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Skurczenie się eksportu 
nieimieckiego. 

W pewnej miejscowej gazecie zna 
lazła się ciekawa notatka. Pismo przy 
toczyło cyfry niemieckiego eksportu 

w r. bież. i postawiło ironiczne pyta: 
nie: Kiedyż, właściwie rozpoczął się 

bojkot niemieckich towarów? Rzeczy- 
wiście cyfry z miesiąca na miesiąc nie 
tylko nie spadały, lecz odwrotnie wy- 
azywały jakgdyby wzrost, co pisino 

nie bez satysfakcji stwierdzało. 

Pytanie postawione przez gazetę 
jest zupełnie na miejsc , chociaż nie 
świadczy o zbytniej znajomości przed 
miotu. 

Oczywiście, przedewszystkiem mo 
żmaby postawić pytanie, do jakiego 
stopnia wogóle można polegać na hi- 
tlerowskiej statystyce, Od czasu, gdy 
prof. Wagemann odszedł ze Statis- 
tisches Reichsamt, niemieckie publi- 
kacje statystyczne nie cieszą się za- 
granicą zbytniem zaufaniem. Ale 
prócz tego odegrywa tu rolę jeszcz 
jedna okoliczność: statystyki ekspor 
towe wogóle nie są przejrzyste. W tej 
statystyce oznaczono wartość wywie 
zionych towarów, ale nie można z niej 
jeszcze wywnioskować, że cena tych 
towarów, w mniejszym lub większym 
stopniu, wpynęła zpowrotem do kra- 
ju eksportującego. Mówiąc inaczej, ist 

nieje także eksport bez rekompensaty, 
oznaczający dla kraju nie dochód, lecz 

stratę, Jeżeli np. w latach 1925—30 w 

statystyce niemieckiego eksportu fi- 
gurowały dostawy naskutek zobowią- 
zań reparacyjnych, to ten rodzaj „eks 

portu** oznaczał, naturalnie, tylko nie 
rekompensowaną ucieczkę wartości. 

Fo samo należy powiedzieć o zna- 
cznej części dzisiejszego niemieckiego 
eksportu. Z hitlerowskiej Rzeszy em.- 
grują nietylko ludzie ale i przedsię- 
biorstwa i kapitały. Emigracja, albo 
Ściślej — ucieczka kapitału, odbywa 
Się w postaci wywozu towarów, bo 
wiem wywóz pieniędzy z Niemiec jest 
zabroniony. Właśnie ta ucieczka ka- 
Pitałów pod postacią wywozu towa- 
rów figuruje w statystyce niemieckie 
8o eksportu. Jeżeli, zatem, statystyka 
ta notuje zwiększenie wywozu towa- 
rów, to bynajmniej nie oznacza to je- 
Szcze autentycznego eksporlu, bowiem 
obejmuje ona także eksport fi $> 

©О rozmiarach eksportu z Niemiec 
Przedsiębiorstw i patentów świadećy 
fakt następujący. Na niedawno odhy- 
tym kongresie niemieckie sfery gos- 
Podarcze uznały za pot.zebne zwrócić 
uwagę rządu na konieczność przeciw- 
ziałania temu zjawisku, powodują- 

cemu kurczenie się możliwości zatrud 
nienia w kraju. Emiarują kapitały i 

   

  

  

patenty, roboinie" iednak pozostają. . 

Niemieckie przedsiębiorstwa emi- 

growały ostatnio do Włoch, Czecho- 
słowacji, Austrji i innych krajów, De 
cydujące w tym względzie były zaró- 
wno bojkot niemieckich towarów, jak 
+ to, że płaca zarobkowa w tych kra 
Jach jest niższa. Powstaje następujący 

Stan rzeczy: niemieccy przedsiębiorcy 
Za niemieckie pieniądze, dzięki tanio- 
Ści siły robotniczej, stwarzają zagra 
nicą konkurencję rodzimemu przemy- 
słowi. 

‚ Szczególnie pouczający jest rozwój 
Jipońskiego przemysłu sztucznego je- 
dwabiu. Rozwinął się on przecież w 
znacznym stopniu dzięki nabyciu nie 
mieckich patentów. Dziś kraj jedwa- 

lu —- Japonja eksportuje więcej 
Sztącznego, niż naturalnego jedwabiu, 
Wypierając na tem polu Niemcy z ryn 
ów. Jest to dosadna iłustracja nas- 

tępstw eksportu kapitałów i patentów 

, O stanie autentycznego niemiec- 
kiego eksportu lepiej od statystyki in 
ormują nas sprawozdamia ze stanu 
niemieckiego przemysłu eksportowe- 
80. 

Mam przed sobą sprawozdanie che 
mnickiej izby handlowj. Chemnitz 
łest to duże handlowo-przemysłowe 
miasto Saksonji, centrum tekstylnego 
! metałurgicznego przemysłu, Tek- 
Stylne zakłady chemnickie pracowały 
Poprzednio przeważnie na eksport. 
Chemnitz był dostawcą na zagranicz- 
Rych rynkach tkanin i półsurewców 
bawełnianych, iedwabnych i innych 
Pończoch a także rękawiczek i t. p. 

„ Obecnie wspomniane sprawozda- 
Aie notuje położenie bardzo niezada- 
walające w manufakturze nicianej i 
zupełny zastój w bawełnianych przę- 
dzalniach. Ceny zbytu kształtują się 
Miżej własnej wartości. Bawełniane 

ryki tkackie skarżą się na szczup- 

  

"wartości. 

łość obstalunków. Jedynie w fabry- 
kach przędących materjały na ubra- 
nia jest notowane pewne ożywienie w 
związku х obstalunkami na modne 
wyroby, 

Sytuacja w przemyśle pończoszni 
czym nie polepszyła się. Eksport poń 
czoch jest zupełnie niezadawalający. 
Przemysł rękawiczniczy skarży się na 
szczupłość zagranicznych obstalum 
ków i b. mały zbyt. Wprawdzie niek 
tóre firmy otrzymały ostatnio obsła- 
lunki na rękawiczki z Angtji ale po- 
zatem cksport rekawiczek ustał zu- 
pełnie, a niemiecki rynek wysuwa je 
dynie krótkoterminowe obstalunki. 

    

Z przemysłu trykotażowego napży 
wają sprzeczne wiadomości. Konjun 
ktura w zupełności jest zależna od sta 
nu pogody. Napływ obstalunkėw nie 
jest jednakowy. 

Na podstawie krótkiego sprawoz- 
dania ehemnickiej Izby Handlowej 
możemy odtworzyć bardziej ścisły 1 

konkretny wizerunek cze 8 
stanu pracującego na eksport niemie- 
ckiego przemysłu, aniżeli moglibyśmy 
lo 1 z oficjalnych enunejacyj 
niemieckiej statystyki. W sprawozda- 
niach tych niema, przedewszystkiem, 

   

    

  

      

  

nawet śladu zachwytów z powodu 
„zwycięskiej walki z bezrobociem” 

Jedyną gałęzią przemysłu, która, we- 
dług słów sprawozdania, potrafiła za 
trudnić nowych robotników, jest fa- 
brykacja galonów wszelkiego rodzaju 
naszywek 1 4. p. dodatków rzemiosła 
krawieckiego, przyczem i tutaj zaan 
gażowano-tylko „nieznaczną ilość” nó* 

  

wych robothików.. Co się tyczy in- 
nych dziedzin przemysłu tekstylnego, 
to, za wyjątkiem sezonowego ożywie 
nia w produkcji modnych tkanin, wi 

dzimy zastój. Ž 

W przemyśle pracującym na eks- 
port jest to samo, zarówno w baweł- 
nianej jak i w pończoszniczej i ręka- 
wiczniczej branżach. Obstalunki za- 
graniczne są notowane jak pewnego 
rodzaju dziwoląg, przyczem w chara- 
kterze obstalowującego wystepuje, jak 
widać, wyłącznie Anglja. Innych 
państw, jako obstalowujących, spra- 
wozdanie wogóle nie wymienia. 

Autorowie sprawozdania tłumaczą 
angielskie, obstałunki jako skutek u- 
żywania systemu „,scripsów*. Chodzi 
o to, że Niemcy płacą swe zagranicziie 
długi w znacznym stopniu t. zw. Scri- 
ps' ami, które są dyskontowane zagra- 
nieą mn. w. w 50 proc, nominalnej 

W. Niemczech natomiast 

przy wydawaniu serips'ów pełna ich 
wartość jest deponowana w banka 
konwersyjnym. Niemiecki eksoprte., 

otrzymujący zagranicą opiatę w serip- 
s'ach według ich kursu może, za oka- 
zaniem ich w Niemczech, w banku 
konwersyjnym, otrzymać ich pełną 
wartość nominalną. Różnica w kursie 

daje mu możność znacznie tańszego 
sprzedania towarów zagranicą, skarb 
bowiem faktycznie pokrywa połowę 
wartości towaru. 

Pomysł takiego finansowania eks- 
portu należy do d-ra Schachta. Do ja 
kiego stopnia znajduje on już zasto- 
sowanie, trudno oczywiście, powie- 
dzieć, Widzimy jak dotąd tylko to, ża 
sytuacja niemieckiego przemysłu eks- 
portowego wcale nie jest zachwyca- 
jąca. 

Dane sprawozdania odnoszą się 
wprawdzie tylko do p. zemysłu tekst ,l 
nego miasta Chemnitz. Ale tak. jak 
paleontologija na podstawie znalezio- 
nej košci zwierzęcia nrzedpotopowego 
rekonstruuje jego wygląd, tak też mo 
żna z jednego prawdziwego fragmen- 
tu z życia współczesnego niemieckie- 
go przemysłu zrekonstruować obraz 
jego prawdziwego stanu, w szczegól- 
ności zaś stanu jego gałęzi eksporto- 

wych. Obserwator. 

   

Mowa tronowa króla Jerzego. 
LONDYN, (Pat), Z tradycyjnym ce 

remonjałem król angielski dokonał 
dziś otwarcia nowej sesji parlamentu 
wygłaszając mowę tronową, w której 
po zwykłym zwrocie o przyjaznych 
stosunkach z innemi państwami, 

stwierdził co następuje: 
Rząd mój przedewszystkiem w nsiłowu- 

niaeh swyeh będzie popierał i podłrzymy 
wał pokój światowy. Mająe na względzie ten 
ceł, że rząd mój będzie szedł po linji współ: 

rezży z innemi rządami, aby doprowadzić 
do załatwienia skomplikowanej kwestji roż 
brojenia, do zawarcia porozumienia, któreby 
było do przyjęcia dla wszystkiech i osiągm ; 

cia w końcu pozytywnych rezultatów dłu- 
gieh prae konierencji rozbrojeniowej. Rząd 
mój zdecydowany jest popierać wszelkie wy 
siłki współpracy międzynarodowej, zarówno 

  

  

Masza nowa powieś 

przez akeję zbiorową bezpośrednią zapomo 
cą Ligi Narodów „jak również przy pomocy 
wszystkieh innych środków, któreby mogły 
wpłynąć na polepszenie stosunków między 
państwami. 

W. dałszym ciągu swej mowy tronowej 
król wyraził nadzieję, że mieszana komisja 
prawna będzie mogła dokończyć swych prac 
nad konstytucją indyjską, Król podkreślił, 
iż w roku ubiegłym zaznaczył się wzrost 
zautania do możliwości rozwoju przemysłu 
i handłu brytyjskiego przez Ścisłe zastoso 
wanie się do zasady kontroli wydatków, a 
jednocześnie wysiłki w kierunku ożywienia 
przedsiębiorczości. Wpłynęłe to na stopnio- 
wy powróż nzrodu bryłyjskiego do warunków 
które pozwolą mu znieść dzisiejsze ciężary 
Rząd w dalszym ciągu będzie pracował nad 
stworzeniem dogodnych warunków dla eks 
portu. W tym celu rozpoczęte będą periruk 
tacje, mające na celu ożywienie handlu, prze 
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Dziś rozpoczynamy druk nowej powieści zn. pisarza angielskiego 

Williama Locke'a 

„Wielki Pandalfo" 
Dzięki niezwykłym sytuacjom wspaniale ujętym przez autora 

i ciekawą treść, akcja powieści trzyma uwagę czytelnika stale 
w napięciu, wzbudzając coraz większe zainteresowanie. 

Powieść ukazywać się będzie stale w naszym odcinku powie- 
ściowym na stronie 4-ej. 
  

Pierwsze kroki następcy 
Woodina. 

  

Henryk Morgenthau. 

WASZYNGTON, (Pat). Nowomia- 
nowany podsekretarz stanu skarbu 
Morgenthau, obejmując dziś swe fun- 
keje, zapowiedział podległym sobie u- 
rzędnikom, że w przyszłości nie wol- 

no im będzie udzielać prasie żadnycn 
informacyj z podległego mu urzędu. 
Morgenthau kontakt z prasą przyjmu 
je na siebie. Wszystkie informacje ma 
ją przechodzić przęz jego ręce, lub 
przez ręce przeznaczonych specjalnie 
do tego cełu urzędników, 

- „łyozne, w Genewie 

dewszysłtkiem. bawełną i węglem, W końeu 
król nawiązał do zagadnień wewnętrznych, 
domagając się rozważenia szeregu projek- 
tów. 

Odpowiedź Mac Donalda. 
LONDYN. (Pat.) W. edpowiedzi na mowę 

tronową zabrał głos premjer Mae Donald, 
który oświadczył, że sir John Simon w Ge 
newie reprezentował cały gabinet angielski, 
poczem dodał, że rząd Wielkiej Brytanii 
spodziewał się, że Niemey będą mogły przy 
łączyć się de dyplomażycznej wymiany. po- 
glądów nad projektami rozbrojeniowemi, że 
Franeja i Włochy nie będą ustawać w wy 
siłkach, jakie „ezyniliśmy i czynimy razem 
dla uzyskania pomyślnych rezultatów konfe 
reneji*. Wie wszystkich tych kwestjach — 
zakończył Mac Donald — działać będziemy 
w ścisłym kontakcie z Ameryką. 

Dramatyczny incydent. 
LONDYN, (PAT). — Na dzisiejszem po- 

siedzeniu izby łordów zaszedł dramatyczny 
ineydeft, nie mający precedensu w historji 

parlamentu angielskiego. Gdy król zakoń- 
ezył swą mowę i zamierzał zejść z tronu, 
jeden z członków izby nazwiskiem IMe Go- 
vern, zagorzały zwolennik Labour Party wyk 
rzyknął: „Kiedyż zniesione będą orgranicze 
nia zasiłków dla bezrobotnych i wstrzymana 
ciągła ich redukeja. Powinniście się wsły- 
dzić i pomyśleć o łudziach, umierających z 
głoda*. 

OGkrzyk 'Mc Governa wywołany został nie 
walpliwie churzeniem z powodu przepychu, 
jaki towarzyszył uroczystemu otwarciu sesji 
parlamentarnej w przeciwieństwie do nor- 
małnej, pełnej skromności atmosfery, jaka 
panuje zwykłe w obu izbach. Zapytany na 
stępnie Me Govern oświadczył poprostu, że 
nie mógł tego znieść nie mógł się powstrzy 
mać i nie wyraził żadnego ubolewania z pa 
wodu ineydentu. 

  

W GENEWIE. 
GENEWA, (Pat). Agencja Havasa 

donosi z Genewy: Rozmowy dyploma 

Simon wyjechał wczoraj wieć 
Londynu. Komisja główna zbierze 
się dopiero 15 stycznia, Pomimo ło 
konferencja rozbrojeniowa kontynu- 
uje swe prace. Prezydjum zbierze się 
we środę, a sprawozdawcy komitetów 

  

  

   
    

technicznych zapewne będą mogli w; 
badać opinje poszczególnych delega- 

tów państw, biorących udział w koń- 
ferencji. к 

Równolegle z wysilkami genew- 
skiemį rozpoczną sic rozmowy pomia 
dzy kancelarjami  dypłomatycznemi, 
mające na celu usunięcie rozbieżności 

Niemcy oczekują zaproszenia? 
BERLIN, (Pat). Prasa niemiecka 

podaje pogłoskę z Genewy, że z po- 
czątkiem grudnia ma zebrać się w 
San Remo konfereneja, na którą obok 
Anglji, Francji i Włoch miałyby zo- 

stać zaproszone Stany Zjednoczone A. 
P., ZSRR, Polska, Mała Ententa oraz 
Niemey. .,Deutsche Ztg.* zamieszcza 
powyższą wiadomość pod nagłówkiem 
„Czyżby zaproszenie dla Niemiec?'* 

  

Litwa wypowiada rozejm celny. 
BERLIN, (Pat), Donoszą z Kowna 

że rząd litewski wystosował do sekre- 
tarjatu Ligi Narodów pismo, zawia- 

    

    

damiająec o odstąpieniu Litwy od u- 
mowy o zawieszeniu wojny celnej. 

Zamach na b. premiera Japonii. 
LONDYN, (PAT). — Z "Tokjo donoszą, że 

dzisiaj mad ranem usiłowano dokonać zama 
chu ina barona Wakatsuki, byłego premjera 
i szefa delegaeji japońskiej ma londyńską 
kontereneję morską. Zamach, którego usito 

wał dokonać oficer japoński Noguchi, w pe 
rę udaremniono. Noguehiego aresztowano. — 

Podłożem zamachu ma być niezadowole- 
nie z powodu warunków traktatu morskie- 

go, na który zgodzi! się Wakałsuki. 

Losy polarnych ekspedycyj u schyłku listopada. 
MOSKWA. (Pat.) Ekspedycja prof. Sehmid- 

ta ma statku „Czeluskin* skazana została 
na iprzymusowe zimowanie w lodach. Ekspe 
<tycja ratunkowa na, łamaezu lodów „Liłke* 

zdołała dotrzeć jedynie na odległość 30 mil 
©d „Czełuskina* i musiała zawrócić, by u 

niknąć uwięzienia przez lody. Towarzyszący 
ekspedycji słynny lotnik sowiecki, znany z 
lotów połbiegaunowych Babuszkin rozbił sa- 
mołoż o skały lodowe i eudem sam ocalał. 
Ekspedycja prof. Schmidta obecnie znajduje 
się na jpółnoe od cieśniny Beringa. 

  

Hiszpanie powoli liczą kartki wyborcze. 
PARYŻ, (Pat). Z Madrytu donoszą. 

że w dniu 21 bm. po południu minis- 
ter spraw wewnętrznych nie mógł u- 
dzielić jeszcze wyjaśnień eo do rezul- 
tatów wyborów nietylko na prowincji. 
ale i w samym Madrycie. 

Według zapewnień „El Socialis 
i „El Debate“, rezultaty wyborów w 
Madrycie są zupenie wyraźne i niema 
potrzeby zarządzenia ponownego gło- 
sowania. jak żąda tego minister spr. 
wewnętrznych, Dzienniki zaznaczają, 
że 11 mandatów w Madrycie winno 
być przyznane socejalistom, 6 pozosta- 
łych prawicy. Według oświadczenia 
komisji municyjalnej, brak jeszcze da 
nych z 20 biur wyborczych stolicy, Z 

    

  

EEE — НБПРОЛТИВ 
DIMA AFANASJEW 

po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, oddał Bogu swą anielską duszyczkę 
dnia 2! listopada 1933 r. po przeżyciu 2 lat i 3 miesięcy. 

Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odbędzie się w środę o &. 4 рр. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Cichej 5, oraz pogrzeb 

na cmentarzu ewangelickim (M. Pohulanka) nastąpi w czwartek o g. I | rano. 
O tych smutnych obrzędach powiadamiają krewnych, przyjaciół i zna- 

jomych pogrążeni w głębokim smutku Rodzice, babcie i rodzina. 

  

drugiej strony donoszą, że w kilku 

biurach wyborczych zginęły doku- 
menty, wobec czego komisja municy- 
palna nie może ustalić dokładnej licz- 
by, dopóki dokumenty te nie zostaną 
odnalezione. 

Opinja włoska o hiszpańskich 

wyborach. 

RZYM, (Pat). Agencja Stefaniego 
donosi, że w komentarzach o wybo- 
rach w Hiszpanji prasa włoska stwier 
dza, że rezultaty wyborów stanowią 

; dowód bankructwa socjal demo 
kracji. 

    

Ustrój s ocjalistyczny w Hiszpani 
upadł po bardzo krótkich doświadcze 
niach. Stanowi to dowód, że ludzie bę 
dący tam u władzy nie zdołali wpoić 
w obywateli nowej orjentacji, 

  

Na ikasiracji urna wyborcza, używana 
w Hiszpan, 

  

` Użył... 
ŁÓDŹ. (Pat.) Wczoraj wieczorem, po przy 

byciu na staeję Łódź—Kaliską pociągu 080- 
bowego z Gdyni, znaleziono w jednym a prze 
działów zupełnie nieprzytomnego pewnego 
reemigrania z Ameryki, obok którego łeżała 
5 pastyeh półlitrowych butelek po: wódce. 

Reemigrania przewieziono do szpiłała, gdzie. 
po dojściu do przytomności oświadczył, że. 
przybywszy do Gdyni kupił kilka butelek 
wódki, której w Ameryce wskułek prohibi 
cji nie pił jaż od (kilku łat. ь у 

Nowy gubernator 
w Klajpedzie. - 
Na slanowisko gubernatora kraja 

kłajpedzkiego mianowany został do- 
tychczasowy dyrektor departamentu 
„ochrony obywatelskiej” (coś w ro- 
dzaju naszego Beżpieczeństwa Publi- 
cznego) w litewskiem Min. Spr. We- 
wnętrznych dr. Jan Nowakas, 

Poprzednik jego, p. Gyłys, który 
przyszedł po Merkisie i pamiętnym 
konflikcie z Boettcherem. miał uosa- 
biać kurs pojednawczy w polityce ii- 
tewskiej względem Kłajpedy. Jednak 
w okresie jego urzędowania stosunki 
w Kłajpedzie bynajmniej nie zmieniły 
się w sensie korzysinym dla intere- 
sów litewskich, 

Niemcy kłajpedzcy bez wyjątku 
niemał przeszli pod komendę hitlero- 
wską i, mimo zaciętej walki dwóch 
odłamów, potrafili swe wpływy i zna- 
czenie jeszcze rozszerzyć, W wybo- 
rach do Izby Rolniczej Litwini ponie- 
$Н dotkliwą porażkę, a wiejska lud- 
ność obszaru kłajpedzkiego, mówiąca 
po litewsku, ani na milimetr nie zbli 
żyła się do państwowości i ducha li- 
lewskiego. W prasie kowieńskiej ca- 

        

raz częściej pojawiałv się głosy nad 
wyraz pesymistycznie oceniające sy- 

  

tuację litewskości 
prowincji. 

B. premjer Litw-- p. Galv: 
kas w odczycie publicznym wygło 
nym w Kownie, nie szczędzit ciem- 
nych barw, małując stan polityczny 
w Kłajpedzie, który zna. z własnej 
oberwacji, zamieszkujee tam od sze- 
regu lat j stojąc na czele najważniej- 
szych placówek gospodarczych litew- 
skich. 

Ten niepomyślny obrót rzeczy, o 
raz nacisk opinji publicznej skłoniły 
zapewne: rząd: kewieński do zmiany 
na stanowisku gubernatora Kłajpedy. 
Zdecydowano się powierzyć ten urząd 
człowiekowi o wypróbowanej cenergji, 
a zarazem Ściśle związanemu z pac- 

w autonomicznej 

   

   

* tją „tautininków*, Na swojem stana- 
wisku urzędowem w Min. Spr. Wewn. 
dr. Nowakas zajmował się również 
sprawami partji rządzącej i przepro 
wadził w tej dziedzinie szereg waž- 
nych reform organizacyjnych. 

Nie zdaje się natomiast aby ener- 
gja dr. Nowakasa miałą mieć ostrze 
antyniemieckie. Silna ręka jego w rzą 
dzeniu ma się podobno wyrazić prze- 
dewszystkiem w przywróceniu nadwy 
rężonego autorytetu władzy centrai- 
nej w Kłajpedzie i w ukróceniu wy- 
kraczających poza ramv autonomji oh 
jawów propagandy hitlerowskiej. 

Wprawdzie p. Nowakas bardzo о- 
stro wystąpił na łamach „Lietuvos 
Aidas* przeciwko germanofilskim te- 
rom książki prof. Woldemarasa „La 
Lithuanie et ses problemes*, ale jed- 
nocześnie uchodzi za pro-niemiecko 
zorjentowanego polityka w sprawach 
zasadniczych. Możliwe, że doświadcze 
nia kłajpedzkie po pewnym czasie 
zmodyfikują tę jego orjentację skoro 
się okaże, że ani „silna ręka” (Mer- 
kis), ani „pojednawczość* (Gylys) nie 
zdołały dotąd pozyskać  kłajpedzkiej 
ludności dla Litwy. 

Słusznie jednak zaznacza „Dzień 
Kowieński*, że nowy gubermator Kłaj 
pedy jest „zbyt wyraźną indywidual- 
nością polityczną. aby można było 
przypuszczać, że działalność jego bę- 
dzie bezbarwną”. Próba więc będzie 
w każdym razie ciekawą. "Žž 

EL 

Życzenia pp. Marszałkostwa 
Piłsudskich. 

WARSZAWA, (Pat). Z Bełwederu 
Sauti jų do Sulejówk następująca 

depesza: 3 ё 
Inż. Jędrzej Moraezewski. Sulejówek. 
Zasłużonemu dła Państwa pracownikowi 

i niestradzonemu pracownikowi © niepodleg 
łość — serdeczne życzenia przesyłają | 

Józefostwo Piłsudsey. 

Obywatelstwa honorowe 
WARSZAWA (Pat). W dniu 21 b. 

m. pani marszałkowa Aleksandra Pił- 
sudska przyjęła w obecności wojewo- 
dy białostockiego  Kościałkowskiego, 
delegację miasta Grodna w osobach 
prezydenta miasta r. Sulistrowskiego 
oraz wiceprezydenta miasta p. Sucho- 
wlańskiego, która złożyła na ręce pa- 
ni manszalkowej Pilsudskiej dyplom: 
obywatela honoroweso m. Grodna dła 
p. Marszałka Józefa Piłsudskiego. - - 

WARSZAWA (Pat). W dniu 21 b. 
m. delegacja gm. Huta pow. suwals- 
kiego w osobach wójta gminy. Boles-. 
ława Ostrowskiego i p. Izbickiego wrę. 
czyła pani marszałkowej Aleksandrze 
Piłsudskiej dylom ob>watelki honoro- 
wej gminy Huta. . + 

  
а
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HITLEROWCY W PARYŻU. 
Paryskie pismo „Voiła* podaje cie 

kawy materjał z  zakonspirowanej 
działalności bojówek hitlerowskich w 
sereu Francji — Paryżu. Materjał pis- 
ma francuskiego nosi formę reportażu 
utrzymanego w lekkim, iście par 
kim feljetonowym stylu. Temniemniej 
zawiera szczegóły bardzo aktualne i 
bardzo charakterystyczne. Rzucają o 
ne swoiste Światło na sposoby wal 
dzisiejszych władców Niemiec ze zbie 
głymi z hitlerowskiej ojczyzny rodaka 
mi. 

Czterej obrzezani hitlerowcy. 
Reportaż „Voila* rozpoczna się do 

syć wesoło. Mianowicie opisuje „Vol 
la“ tragikomiczną przygodę jaka spot 
kała w Nicei czterech niemieckich er 
tuzjastów Hitlera, przejawiających 
swe przekonania w sposób nader osten 
tacyjny. Hitlerowcy ci: Ernst, Kari, 
Otto i Hans nawiązali pewnego 
dnia znajomość kawiarnianą z niezna 
nymi sobie bliżej osobnikami pocho 
dzenia semickiego. Pito wspólnie zdro 
wie Hitlera, wznoszono toasty za po 
myślność „Trzeciej Rzeszy, wreszcie 
udano się autem za miasto. Szczegóły 
tej wycieczki niezbyt wyraźnie utkwi 
ły w świadomości czterech młodzień 
ców. Po otrzeźwieniu przekonali się 
jednak z przerażeniem, że przekształ 
cono ich drogą operacyjną na semi 
tów. Można sobie wyobrazić płacz 
lament niefortunnych czcicieli swasty 
ki. Policja była w tym wypadku bez 
radna. Sprawcy znikli bez śladu. Ernst 
Rart. Otto i Hans wyszli z komisarj 
tu z rozpaczą i wś iekłością w duszy, 
zapowiadając g głośno, że udadzą się do 

„ gdzie pomści ich „Femen mo 
verein“ 

owa moerder“. 

Okazuje się, že nad Sekwaną w 
stolicy Francji rozlokowała się w naj 
lepsze tajemnicza or; ganizacja. której 
zadaniem jest wyłapywanie i mada 
wanie niewygodnych dlo hitlerowskie 
go systemu rządów ludzi. Organizacja 
ta przybrała sobie historyczną nazwę 
„Heilige Fehmen*. Był to w XIV w. 

rodzaj tajnego sądu, który ferował taj 
ne wyroki śmierci, poczem nasyk 
morderców na ludzi, którzy pod ja 
kimkolwiek względem „Świętej Fe 
mie* się narazili. Ginęli wtedy šmier 
cią gwałtowną ludzie różnego stanu i 
zawodu, zaś na ich ciałach znajdowa 
no inicjały H. F. Wiedziano co to zna 
czy. 

H. F. wznowiła swą działalność w 
czasach obecnych. Z rąk „Fehmen mo 
erder** padło w Niemczech w ciągu 10 
łat tylko (1919 — 1929) przeszło 500 
osób, w tej liczbie takie sławy jak Erz 
berger. Rathenau, Liebknecht, Luxem 
burg... Sprawozdawca „Voila* wyszpe 
rał że poza granicami Niemiec znajdu 
je się i rozwija swą działalność ni 
mniej ni więcej jak 230 sekcyj złowro 
giej organizacji, mających na celu pod 
trzymywanie* ducha hitlerowskiego 
na całym świecie. 

Hitlerowskie „jaczejki* 
w Paryżu. 

Znalazł się, jak dowodzi герог!е: 
„Moila* zdrajca, niejaki Heinrich Wer 
ner, który za parę judaszowych srebr 
ników i dobrą kołację z kawiorem 
wskazał adres jednej z hitlerowskich 
„jaczejek* w Paryżu. Ulica Huysman 
sa 2, Nazwa całkiem niewinna: „Deu 
tsche Hilfsverein", pod dyrekcją nieja 
kiego Roberta Roechlinga. Ten 
miecki Związek Pomocy — udzielał 
dla zachowania pozorów — zapomóg, 
lecz wymagał za to narodowo—socjaii 
stycznego confiteor w postaci trzykro 
tnego okrzyku „Heil Hitler!“. 

Po nitce doszedł reporter pod niea 
cenionem kierownictwem wspomnia 
nego Mernera do kłębka. Odkrył mia 
nowicie jeszcze jedną. już ważniejszą 
jaczejkę hitlerowską urzędującą pod 

KT 

  

  

  

    
   

  
    

       

    

   

   

  

  

  

- kich prawdziwych i 

firmą: „Deutsche Handlungshilfen 
Verband ''. Instytucja la założyła swój 
klub w Joiville pod Paryżem. W klu 
bie tym zgromadzać zaczęła wszyst 

'zvwvch czci 
«eli swastyki, wpajając w ich umysły 
nowe hasła, ucząc odwelowego pa! rjo 
tyzmu i t. d. 

Tak więc Hitler 
zem u bram Paryża, jak konstatuje 
wesoło pismo francuskie: Hitler ante- 
Fortas. Wspomniany klub w Joinvilie 
rozesłał do wszystkich zatrudnionych 
w Paryżu i okolicach kupców Niem 
ców okólnik ze znamiennem wezwa 
niem: „wstąp do klubu w Joinvillc, 
lub przestań być Niemcem!* Część 

terorowi 

        

   

  

tych kupców uległa temu 
ęść jednak z miejakim doktorem 

Kratftem na czele sprzeciwiła się za 
machowi na wolność własnych przeko 
nań. W jakiś czas potem dr. Krafft o 
trzymał list, w którym grożono mu 
„zastosowaniem wszystkich środków 
e ile'nie ulegnie żądaniom klubu z Jo 

in ville. „Heilige Fehme* przemówiła 

Pewnego ranka na drzwiach dra Kraff 
ta znaleziono nakreśloną niebieską 
kredką swastykę i inicjały V. L. („for 
fehmter Landesverrteter'') — skazany 
przez Femę zdrajca kraju. Dr. Krafft 
oczekuje z rezygnacją śmiarci. 

Polowanie na ludzi. 
Reporter ..Voila* dotarł jakoś do 

papierów bojówek hitlerowskich w 
Paryżu i wykrył, że polowaniem na 
niewygodnych dla Hiilera ludzi kie: 
je w Paryżu bezpośrednio niejaki 
Sehmuiz Ten ostatni ma ponoć całą li 

stę osób na których głowy naznaczone 
są ze strony „nazi* nagrody. Kilka na 
zwisk z tej listy trafiły do notatnika 

  

    

  

rozłożył się obo 

reportera francuskiego, a stamtąd na 
łamy „Voiła”*, Tak więc niejaki Hel 
mut von Gerlach, b. niemiecki publi 
cysta z partji demokratów, oskarżony 
przez hitlerowców o „sprzedaż Nie- 

miec Polsce'* ma lec z ręki „Fehmeu 
moerder“', za co morderca dostanie — 
10.000 marek. Głowa Georga Bernar 
da b. redaktora „Gazette de Voss* oce 
niona została również na 10.000 mk. 
Podobnież głowa Klotza b. oficera ma 
rynarki niemieckiej, który porzucił 
szeregi partji hitlerowskiej i opubli 
kował kompromitujące listy „miłos- 
ne** homoseksualisty Roehma, szela 
sztabu hitlerowców, 

    

Inne głowy są tańsze. Tak np. mor 
derca doktora praw Straussa (też b. 
hitlerowca) otrzyma tylko 3 tys. mr. 
za głowę Gumbla, b. »rofesora staty- 
styki w uniwersytecie heidelberskim, 
a obecnego profesora w Instytucie im. 
Poincare'go w Paryżu wypłaci się 5 
tys. mr. prof. Gumbel opublikował 
mianowicie statystykę morderstw, po 
pełnionych przez hitlerowców. Za gło- 
wę Alfreda Kerra, b. publicysty z „Ber 
liner Tageblatt* wypłaci się „tylko* 2 
tys. mr. Podobnie za głowę Magnusa 
Hirszfelda, b. dyrektora Instytutu Se- 
ksualnego w Berlinie. Kompozytor 
Hans Eisler wart jest tylko 1500 mr., 
podobnie jak dwaj adwokaci i b. pos- 
łowie do Reichstagu: Oskar Kohn i 
Kurt Rosenfeld. Natomiast za głowe 

b. posła Mjuenzenberga dostanie mor- 
derca aż 7 tys. mr. 

  

  

Trudno przypuszczać, by te i tym 
podobne rewelacje =ism varyskich « 
stosunkach Hitlera przyczyniły się do 
wzrostu jego popularności zagranicą. 

New. 

  

    

WE LSE N=SE Kaj] 

  

Widok ulicy Haiphongu (Indochiny) po przejściu huraganu. 
OL ku L LSS ii A 

Amb. Nadolny złożył w Krem- 
lu listy uwierzytelniające. 
BERLIN, .(Pat), Prasa niemiecka 

donosi z Moskwy, że w dniu wczoraj- 
szym nowomianowany ambasador n 
miecki Nadolny złożył na ręce Kali 
na listy uwierzytelniające. Nadolny i 
Kalinin w swych przemówieniach pod 
krešlili szczere życzenie obu rządów 
utrzymania prz) nych stosunków 
między Niemcami a ZSRR. 

    

     
     

   

Herriot całkowicie wrócił 
do zdrowia. 

PARYŻ, (Pat), Herriot po całko- 
witym powrocie do zdrowia przybył 
dziś z Lyonu do Paryża, witany na 
dworcu przez premjęra Sarraut, mini 
stra Chautemps i szereg innych wy 
bilnych osobistości. 

  

    

  

Targi w Izbie Deputowanych. 
PARYŻ, (Pat). Rozpoczęte dziś w 

atmosferze niepewności obrady Izby 
nad projektem finansowym rządu nie 
wątpliwie przeiągną się do czwartku 

lub nawet (piątku. Poza głównym Te- 
ferentem Jacquier zapisanych jest do 
głosu 15 mówców. W kuluarach prz: 
widują, że w dyskusji ogólnej zabie- 
rze głos jpremjer Sarraut. Na wczoraj 
szej radzie gabinetowej zdecydowano 
udzielić premjerowi pełnomocniciw 
ec do postawienia sprawy zaufania w 
chwili, jaką uzna za stosowne. 

Przed posiedzeniem plenarnem 14- 
by obradowały niema] wszystkie frak 
cje parlamentarne. Na zebraniu gru- 
py radykalno socjalistycznej premjer 
Sarraut wygłosił przemówienie na te- 
mat projektów finansowych rządu. 
Mówca podkreślił że rząd przyjął jak. 
postawę dyskusji poprawki, wprow -- 
dzone przez kom. finansową, dla da- 
nia wyrazu swych dobrych chęci 
współpracy z Izbą. Po przemówie: 
niach kilku posłów grupa radykalno- 
socjalistyczna uchwaliła przy głoso- 
waniu ściśle zastosować dyscyplinę 
partyjną. Grupa socjalistyczna S. F. 
BRT 

  

I. O. postanowiła przeciwstawić się 
projektom rządowym. 

Grupa socjalistów francuskeh, 4. į 
neosocjalistów zażądała, by rząd już 
teraz przyrzekł, że do drugiego proje- 
ktu wprowadzi 40-godzinny tydzień 
pracy oraz monopole. 

Również i w łonie grupy umiarko- 
wanej projekt finansowy rządu napo- 
tyka na trudności. Daputowani należą 
cy do partji Alliance Democratique u- 
ważają, że projekt rządowy nie może 
Ка 

  

Litwinow przyjedzie 
do Rzymu. 

PARYŻ, (Pat), Donoszą z Rzymu, 
że komisarz Libwinow, który op: 
Stany Zjednoczone w dniu 25 listopa 
da, przed powrotem do Moskwy przy- 
będzie do Rzymu, aby odbyć naradę z 
Mussolinim. 

Simon w Paryżu. 
PARYŻ, (Pat), Sir John Simon 

przybył o godz. 7.30 do Paryża, skąd 
© godz. 9.30 odleciał samolotem do 
Londynu. 
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Ołowiana bitwa pod Jeną... 

  

Obrazek przedstawia fragment bitwy pod Jeną. 

  

NA FAŁSZYWYCH TORACH. 
Zewsząd dochodzą głosy prasy i 

nauczyciełstwa, rodziców i pracown: 
ków społecznych o wzrastającej prze 
stępczości dzieci i młodzieży. Na ła 
wach oskarżonych widzi się małolet- 
nich oskarżonych o winy sięgające 
przepastnych mroków zbrodni, do któ 
rej doszli poprzez mniejsze przestęp 
stwa, kradzieże, bójki, ucieczki ze 
szkoły i t. p. czyny, wahające się po 
między karygodnym postepkiem a 
znamionującym czasami tylko. tempe 
rament, zaradczość, chęć przygód i od 
wagę, Włóczęgostwo wzrasta, również 
złodziejstwo w szkołach, na co słychać 
wiele narzekań, I to czynią dzieci za 
rejestrowane w szkołach, chodzące na 
naukę religji i mające codzień uszy 
przeładowane wskazaniami etyczneni:. 
A cóż się dopiero dzieje z. emi, kt. się 
nie zmieściły w szkołach? Kitóre gni- 
ją z rodzinami w barakach dla bezdo- 
mnych, mając głodowe racje żywnoś 
ciowe? Jakże takiego bywatela niedo 
karmienego od urodzenia karać za 
kradzież „artykułów pierwszej potrze 
by“? 

Jak sobie dać rady z 300.000 dziec; 
które w ubiegłym roku szkolnym 
31/32 zostały poza nawiasem szkoły? 
Na 4.638.000 w wieku szkolnym, nie 
mieści się w lokalach przeznaczonych 
na uczelnie 300 tys. dziatwy... Bo też 
liczba kandydatów do szkół wzrosła 
od roku 1925 —26 o 740 tysięcy... a 
tempo rozbudowy nie mogło nadążyć 

przysłowiowej płodności polskiej, Pod 
względem szkolnictwa jesteśmy, mi 
mo ogromnych poczynionych wysił 
ków, za Francją, Niemcami, Anglją, 
ale przed Italją, Hiszpanją i Sowieta 
mi które jednak potrafiły już zlikw' 
dować sprawę „bezprizornych* (wió 
częgów), I gdy z jednej strony widzi 
się to wielkie dzieło wysiłków pedagu 
gji naszej, tę nadmierną często pracę, 
te ciągłą, troskliwą i zatrwożoną czę 
sto myśl, zabiegającą o dolę rosnącego 
pokolenia, to słyszy się jakiś wewnę 
trzny zgrzyt i paradoksalność współ 
czesnego życia uderza w tej dziedzinie 
jeszcze brutalniejszym obuchem niž 
'w innych kategorjach życia społeczne 
go. Bo proszę. Wymagamy i musimy 
wymagać od dzieci, od młodzieży, ety 
ki, humanitaryzmu, miłości bliźniego 
uspołecznienia i t. p. cnót. Uczymy jej 
tego z dobrych książek, ale... książka 
staje się martwą, gdy życie starszych 

ponosi gwałtownie w odwrotnym kie: 
runku. Przed 'wojną, „mastawienie” 
pedagogiczne było takie, że dzieci mia 
ły więcej swobody w tym sensie, że 
więcej zostawione sobie, budowały 
samoistnie swoje poglądy, pod kie 
runkiem rodziców jeśli to byli pedago 
gicznie usposobieni ludzie, pod kie. 
runkiem przygodnych nauczycieli w 
innych wypadkach, Bywało to źle lub 
dobrze, jak i teraz bywa. Ale jakoś 
tak było, że się życie dorosłych nie 
wdzierały tak w życie młodzieży, że 

francuskiem zrekonstruowanej 
muzeum wojskowem. W! batalji biorą udział ołowiani żołnierze. 

we 

świat niedorosłych, był od spraw du 

rosłych oddzielony, (zwłaszcza ludzi 
cokolwiek zamożniejszych), lekką cho 
ciaż gazą. Złudzeń? Może i złudzeń? 
Ale stanowiły one rodzaj ochronnej 
maski przeciw gazowym  trucizom, 
które teraz wciskają się wszystkiemi 
porami. 

Obejrzmy się wkoło siebie. Wszysi 
ko ocieka krwią. Wszędzie płynie ja 
kaś posoka, jakoby jej nie dość муа 
no 'w czasie wojny. Albo jakby się do 
jej zapachu, widoku i obfitości tax 
przyzwyczajono, że się bez tej podnie 
ty obejść nie'mogą. 

Z jednej strony anemiczne i teore 
tyczne akcje pacyfistyczne, martw» 
gadaniny o miłości zwierząt i lud 
antialkoholiczne odczyty, walka z poz 
nografją i L. p., a z drugiej w każdej 
dziedzinie szczęk oręża, apoteoza bru 
talnej siły, jak pięścią rozwalać gęby, 
kina ze szczegółowym wykładem o 
sposobach zabijania, okradania, zdrad 
oszustw, mordowania zwierząt i ludzi, 
Wódkę podsuwa się każdemu i na 
każdym kroku, a literatura dla mło 
dzieży opływa krwią, niemniej jak 
książki dla dorosłych. Zresztą mło 
dzież czyta co chce i najgorsza książ 
ka, potworne opisy tortur 'w czerezwy 
czajkach (np. Dzierżyński Ronikiera) 
lub takie pismo jak ulubiony przez 
wyrostków Detektyw który z pewnoś 
cią ma niejedną zbrodnię małoletnie 
go na sumieniu, znajdują się w rę 
kach młodzieży. 

„Młodzież wzrasta w kulcie siły fi 
zycznej* pisze w ostatnim numerze 

  

  zapewnić istotnej równowagi budże- 

towej, gdyż przypuszczalnie deficyty 
obliczane sa zbył wysoko. Grupa lewi 
cy radykalnej udzieliła pełnomoc- 
nictw jednemu ze swych deputowa- 
nych «co do bliższych wyjaśnień w 
sprawie dyrektyw, jakiemi zamierza 

się kierować rząd przy opracowaniu 
swego drugiego (projektu finansoweg» 
Ustosunkowanie się członków grupy 

do rzadu będzie uzależnone od tej od- 
powiedzi, 

    

Sejm śląski wydaje sądom 
4-ch posłów. 

KATOWICE. (Pat.) W dn. 21 b. m. ko- 
misja regułaminowa Sejmu Śląskiego po- 
stanowiła wydać sądom 4 posłów: Kortan 
tego i Hagera, obaj z Ch. D, oraz Prokopa 
z N. Ch. Z. P. i Ochmana z Klubh Niemiee- 
kiego. Wydania trzech pierwszych posłów 
domagały się sądy w związku ze skargx 
oskarżycieli prywatnych. Natomiast wyda- 
nia posła Oehmana domagały się sądy z po- 
wodu jego oskarżenia o zatajenie swych do- 
chodów przy zeznawaniu o podatku docho 

Francuski lot. 
PARYŻ, (PAT). — Miniszerstwo lofnieżwa 

zawiadomiło prasę, że eskadra gen. Vuille 
min, złożona z 28 samolotów, wylądowała w 
St. Louis wczoraj o godz. 17,30. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (PAT). — W 3 dniu ciąs- 

nienia II klasy 28 Polskiej Państwowej Lo 
terji Kłasowej wygrana 200,000 złotych pał 
ła na Nr. 66,921. Inne większe wygrane padły 
na numery następujące: 

10,000 zł. — 16,740 i 149,893. 
5,000 zł. — 22,763, 84,279 i 119,632. 
2,000 zł. — 22,863, 34,859, 106,039, 164,603 

1.000 zł. — 59,508, 119,121, 120,793, 128,945 
157,125. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat) Dewizy: Londyn 

28,97—28,98—29,12—28,84. Nowy York 5,36 
-—0,39—5,33. Nowy York _ 5,40—5,43—50,37 
Paryż 34,86—34,95—34,77. Szwajcarja 172,4 
—4173,03—4172,17. ., 

Ddlar w obr. pryw. 5,37. 
Rubel złoty 4,72—4,74, 

  

   

Świat „w nieposzanowaniu cudzych 

przekonań, w jednostronnem patrze 
niu na Świat, Nadużycie sportu niema 
łą odegrywa tu rolę. Należy wprowa 
dzić do szkół więcej pierwiastków hu 
manitarnych więcej  tolerancyjności 
wobec cudzego zdania. Zaprawianie 
od młodego do bojowości, tworzy mło 
dzieńcze bojówki”, kończy nawiązu 
jąc do potwornych wypadków na uni 
wersytecie warszawskim, który .ze sto 
licy odrodzonej Polski dał przykład 
mordowania bandyckim stylem kole: 
gów zapomocą rewolwerów i kastų 
tów... Tego jeszcze nie było... 

  

  

Ale to jest konsekwentne. Dorośli, 
dojrzali łudzie nauczyli się wszystkie 
go: obłudy, nazywania czarnego bi: 
łem i odwrotnie, ałe młodzież jeszcze 

ma wrodzoną logikę i prostolinijność. 
Ona idzie za tem, co jej życie otacza 
jące daje, ku czemu ją popychają de 
rośli. Czy, u Boga, kierownicy mło 
dzieży sądzą, że ona gazet nie czyta? 

Nie wie co się w nich pisze? Głucha 
jest na rozmowy dorosłych o proce 
sach morderców j codziennych gwał- 
tach i kryminałach opisywanych ob 
szernie? Więc jak ma być? Oto do wy 
boru: rozpusta, alkohol, kradz mo: 
derstwa, bójki, oszustwa, wszystko to 
czynią dorośli w oczach dzieci wlas- 
nych, ale zarazem chcieliby żeby nie 
było naśladowane. + 

Dziś się młodzieży mówi i pisze © 
gzemś że jest wrogie, straszne i należy 
być od tego jak najdalej, jutro... już 
nie, już zbliżenie, już inklinacje do 
poznania, do zawiązania stosunku, bo 

   

        

  

„łodyjowskich walczyło w 

Kronika  telegraficzna. 
— Na czele a OCE na Wsg 

grzech stanął a й 

        

     

‹іи!_\т 
czasowy członek partji kodowej. Ir. Feste 

i utworzył wła- 
snym kosztem szturmówki hitlerowskie 

— Konfiskatę majątku Einstetna i jego 
żeny zarządziła berlińska tajna policja. Za 
rządzenie to oparte jest na ustawie o kont: 
skacie majątków osób wrogich wobec rzą 
du hitlerowskiego. 

— W ogrodzie uniwersytetu budapesz: 
SE doszło wczoraj ponownie do zaj 

ckich w czasie których pobito ki 
. Również z sal wykładowych usuwa 

no Żydów. Podobne demonst odbyły się 
na uniwersytecie w Szegedynie. 

— Podczas zajść w Hiszpanji w ubiegłą 
niedzielę 9 osób utraciło życie, a 31 odniosła 

ciężkie rany. W Madrycie i całym kr aju pa 
nu je spok 

- Odbył się w Pradze koneert Jana Kie 
pury. Publiczność, wypełniająca po brzegi 
najwi ‚а praską przyjęła występ en 
tuzjastycznemi okrzy 

— W Filharmonji zagrzebskiej odbył się 
koncert muzyki polskiej pod dyrekcją Grze 
gorza Fitełberga przy udziale Karola Szy 
manowskiego. Artyści polscy przyjmowani 
byli owacyjnie, 

*_ — Samolot wojskowy brytyjski, przewożą 
cy oddział żołnierzy uległ katastrofie wpobli 
żu Jerozolimy. Kilkunastu żołnierzy jest cięż 
ko rannych. 

— Premjer pruski Goering zachorował 
na ostre zapalenie zębów, połączone z ropie 
niem szczęki. Przyjęcia i narady wyznaczone 
na najbliższe dni, zostały odwołane. 

Tragedja małżeńska rozegrała się we 
wsi Karczewek w pow. sieradzkim. 37- 
Antoni Bendkowski, który usunięty zo 
przez żonę z zagrody. stanowiącej jej włas 

akradł się pod okna domu i dał dwa 
z dubeltówki, kładąc trupem swą żo- 
halinę i jej 10-letnią siostrę. Zbrc 

iarza aresztowano. 
— Zarządzeniem prezydenta Roosevelta 

został stworzony komitet, mający na celu 
koordynowanie polityki handlowej rządu | 
scentralizowanie kontroli nad wszystkiemi 
zarządzeniami. dotyczącemi importu i eks- 
portu. Prezesem tego komitetu mianowany 
został podsekretarz stanu Philips. 

Wychodzący w stolicy Sao Paolo 
dziennik „Volna da Manna* drukuje w od- 
cinku powiešciowyin „Potap“ Sienkiewicza. 
Tytuł w tłumaczeniu brzmi: „O Dilivio*. 

— Pelieja gdańska zaaresztowała 14 ko- 
maunistów, którzy zajmowali się systema- 
tycznie kolportowaniem nielegalnych ulotek 
komunistycznych, których ireść zwrócone 
była przeciwko obecnemu - narodowo-socjali 
stycznemu regime'owi. W związku z tem 
skonfiskowano maszynę drukarską w miesz 
kaniu jednego komunisty. 
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UŚMIECHY | UŚMIESZKI. 
Wypadek pani Biederman. 

Niedawno doniósł 

  

„Kurjer Wileński* e 

  

    

wypadku letargu, jakiemu uległa w roku 

1930, w małem miasteczku austrjackiem p 

Marjanna Biedermann, żona kolejarza. Sen 

  

`а karmiono 

liczyła 23 

jak 

autor sztuki granej w Wiłnie, 

letargiczny trwał trzy lata. 

zasypia jąc 

podobnie 

   szłucznie. Ponieważ 

lata, mogła, po obudzeniu się, 

ów węgierski 

wykrzyknąć ze zdumieniem, bardziej do sen 

su niż w owej sztuce: 

„Mam lat 26!* 

Wydarzenie to, które wywołało sensację 

śród lekarzy. nasuwa piękne wizje przysz 

ści w wypadku, gdyby medycynie udało się 
opanować 

      

awisko ietargu w ten sposób, by 

go dowolnie zuszczepiać i 

przerywać. 

Wiadomo, Że 

móc dowo!nie 

kto śpi, ten nie 
przytem sztuczne odżywianie pogrążonych w 

grzeszy. 

Śnie, 

tygi i kosztów. Jakieś dwie łyżki rosołu lub 

mleka tygodniowo wystarczają zupełnie. Je 

dynem zajęciem śpiącego jest chudnięcie 

letargicznym wymaga minimalnej fa- 

    

Iluż tysiącom grubasów obojga płci, 

dającym nad swą luszą, możnaby ulżyć w 

ten sposób. Zamiast podpalać stare, niepot 

rzebne budynki parłamentów, przemieniono 

by je poprostu w domy noclegowe, z odpo 

wiednią obsługą. 

Przychodzi np. dyrektor ja 
kiegoś koncernu z Katowic, czy innego Biel 
ska i powiada do dużynnego lekarza: 

*aki grubas, 

  

„Chciałbym pospać ze dwa lata 

slępca już wyznaczony. Oto piętn 

lych na moje utrzymanie przez ten czas*, 

Kładą go do łóżka, drobny zastrzyk i fa 

cet śpi dosłownie jak zabity. Ani chrapnie 

nawet. Po dwóch latach budzi się i z miej 

   

  

e zło- 

sca pyta się o ceny węgla. 

Do dyrektora hanku przychodzi jego kole 

ga szkolny, bezrobotny obdartus, doklėr 

trzech fakultetów, z akademją eksportową 

włącznie. 

„Wiesz co, kochany przyjaciełu — mówi 

z współczuciem dyrektor — powrzęduj tu za 

mnie parę lat, a ja się tymczasem przedrze 
mię... I tak już oddech mam krótki i tyje 

strasznie. Świetnie mi to zrobi, a ty się tro 

chę odkujesz, kochany... Pozwół, że ci przed 

Qto zaliczka na pensję... slawię personel... 

  

Samobójcy zniknęliby z powierzchni zie- 

mi „Pan szanowny zmęczony życiem? A pa- 

nience co dolega? — Zawiedziona miłość? 

Doskonale! Prześpijcie się państwo po parę 

lat SE sk jak ręką odjął. 

    

     

ji mawiał Roch Kowalski z 

tam nikogo się nie boję, bylem 

Wypadek pani Marjanny od- 

krywa olšniewające horyzonty na przyszłość. 

WEL. 

był wyspan*. 

    

©TZCZYT'POLIKIEJ 
WYTWÓRCZOJCI 
WSZEDZIE DO”NABYCIA      

Zgon telefonistki w wannie 
w mieszkaniu dyr. „Arbonu* w Warszawie. 

W ub. sobotę około godz, 11 m. 30 wiecz. 
do mieszkania dyrektora Sp Akc. „Arbon“ 
Stefana Lipskiego przy ulicy Nowy Świat w 
Warszawie |przyszfa Jadwiga Przedpełska, 
przeowniczka telefonów. Po kolacji dyr. Lip- 
ski udał się na, spoczynek, zaś Przedpełska 

POSZŁA DO ŁAZIENKI 
wykąpać się. 

Około godz. 2 t. j. w półtorej gadziny 
później, — gdy P. nie dawała znaku życia. 
Lipski, obudziwszy się, zaczął dobijać się do 
łazienki. Gdy nikt nie odpowiadał, L. drzwi 
wyłamał. Wi wannie 

LEŻAŁA POGRĄŻONA W WODZIE DO 
POŁOWY GŁOWY PRZEDPEŁSKA. 

Lipski momenzalnie wyjął P. z wody i zaczał 
stosować różne zabiegi, lecz niestety, P. nie 
dawałą oznak życia. Niezwłoeznie zaałarmo 
wał tedy Pogotowie, Lekarz stwierdził śmierć 

tak wskazuje racja stanu, potrzeba po 
lityczna, Ale cóż ma o tem sądzić u 

mysł prostolinijny młodzieży lub ezł 
wieka mniej iadomego koniecznoś 
ci politycznej? Traci wiarę w autory 
tet jaki bądź, bo w kalejdoskopijnem 
tempie zmieniają się poglądy i wyni 
kające z nich kierunki postępowania. 

   

Weźmy maprzykład bardzo dziś 
na dobie sprawę trylogji Sienkiewicza 
którego mieznajomość charakterów, 

działań, i metryk swych bohaterów, 
skarcił dokładnie i gruntownie p. O! 

gierd Górka w 3 numerze „Pionu*. Са 
kilku lat różne matki pisały, mówiły, 
podawały memorjały o tem, że kazać 
dzieciom odbywać studja roczne nad 
„Ogniem i mieczem”, kazać im wypi 
sywać linję miłości Skrzetuskiego rów 
nolegle do zdarzeń wojennych analizy 
stosnków  polsko-ukraińskich, stre: 
szczanie mordów i zabójstw jest anty 
pedagogiczne, gdyż zaciera zupełnie w 
świadomości młodzieży wszystko. co 
jest pięknego w Trylogji, a każe bah 
rać się, utrwalać w pamięci ujemną 
stronę dzieła. Nie to nie pomagało. 
Wbijano pracowicie arcydzieło w glo 

   

    

- му Szkrabów przez 10 lat, Aż dopiero 
iščas: gdy się okazało że autor, który 

nigdy nie miał pretensji do miana hi 
„ storyka, popełnił okropne grzechy, bo 
Skrzetuski był w istocie Rusinem, Bo 
hun szlachcicem, a Krzywonos Szko 
tem, Hassling Niemcem, a sześciu Wa 

wojsku 
Chmielniekiego... wtedy rewizja dzieła 
sienkiewiczowskiego na jego 50—-letni 
jubiensz wypadła gorsząeo. Poczytał 

prawdopodobnie wskutek anewryzmu serca. 
Na miejsce tragicznego wypadku przybyły 
władze I komis., urzędu śledczego, a następ 
nie sędzia śledczy i prokurator. Po szczegó 
łowem przeprowadzeniu dochodzenia, zwłoki 
P. przewieziono do prosektorjum. Istnieje 
przypuszczenie, że Przedpełska musiała wziąć 

ZBYT GORĄCĄ WODĘ, 

wskutek czego omdlała, a ponieważ nie mia 
ła znikąd pomocy, gdyż sypialnia mieści się 
w trzecim pokoju, przeło życie zakończyła. 

W związku ze śmiereią Przedpełskiej & 
polecenia prokuratora 

DYR. LIPSKIEGO ARESZTOWANO, 
lecz w poniedziałek został on zwolniony z 
aresztu. 

Tragicznie zmrła odznaezała się niepospo 
litą urodą. 

  

rz Kubalę i siadł pisać z dnia na 
dzień nie doczytując nawet tego co po 
przedniego dnia napisał, bo wyśylał 
do gazety każdodzienny odcinek, No i 
niasz! Błędów masadził gęsto, dał (al 
szywe oświetlenie postaci Jaremy. któ 
ry był nie bohaterem, ale raubrilte 
rem i tak dalej... Wszystko to pewnie 
jest tak, jak zbadali pp. historycy. 
znów tu jest pomieszanie pojęć: Trz 
logja nie była pisana jako podręcznik 
dla szkół, ani nawet jako lektura dla 
niepełnoletnich. Nikomu, a może naj 
mniej Sienkiewiczowi który demokra 
lą (poza epoką pierwszej młodości; 
nie był, nie śniło się, że takie tłumy 

„z pod strzech i w suterenach* będą 
się zaczyłtywały w tem dziele, że na kil 
kadziesiąt języków przełożą jego ks'ą 
żki, że Trylogja stanie się podnietą 

kodeksem, brewjarzem przyszłych Le 

gjonistów, ich ukochaną fantazją rs 

cerską. Bo cóż z tego, że Jarema nie 
był takim jak go opisuje Sienkiewicz? 

Ale autor Trylogji cudną mową pols- 
ką, barwną i wrażającą się w pamięć, 

opisuje dzieje i zmagania się bohatera, 
wytrwałość w obowiązku, poświęcenie 

bez granic rycerzy: Skrzetuskiego, 
Longinusa $ Wolodyjowskiego. 

    

  

    

Na poparcie tego co piszę, niech 
mi wolno będzie zacytować z tegoż 
„Pionu* słowa E. Boyć z nr. 5 w arty 
kule o Dantem: „prawdziwe sprzec 
ności spotyka się raczej w umysłach 
przeciętnych, niezdolnych do stworze 

nia bogatej i szerokiej wizji świata 2 

wrogich i skłóconych z sobą elemen- 

tów... Ludzie wielcy byli dlatego wiel 

/
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LAI DZIVO 
LATVIJA! 

W ubiegłą sobotę, dnia 18 b. m. 
w lokalu Szkoły Nauk Politycznych 
I. NX. B. E. W. w Wilnie (Arsenalska 

Nr. 8) z inicjatywy Akademickiego Ko 
ła Zbliżenia Polsko-Łotewskiego Szk. 
Nauk Politycznych, odbyła się Akade 
mja z okazji ló-lecia Niepodległości 

Republiki Łotewskiej. 
O godz. 20 m. 30 w głównej sali 

Szkoły, udekorowanej flagami państ 
wowemi polskimi i łolewskimi zebrali 
się wszyscy słuchacze Szkoły, oraz 
grono zaproszonych gości, z p. Dona- 
sem, konsulem łotewskich w Wilnie 
na czele. 

Podniosłą tę uroczystość zagaił za 
stępca dyrektora Szkoły Nauk Politv- 
cznych p. prof. dr. B, Wilanowski, któ 
ry w swem przemówieniu powitał p 
konsula Łotwy, podkreślając zarazem 

znaczenie obchodzonej uroczystości. 
Następnie głos zabrał, z ramienia 

Akadem. Koła Zbliż. Polsko-Łotews- 
kiego, prezes tegoż koła, p. Sl. Skow- 
roński, słuchacz Szkoły, który w pię 
knych słowach nakreślił uczucia sym 
patji i przyjaźni, jakie łączą polską 

młodzież akademicką z jej łolewskie- 

mi kolegami. 
Przemówienie swoje p. Skowroń- 

ski zakończył okrzykiem na cześć Re- 

publiki Łotewskiej, Jej Prezydenta © 
raz całego Narodu Łotewskiego, co zo 

stało entuzjastycznie podchwycone 
przez całą salę. Orkiestra 1 p. p. Leg 
w tym trakcie odegrała łolewski 

hymn państwowy. 

Zkolei p. Jewsiewicki, również sia 

chacz Szkoły. wygłosił krótki referat 

o „Powstaniu Państwa Łotewskiego” 

w którym podał w ogólnych zarysach, 
najważniejsze fragmenty z dziejów 

Narodu Łotewskiego, omawiając 0b- 

szerniej okres wojny europejskiej i 
związany z nią okres  rozstrzygają- 

cych walk o niepodległość narodu 10- 
tewskiego. Referat został nagrodzony 
rzęsistemi oklaskami. 

Ostatni przemówił p. konsul Do 
nas, który w zwięzłych słowach po- 
dziękował za okazane mu dowody 

sympatji j szczerej przyjaźni całego 
społeczeństwa. a w tej liczbie i 

pierwszym rzędzie polskiej młodzi 
akademickiej, względem jego O 
zny, oraz podkreślił wspólność walk 

o Niepodległość w niedalekiej przesz- 
łości, wspólność interesów dwóch są- 
siadujących ze sobą Państw i Naro- 
dów (Polski i Łotwy) w teraźniejszo- 
ści. wznosząc na zakończenie okrzyk 
na cześć i pomyślność Rzeczypospoli- 
tej Polskiej. 

Odegraniem polskiego hymnu pań 
stwowego została zakończona ta, jak- 
kołwiek skromna co do swoich roz- 
miarów, lecz nader piękna i wzrusza 
jąca uroczy , poświęcona szłache 
tnej idei zbliżenia dwóch sąsiadują- 
cych ze sobą zaprzyjaźnionych i po 
kojowo wspėlpracuiacych Narodów. 

  

     

      

   

        

    

    

   

  

K UR 24 E й 

  

Pocałunek przyjaciół... 

  

Budzikiem w twarz. 
S. Abramowiezowa, zam. przy zaułku 

Warszawskim nr. 18, stalemiała wymówki od 

męża, że spóźnia się do pracy. Powodem sła 
łej niepunktualności był brak w mieszkania 

zegarka, nie mówiąc już o budziku, o którym 
Abramowiczowa pokryjomu marzyła. 

Wreszcie uciuławszy grosza udała się 
wczorzj pod Hale Miejskie w celu okazyj 
nego nabycia upragnionego przedmiotu. - 
Pod hałami spotkała jakiegoś handlarza z 
budzikiem w ręku. Abramowiczowej budzik 
się spodobał. Rozpeezał się targ. — Nie dop 

   

   

rowadził on jednak do skutku, Abramowicze 
wa z wesłnieniem postanowiła zrezygnować 

i udać się na dalsze poszukiwania. Nie dopu 
ścił do tego wyprowadzony z równowagi han 
dłarz, który nagle cisnął budzikiem Abramo 
wiezowej w twarz. Kobieta upadła, broczace 
krwią na ziemię, poczem przewieziona 70 

stala do ambulatorjum pogotowia ratunko 
wego, gdzie udzielono jej pierwszej pomocy. 

Krewkiego handlarza sprowadzeno do ko 
misarjatu, gdzie spisany został prolokół. 

Epilog zajścia w sądzie, (e). 

Tragiczna Śmierć sekretarza partii 
Narodowych Socjalistów w Wilnie. 
Karol Stanisław Smołakiewicz (Stroma 3) 

lu! 31, powracając do domu w stanie nie/- 

rzeźwym, spadł ze schodów z wysokości 6 
metrów i nie odzyskawszy przytomności, — 

zmarł. 
Należał on do Partji Narodowych Socj! 

listów w Wilnie (liczący zaledwie ki/kunastu 
ezienków), w której podobne pełnił funkcję 
sekretarza będąc jednocześnie jednym z wy 
daweów pisma „Front Narodowo — Soeja 
listyczny*, 

  

Żebrak oszukał 25-letnią 
wdowę. 

Na terenie gminy ostrowskiej zatrzyma 
no 48-letniego żebraka Harasimowieza, Kai 
mierza, który miał rzekemo uwieść 25-letnią 

Wł. Komorewiczową, wdowę, zam. we wsi 

Gruździany. Jak się okazało Harasimowicz, 
mimo, że trudnił się włóczęgostwem i żebra 
niną posiadał we wsi Piotrowo nowy dom 
mieszkalny z budynkami gospodarskiemi i 
ziemią, Również miał 25-letnią żonę, której 

zawsze, gdy się udawał na żebraninę mówił. 
iż jedzie po zakupy i że stale trudni się hau 
<dlem. Naskutek złożonej skargi przez Komo 
rewiezową okazało się, iż Harasimowicz istot 
nie nawiązał z nią bliższe stosunki i zdołał 

na zapowiedzi i inne sprawy. związane ze 
ślubem wyłudzić 100 zł. 

Z fałszywą 50-groszówką. 
W Głębokiem zatrzymała policja Sendziu 

ka Michała, mieszkańca wsi Pialewszczyzna, 
gm. głębockiej, który (za wjazd do miasta 
usiłował zapłacić fałszywą 50-groszową mó- 
netą. 'Wi czasie rewizji znaleziono przy Sen- 
dziuku jeszcze 2 falsyfikaty. Sendziuka skir 
rowamo |do Sądu Grodzkiego w Głębokem. 

Pożar stodoły. 
Na szkodę Szynkiewiczów Jana i! Józefa 

ze wsi Popiszki, gminy orańskiej spaliła się 
stodoła iz €ałorocznemi zbiorami, 2 konie i 
1 sieczkarnia, Straty wynoszą około 1800 zł. 

Pożar powstał wskutek zaprószenia, ognia, 

  

Najpoważniejszą spółdzielczą Instytucją bankową w Polsce 
jest 

(eutralna Kasa Spółek Rolniczych 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

resów kraju, im daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 

gdyż wspiera kredytem najlicz- 
niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

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

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

kimi, że mimo brzemienia ciała i wła 

snych wad, zdołali wyrazić albo stwo 
rzyć to, co wyprzedziło ich czas”. Są 
dzimy. że mimo iż Tryłogja ocieka 
krwią, jest też po brzegi pełna bohate: 
stwa, i wyrażała to, co wyprzedziło 
czas jej powstania. Nie jest jednai: 

„brykiem“ do wypracowań dla kilku 
nastoletnich malców!. 

Na każdą .prawdę* historyczną 

narasta legenda, narasta natchnienie 
poety. Czy w tem jest coś złego? Czy 
działa to ujemnie? Bo tylko ten 
wzgląd powinien decydować. Czy „le 
gende Dorće* Voragine'a jest ściśle 
historycznym djarjuszem dziejów 
świętych męczenników? Z pewnością 
nie, a ileż dzieł sztuki, ileż piękności 
plastycznych, poematów i warjantów 
dała nam ta naiwna bajka Tylko nikt 
z miej dzieci nie uczv. A jeśli o tem 
mowa, to cóż znajdujemy w Historji 
Świętej starego testamentu, jak nie 

mordy rytualne, zarzynanie dziec:, 
bratobójsiwo, zdrady, oszustwa, kłari 
stwa, bałwochwalstwo, wszelkie naj- 
szkaradniejsze grzechy główne i inne 
opisane są w tych hebrajskich dzie 

jach, których o ile wiem, dziś nie u 
czą tak pilnie i dokładnie jak przed 

wojną, ale dość w nich zostaje przyk 
ładów niegodnych naśladowania, Bo 
nie łudźmy się; morał podany na koń 
cu nie robi-żadnego wrażenia, spływa 

niepostrzeżenie po młodej psychice. 
Zostaje tylko pamięć złego czynu. 

Otwórzmy jakąś przeciętną książ 
kę dla młodzieży: ile z niej cieknie 
krwi... rozwalają głowy, rżną, strzela 

  

    

  

   
Ją, są bohaterami. Odbija się to w ich 
wypracowaniach, w zabawach, w po 
stępowaniu w życiu. Tak je uczą. Tak 
oni muszą postępować, bo tem ich sv 
cą 

Przecież stokroć więcej chwalą, na 
gradzają, reklamują tych, co są spraw 
niejsi fizycznie, niż tych co się dobrze 
uczą. Jeśli któryś z młodych ocali ży 
cie bliźniego, to nie można się dowie 
dzieć o nim bliższych szczegółów, ale 
jeśli o cal rzucił czemś dalej niż Lole 
dzy, lub sprawniej kopnął, jest trium 
fatorem, niesie puhary i dyplomy, fo 
tografje ma w pismach i t. p. Posta- 
wienie sprawości fizycznej wyżej od 
czynów natury etycznej, brak uzbro- 
jenia moralnego w epoce zbrojenia fi 
zycznego, obok nędzy i jaskiniowych 
potrzeb całych rodzin, to są przyczyny 
złego Widzimy pewne budzenie się i a 
larmowanie, np. wchodzące w zwy 
czaj obchodzenie świąt narodowych 
dobremi uczynkami, pomoce kół mło 
dzieży uboższym, zajęcia z dziećmi. 
ale i to jeszcze zamało, by od rosnące 
go pokolenia odseparować trucizny, 
które bezkarnie puszczają dorośli na 
wszystkie strony, a przecież organizm 
psychiczny dziecka, jest mniej odpor 
ny, na to, co nawet dojrzałych demo 
ralizuje, 

  

  

Hel. Romer. 

Piłat wyszedł na sucho. 
Boroszko nie był suchy. <Lubił wyy 

porządnie i zakąsić suto, Wiedziano o tem 

dobrze w jego rodzinnej wsi Gerbele, w pow. 
szumskim. Wiedziano też „žė Boroszko nie 
jest zamożny i tylko w wyjątkowo sprzyj: 
jących warunkach materjalnych może sobie 

pozwolić na dobry kieliszek. 
Boroszko jednak ostatnio folgował sob: 

zbyt często. Plolkarskie języczki zaczęły 
ptać, że Boroszko pędzi w swojej chacie pier 
wszorzędny alkohol, pędzi po nocach, pokry 
jomu, bo boi się policji i kary. 

Pewnego poranku w zabudowaniach Bo 
roszki wybuchł pożar. Zpoczątku spalił s'ę 
dam mieszkalny, potem stodoła z pełnemi 
zbiorami, a następnie ogień przerzucił się 
na zabudowania sąsiada Boroszki i zniszczyć 
mu również dom i stodołę. Mało brakowało 
bya cała wieść poszła z dymem, ale jakoś po 
wspólnych wysiłkach mieszkańców kilku wsi 

ogień ugaszono. 
Zaczęto dochodzić przyczyny pożaru. Pn 

nitee do kłębka i orzeczono bezapelacyjnie, 
że Boroszko 'w nocy tragicznej pędził samo» 

gon w chacie, pozostawił niezgaszony pie: 
i w ten sposób spowodował pożar, który 
zagroził całej wsi. 

   

  

    

      

Zbrodnia była wielka: niedość, że pędził + 

samogon, ale w dodatku jeszcze nieostroć- 
nie! 

Boroszce wytoczono dwie sprawy sądowe: 
jedną o pędzenie samogonu wogóle — dru 
gą o spowodowanie pożaru, zagrażającego 
innym zabudowaniom, przez  nieostrożne 
pędzenie samogonu. 

Jednocześnie pociągnięto do odpowiedzial 
ności jego przyjaciela ze wsi sąsiedniej nie 
jakiego Piłata Jana, któremu zarzucono, z 
razem z Boroszką pędził samogon. Piłat pro 
testował, lecz nic nie pomogło, — wczoraj 
zasiadł razem z Boroszką na ławie oskarżo 
nych w sądzie okręgowym. 

Boroszko nie przyznał się dó winy. Pi- 
łat umył ręce: nawet nie przyjaźnił się z 
Boroszką. 

Piłata Uuniewinniono, Boroszkę skazano 
na 3 miesiące aresztu, To za nieostrożność 
— sprawa o pędzenie samogonu będzie jes* 

cze. WŁOD. 

FERRE 

  

  

W 
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„Marakesz“. 
Odczyt p. Pełczyńskiej w Związku 

Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

P. Wanda Pełczyńska, która jako wice 
przewodnicząca Polskiego Żeńskiego Fidacu, 
brała udział w Kongresie Międzynarodowego 
Fidaku, wygłosiła na ostatnim Cz tku dys- 
kusyjnym Z. P. O. K. bardzo ciekawy. ilu- 
strowany przeźroczan.i odczyt pod tytułem 
„Marakesz“. 

      

   
   

  

Francuzi zwołali ostalni Miedzynarodowy 

  

Kongres Fidaku, nie w Avinionie, innem 

mieście francuskiem ale w Marokku, aby 

  

ajomić przedstawicieli 10 naństw wcho- 
h do Fidacu, z francuską eks 

kolonjalną Ponieważ prelegentka obra 
temat odczyty impresje z Marokka, nie mo- 
gła wice z braku czasu omawiać właściw 
obrad Kongresu, i nadmieniła tylko o wielkiej 
ruchliwości księżny Kantakuzen i o wielkiej 
popularności i sympatji, jaką się cieszy na 
terenie międzynarodowym b. prezes Fidacu 
generał Górecki, który dzięki tej popularności 

został wybrany na prezesa honorowego. 

Zaz    

  

    

    

     

    

Francuzi są bardzo dobrymi kolonizato 
. umieją uszanować tradycje i wierzenia 

plemion arabskich i cywilizacji nie 
siłą, to też ich współżycie z „indi- 

genami jest stosunkowo dobre, o iłe to jest 
możliwe, w tych warunkach i przy krańcowej 
różnorodności, ras, religji, po* tradycji i 
mentalności. Arabowie nie mają zamiłowania 
de gromadzenia bogactw, ogół Arabów żyje 
nadzwyczaj skromnie, kocha swobodę, góry 

i szerokie przestrzenie pustyni. 

     

   
   

    

    

   

W Marokku panuje wielożeństwo: Arabo- 
wie po człery żony, kobieiy zamężne 
nie pracują, ale są zamknięte przez cały ty- 
dzień w domu i wychodzą tyłko w piąlek 
polo, by pójść na cmentarz i do meczety. 
Trudno sobie wyobrazić jak takie życie musi 
być okropne, tembardziej że naweł w razie 
choroby, żon lub dzieci, niema mowy o spre 
wadzeniu lekarza, gdyż mężczyzna niema do- 
stępu do wewnętrznego domu Araba. Dlatego 
leż w ostatnich czasach, rząd francuski stara 

i do Marokka kobiety lekarki. 
któreby miały łatwiejszą drogę, mogły wej- 
rzeć w higjenę i poprawić słan sanitarny. 
Nie wszystkie Arabki m»'- zasłonięte twarz 
Kobiety plemienia Berberów chodzą z ods'o- 
iętemi twarzami. Wszystkie mają piękne 

raziste oczy i kształtne ręce o wąskich dłu 
1 pałcach. Oczywiście w tych warunkach, 

niema mowy o jakiejś emancypacji kobiet. 

  

   

       

       

ablanke, 

  

Uczestnicy Kongresu zwiedzili © 
abe akcsz, które jest je 

piękniejszych miast w świecie. We 
kich tych miastach są dwie dzielnice zupeł- 
nie nowożytna europejska z hotelami, res- 

     

       

      tauracjami i kawiarniami i dzielnica indigene 
budowana według wschodnich przepięknych 

prastarych wzorów urchitektonicznych. Ma- 
rakesz jest otoczone murami ochronnemi czer 
wonego koloru, które cudnie wyglądają pod 

ącemi promieniami słońca. Po obu stra 
hb, wąskich, pełnych krz 

czek ciągną się sklepy wyrobami ze skór 
haftami, burnusami i pięknymi wyrobami 
srebra i miedzi, które można nabyć za nie- 
słychanie niską cenę. elowaniem srebra 

zajmują się Żydzi. Nienawiść Arabów do Ży- 
dów jest bardzo silna, to też pogromy są aa 
porządku dziennym. 

       

    

        

Uczestnicy Kongresu zwiedzili Metges. 
miasto w którem  nagromadzono bezcenne 
dzieła sztuki, ogłądali Mula-Idris, święte mia- 
slo, w którem żaden europejczyk nie może 
zostać po zachodzie słońca i byli na przyj 
ciu w zamku Kaida, przezwanego „Le rouge” 

Ya rozkaz Francuzów, Kaid przyjmował do- 
legatów Fidacu z pompą. iście królewską 
+ nedzwyczajnemi honorami. 

  

   

O intesywnej pracy Francuzów nad pod 
sieniem kuliury i dobrobytu w Marokku, 

czy chociażby to, że przed 20 laty pa- 
sażerów okrętów wysadzano w Casablanca 
w koszu, gdyż nie było odpowiednich doków 
ani urządzeń portowych, a z Casablanci w 
okresie deszczów @а braku dróg nie mżna 
się było r ; dzisiaj port w Casablanca 
dorównywa Marsylji i le Hawre, a smołowane 
szosy w Marokku są najlepsze w świecie. 

   

  

   

      

Na zakończenie p. Pełczyńska powiedziała, 
że Marokko, ma przykuwające piękno i dziw 
ny czar, który niesłychanie trudno ująć w 
słowa, lecz, który pozostawia niezatrte wra- 
żenie, i sprawia, że wyjeżdża sie z niego z 
żalem i pragnieniem ponownego powrotu. 

Zotja Kalicińska. 

  

KURJER SPORTOWY 
Mecz Czarni — W.K.S. 
w najbliższą niedzielę w Wilnie. 

Jak się dowiadujemy, mecz rewan- 
żowy WKS z Czarnymi odbędzie się 
w najbliższą niedzielę 26 bm. w Wil- 
ni na stadjonie im. Marszałka Piłsuds 
kiego. 

Mecz ten miał się odbyć o niedzie- 
lę później, wobec jednak wyznaczeniu 
na tę niedzielę meczu treningowego w 
Warszawie teamów A i B w celu wy- 
łonienia drużynv na mecz z Niemcami 
w dniu 3 grudnia, termin został prze- 

sunięty, gdyż Garbarnia, z której Smo 
czek i Pazurek grają w treningu tea- 
mów, mecz z 
26 bm. rozegrać nie będzie mogła. 

Smigly wystąpi bez Rogowa. Rów- 
nież w pomocy zajdą pewne zmiany. 
oraz w ataku z powodu choroby Haj- 

dula (rozbite kolano), 

Zawedy odbędą się o godzinie 12 
w południe, 

  

CZY NASTĄPI WYJAZD 
DO ŁOTWY? 

Dowiadujemy się, iż Akademicki 
Związek Zbliżenia Międzynarodowego 
mający pośredniczyć w nawiązaniu 
stosunków między Polską a Łotwą 
odpowiedział odmownie w sprawie u- 
dzielenia paszportów zagranicznych 

członkom drużyny gier sportowych. 

Liga namyśłała się nad tem przez 
czas dłuższy, dyskutowano też na ten 
temat dość głośno i szeroko, aż osta- 
tecznie doszło się do wniosku, że le- 
piej będzie, jeżeli sportowey nasi zo- 
staną w domu. 

Ponieważ Liga zwlekała długo / 
odpowiedzią, teraz trudno będzie bez 
pośrednio uzyskać paszporty z mini- 
sterstwa z tego chociażby prostego 
wzgledu, że turniej rozpoczyna się 1 
grudnia. Wyjechać trzeba więc 30 'i- 
stopada. Słowem pozostało siedem dni 
co jak na formalnościowe traktowa- 
nie sprawy stanowczo zamało. - 

Liga mogła pomóc ale nie chciała 
— czy dla zadania Ligi nawiązywania 
przez sport bliższych stosunków z 
państwami Dbałtyckimi to pomoże, 
wątpię. n. 

NARCIARZE OGNISKA K, P. W. 
POJADĄ DO ZAKOPANEGO. 

Staraniem prezesa Klubu Ogniska K. P 
W. płk. T. Sheybala dojdzie do skutku wy 
jazd narciarzy Ogniska do Zakopanego 

Narciarze nasi pojadą zbiorowo na tre- 
uing, jak również i w cełu turystycznym. — 

Wielu przecież z nich nie widziało jeszcze 
gór, a dla narciarza ośnieżone góry mają 
wielki czar poezji. 

Wyjazd nastąpi 24 grudnia wieczorem. 
Święta B. Narodzenia narciarze nasi spędzać 
więc będą w górach. 

Ogółem pojedzie kilkudziesięciu zawodni 
ków, a w tej liczbie i kiłka narciarek. 

Techniczne sprawy narciarskie załatwia 
przed wyjazdem kierownik sekcji J. Nieciec 

ki. On też ułoży listę jadących zawodników, 

Rekord Peine Scott'a. 

  
Sportowiec angielski Scott Peine pobił rekora 
szybkości jazdy na motorówce, osiągając 

145 kim. na godz. 

u i zgiełku ub 

   

   

nymi w niedzielę | 

Kachwycająca 
uroda... 
jej tajemnica? 

Czegóżby kobieta za to 
nie dała, by zachować na 
zawsze czar młodzieńczej 
cery 

A to takie łatwe i wcale ; 
nie kosztowne. Należy 

daje twarzy ów 
uroczy wdzięk — 
symbol młodości. 

  
Zagary — rewizjonistyczne. 

Na kioskach kolorowe plakaty: 
tuj kupisz Żagary, pismo literackie. 
gr. Plakaty b. kulturalne, ale Żagarów + 
kiosku niema. Trzeba wędrować do nastęju.« 
go, aż się znajdzie, 

Żagary, niezależnie czy się nazywały Ża- 

gary, czy Piony, zawsze jednym psuły krew 
innym poprawiały apetyt. Pamięłamy pre 
cie, co to za rejwach był w całej Polsce z tej 

i. Obecnie pismo to wróciło do starej naz 
wy i wyszło jako numer 1-szy — 22. Redai. 
cja lłumaczy: — było 8 nr. Zagarów, 5 Pio 

nów i 8 Smugi. Pisma te były „skrzydłami 
lego samego Irontu i wyczenp, y niemal 

bez reszły wszelkie poczynania awangardu 
we na miejscowym terenie", Nowe Żagary 
przejęły tradycje i autorów tamtych pism. 
(T. Bujnicki, H. Dembiński, M. Kotlicki, J. 
Maśliński, A. Mikułko, Cz. Miłosz, J. Putra 
ment, J. Zagórski) i tworzą „wspólny jedna 
lity front młodego literackiego Wilna““, 

Kol. Jim pisząc 0 „rewoluojonistach na 
utrzymaniu rodziców* z racji wieczoru „po 
ezji buntu“ (?) cytował Żagary. Specyficz- 
ny bowiem dla numeru artykuł p. t. „Cytaty 
z Żeromskiego* odcinał się i wyraźnie i 

„rewolucyjnego. — 
t, že nie będąc wcale „żeromszczykąmi' 

ści w uznaniu przemyśleń i postawy 
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Ža 
społecznej Żeromskiego dają w numerze pół 
torej kolumny cytat, by wykazać dyskredy 
łującą zapalczywych epigonów wielkość mi- 

  

strza, fakt ten powinien być zastanawiają 

cy. — Koś się zmieniło. 

Ci, którzy by szukali w „Żagarąch* dre 
szczyku, jaki daje sytym gapiom krzyk peł 
nego temperamentu agitatora — zawiodą się 
Wznowione „Žagary“ są — reowizjonistyczus. 
Dojrzaly; a przynajniniej — dojrzewają. 
ma już prawie tego ponetnego može, ale 1 
dość naiwnego apodyktyzmu twierdzeń. M'cj 
sce buńczucznego (jeśli kto łubi słowo „świa 
toburczy* — proszę bardzo!) apostolstwa 
zajęła inteligentna refleksja i krytyczny, cza 
sem cierpki układ warg. Krytycyzm ma to 
do siebie, że bywa obosieczny, albo popro- 
stu: nie na czasie, to też P. T. cenzor powie 

  

- dział sobie: „jest 20 szpalt. Also. „Dziesięć 
procent dla mnie!* Biedny Żeromski! Nie 
powinno to jednak nikogo zwieść na manow 
ce. Dojrzewające „Żagary* stają się czułem 
i co najważniejsza uczciwem zwierciadłem 
naszej polskiej rzeczywisłości. Nie są an! 
„tanie“ ani knzykiliwe. Męskie nie tyle „co?'* 
ile „jak? przebija z większości artykułów. 

1   Charakterystyczne:—gdy takie „Wiadomoś 
Literackie" czując rynek walą o Sowietaz 
aż do zachłyśnięcia się, „Żagary” dają dwa 
artykuły — oba ironiczne, kontrolujące. 

Jest więc fakt pozytywny: niewypierzone 

  

ongiś talenty rozwijają się normalnie i pra. 
widłowo. Czy będą jednak zrozumiane prze» 
czytelników? Obawiam się, że ci młodzi I: 
teraci operują zbyt specjalnym językiem, że 
jest to chwilami własny, dla niewtajemniczo 
nych z trudem zrozumiały żargon. Pisząc 

o czemś, co było wałkowane w grupie, zapo- 
mina się, że „osoby postronne muszą poz 
nać 1iietylko podane wnioski, lecz i pom!'- 
nięte (przesłanki. Pamiętać o tem warto zwła 
szcza wtedy, gdy się przystępuje do rewiz;i 
tych poglądów, które inni zaczęli ledwie poz 
nawać i to z dość... łatwo pisanych brukow 
ców. 

Prawda, że „Żagary są obliczone tylko 
na elitę. 

Wiełe miejsca zajmują w numerze spra 
wy tutejsze. Kwestja wileńska, kronika biało 
ruska i litewska, teatr, recenzje. Ta konkret 

ność spojrzenia dokoła na złe pismu nie wyj 
dzie. 

P. S. — Odezwały się rzecz jasna, echa 
w prasie ogólno polskiej. A pierwsze gdzie? 
—w „A. B, C.* Owo endeckie „ABC*, które 
tak świetnie informowało o degeneracji'i n 
padku „Żagarystów', prędziutko przedruko 
wało z lakonicznem podaniem źródła humo 
rystyczny wiersz o Akademji. In exstenso. - - 
Z „rozkładających się i pogrzebanych .,Ża- 
garow“, — Proponują „Żagarystom* zade 

  

   

monstrować jednak swą „żywotność przez 
zgłoszenie się do „A. B. C.* po... honorar- 
jum. An. 

Giełda zbożowo - towarowa 
I Iniarska w Wilnie. | 

z dm. 21. 11. 1933 r. za 100 kg. parytet Wilno 
Ceny tranzakcyjne: Żyto II stand. 15,30. 

Owies standr. 15,25. Mąka pszenna 4/0 A 
łuks. 34, żytnia do 55 proc. 25,50, do 65 pro: 
21,50, sitkowa 17, razowa 18. Kasza owsiana 
45. Ziemniaki jadalne 6. — Kasza perłowa 
(pęcak Nr. 2) 24,50, perłowa Nr. 3 — 31. 

Ceny orjentacyjne: Żyto I stand. 16 — 
16,50. Pszenica zbierana 20 — 20,50. Jęcz- 

mień na kaszę zb. 14 — 14,50. Owies zadesz 
czony 12,50 — 13. Mąka pszenna 4/0 A huks. 
34 — 37, żytnia razowa szatrow. 18,50 — 19 
Otręby żytnie 10 — 10,50, pszenne cienkie 
10,50 — 11, jęczmienne 9 — 9,25. Kasza 
grycz. 1/1 .pałona 43, 1/2 pałona 41, 1/1 biała 
40,50. Gryka zbier. 19,50 — 20. Siano 6,50 — 
7. Słoma 5 — 5,50. Siemię lniane 34,50—35. 

Ogólne usposob. spokojne. Tendencja na 
żyto i grykę mocniejsza, na siemię Mmiane 

tylko używać codziennie stale mydła Palm- 
olive, wyrabianego ze słynnych olejów 
owoców oliwnych, palm i orzechów kokoso- 
wych. Obfita, iagodna piana Palmolive uwal.- 
nia pory skóry od wszelkich nieczystości 

OZ ОЕКО 

 RIeFE REZ SESJA 
GNUJE wŁOSY JAK MYDŁO PĄLMO 

   

  

      
   

       

     

  

   

    

   
   

  

Niech Pani używa mydła 
Palmolive nietylko do twa- 
rzy, lecz również do pielę- 
gnowania całego ciała, a 
cera Pani zachowa aksamitną 
gładkość i elastyczną jędr- 
ność, słając się przedmio- 
tem powszechnej zazdrości. 

Colgate-Palmolise, Sp. Z 0. 0-0 

ra TE 

    

    = 
LIVE CERĄ 

  

fParyż w zimie. 

  
Futerko z antylopy. 

RADJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 22 listopada 1933 r. 
7,00 — 7,55: Czas. Gimnastyka. Muzyka. 

Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka gosp. 
dom. 11,40: Przegląd prasy. 11,50: Muzyka 
z płyt. 11,57: Czas. Muzyka. Dziennik poran 
ny. Kom. meteor. Muzyka. 15,20: Program 
dzienny. 15,25: Wiad. o eksporcie. 15,30: 
Giełda rolnicza. 15,40: Arje i pieśni. 16,00: 
Orkiestra Pawła Whitemana (plytyl. 16,10: 
Audycja dla dzieci. 16,40: „W świetle ram 
py”. 16,55: Koncert kameralny. 17,50: Codz. 
oud. pow, 18,00: „Skutki wykrzywień psychi 
ki pz — odczyt. 18,20. Muzyka lekka. 
19,00: Program na piątek. 19,06: Przegląd 
litewski. 19,20: Rozmait. 19,25: Sylwety Akad. 
Literatury, XIII. — „Bolesław Leśmian*, — 
19,40: Sport. 19,45: Rozmait. 19,47: Dziennik 
wieczorowy..20,00: Piosenki Stolza. 20,25: 
Orkiestra gitarzystów. 21,00: „Moja fabrySa 
— felj. 21,15: Reciłal forłepiamowy. 22,00: 
Odczyt esperancki. 22,20: Ciotka Albinową 
mówi! mon. hum. 22,35: Muzyka taneczna. 
23,00: Kom. meleor. 23,05: Muzyka tan. -- 
W godz. wiecz. przewidujemy ew. retransm. 
stacyj zagr. 

NOWINKI RABJOWE | 
PIOSENKI 0 KWIATACH. 

W] środę o godz. 20 popłyną na falaca 
eteru wdzięczne i małoznane „Piosenki a 
kwiatach* popułarnego kompozytora wiedeń 
skiego Roberta Stolza, odśpiewane przez zna 
ną śpiewaczkę Anielę Szlemińską. 

  

RECITAL ZBIGNIEWA DRZEWIECKIEGO. 
Tegoż dnia o godz. 21,15 daje swój reci. 

tal w studjo radjowem znakomity pianista 
prof. Zbigniew Drzewiecki. Program obejmu 
je z repertuaru klasycznego — Partitę B-dur 
Bacha oraz Sonatę Es — dur Mozarta, z mu: 
zyki współczesnej — utwory Prokofjewa, De 
bussyego i Albeniza. 

  

ZYGMUNT NOWAKOWSKI MA GŁOS. 

Forma feljetonu, która zdobyła sob'e 
popularne miejsce na kartach dzienników. 
tygodników e. t. ©. jest wcale niełatwą rze- 
czą, jakby to komuś na oko się zdawało. Te 
mat, styl, pointa, a wszystko ujęte jako kolo 
rowy szkic z życia. To prawie cała „fabry 
ka“, pełen specjalnych narzędzi warsztat pra 
cy, o którym mówić będziedzisiaj przed mik 
rofonem o godz. 21 jeden z mistrzów felje 
tonu p. Zygmunt Nowakowski. 

S. O. S. с 
Takie sygnały, oznaczające wzywanie na 

ratunek, wyśle dzisiaj o godz. 16,10 radjo- 
stacja lwowska. Niechże jednak młodzi rad 
josłuchacze nie niepokoją się zbytnio — bę- 
dzie to słuchowisko bardzo ciekawe i bardzo. 
emocjonujące, napisane podług Redlicha.
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KRONIKA 
Duiś: Cecylji P. M. 

    

  

Šroda | Jauros Klemensa-P. M. 

Listopad | "*kš4 słońca — а. 7 т 06 
Žaekčė Sa ża 

  

   
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

% Wilnie z dnia 21 X! — 1933 raku 

€iśnienie 777 
"Temp. średnia — 7 
Temp. najw. 6 
Temp. najn. 13 
Qpad — 
Wiatr — cisza 
'Tend. bar. spadek 
Uwagi: pogodnie. 

— Przewidywany przebieg pogody w duiu 
<lzisiejszym 22 listopada. W całym kraju po 
uaglistym, miejscami chmurnym ranku w cią 
gu dnia pogoda słoneczna, o zachmurzeniu 
atmiarkowanem аб niewielkiem. Nocą w Wi 
leńskiem i na Polesiu umiarkowany. pozatem 
łekki mróz. W] dzień temperatura w pobiiża 
zera. Słabe wiatry południowo — wschodnie. 

DYŻURY APTEK. 

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

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targowej, Szantyr4 — Legjono- 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz: 
kowskiego — Witoldowa 

Oraz Miejska — Wileńska 25, Chomie 
skiego — W. Pohulanka, Chrościckiego 
Ostrobramska 25, Filimonowicza — Wie 

OSOBISTA 
— Wyjazd Kuratora Szelągowskiego. Ku 

rator Okręgu Szkolnego p. Kazimierz Sze!ą 
gowski wyjechał na wizytację szkół, Towa 
rzyszy p. Kuratorowi w podróży p. Jan Czy 
stoski, naczelnik Wydziału Szkół Powszech 
nych. 

— Odznaczenie. Komendant PKU. Wilno 
— Miasto naskutek zarządzenia Pana Pre 
zesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada bi. 
udekorował w dniu dzisiejszym Srebrnym 
Krzyżem Zasługi za wyjątkowo gorliwą i o- 
wocną prac ew służbie państwowej, urz. pan 
stwowego 10 st. sł. Runowskiego Konstante 
go, porucznika rezerwy z Wydziału Poboru 
wego PKU. Miasto. 

żę ADMINISTRACYJNA 
— Słarosta Grodzki podaj ed6 wiadomo 

Ści, że podania o zezwolenie na kolen 
nie składać należy w Starostwie najpóźniej 
do dn. 12 grudnia r. b. 

& 

  
     

   

      

   

    

    

MIEJSKA 
— Spraw szpilala žydowskiego na posie 

ūzeniu Komisji Sanitarnej. W związku z ak 
tualną obecnie sprawą likwidacji szpitala ży 
dowskiego zwołane zostało onegdaj wieczo 
rem posiedzenie radzieckiej Komisji Sanitar 
nej. — Posiedzenie to nie nosiło charakteru 
opinjodawczego, gdyż wobec niestosunkowa 
nia się jeszcze do tej sprawy Zarządu mia 
sła, wypowiadani się Komisji byłoby przed 
wczesne. 

Kilkakrotnie zabierali głos przódstawicie 
le frakcji żydowskiej w osobach dr. Wygo'lr 
kiego i Szabada, występując przeciwko iikvi 
dacji szpitala. Bardzo ciekawe stanowisko za 
jeli przedstawiciele P. P. $., wypowiadając 
się w zasądzie za koncentracją szpitali, uwa 
sżają jednak oni, że w pierwszej kołejności 
musi ulec zlikwidowaniu szpital Sawicz, by 
w ten sposób nie wywoływać niezadowolenia 
ze strony łudności żydowskiej. Odmienne 
jest stanowisko wydziału zdrowia, który uwa 
ża likwidację szpitala za konieczne ze wzglę 
dów natury czysto rzeczowej. Chodzi tu w 
pierwszym rzędzie o skoncentrowanie wszy 
stkich szpitali, z drugiej zaś strony o wzgle 
dy oszczędnościowe, jak również o uspraw 
nienie strony daministracyjnej, eo zostanie 
uzyskane przez jednolitą administrację wszy 
stkich szpitali miejskich, 

— Zamierzenia redukeyjne magistrału, 
Wśród pracowników magistratu wielkie za 
niepokojenie wywołały zamierzone redukcje, 
które mają być przeprowadzone w szerszej 
skali niż wszystkie dotychczasowe. Ogółem 
jak twierdzą „zredukowaniu ma ulec 112 
osób, zarówno z pośród pracowników same 
go magistratu, jak i wszystkich innych biu: 
i instytucyj miejskich. Połowę pracowników 
skazanych na redukcję w razie likwidacji 

  

WILLIAM J. LOCKE. 

szpitala żydowskiego, stanowić będzie perso 
nel tego szpitala. 

Redukcje mają być przeprowadzone _ ® 
lermainach: 1 grudnia rb. i 1 stycznia r. prz 

SPRAWY SZKOLNE 
— Wieczorowe Kursy Elektromonterskie 

Stow. Tech. P. w Wilnie Kopanica 5 lokat 
Państw. Szk. Rzem. — Przem. zostały uru 
chomione. Zapisy przyjmuje kancelarja Kur 
sów Gd godz. 18 do 20. 

— W dniu 11 listopadą br. odbyła się w 
sali Sekoła uroczysta Akademja dla młodzie 
ży i rodziców szkoły powsz. Nr. 1 o nastę 
pującym programie: przemówienie okoliczna 
ściowe, deklamacje, tańce, chór, oraz przed 
stawienie teatralne p. t. Tajemnica, odegrane 
przez sekcję artystyczno — dramatyczną Z 
Szikolnej Młodzieży Spółdzielczej w Wiłn'c. 

* zet. 

      

Z KOLEI 
— Zjazd Okręgowy B. Z. Z. M. W dniu 

25 bm. odbędzie się doroczny zjazd okręgo 
wy przewodniczących i delegatów Kot Be+- 
part. Związku Zaw. Maszynistów Kolejowych 

Po odprawieniu nabożeństwa w kaplicy 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, obrady rozp» 
<czną się o godz, 12 w Sali Ogniska Przyspa 
sobienia Wojsk. w Wilnie przy ulicy Kolejo 
wej Nr. 19. W dorocznym zjezdzie biorą u 
dział przedstawiciele Kół B. Z. Z. M. Wilno, 
Brześć mad B., Baranowicze, Wołkowysk, -— 
Czeremcha, Grodno, Białystok, Mołodeczno 
oraz przedstawiciele z Warszawy. 

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ 
— Ze Związku Pań Domu. W dniu 03 

bm. o godz. 17 w lokalu T-wa Kredytowega 
(Jagiellońska 14) odbędzie się zebranie Z. P. 
D. z referatem asystenta USB. p. T. Niesio 
Pak pt. „Urządzanie wnętrz mieszkal 
nych”. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza Środa Literacka zawiera 2 

referaty: dr. Altbanera 0 wzajemnych wpły 
wach językowych polsko — żydowskich i red 
Marka o wpływach literatury polskiej na 
żńdowską, poczem nastąpi dyskusja. Począ 
tek o godz. 20,30. 

— Legjon Młodych U. S. B. W dniu 23 1 
slopada bm. o godz. 20 odbędzie się zebramie 
wszystkich członków Obecność konieczna 

— Z Polskiego T-wa Chemieznego. W 
czwartek dnia 23%bm. o godz. 19 odbędzie się 
w sali wykładowej Instytutu Jędrzeja Śnia 
deckiego (Nowogródzka 22) zebranie nauk. 
we Towarzystwa. 

Wstęp wolny. Goście mile widziani. 
— Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskiego 

wspólne z Kołem Wil. Twa Internistów 
Polskich odbędzie się dnia 22 bm. o godz. 
20 w sali własnej przy ul. Zamkowej 24. 

— Zebranie Dyskusyjne Z. P. 0. K, na 
którem p. adw. Jadwiga Kowalska wyglos' 
odczyt pt „Samorząd wiejski i miejski wed 
ług nowej ustawy samorządowej* odbędzie 
się dnia 238 bm. (czwartek) o godz. 7 wiex 
w lokału Związku (Jagiellońska Nr. 3-5 m. +) 

Wstęp dla gości 30 gr., członkiniom Zw. 
bezpłatny. 

TEATR | MUZYKA 
—- Ostatnie przedstawienia operetki , Czar 

Walea*, Dziś i jutro osiatnie przedstaw: ema 
(po cenach zniżonych) przepięknej operetki 
„Czar  Włalca*, 

— „Pod Białym Koniem““ w „Lulni“, Re 
welaryjna premjera operetki „Pod Bialym 
Koniem“, z której próby odbywają się już od 
kilku tygodni pod kierownictwem reż В 
kiem Michała Tatrzańskiego, ukaże się w koń 
cu bieżącego tygodnia. 

— Teatr Miejski Pohułanka. Dziś, środa 
22 listopada o godzinie 8 wiecz. „Dziady* w 

   

   

    

  

inscenizacji Leona Schillera. 
Po usprawnieniu strony techniczna 

przedstawienie kończy się przed godzin: 
nastą, 

— Teatr Objazdowy — gra w dais 
ciągu arcywesołą komedję St. Kiedrzyń 
go pt. „Piorun z Jasnego Nieba* — dziś 22 
listopada w Baranowiczach, jutro 23 listopa 
da w Stołpcach. 

— Teatr — Kino Rozmaitości. Dziś, śro 
da 22 listopada (pocz. seansów o godzinie 4) 
wspaniały film „Tajemnica Gwiazdy Fimo 
wej”. Na scenie wyborna krotochwila o 1-ут 

Józefa Blizińskiego „Marcowy Kawa 
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WIELKI PANDOLFO. 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej. 

i ROZDZIAL I. 
Pola Field umiała tolerować więk- 

Szość ludzi. Jest to talent taki sam do 
bry, jak inne. Jedni mają zdolności do 
śpiewu, inni do małarstwa, inni jesz- 
cze do rożwiązywania akrostyczów. 
Ona była zrównoważona i łagodna. To 
też miała na całym Świecie tyle prz 
jazmych serc, że nie była w możności 
odpłacać się wszystkim wzajemnością. 
Zdarzało się, że kąsali ją zazdrośni, 
nazywając nieszczerą, który to zarzuł 
bywa udziałem wielkodusznošci. Nie 
żeby przyrzekła więcej niż mogła do- 
trzymać, lecz małostkowe umysły do 
szukiwały się jej symipatji więcej niż 
było. Pozatem Pola odznaczała się wy 
jątkową urodą. Sir Spencer, Babing- 
ion, obiecujący powojenny dyplomata 
znany ogólnie z lakoniczności, orzekł 
że gdyby żyła przed stu łaty, byłaby 
niekoronowaną królową, Fakt, że ko 
chał się w niej od lat, nie umniejszał 
trafności tego orzeczenia. 

Zresztą kochali się w niej męzczy 
Źni wszelkiego rodzaju. Jednego wyb 
rała, Gałfryda Fielda, którego kości 
spoczywały już na małym, wojsko. 
wym cmentarzu nad Sommą. Jemu ód 

dała serce, a innym odpowiadała: 
— Na co się przyda kobieta, która 

mie ma do oddania ani kawałka 
serca? | а 

Jedni wzdychali i odchodzili, inn: 
dawali do zrozumienia, że chodziło 

  

    

im nietylko o serce i ponieważ Pola 
znajdowała się w trudnej sytuacji ma 
terjałnej, musiała odprawić hałastrę 
43k, jak bohaterka „Comusa*, tylko, 

Eu : 
4 Wydawnictwo „Kurjer Wiłeńskić S-ka z ogr. odp. 

  

że bardziej wyszukanemi słowami, z 
wdziękiem i ironją. Spencer Babing- 
ton nie należał do żadnych z powyż- 
szych kategoryj. Starał się o nią, gdy 
była panną, okazywał wierną przy- 
Jaźń jako mężatce i został przy wda 
wie w roli nieugiętego wielbiciela. Od 
widzięczała mu się tem, że znosiła nu 
dę jego towarzystwa z uśmiechem nii 
ustach, 

Ale i jej cierpliwość miała swoje 
granice. Nerwy kobiety nie zawsze 
znajdują się na wysokości zadania. 
Przy niezupełnie dobrem samopoczu- 
ciu fizycznem nie można się spodzie 
wać bohaterskiego opanowania. 

Był bezsłoneczny, parny dzień lip 
cowy i małe mieszkanko w Hansel 
Mansions wydawało się łaźnią. Pola 
wychowana wśród szerokich przes- 
trzeni, czuła się fatalnie. Spencer Bu 
bington przyszedł na podwieczorek i 
nie zważając na warunki meteorologi 
czne, poprosił ją o rękę. Zupełnie tak 
jakby się znajdowali na pachnącej łą- 
ce, lub wobec tajemnicy morza, osre 
brzonego blaskiem księżyca. Pola był: 
spocona i kosmyk włosów przykleił 
się do jej mokrego czoła. Trzeba mą- 
drego mężczyzny, aby zrozumieć sz: 
leństwo oświadczenia się spoconej ki 
biecie, zwłaszcza, gdy jej wzajemność 
jest pod znakiem zapytania. Ale sir 
Spencer Babington nie znał się na ko 
bietach, Pomimo łagodnej odprawy 
nie przestawał nalegać. 

Wkońcu Poła rzekła zmęczonym 
głosem: . 

— Kochany sir Spencer, jeśli pan 

    

КОВБ ВЕЙ 

KINA I FILMY. 

„SZALONA NOC* 

(Casino). 

Qte jest nowa, jedna z mnóstwa seryj na 
różne tematy, wymienianych :już przez в 
wielokrotnie. Tym rażem mamy do czynie- 
nia z serją na temat życia i wy zeń w ogro 
dach zoołogicznych. Oto już któryś z rzędu 
film na tem osnuty. Zwierzęta, zwłaszcza te 
olbrzymie, egzotyczne, są tematem niezwykle 
kinegenicznym. Ich gibkie, ruchliwe ciała 
są wcieloną kinogenją, a ich futra o wspania 
łych, często osobliwie dekoracyjnych dese- 
niach dają przepyszne efekty fotogeniczne. 

   

            

(Wbpaniała głowa tygrysa!| Jest wprawdzie 
w tem wszystkiem moment, niekiedy aż roz 

  

paczliwie smulny. To kwestja niewołi tych 
zwierząt. Jest przecież oczywiste, że wszyst 
kie, nawet najlepiej urządzone Zoo, to są 
mordownie zwierząt. Że dla bardzo wiełu z 
nich ogród zoologiczny, to zb 
kiemi krokami śmierć. Szczególnie dla tyca 
w klatkach, a zwłaszcza takich jak te, które 

zimy w tym filmie. Toż to tortura, Nie 
stety niema na świecie praw jeszcze, któreby 
należycie broniły tych nieszczęsnych niewol 
ników człowieka, 

Fihn jednak zrobiony jest doskonale. — 
zecz się dzieje w jakiemś węgierskiem mie 

. Styl środowiska uchwycony wzorowo 

  

   
     

  

     
  

Świetne są zdjęcia. Bardzo urozmaicony ie 
ni 

  

ren Zoo wraz z jego wielce różnorody 
mieszkańcami od słoni, tygrysów i lwów — 
do ptactwa wodnego nad stawem, w zaroć- 
lach — wszystko to wyzyskane jest z ma;- 
sterstwem wysokiej klasy, Szczególnie pięk 

ne są zdjęcia z wspomnianem ptactwem w 
zaroślach. Wiygrano tu cały koneert prześb*z 
rych, nadzwyczajnie małowniczych fraginėn 
tów. 

Fabuła jest (według powieści jakiegoś wę 
gierskiego autora) — wzruszająca. $konstruo 
wana bardzo logicznie, obfituje w momenty 
stopniowo narastające, od miłych, bardziej 
pogodnych, choć również pełnych napięcia, 
do zgoła groźnych, jak.„,bunt* w Zoo. Na tem 
tle w tłumie najrozmaitszych wydarzeń, prze 
różnych, doskonale zestawionych uzbiegów 
okoliczności, siłne, głębokie przeżycie dwoj 
młodych. Wzrusza ich młodość, świeżość i 
miłość, rzecz jasna — odpowiednio ładnie 
ujęte i wykonane przez nieznanego nam do- 
tąd, młodego aktora Gene Raymonda i Lore! 
tę Young, którą dobrze już znamy i która 
tutaj jako 18-letnia dziewczyna jest świetna, 
Wykonanie aktorskie, mimo mnóstwa bar 
dzo różnorodnych i bardzo charakterystyce 
nych postaci — nie pozostawia nic do życze 
nia. 

Reżyserował Rowland v. Lee. Dodać mas; 
my jeszcze z wielkiem zadowoleniem, że w 
całym filmie przewija się, dosyć zręcznie 
wkomponowany w jego fabułę, motyw wspó? 
czucia dla niedoli zamkniętych w tem Zov, 
zwierząt. Pewien protest przeciwko samemt 
istnieniu tej instytucji, zwłaszcza w danej 
postaci, Jest to jeszcze jeden plus tego filmu 
t to niepowszedni. (sk.j. 

NA WILENSKIM BRUKU 
„DWA WYPADKI NIEOSTROŽNEJ JAZDY. 

Wezoraj zanożowano w mieście dwa nie- 
szezęśliwe wypadki, spowodowane nieostroż 
ną jazdą. 

Wieezorem nieznany rowerzysia, jadący 
z miedozwoioną szybkością wpadł na prze 
chodzącą jezdnią 70-letnią staruszkę T, Cu 
kiermanową (Jałkowa 4). Kobieta odniosła 
hardze poważne obrażenia ciała i przewiezio 
na została do ambulansu pogożowia ratunko 
wego, po udzieleniu pierwszej pomocy lekar 
skiej. skierowano ją do szpitala, 

Nieeo później, na. ulicy Trockiej miał 
miejsce drugi wypadek, Tym razem szybka 
mknąca taksówka nr. 38268 potrąciła Idę Sza 

piro (Słowackiego 16), która odniosła stosun 
kowo łekkie uszkodzenia ciała i po udziele 
niu jej pierwszej pomocy przez pogotowie 
rafankowe, przewieziona zostało do swego 

mieszkania, = 

Przeciwko szoferowi spisany został proto 
kół. Połieją poszukuje mieostrożnego rowe 
rzystę. (©)- 

DWIE KRADZIEŻE MIESZKANIOWE. * 

Wezoraj wieczorem w czasie nieoheeności 
domowników, złodzieje, posługując się pod 
robionym kluezem, przedosłai się do miesz 
kania Zotji Kalinowskiej (W. Pohulanka 17) 
i skradli stamłąd 3 pary panfofli, płaszcz 
damski oraz inną garderobę ogólnej warto 
šei ponad 400 74. 

Tegož samego wieczoru nieujawnieni 
sprawey zakradli się do mieszkania Heleny 
Krółowej (Derewnicka 4) i zabrali stam/aQ 
garderobę warfości 350 zł. 3 

   

        

  

chce być sympatycznym. to proszę 
Przyjąć kosza. 

— Więc odmowa pani jest nieod 
wołałna? 

— Absolutnie nieodwołalna. 

Wykonał palcami powściągliwy 
gest, na jaki może sobie pozwolić do- 
brze wychowany Anglik i rzekł: 

— Szkoda. ' 
— (Czego szkoda ? 

Musiała się wreszcie zdenerwo- 
wać, Usiadła jprosto, patrząc na niego 
wyzywająco. k 

— Dziwne pytanie w takich okoli 
czmościach — odpowiedział. 

— Wcale nie dziwne, Już w tym 
roku oświadcza mi się pan czwarty 
raz. 

— Piąty — poprawił, 

— Wszystko jedno który. To nie 
ma żnaczenia. Powtarzam, że nie wyj 
dę za pana dla tej prostej przyczyny, 
że mie chcę. Pan mówi, że szkoda, że 
nie dam się przekonać. Ja pytam: dla 
czego? Jak na dyplomatę, wyraża się 
pan zbyt nieokreślenie. Możnaby po- 
myśleć, że [pan mi współczuje; że nie 
poznałam się na tak dobrej okazji. 

Podniósł się i stanął przed nią, wy 
soki, szczupły, dystyngowany, wygo 
lony jpoważny, odrobinę łysy, kręcąc 
w palcach monokl w szyldkretowej © 
prawie zawieszony u szyi na szerokiej 
jedwabnej'wstążce. Ubierał się bardzo 
starannie, ale nie po dandysowsku. ż 
wyjątkiem tego monokla, którego ni 
gdy nie kładł w oko. Złośliwa panna 

    

wyraziła raz (przypuszczenie, że mu- 
siał go używać w czasie kąpieli i że 

  

prawdopodobnie badał przezeń swoje 
sumienie. 

1. — (zy pani nie jest za okrutna, 
pani Polu, zapytał? — zapytał. 

Kazała mu się wytłumaczyć. 
— Szkoda — rzekł — że tacy sła- 

rzy przyjaciele, jak my, nie mogą połą 

A BE N.$ R I Nr. 314 (2855) 

Teatr=Kino „ROZMAITOŚCI — Ostrobramska 5 
CZĘŚĆ FILMOWA: Czaruj. Suzy VERNON 

i ulubieniec kobiet Constant REMY 

TAJEMNICA GWIAZDY FILMOWEJ 
orsz dodatki dźwiękowe. 

Ceny miejsc: Parter 90 gr, p. ulgowy 70 gr.; Balkon 50 gr., b. ulgowy 40 gr. 

CZĘŚĆ TEATRALNA: Krotochwila w |-m 
akcie Józefa Blizińskiego 

Marcowy kawaler 
Początek seansów o g. 4-7 

NAD PROGRAM: - 
г = = 

Chós rosyjski 
pod dyrekcją Eugenjusza Kryłowa. 

W programie szereg nastrojowych pieśni, 
10.20, w niedzielę od |-ej 

  

Wkrótce wielkie arcydzieło reżysera G. W. PABSTA odznaczone złotym medalem 
  

riajtielr           isitiwlo| |     Liudo W|         

   
   

Dziś nieodwołalnie 

PAN 

  

ostatni dzień! 

W roli głównej ubó- 
stwiany piosenkarz 
Paryża, ulubien ec 

całego świata 

to dramat i farsa, 
życie i sen. wysrawakj TOTO 

POŻEGNANIE Z BRONIĄ z Garym Cooperem 
Jutro premjera! Rewelacyjny sukces stokroć przewyższający „Pod dachami Paryża” p. t. 

TOTO 
BH ToTo zi 

NAD PROGRAM: Najnowsze aktualja. Początek punktualnie: 4—6—8—10.15. 

rt Prejean 
_ToTo sr. й 

Sala dobrze ogrzana 

to humor i łzy, 
miłość i szał. 

  

Tchnienie prawd. 

CNO 

ПН 
р 2151 

Ulubiona przez   

JEDWABIU, WELNY, 

Kolosalne powodzenie! 

Joan Grawford 

DZIŚ ŻYJEMY 
w Krakowie, 

ziwej poezji ! 

Korona sezonu! 
cały świat boska para — ognista, pełna czaru 

i bożyszcze Gary Cooper kobiet 

Najnowszy Tygodnik Paramountu. 

„M. G 0 R D 0 N“ SP. AKC. 
NIEMIECKA 26. 

Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy 

TANIĄ SPRZEDAŻ 
MATERJAŁÓW WYSORTOWANYCH oraz RESZTEK 

MATERJAŁÓW BAWEŁNIANYCH. 

Dziś najpiękniejszy film sezonu i 
Potężny superfilm ostatniej doby! 

SZALONA NOC 
z Lorettą Yocung i Genė Raymundem 
Emocjonujące nieinscenizowane sceny z buntu w Zoo. Wielki medal złoty 

w przecudownym 
kapitalnym filmie 

  

Ceny biletów: dz. 
dz. 
wiecz. balkon 54 gr. 
w. parter od 90 gr. 

Arcyduieło, które obecnie wzrusza, entuzjazmuje publiczność całego 
Świata. Największa kreacja, którą kiedykolwiek stworzył Gary Cooper 
i Joan Crawford. NAD PROGRAM: Święto Kawalerji Polskiej 

balkon 40 gr. 
parter 75 gr. 

Początek seansów © godz. 4, 6, 8 i 10.20. 
m 

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 

moczopłciowe. 
od g. 9—1i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz* 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
przeprowadzili się 
z Mickiewicza 24 na ul. 

Wileńską 28, tel. 277 

  

       

    

    Akuszerka    
  

  
Prosimy odwiedzić nasz skład aby się przekonać w jak niskiej cenie można 
u nas nabyć materjały na ubrania i palta męskie oraz damskie suknie etc. 

Marja Lakneroma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecx. 

  

  

  

  

    

  

Najnowszych 
  

Za nauczenie gwarantuję 

Ceny obniżone o 50% 

  

tańców 
wyucza w b. krótkim czasie stoją na najwyższym poziomie 

[i PŁYTY GRAMOFONOWE fg 
„ODEON“ 

ulica Kasztanowa 7, m. 5, 
W. Z. P. Nr. 69, 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

technicznym 

  

  
Prof. J. Rożański 

i artystycznym. Dzięki temu zdobyły ogólne 
uznanie. Stale nowości na płytach „Odean* 
z dziedziny muzyki lekkiej i poważnej do na- 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

Wilno, ul. Niemiecka 19 

bez względu na zdolności ucznia, 

Przyjmuje od 10 rano do 23 wieez. 

Inform. i próbna lekcja bezpłatnie. Do wynajęcia 
  

PRZETARG. 
Wydział Opałowy Zarządu Miejskiego 

m. Wilna ogłasza przetarg nieograniczony 
na dostawę około 1200 metrów przestrzen- 
nych drzewa opałowego dla potrzeb insty- 
tucyj miejskich. 

Szczegółowe warunki dostawy do przej- 
rzenia w Wydziale Opałow. Zarządu 
skiego, ul. Dominikańska 2, pokój 14. 

Oferty w zalakowanych kopertach 
z kaucją w wysokości 500 zł. należy 
dać do godz. ll-ej dn. 27 listopada r. 

Przetarg odbędzie się w tymże dniu 
27.X1. o godz. 12-ej w południe, w Zarzą- 
dzie miejskim m. Wilna, pokój 12. 

Zarząd Miejski m. Wilna. 

czyć swoich istnień w jedno, Szkoda, 
że nie mogą osiągnąć szczęścia, które 
go mógłbym się spodziewać tylko od 
pani. Dla mnie jest to strata katastro 
falna, Mam stanowisko, ale nikogo, z 
kimbym mógł je podzielić; wielki 
dom, którego nie rozjaśnia obecność 
kobiety; myśli, uczucia, upodobania, 
ambicje, które nikogo nie: obchodzą. 
Zapewniam panią, że moje życie jest 
bardzo samotne, 

Odpowiedziała z lekką irytacją: 
— Ech, žyje pan czterdziešci lat 

i napewno mógł pan sobie wybrać stu 
kobiet ze wszystkich ras Swiata. 

Znów wykonał powściągliwy gest, 
tym razem gest rozpaczy. 

— Pani mnie nie chce zrozumieć 
— naumyślnie,, 

Powiedział to tonem męczeńskiej 
rezygnacji. 

Pola roześmiała się śmiechem, któ 

ry czynił ją nieodpartą. 
— Nie, kochany panie. Ja rozu: 

miem. Znam pana odkąd tylko pamię 
tam. Lubię pana pasjami. Oprócz pa 

na nie mam na świecie żadnego praw 
dziwego pryjaciela mężczyzny. 

— Więc dlaczego — zaczął z wy- 
buchem, 

— Właśnie — przerwała. — Dla- 
czego (pan chciał zostać z cenionego 
przyjaciela bylejakim mężem? 

— Bylejakim? — odparł, prostu. 
jąc się z godnošcią. — Chyba pani 
przyzna, że nie jestem pierwszym lep 
szym? 

— Naturalnie., że”nie, stary dzie- 
ciaku — zaśmiała się znów Pola. = 
Gdzie pańska logika? Czy ja powie- 

działam, że pan jest pierwszy lepszy * 
Mówiłam o panu nie jako o mężczyź- 
nie, a jako o mężu ekochany mąż 
jest siłą rzeczy bylejakim mężem. Czy 
tak mie jest? 

Odpowiedział z uporem, że nie. 

    

Drukarnia „ZNICZ*, Wilne, Biskupia 4, tel. 3-40. 

ładny POKÓJ 
umeblowany 

o dwóch oknach ze wszel- 
kiemi wygodami 

Portowa 5 m 6. języka 

bycia w największym wyborze w firmie 
„UNIWERSAL“ — Wielka 3 

Wielki wybór patefonów. 

Mieszkanie 
3-pokojowe 

ze wszelkiemi wygodami 

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

tamie gabinet kosmetyex- 
my, usuwa zroarszczki, bre- 
dawki, kurzaski i wągry, 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
aa lewo CGedeminowską 

uł. Grodzka 27. 

    

  

DO WYNAJĘCIA 
mieszkania z 3 i jedne- 
go pokoju przy ul. Jakóba 
Jasińskiego Nr. 18 (w po- 
bliżu Sądu Okr.). Dow, 

się u dozorcy albo 
Trocka Nr. 4 m. I. 

Miej- 

  

panienka poszukuje pracy 
w charakterze 
jentki lub bony. Łaskawe 
zgłoszenia do Adm. Kurį. 
Wil. Biskupia 4, lub tel 99 

  

japońskiego. jeteik 

nauczycielka- 
Młoda wychowawczyni 

wyjedzie do dzieci z przy- 
gotowaniem do l-ej kl. g. 
(V oddz. szkoł powsz.jlub- 
w mieście, może na przy- 
chodzącą. Świadectwa b. 

«ksped- 

wraz 
= я, 

dobre i referencje poważ- skla- : k f b “| Potrzebna | Dr. WolfSon |; „Kri geo 3 
kasjerka do cukierni Choroby skórne, „Nauczycielka“. 
z kaucją 400 zł, pożąda- 
ne z matką lub siostrą. 
Dowiedzieć się w Adm. 
„Kurjera Wileńskiego"     

Spostrzegła, że jest dotknięty, ale 
lo się jpowtarzało przy każdej odmo- 
wie. W sercu jej odezwało się drgnie 
nie żalu z powodu wyrządzonego cier 
pienia, chociaż nawroty tego żalu mia 
ły już w sobie monotonję. 

Wstała wysmukła, wspaniała i ta- 
ką wysoka, jak on i złożyła mu ręce 
na ramionach. 

— Mam sto powodów, żeby za pa- 
na nie wychodzić, ale tysiące żeby nie 
niweczyć wieloletniej, cennej przyja- 
źni. 

Żadna kobieta nie mogła odmówić 
mężczyźnie z większym wdziękiem, a 
le on jeszcze próbował. jeszcze argu 
mentował. 

— Mamy inne zapatrywania. Idzie 
tyko o to, żaby je pogodzić, żeby spro 
wadzić nasze duchowe horyzonty do 
wspólnego ogniska. Nie wyobrażam 
sobie, żeby coś mogło nadwyrężyć na 

szą przyjaźń, Przeciwnie; przed chwi 
lą zrobiła mi pani zarzut, że się nie 
ożeniłem. Myślałem, że w oczach ko 
biety wybredny gust może być zasłu 
gą. Nie mogłem wybierać innych ko 
biet setkami z racji istnienia pani. Pa 
ni wie g tem od lat, Łudziłem się. Ale 
los i pani zadecydowaliście inaczej. 

Odwrócił się nie bez urażonej god 
ności i zapatrzył na szybę wystawową 
po drugiej stronie ulicy, za którą wid 
niały wózki dziecinne i fotele inwali- 
dzkie na kółkach, Staneła za nim, mó 
wiąe cichym głosem: 

— (o ja na to poradzę, jeżeli los i 
ja — jesteśmy ciągle jednego zdania? 

Odwrócił się. у 
— Więc pani postanowiła nie wy 

chodziś drugi raz zamąż? 
Skinęła głową. 
— Nigdy? 
— Przynajmniej ta jedna pociecha 

— rzekł. 
Po jego odejściu 

  

  

zaczęła krążyć 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wiłeńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—)| i 4—8 

A 

d ik Pianino "uz" 
ul. Sołtańska 33-a |. 

nerwowo ipo małej, dusznej jadalni. 
Jeszcze było zawcześnie ubierać się na 
proszony obiad. Poczuła się niewymo 
wnie samotna. Czy naprawdę zamie 
rzała zostać wierna pamięci Galfryda 
do końca życia, przez szereg lat, bieg 
nących w perspektywę przyszłości, 
im późniejszych tem smutniejszych? 
A gdyby żyła siedemdziesiąt łat? No 
to pozostawało jeszcze czterdzieści je- 
den. Czterdzieści jeden lat zupełnej 
samotności, Zawsze sama, Nikogo, kto 
by witał w progu domu. Skromna eg 
zystencja, oszczędna stopa życiowa, 
jedna służąca, najwyżej dwie i poza 
tem żywej duszy. Zawsze sama we 
dnie i w nocy. Sama, ta, jak w też 
chwili. Sama tylko z tłumem żałos- 
nych wspomnień. 

  

  

Narazie wszystko było dobrze. Po 
siadała urodę i stosunki towarzyskie, 
odpowiadające jej urodzeniu, Rozry- 
wki maskowały straszliwą świado 
mość samotności. Ale z biegiem lat 
uroda musiała zwiędnąć, choćby się 
nawet ratować kosmetykami, tak jak 
to czyniło wiele starszych kobiet > 
grona jej znajomych. Z biegiem łat 
musiało wyrość mowe pokolenie, nie 
mające z nią nie wspólnego. Wspom 
niane starsze kobiety, czepiające stę 
namiętnie przekwitłej urody, dawały 
sobie jakoś radę, bo były bogate. By 
ła to straszna, poniża jąca okoliczność, 
ale prawda nie da się przeoczyć. Pie 
niądze utrzymywały je w status quo 
okropnie ante. Ale ktoby się zlitował, 
a nawet pomyślał o umalowanej mat 
tonie za dwadzieścia lat. — Niema 
mroczniejszej kryształowej kuli, niż 
dusza kobiety, zadumanej o kruchości 
urody! — Ktoby się interesował matr:» 
ną, nie mającą za eo podejmować goś 
ci obiadami z możliwym szampanem? 

  

  

(d. <. m.) 

Redaktor edpewiedzialny Witeld Kiszkis. 
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