 miljona mieszkańców, 
podniosła się w r. 1932 do 4 miljonów. 
Tam, gdzie ongiś rosły gęste puszcze 
dziewicze, rozciągają się obecnie wspa 
niałe plantacje cukru, zaopatrując li: 
czne narody w ten słodki artykuł spo- 

żywezy. 
Gorący klimat Kuby uniemożliwia 

osiedlanie się ludzi naszej rasy. Tylko 
Hiszpanie, Portugalczycy i murzyni 
afrykańscy — przywykli do skwarów 
tropikalnych — mogą pracować pod 
upalnem niebem tej wyspy. To też w 
okresie, kiedy Stany Zjednoczone ot 
warte były dla imigracji Polacy omija 
li Kubę, kierując się do unji północno 
amerykańskiej. 

Po wojnie sytuacja uległa zasadni 
czej zmianie. Liczni emigranei polscy 
przyjeżdżali na Kubę nie w zamiarze 
osiedlania się 'tam, lecz dlatego, by 
przy lada korzystnej sposobności — 
przekraść się stamtąd do Stanów Zjed 
noczonych. Przekradanie to jednak 
adbywało się z licznemi przeszkodami 
i niejednokrotnie miało t:agiczny fi 
nał.Statki przemycające emigrantów z 
Kuby na ziemię Waszyngtona, były 

  

- _ Wydawnictwo „Kurjer Wżteńst i* S-ka z ogr. odp. 
a 

ścigane przez strażniczą flotę amery 
kańską, Bywały wypadki, że przemyt 
nicy nie mogąc dotrzeć do wybrzeży 
Sianów Zjednoczonych, wysadzali *- 
migranów na bezłudnych wysepkach 
gdzie ci marli z głodu, lub poprostu 
wrzucali ich do morza. 

Dziennikarz hiszpański Lino Nu- 
vas Carlos tak opisuje podobną histox 
ję na łamach pisma „Lur'*: 

OPOWIADANIE HISZPANA. 

Na Kubie było wielu emigrantów, 
którzy przybyli zwłaszcza z Europy 
Środkowej. Oczekując na sposobność 
przeprawienia się do Ameryki, trudni 
li się wszelkiego rodzaju handlem do 
mokrążnym. Sprzedawali krawaty, łu 
sterka i t. p. towary. Wkrótce znani 
byli wszędzie pod nazwą ogólną „ро- 

laeos*, albo „eskimo pies (sroki eski- 
moskie), Niektórym udało się wsiąść 
na okręt. Kapitanowie tych statków 

przemytniczych żądali za przewiezie- 
nie ich do Florydy 300, 400 a nawet 
500 dolarów i otrzymywali tę sumę. 
Ta możliwość była zachętą dla innych 
emigrantów, przebywających na Ku- 
bie. Żaglowce rybackie, na których 
wyjeżdżali, przypominały wieżę Babeł 
Mówiono na nich wszystkiemi języ- 
kami. 

Straż nadbrzeżna otrzymała roz- 

    ŻĘ. 

Balkon od 40 gr. Parter od 75 gr. 
Dziś! Dwugodzinna uczta dla miłośników kina — film o przepięknych melodjach i arcyzabawnych sytuacjach p. t. 

„SEKRETARKA OSOBISTA" 
oraz W rol. gł. Cudowne melodje. Rozkosana MALY GOFY „sejm, J8AN MUPAL. Kapitoina gra 

Humor. NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dzwiękowe. 

  

kaz aby zaostrzyć czujność.. Udało im 
się kilka razy schwytać przemytni- 

ków. Tysiące emigrantów wskutek te 
go wróciło do Europy, nie dostawszy 
się do ziemi obiecanej, Atoli ich upór 
nie osłabł, Emigranci wsiadali potaje 
mnie na statki rybackie, które odcho- 
dziły z Hawanny próżne, niby na po- 
łów, a po drodze, przybiwszy gdzieś 
do jakiegoś ustronnego wybrzeża, za 
bierały oczekujących już emigrantów 
i to zwykle pod osłoną nocy. Atoli ry 
zyko było niemałe. Można było stracić 
statek, zatopiony kulami amerykańs- 
kiemi, jak to już się kilka razy zdarzy 
ło. Ale z drugiej strony sposobność za 
robienia 500 dolarów na głowę i to od 
jakich 200 lub 300 emigrantów naraz 
to też gratka nie do pogardzenia, Stąd 
powstała tragedja. Najbojaźliwsi wró 
cili do rybołówstwa, imni — zuchwal 

si — wymyślili co innego. 
W r. 1926 przybyłem na Matansas 

z próźnym żołądkiem i obolałemi no- 
gami w poszukiw. pracy. Znalazłem 
ją. Pewna grupa węglarzy, mająca 8- 
miesięczne kontrakty, wyjechała na 
małą wysepkę, zwaną „Piedras Chi- 
co“ o 24 godz. jazdy okrętem od Ku- 
by. Liczne jeziorka tej wyspy roją się 
od kajmanów, które nocą chętnie wy 
łażą, aby polować na śpiących na Ją 
dzie ludzi. Ażeby im w tem przeszko 
dzić, należy utrzymywać zawsze zapa 
lone ogniska, a moje zadanie właśnie 
polegało na pilnowaniu ognia. Co ty- 

Ostrobramska 5 Irena, jego córka W. Stanisławska KAPRAL ST. JANOWSKI 

= | | SEAT KINO „|| Czot. film Paramounta i Frederic March. 

Pozegnanie Ž ronią Rozmaitości | Na scenie: Sm... Chrapanie na rozkaz 
Sala Miejska KAPITAN Br. Borski Joanna, służąca Z. Piotrowska 3 

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

  

HELIOS | 
dzień przyjeżdżał żaglowiec, pr 
żący nam wodę i produkty spoż! 
cze. Statek ten zawijał tylko w dzień. 

Otóż pewnej księżycowej nocy na 
cichych wodach pokazały się żółtawe 
blaski żagli. Jeden z naszych psów za- 
czął szczekać. Okręt! Wszyscy skoczy 
ti na równe nogi. Straż pochwyciła 

strzelby. 
Nie był to nasz statek. Zbliżył się 

on, zarzucił kotwicę i wówczas ujrze 
iśmy w brzasku dnia masę ludzi bro 

datych nędzne kobiety i wycienezonė 
dzieci. Nasz dowódca wysłał ku nim 

barkę z uzbrojonymi ludźmi. Na tej 

barce przywieziono 5 ludzi z okretu, 

a m, in. też ich starszego. Był to Por 
tugalczyk. Tamci należeli do innych 
narodowości. Dwóch miało rany na 
bwarzy i wamionach. Sam „wódz 

miał głowę obwiązamą. 
— Chcieli nas rzucić na pożarcie 

rekinom, tymczasem rekiny ich zjad- 
ły — rzekł Portugalczyk szczerząc zę 
by. Czterej inni kiwali główą. My, wę 
glarze siedzieliśmy dokoła nich nie- 
co dalej ze strzelbami na kolanach 

czuwała straż, 
— Zwykle to tak było — opowia- 

dał nam przywódca: emigranci spali 

na pokładzie, na ogromnej macie. spo 

rządzonej ze sznurów, pod którą były 
umieszczone stare sieci, Gdy statek 0- 
statecznie oddalił się od wybrzeży Ku 
by, a był jdnak dość daleko jeszcze od 
Florydy, załoga czekała na monrent, 
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zapadną w głęboki 

sen. Sen ułatwiano im jeszcze zavomo 
są dodawania do potraw środka nascn 
nego. Zwykłe zatrucie uważano za nie 

bezpieczne, gdyż wszyscy naraz nie je 
dli, co przyczyniłoby się do wykrycia 
zamachu, Tym, którzy się opacli dzia 
łaniom środka nasennego, wystarczy 

ło uderzenie pałką po głowie, aby ni 
krzyczeli w krytycznej chwili. 

Na dany znak puszczono w ruch 
dźwigi i cała sieć, na której znajdowa 
ła się mata z podróżnymi, szła w górę 
Gdy już była nad wodą, strącano śpią 
cych jak ulęgałki do morza. Rekiny, 
które towarzyszyły okrętowi, 'wiedzia 
ły dobrze, jaka czekała ich uczta. Nę- 
dznicy umikali w ten sposób spotkania 
ź policją morską i tanim kosztem poz- 
bywali się swych podróżnych, Umarli 
miłczą. Wiedzieli zresztą co to za sta 
tek i kto nim dowodzi. 

Portugalczyk całkiem przypadko 
wo wykrył nędzny ten plan. Zauważy 
wszy że żaglowiec płynie na wschód, 

a nie na północ, chciał stanąć przy ste 
rze; przypuszczając, że sternik się my 
li. Na to mu odpowiedziano: : : 

— Nam się nie $pieszy, jędziemy 

na wycieczkę. 
— Od tej chwili miałem się na ba 

czności — ciągnął Portugalczyk. — 
Minął jedem dzień. Czytałem w spoj 
rzeniu załogi, iż wiedziała o tem, co 
szło między mną a sternikiem. Ogar 
nął mnie ogromny strach i pod wpły 

kiedy emigranci 

      

Kobieta z bocznej ulicy—lrena DUNNE * „2.22 naci. 
Znakomity nadprogram: „BUSTER NAWARZYŁ PIWA* — 
tryskaj. humor. komedja z gen. kom. Busterem Keatonem.. 

Emocjal Początek o godz. Ż-ej 

wem tego uczucia w pewnej chwili 
krzyknąłem: Chcą minie zabić, ja to- 
wiem! Brońcie mniel 

— Tak oni chcą nas wszystkich za 
bić, bo nie mogą nas wysadzić na ląd 
— odpowiedział jak echo, jeden z 
mych towarzyszy. 

Ta panika zaraźliwa, która ogarnę 
ła wkrótce całą naszą gromadę, ura 
towała mas. Wprawdzie zginęło dwu 
dziestu w zaciekłej bójce, jaka się wy 
wiązała pomiędzy nami a załogą, ale 
przynajmniej reszta uchroniła stę 
przed rekinami. Emigranci będąc w 
znacznej przewadze, zdołali wreszcie: 
wziąć górę nad marynarzami. 

«..i śmiechl 

    

Ażeby się zasłonić przed kułami;. 
podni my ową olbrzymią matę z. 
zabójczą siecią pod nią. Wybiliśmy za 
tem załogę co do nogi. Został kapitan 
Ścierwo to zawiesiliśmy potem na » 
wej macie i tak dyndał przez kiika go 

dzin między morzem a niebem, rozmy 
Słając nad swoim losem i nad tem, 
który rekin będzie się nim raezyć. 
Przedtem wyśpiewał wszystko co wie 

dział. Wreszcie powolutku, żeby mu 
nie zrobić krzywdy spuściliśmy go do 
wody“, 

Na takie oto niespodzianki są nara 
żeni ci, którzy w poszukiwaniu pracy 
1 chłeba muszą wędrować aż za mo 

rza.. * 
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