
Rek X. Mr. 317 (2858). Wiims. Sobota 25 Listopada 1983 =. 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEŃ 

Cena IB uroszy 

  

KUR) 
  

ER 

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilne, Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje ed godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9'/,—3'/, ppeł. Rękopisów Redakcja nie zwraca 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 12— 1 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz, 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul, Biskupi» 4. Telefon 3-40. 

€©ENA PRENUMERATY: miesięcznie z ednoszeniem de domu lub przesyłką pocztową 3 zł, z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem —30 gr., kronika redakc., komunikaty 

M gr. zz mm. jedneszp., ogłoszenia mieszkaniewe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 160%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zmiżki, | 

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cie łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

KRÓL STEFAN BATORY W GRODNIE. | 
Gdy się czyta o tegorocznych od- 

kryciach nad Niemnem "terenie 

zamkowym, kryjącym w sobie zagad- 

kę kiłku nawarstwień budynków, a za 

wsze obronnych, dopiero się rozumie 

dokładnie zamiłowanie wielkiego kró- 

la-wojownika do tego miasta, osadzo- 

nego jak forteczne grodziszcze nad ur 

wiskiem niemnowem. Stąd było Mu 

najbliżej wszędzie. Do starego Krako- 

wa, do lubego Wilna, patrzeć na pół- 

noc było bliżej, a i panów mazowiec- 

kich pilnować łacniej było. Król ob- 

cego narodu, przybywszy do Polski i 

Litwy, preferencji nie miał, bo nie na- 

sze niwy Go wychowały, nie miał 

wspomnień młodości z nad Wilji czy 

Wisły, a Kraków, Wilno. czy Grodno 

bylo Mu za jedno. Wybrał Grodno i 

tu najczęściej przebywał, tu narady 

zbierał, w 1585 r. stąd wysyła posła do 

Moskwy w celu zbadania sprawy 

unji pomiędzy państwem carów a pol- 

ską Rzeczą pospolitą szlachecką. Idea 

ta, jak wiemy, miała wcale ładne gro- 

no „zwolenników cara Iwana Jego- 

mości'*. 

na 

W sierpniu, w 1886 r. w Grodnie 

przyjmuje nasz król poselstwo cara 

Fiedora' syna Fwana, z czego wynikły 

nowe projekty wojenne, tym razem 

popierane przez szlachtę, której się 

Moskwa uprzykrzała, a której opozy- 

cja wobec słanowczej i mądrej polity- 

ki króla zmiękła znacznie „i umysły 

Hudzkie wielce się odmieniły”, jak: pi- 

sze Solikowski. 

Grodno leżało zawsze drodze 

wojennej Batorego, tej długiej drodze, 

co się ciągnie od Kłajpedy i Grodna 

aż po Psków i Nowogród Wielki, 

przez Kowno i Wilno, kędy szły parki 

amunicyjne wodą i lądem a artylerja, 

prochy, narzędzia oblężnicze przez 

Dzisnę, Siebierz, Ojpoczkę, Ostrów 

szły na północ. Przez Krasne, Lepeł, 

Cześniki, Witebsk, Suraż, do Newla i 

Wielkich Łuk, zasuwała się wielka pę 

tla mająca Ścisnąć za gardło tyrana 

północy i zapewnić granicom Polsk: 

spokój od najgroźniejszego sąsiada. 

Grodno bylo bazą operacyj wojen- 

nych w znaczeniu magazynów, tu 

zgromadzono parki, amunicję, sprzęt 

wojenny, i spławiano Niemnem do 

Kowna i Wilna przez Wilję. W 1579 

r. przez Wacława Łopacińskiego, wy- 

słał król z Wilna list do cara z oznaj- 

mieniem, że wojnę rozpoczyna. Ru 

szył starym traktem, który lud nie 

przestawał nigdy nazywać traktem 

Batorego, jak nazwał jezioro Baturyn 

1 о każdym większym kopcu zwykł 

mawiać że to z batorowych wojen pa- 

miątka. Wojska szły od Wilna przez 

Ławaryszki, Michaliszki, Świr, Kon- 

stantynów, Kobylnik, Postawy, Duni- 

łowicze, Głębokie, Łużki i Dzisnę w 

Połockiem, a kulminacyjnym punk- 

tem tej wyprawy było jak wiemy zdo- 

bycie Połocka, kędy po stronie pols- 
kiej walczyły pułki węgierskie, nie- 

mieckie i chłopi łanowi w piechocie 

wybranieckiej nowostworzonej przez 

króla. : 

Drugą wojnę prowadził król w r. 

1780 też z Grodna rozpoczynając swój 

marsz triumfalny przez Psków i Smo 

iensk, zakończony zdobyciem silnej 

twierdzy Wielkie Łuki, 

na 

Trzecią wyprawę projektował króle 

na 1781 i długie o to walki staczać 

musiał w sejmie, gdyż szlachta wy- 

cieńczona forsownemi wyprawami nie 

rozumiała, że łeb hydry nie wyrwany, 

odrasta wciąż nowy. Potrafił jednak 

król stanowczą postawą i silną mową 

przekonać i nakłonić do nowych po- 

borów. Hejdensztejn, historyk i kro- 

nikarz królewski, opowiada z jaką bu 

rzą w sejmie było to połączone... 

Więc król szedł w lasy litewskie 

szukać odpoczynku i spokoju. 

Darmo pisał przez posła długi list 

chytry car, i darmo poseł carski har- 

do sobie poczynał na zamku grodzień- 

skim; nawet obłudne obietnice robio- 

ne przez Iwana w Rzymie i dyploma- 

tyczna misja Possewina na razie nic 

nie wskórały. Król się zaciął, potęgą 

woli ruszył wojsko i magnatów, przed 

stawić im umiał groźbę Moskwy i trze 

cia wyprawa ruszyła aż pod Psków, 

przy którym oblężenie było pasmem 

męczarni, mrozu. głodu, braku żołdu 

i mąk wszelkiego rodzaju. W grudniu 

kró] musiał z hetmanami litewskimi i 

ich pocztami opuścić obóz i zostawić 

tam tylko Zamojskiego. Wiemy, że 

Psków nie został zdobyty, ale i ta woj 
na zakończyła się chlubnym dla Pol- 

ski rozejmem, który jednak Batorego 

nie zaspokoił. 

  

O wojnie z Moskwą marzy? na ło- 

wach w wielkich puszczach grodzień- 

skich, o zduszeniu hydry myślał i na- 

radzał się 'w komnatach zamku, z 

tamtych oto wysokich wałów, górują- 

  

cych nad Niemnem wypatrywał dróg 

wodnych dla kryp z bronią, płyną- 

cych na północ. Ponieważ sposobnego 

zamku nie było, stare zabudowania 

Domus Regius nie nadawały się już, 

więc nowy stawia gmach obronny, 

sprowadzając budowniczych z róż- 

nych okolic kraju z Włoch, ze zna- 

nym Scoto di Parma na czele, i mu- 

ratorem Antoniusem do Greco, czy de 

Crypa. którego król gruntami obda- 

rza. Dawał król ulubionemu Grodnu 

przywileje, zwalniał mieszczan od po- 

datków, stawiał podwaliny pod koś- 

ciół Jezuieki, i w nim grobowiec mieć 

pragnął bo mu „to miejsce do czaso- 

wego mieszkania i wiecznego spoczyn 

ku najmilsze*, jak mawiał do O. pro- 

winejonała Campana. 

I oto w dniach pomiędzy 25 listo- 

pada a 8 grudnia 1586 r. przy bardza 

siłnych mrozach, król nie bacząc na 

stan zdrowia, poluje w puszczach na 

dziki, w lesie kudzińskim. Zajęty 

Widok Grodna. 

  

przygotowaniami do nowej wyprawy 

moskiewskiej, potrzebował wytchnie- 

nia i znajdywał je w tej rycerskiej za- 

kawie.Jak Jagiellonowie, namiętnie 

lubił łowy. Zaniemógł, w nocy wstał 

i padł prawie martwy w 

przez którą przechodził. Leczony ów- 

czesnemi sposoby, krwi puszczaniem 

i ziołami, bańkami i benzoesem, po- 

między kłócącymi się o diagnozę me- 

dykami: Gimoniusem i Bucellą, sko- 

nał dn. 12 grudnia, ku przerażeniu 0- 

toczenia, które nie mogło oprzeć się 

myš že śmierć króla była niena- 

turałna... Moskwa też bardzo potrzebo 

wała tego zgonu. Rycerz węgierski, 

stojący na straży potęgi polskiej Rze- 

czypospolitej zeszedł z tego Świata... 

   

  

Polska wchodziła w mrok swych 

dziejów, staczać się zaczęła w prze- 

paść, nad której krawędzią utrzymał 

ją przez lat 10 wysiłkiem swej potęż- 

nej woli, w tak krótkim czasie zazna- 

czająca się tym wspaniałym rozpędem 

na wschód, i to rozpędem nie tyłko 

wojennym, ale i kuliuralnym. Bo A- 

kademja w Wilnie i reformy w Kra- 

kowie, ustalenie trybunałów w Lit- 

wie i Koronie, wzmocenicnie prestiżu 

władzy królewskiej, uśmierzenie gdanń 

szczan, konsekwentne walki z Rosją. 

te wszystko wybrzeża krótki okres lat 

dziesięciu i daje wspaniały obraz ge- 

njalnego <złowieka. który: w: obcym. 

kraju, przez poczucie obowiązku pro- 

wadził ten kraj i naród do chwały 

i potęgi w bardzo trudnych i ciężkich 

osobistych warunkach. 

Wspomnienie pracy Batorego na 

ziemiach naszych. to bodziec do co- 

dziennej walki o ich lepszy byt poli- 

tyeczny i społeczny. 

Hel. Romer. 

SARRAUT OBALONY. 
Rządy francuskie — igraszką w rękach partyj. 

PARYŻ, (Pat). W nocy z 23 na 24 bm. rząd Sarrant został, podczas 
głosowania w izbie, obałony. Agencja Hawasa podaje, że przyczyną upadku 
rządu Sarraut była kwestja drugorzędna, mianowicie poprawka neosocjali- 
styczna, podnosząca granieę uposażeń urzędniczych, zwolnionych od ор2- 

datkowania. 

Po ogłoszeniu rezultatów głosowania premjer Sarraut wraz z obecnymi 

na posiedzeniu ministrami opuścił izbę deputowanych i udał się do prezy- 

denta Lebrun, by na jego ręce złożyć dymisję gabinetu. 

Prezydent Lebrun w piątek o godz. 9 rano rozpoczął narady z przed- 

stawieielami stronnictw. Większość, która obaliła rząd Sarraut nie jest wię- 

kszością stałą. W skład jej weszli zarówno komuniści, jak i przedstawi- 

ciele prawiey. Wszełkie przewidywania eo do osoby, której prezydent po- 

leci stworzenie nowego rządu, są wobec tego przedwczesne. 

Votum zaufania 89 głosami i nieufności 14. 
PARYŻ. (Pat.) Upadek gabinetu Sarrauć 

poprzedziły następujące wypadki na tle dy 

skusji nad projekiem finansowym rządu. 

Najpierw głosowano nad skreśleniem ar:. 

6-bis i następnych odnoszących się do re 
fermy administraeji eraz do zmniejszenia ilo 
ści urzędników. | Premjer Sarraut stawia 
kwesłję zaufania, Przy pierwszem głosowa 

niu nad skreśleniem art. 6-bis (przeciwko 
skreślenia wypowiedziało się 326 deputowa 

nych, za skrešieniem 237. Tem samem rząd 

Sarraut ofrzymał przy tem głosowaniu vo- 

tum zaufania większością 89 głosów. Za 
rządem głcsówali neo-socjaliści, grupa Flan 
dina i radykali, przeciwko głosowali komu 
niści, pocjaliśeci oraz prawica. 

Skołei izbą deputowanych przystąpiła do 
głosowania rd przyjęciem całego art. 6 
projektu. Rząd również postawił przy tem 
kwestję zautania, PRZECIWKO PRZYJĘCIU 
TEGO ARTYKUŁU GŁOSOWAŁO 321 PO 
SŁÓW, ZA PRZYJĘCIEM 247. Tem samem 
rząd nie otrzymał zaufania i upadł. 

Trzeci... 
PARYŻ. (Pat.) Rząd Sarrauł jest trzecim 

zkolei gabinetem, który upadł z powodu 
odrzucenia przez parlament projektów, ma- 
jących na celu zrównoważenie budżetu fraa 
cuskiege. Pomijając już rząd Herriota, któ 
ry obaliła izba z powodu sprawy długów 
amerykańskich, rządy Pau/-Bonecura, Dala 

dier i obecnie Sarrauta upadły, ponieważ 
przedłożenia finansowe, mające na celu 
zrównoważenie budżetu, nie znałazły więk 
szości. 

Ghalony dziś rząd  Sarraut pozosta- 
wał przy władzy niespełna miesiąc, gdyż 

utworzony zosłał w dniu 27 października. 

Incydent na granicy niemiecko - austrjackiej. 
BERLIN, (Pat). Biuro Wolffa do- 

nosi, że wezoraj © godz. 15.45 patrol 
2 pułku Reichswehry, staejonowanego 
w Norymberdze, odbywający na t. zw. 
Eggenkogel, niedaleko granicy nie- 
mieeko-austrjackiej ćwiczenia narciar 
skie, ostrzeliwany był przez austrjae- 

ką straż graniczną. 

Jeden z żołnierzy niemieckich о- 
trzymał Śmiertelny postrzał w głowę. 

Według dotychczasowych informacyj 
patrol, w chwili gdy padły strzały, 
znajdował się na terytorjum Rzeszy 
niemieckiej w odległości 100 kroków 
od granicy. Żołnierze niemieccy rów- 
nież przedtem nie przekraczali gra- 
niey. 

Na miejsce wypadku wyjechała ko 
misja specjalna komendy korpusu, 
złożona z dwu oficerów i adwokata 
wojskowego, 

  

  
Obalony premje: Albert Sarraut. 

Wymieniane nazwiska. 
PARYŻ, (Pat). Prezydent Lebrun 

rozpoczął dziś o godz. $% rano konsui- 
tację i przyjał przewodniczącego se- 
natu Jeanmeneya, prezydenta izby de 
putowanych Buissona oraz przewod- 
niczących komisyj. 

W kołach parlamentarnych i dzien 
nikarskich przypuszczają, że prezy: 
dent republiki nowierzy misję utwo- 
rzenia rządu Herriotowi, albo też Da- 

ladierowi, Chautemps, Bonnetowi a!- 
bo też Caillaus. Należy podkreślić, że 
wszelkie te horoskopy są przedwcze- 
sne. 

W. dniu 24 hm. prezydent odbył 
konferencję z przewodniczącym lewi- 
cy demokratycznej i radykalno-społe- 
cznej Senatu sen. Bienvenu Martinem, 
a następnie naradzał się z Herriotem. 

„Zmarł ten rząd tak, jak żył: 
bez siły charakteru I bez 
przyszłości politycznej". 
PARYŻ. (Pat) Rząd Sarrauł upadł przy 

głosowaniu nad poprawką radnego пеозо- 

cjalisty Gounin'a. Po interpelacjach Herrio- 
ta i Fłandina oraz po głosowaniu nad wnia 
art. 6-bis, który został odrzuceny większa 
ścią głosów, sytuacja rządu uległa znacz 
nemu polepiszeniu, lecz „premjer Sarraut, 
opowiadając: się za poprawką  Gounin'a, 

zraził do siebie większą część deputowanych 

   

  

komnacie 

Pan Przezydent 
na uroczystościach w Grodnie 

GRODNO (Pat). Wojewódzki ko- 
miłet uczczenia Króla Stefana Bato- 
rego w Grodnie ogłasza naslępującą 
odezwę: 

W dniach 25 i 26 listopada r. b. spo 
tka nas wielki zaszczyt powitania i go 
szczenia wśród nąszych murów Naj 
wyższego Dostojnika Państwa Pana 
Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypos- 

. politej. My, obywatele Polski, wskrze 
szonej genjuszem Wodza Narodu Jó 
zefa Piłsudskiego, w dniach tych zło 
żymy hołd duchowi Króła Stefana Ba 
torege, jako wyrazicielowi majestatu 
dawnej Rzeczypospolitej z Jej naj- 
świetniejszego okresu. Uczucia i myś 
l wszystkich Polaków podążą w 
dniach tego święta do nas. Lecz szczę 
ściem naszem jest to: że gród nasz był 
kiedyś stolicą duchową Wielkiego Kró 
la, Tu, wśród naszych murów, snuł On 
swoje [potężne plany i tworzył wielkie 
czyny. Tu żył i tu dni sławnego żywo 

ta dokonał. 
Dziś w 400 rocznicę Jego urodzin. 

wskrzeszamy pamięć Króla Mocarza 
To wielkie święto uczcijmy więc z 

powagą ale i radościa. 
Wzywamy was, obywatele, byście 

uczucia Wasze i dumę Grodu Batoro- 

wego zamanifestowali najuroczyściej. 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 

25 listopada, godz. 12,15 — Wijazd Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej do Grodna. Io 
„wiłanie przy bramie triunfalnej. 

Godz. 12,50 — iPrzedstawiciełe Miasta 
Grodna wręczają Panu Prezydentowi Rzeczy 
pospolitej dyplom obywatelstwa honorowe 

-—Godz.*13-—— Odjazd Pana Prezydenia 11 
uroczystość otwarcia domu. ludowego Jego 
Imienia w Kopciówce pod Grodnem. 

Godz. 19 — Uroczyste przedstawienie w 
Teatrze Miejskim. 

26 listopada, godz. 9 — Nabożeństwo w 
świątyniach wszystkich wyznań, 

Godz. 10 — Msza Św. w Kościełe Farnym 
Godz. 11,30 — Złożenie hołdu Królowi 

St. Batoremu. 
Godz. 12,30 — Defilada wojska i P. W. 
Godz. 14 — Odsłonięcie tablicy pamiątko 

wej ku czci Kr. Batorego na Starym Zamku 
Godz. 17 — Odjazd Pana Prezydenta Rze 

czypospolitej. 

L 

  

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

dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
24 bm. delegację 37 p. p. z Kutna. De- 
legacja wręczyła Panu Prezydentowi 
odznakę pułkową wraz z odpowied- 
nim dyplomem. 

W Belwederze. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 24 b. 

m. przybyła do Belwederu delegacja 
37 p.p. z płk. dypl. Hoszowskim celem 
wręczenia p. Marszałkowi Piłsudskie- 
mu odznaki pułkowej. 

Pp. Prezydentostwo na filmie 
Czerwonego Krzyża. 

WARSZAWA. (Pat.) W! piątek po połud 
niu w sali kimoteatru „Casino* odbył się 
pokaz filmu propagandowego Polskiego Czer 
onego Krzyża, zorganizowany staraniem 
zarządu głównego tej instytucji, Pokaz filmu 
zaszczycił swą obecnością P. Prezydent Rze- 
czypospolitej w towarzystwie małżonki. 

Nowy wiceminister 
komunikacji. 

  

Nowomianowany wiceminister Komunikacji 
mjr. dypł. inż. Juljan Marjan Piasecki. 

Komitet ekonomiczny 
ministrów. 

WARSZAWA, (Pat). 24 bm. w go- 
dzinach popołudniowych odbyło się 
pod przewodnictwem premjera Jędrze 
jewicza posiedzenie komiteiu ekono- 
mieznego ministrów, na którem, po 
wysłuchaniu sprawozdania prezesa 
Banku Gospodarstwa Krajowego z ak 
cji kredytowo-budowlanej w r. 1933 
oraz ze stanu państwowej akcji tere- 
nowej, uchwalono zasady akcji popie 
rania budownictwa mieszkaniowego 
w r. 1934, W myśl uchwały komitetu 
ekonomicznego ministrów, pomoc kre 

dytowa w przyszłym roku będzie prze 
dewszystkiem, podobnie jak w 2 la- 
tach osatnich, udzielana drobnemu bu 
downicfwu. Ponadto”przewidziano u- 
ruchomienie pewnych sum na finan- 
sowanie remontu domów o małycna 
mieszkaniach, przebudowy większych 
mieszkań na małe oraz na wykończe- 
nie rozpoczętych budowli mieszkanio 
wych. Następnie komitet ekonomicz- 
ny ministrów ustalił wytyczne poli- 
tyki elektryfikaey jnej i program prac 
w zakresie elektryfikacji na okres naj 
bliższych kilku lat orab załatwił sze- 
reg spraw bieżących. 

Kronika telegraficzna. 
— Wybuchł pożar w lasach w okolicy 

Los Angeles, który. wskutek silnego wiatru 
ogarnął oibrzymią przestrzeń, zagrażając Hoz 
nym osadom i, miasteczkom. Płomienie widu 
czne są w Los Angeles, a ołbrzymie kłęby 

  

> 

dymn unoszą się nad całą okolicą. Trzy ty. 
siące ludzi bierze udział w akcji, mającej na 
celu powstrzymanie rozszalałego żywiołu. 

— Eskadra gen. Vuiliemin opuściła Ka- 
yes, udając się do Segunu. 

— Lindbergh z małżonką wystartował 
dziś do tofu z Ponta del Gard. w kierunku 

Madery. 

"  — Pożar zniszezył znane kasyno Palais 
de la Móditerranće w Nicei. . 

— Pe dwutygodniowej chorobie zmar/ 
b. minister Francois Albert. Albert był mini. 
strem oświały w gabinecie Herriota i mini 
strem (pracy w ostatnim gabinecie Dala- 

diera. i 3 

— Wybuehł požar w drukarni oiganu 
wiedeūskich  socjal-demokratėw  „Arbeiter 
zeitung*. Przyczyną pożaru było wyłanie 
płonącego wosku na podłogę. Kilka sał dru 
karskich zostało zniszczonych. 

ysiłki rządu brytyjskiego 
w kierunku skłonienia Niemiec do udziału w rozmowach 

rozbrojeniowych. 
LONDYN,( Pat). Na piątkowem 

posiedzeniu Izby Gmin, po podjęciu 
debaty nad mową tronową. Simon о$- 
wiądczył, że żadna metoda nie mogła- 
by tak boleśnie zranić Niemiec, jak 
oświadczenie im, że wystąpienie ich z 

konferencji rozbrojeniowćj nie zmie 
nia w niczem stanu rzeczy. że konwen 

cenfrum, ja nawet radykalnych <eputowa- 
nych. Część lewicy radykalnej, połowa 
€złonków grupy Flandina i ekoło 10 radyka 
łów porzuciło przy głosowaniu premjera Sur 
raut i spowodowało jego upadek, Również 
neo-socjaliści głcsowali przeciwko rządowi. 

Upadek rządu nastąpił zbyt późno, aby 
prasa poranna mogła zamieścić obszerne 
komentarze. Niemniej jednak już kilka pism 
omawia upadek rządu. 

Radykalna „L*/OEUVRE“ pisze: Należy 
przyznać, że okoliczności, jakie towarzyszyły 
upadkowi gabinetu Sarrauż nie przyczynią 
się bynajmniej do wyjaśnienia sytuacji. 

„LE REMPART* twierdzi, że rząd Sac- 
raut zmarł łak jak żył — bez siły charakte 
ru i bez przyszłości politycznej. 

„LA VOLONTE' twierdzi, że Sarraut nie 
poszedł na targi t chelał, aby większość 
sama się wytworzyła. Ote zaczyna się nowy 
kryzys rządowy, który może być długi i fru 
dny do rozwiązania. 

   

  

cja będzie zawaria i że wówczas Niem 
cy zosianą zaproszone do jej podpisa- 
nia. Minister dodał, że Niemcy nie są 
poddanym, któremu można dyktować 
lecz towarzyszem dyskusji i że Wies- 
ka Brytanja zdecydowana jest uczy- 
nić wszystko, co będzie możliwe, aby 
skłonić Niemcy do udziału w dyskusji 
Rząd Wielkiej Brytanii wydał już za- 
rządzenia celem ułatwienia tych roz- 
mów dyplomatycznych i komuniko- 
wał się już w tej sprawie z rządem 
francuskim, jak również z  kanele- 
rzem Hitlerem. 

Minister wypowiada się za utrzy- 
maniem ścisłego kontaktu między Ber 
linem, Rzymem a Paryżem, uważając 
to za jedyny sposób przygotowania 
dalszych nowych obrad w Genewie. 

  

   

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat.) Dewizy: Nowy York 

49—6,51—5,45. Nowy York ka- 
00—5,54—5,48. Paryż  34,86-- 

+—34,94—34,77. Szwajcarja 172,58 
Berlin w. obr. nieofiejai- 

  

3485 i p 
—173,01—172,15. 
nych 212,50. Tendencja niejednolita. 

Dolar w obr, prywatnych 5,43. 
Rubel złoty 4,72—4,76. 
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Tydzień książki. 
'Od 26 listopada do 3 grudnia od- 

będzie się intensywna propaganda czy 
telnictwa ew. sprzedaży i kupna ksią- 
żki. Czasy są arcyciężkie i musimy wy 
rzekać się codzień różnych przyjem 
ności, ale wśród tych wyrzeczeń się 

niechże kupno dobrej książki nie stoi 
na pierwszem miejscu! 

Wydawcy i księgarze niedostate- 
czną może rozwijają propagandę i nie 
dėsyč ułatwiają ludziom nabywanie 
dzieł koniecznych do utrzymania ru 
dziń i poszczególnych ludzi na pozio 
mie kułiuralnym. Nie praktykuje się 
ap. wcale domokrążna sprzedaż, ani u 
liczna tak rozpowszechniona w War- 
szawie. „Książka z wózka” to termin 
który się tam utarł i niejeden zuboże- 
ły inteligent z radością niósł do domu 
za bezcen zdobyte dzieło, trochę szar 
pnięte zębem czasu ale kompletnie do 
bre do użytku. Książka musżł wyjść z 
poza szyb sklepu i sama iść do слуйе! 
nika wszelkiemi drogami, wciskać się 
i napraszać, nie uważajmy by to bylo 
dla niej ubliżające! To tylko ułatwie- 
nie dla nabywców, podsunięcie im po- 
kusy. której może ulegną: Kto wie, 
czy ma targach dwa razy w tygodniu 
odbywających się na rynkach Wilna. 
jaki taki obywatel nie wstrzyma kro- 
ków wiodących go z kompanją do 
szynku, jeśli mu na drodze stanie stra 
ganik z tanią książką dewocyjną, gos 
podarską, historyczną lub opowieścią 
zajmującą. A takich straganów nie wi 
dzimy. Wiemy: że broszurki sprzeda 
wane w szafkach kościelnych dały du 
ży rezultat, ale są to rzeczy bardzo jed 
nostronne i nie zawsze trafnie ujmują 

ce zagadnienia chwili. 
Kolportażem dobrej książki fakty 

cznie nie zajmuje się żadne stowarzy- 
szenie (była o tem mowa na terenie 
Akcji Katolickiej) ale tu chodzi wszak 
o książki świeckie i o szerszy zakres), 
poprzestając na bibljotekach, z któ- 
rych tyłko szczęśliwie uposażone mo- 
gą się pochwalić dobrym i zajmują- 

cym doborem książek, 
Nie używa się też, lub prawie sprze 

dažy na raty — (ostatnio III tomy Mi 
ekiewicza wyd. Sejmowe po 6 zł. — 
jakże się do tego nadaje). mie obsa- 
dza różnych punktów wiejskich, i t. p. 

Tydzień Propagandy który się pra 
jektuje, wskaże na rozmaite sposoby 
rozpowszechniania książek tanich i o 
treści mogącej przynieść czytelnikowi 

korzyść w postaci nauki, rozrywki lub 

umoralnienia. 2 

Gdybyž sekretarjat komitetu co- 

kolwiek žwawiej sobie poczynał z 
przygotowaniami. R. 
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Podpisanie protokółu granicznego 
polsko - rumuńskiego. 

BUKARESZT, (Pat). W dniu 24 b. 
m. w gmachu ministerstwa spraw za- 
granicznych podpisano dokument, uz- 
gadniający ostatecznie teksty proto- 

kółu granicznego polsko-rumuńskiego 
W związku z powyższem pol ko-ru- 
muńskie prace delimitacyjne będą w 
najbliższym czasie wznowione. 

Mussolini zamyśla o reformie Ligi Narodów? 
LONDYN, (Pat). W brytyjskich 

kołach rządowych otrzymano niepoz - 
bawioną sensacji wiadomość, jakoby 
Mussolini wystosował do Litwinowa 
telegraficzne zaproszenie przybycia w 
drodze powrotnej z Ameryki do Rzy- 
mu. 

W związku z tem rozeszły się w 
Londynie pogłoski, że Mussolini za- 
mierza przedstawić plan przekształce- 
nia obecnej Ligi Narodów. Zorganizo- 
wana według planu Mussoliniego Liga 
Narodów nie byłaby oparta o Traktat 

  

Wersalski. W ten sposób mogliby po- 
wrócić do Ligi Niemcy i Japonja i 
wstąpić do Ligi Stany Zjednoczone i 
Sowiety. 

Mussolini zamierza omówić płan 
ten z Libwinowem celem zapewnienia 
sobie w dałszych rokowaniach w tej 
sprawie poparcia Sowietów. Dalej ш- 
trzymują, że na prośbę rządu niemie- 
ckiego Mussolini poruszyć ma wobec 
Litwinowa sprawę naprężonych sto- 
sunków niemiecko-sowieckich. 

Broń, amunicja i materjały wybuchowe 
w lokalu młodych Endeków w Poznaniu. 

POZNAŃ, (Iskra). — W! dniu 22 bm. zgło 
siło się do szpitala w Poznaniu dwóch mio 
dych ludzi, Jasiński i Trawiński, którzy uie 
gli ciężkiemu zranieniu przy wybuchu ma/er 
jałów wybuchowych w lokalu Związku Mło 
dych Narodowców w Poznaniu uli. Św. Mar 
cina 65. : 

Dokonana z połecenia władz prokurator 
skich w nocy z dnia 22 na 23 bm. rewizja 
w tym lokału wykazała istnienie prawdziwe 
go magazynu broni palnej i materjałów wy 

GZIEEDFE RNA     
  

Amerykański lot do stratosfery. 

buchowych, m. in. znałeziono rewolwery, 

amunicję, bykowee, pałki gumowe oraz ma 
terjał wybuchowy. 

W wyniku rewizji policja przytrzymała 
31 osób, znajdujących się w tymże czasie w 
lokalu, mimo późnej pory nocnej. Zatrzyma 
ni zostali. przekazani władzom sądowym. -— 
Kompromitujący dla Związku Młodych Na 
rodowców wynik rewizji jest bardzo charak 
terystyczny i komentarzy nie wymaga. 

Amerykański oficer, por. T. G. W. Settle podjął lot do stratosfery. Balon 

wylądował 7 Akronu (stan N. York) w dniu 21 bm, i opadł nazajutrz wpobliżu Bridge- 
town (st. New Jersey|, osiągając (wedłag depesz Pat'a, bo inne źródła podają inaczej) 

17,700 m. W ten sposób lot, zweksłowany po locie prof. Piccarda na rekordy, nowego re- 
kordu nie przyniósł, pozostawiając palmę pierwszeństwa w ręku Sowiełów. Na zdjęciu 

por. Settle w gondoli. 

  

Proces o podpalenie Reichstagu. 

Wiec na sali sądowej. 
LIPSK, (PAT). — W procesie o podpałe- 

nie Reichstagu podczas piątkowej rozprawy 

przesunął się korowód 16 świadków. Uderza 
jącem jest, że van der Luebbe przedstawia 
dzisiaj znów wygląd typowego obłąkańca. 
Ze spuszczoną w dół głową i zwisającemi bez 
władnie ramionami siedzi nieporuszony, wo 
ząe tępym wzrokiem po ziemi, przytem 

jest trupio błady. Radykalna ta zmiana wy 
wołuje liczne komentarze. Zeznania pierw- 
szych dwóch świadków stanowią dalsze ©g- 
niwo zeznań, dyskredyłujących świadka Grot 
hego. Stwierdziii oni jednogłośnie, że miesz 
kanie Barza nie było nigdy terenem poul- 
mych zebrań jaczejek komunistycznych, © 
których szeroko mówił w sobotę Grothe. —- 
Następny świadek Meyer był aktywnym człon 
kiem partji komunistycznej, potwierdza treść 
rozmów, prowadzonych z komunistami na le 
mat zdecydowanej wałki komunistów z bit 

lerowcami. 
Osk. Dymitrow zapytuje świadka: Czy ko 

mórki kemunistyczne prowadziły w tym cza 
sie akcję komunistyczną. 

Świadek Meyer przeczy stanowczo. 
Dymitrow: Czy prawdą jest, że bojówki 

hitlerowskie napadóły na komunistów. Świa 
dek Meyer daje odpowiedź potwierdzającą, 
dodajac, że był świadkiem takiego napadu, 
którego ofiarą padł również oosobiście. 

Nadprokurator pyta świadka: Czy znane 
jest panu hasło komunisżów: „bijcie faszy: 
stów, gdzie ich spotkacie". ` 

Świadek Meyer. Owszem, żywo dyskufo 
waliśmy ną ten temat. Nie chodziło © wa/kę 
€zynną, lecz © odpowiednie urabianie polity 
czne robotników, wchłoniętych przez partję 
narodowo — socjalistyczną. 

Przychodzi do ostrego starcia na ten te 
mat pomiędzy Dymitrowem a nadprokurato 
rem. 

LISTY Z WARSZAWY. 

Dalsi świadkowie, kelnerzy piwiarni, w 
której krytycznego dnia wieczorem przeby- 
wać mieli Popow i Tanew, potwierdzają m. 
in. abili obu Bułgarów. Popow występuje z 
zarzutem pod adresem sądu, że wbrew żąda 
niu konfrontację z kelnerami zarządzono do 
piero po 8-miesięcznym okresie, co niewąt 
pliwie nie pozostało bez wpływu ujemnego 
ną odnośne zeznania. Pomimo poznania Bu? 
garów przez świadków, żaden z nich, jak by 
ło do przewidzenia, nie przypomina sobie, 
ażeby istotnie obsługiwał Bułgarów. Osk 
Dymitrow w dalszym ciągu zapytuje dłaczego 
wizja łokalna odbyła, się dopiero w listopa 
dzie, a więc po upływie 8 miesięcy: Jest to 
rzecz wysoce znamienna, powiada on. 

W dalszym ciągu osk. Bułgarzy i Dymi? 

row atakują gwałtownie jcharakterystyczne 
metody wstępnego śledziwa, Dochodzi do 

ostrej wymiany zdań z prokurałorem, którą 

przerywa przewodniczący, odbierając głos 
Dymitrowowi. Następnie zeznawał Świadek 

Wrause, kżóry podaje szczegóły co do alibi 
Torglera w związku z jego obecnością kryty 

eznego wieczora między godz. 18,30 a 19 w 

lokalu Asehingera, 
Po przerwie pierwszy zkolei zeznaje Leon 

Weinberger, rodem z Moskwy, odbywający 
obeenie karę 2-letniego więzienia, za prze 

kupstwo. Popowa poznał w więzieniu Moa 

bikiem. Popow papewniał go wówczas, że 

ze zbrodnią podpalenia Reichstagu nie ma 
nie wspólnego, obawia się natomiast kary za 

nielegalne przekroczenie granicy niemieckiej 

i naruszenie przepisów dewizowych, ewenłu 

alnie też za zdradę stanu. Z: rozmów świadek 
odniósł wrażenie, że Popow musi być wybit 
nym działaczem komunistycznym. O rozma 
wach z Popowem zwierzył się świadek pew 

nemu referendarzowi nazwiskiem Wolf, k*ó 
ry zajęty był zadaniem psychologicznego na 

Słów kilka o Lemańskim. 
Przypomniał mi się głośny swego 

czasu wypadek Żeromskiego. 

Stłukł szybę w tramwaju. Konduk 
tor wezwał posterunkowego ten zapro 
wadził autora „Syzyfowych prac* do 
komisarjatu, w komisarjacie. spisano 
protokół... I ani ów konduktor, ani po 
licjant, ani nawet urzędnicy w komi- 
sarjacie nie wiedzieli. z kim mają do 

czynienia. 
Wchodzę przed paru dniami do du 

żej, frontowej czytelni przy jednej z 

pryncypalnych ulic. Pytam o bajki 

Lemańskiego, 

Urocza blondynka z prześlicznie 
wymalowanemi brwiami uśmiecha się 
pobłażliwie i grzecznie mnie objaśnia: 

— Ławiński proszę pana nie pisze 
to jest aktor. 
*-— Ależ mnie chodzi nie o Lawińs 

kiego, tylko o Lemańskiego. 
— Jak?... Le... le? 
— Lemańskiego. Bajki. 
— To dla dzieci? 
— Nie. dła dorosłych. Nawet naj- 

doroślejszych 

— Bajki? — zrobiła dziwny gest 
Nie, tego nie mamy. 

Według niektórych mekrologów 
miał go „odkryć* Miriam. Słabo, wide. 

cznie, odkrył. Daleko skuteczniej zada 
nie to spełnił wobec Ejsmonta wypa - 
dek samochodowy. To też na pogrze- 
bie tego ostatniego była „cała Warsza 
wa”. nietylko jej „kolonja artystycz- 

na“. 

Czy coś podobnego «mogłoby się 
zdarzyć w Krakowie, we Lwowie?... 

Zdaje mi się, że nie. I to nietylko 
dlatego, że są to miasta mniejsze od 
Warszawy. Szeroka (publiczność nie 
jest tam oddzielona taką przepaścią 
od świata ducha. Tutaj nawet pubu 
cyści zdążyli już zapomnieć, że Lemań 
skiego Miriam „odkrywać wcale nie 
potrzebował. Zanim bowiem zaczął 
wydawać swoją „Chimerę“, p. Zyg- 
munt Wasilewski już od paru lat stale 
drukował bajki'w „Głosie, organie 
Wszechpolaków z ich czasów górnych 
i chmurnych. 

Sprawozdawcom dzienników wa:*- 

stawienia więźniów. Tenże powiadomi/ nasię 

pnie o tem policję. 

Popow nie przeczy, że częsio rozmawiał 
z Weinbergerem, stwierdza jednak katego 
wycznie, że na temat Czerwonej Pomocy i 
t. p. nigdy z nim nie mówił. Zeznania We- 
inbergera są — zdaniem Popowa — wierut 
nem kłamstwem. * 

Nadprokurator: „Czy prawdą jest, że 
świadek obawiał się zeznawać w Gądzie, 
aby przez to nie narazić swych krewnych w 
Rosji Sowieekiej?“ 

Weinberger potwierdza. 
Bułgarzy podnosza z tej racji różne wą/- 

pliwoścći. Powstaje ogromna wrzawa. Źe 
strony oskarżonych padają słowa ostrych 
zarzutów. W konsekwencji Dymitrow otrzy 
anuje ostrą naganę za usławiczne prowoka- 
cyjne uwagi ped adresem świadka, prze 
wodniczącego i sądu. : 

Torgler wyjaśnia, że wspomniany Woli 
również i jego odwiedził w celi' więzienne;, 
pytając o różne dane natury psychołogicz 
nej. Dymitrow, powołując się na oświad 
czenie Torglera, zeznaje, że i jego odwie 
dził w więzieniu wspomniany Wolf. 

Nadprokurator ostro protestuje przeciw 
ko posądzeniom, rzucanym na oskarżycieli 
publicznych. Słowa swe kończy madproku 
rator, oświadczając, że jest rzeczą jasną, 
że przesłuchanie świadka Weinbergera zarzą 
dził wienczas, kiedy za pośrednietwem Wol 
fą doszła go odnośna (wiadomość i że to 
samo uczyni również w stosunku do każdej 
innej ;csoby, która będzie mogła wnieść do 
sprawy jakiś ważny szczegół obciążający. 

Ta faza rozprawy obfituje w dramatycz 
ne momenły, przypominając okresy burz/i 
wych dyskusyj wiecowych. Dalsi świadkowie 
nie ważnego do sprawy nie wnoszą. 
Na tem rozprawę odroczono do jutra, 

szawskich zdaje się, iż bardzo uhono 
rowali świeżo zgasłego poetę, nazy- 
wając go polskim Le Fontainem.., Ja 
sądzę, że się mylą. Lemański był — 
Lemańskim, bajkopisem bezwzględnie 
oryginalnym: nie wzorującym się na 
nikim i żadnych nie mającym poprzed 
ników. Jeżeli nawet czasami sięgnął 
do starych ezopowych tematów, to je 
dymie poto, aby je wydrwić. Metafor 
zaś zwierzęcych używał przeważnie 
wcale nie dla celów satyrycznych jak 
to czynili (i najczęściej dotąd czynią) 
zwykli bajkopisarze. 

Lemański świadomie i celowo baj 
kę od satyry odróżniał; celowo i Świa 
domie morału w niej unikał. Pod for- 
mą epiczną kryła się — tak! kryła, a 
nie spowiadała — dusza liryka-ironi- 
sty. To też najświetniejsze jego baj: 
ki pełne są dygresyj, rozrzedzających 
— wbrew przyjętym kanonom — 
zwartość fabuły, a przecież stanowią- 
cych same w sobie prawdziwe klejno 
ty poezji. Jego (pastelowy opis mocy 
księżycowej, podczas której psiarnia 
niebieskiemu samotnikowi urąga, ma 
treści znacznie więcej, niż same owe 
psie głosy. Cień liści winogradu, za- 
łamujący się na bieli marmuru: moc- 
niej przemawia do nas, niż ryk osła, 
pozornego bohatera utworu. Niespo- 
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Zmiany -na stanowiskach minist 
rów we Włoszech dokonywują się na 
gle i niespodziewanie. Ostatnie zmia 
ny gabinetu, wyrażające się ustąpie- 
niem Balbo oraz ministra marynarki 
Sirianni, mają jednak swe głębsze po 
dłoże i związane są z poważną sytua 
cją polityczną w Europie, 

„ O ustąpieniu Balbo przebąkiwano 
w kołach zbliżonych do rządu już do 
syć dawno. Jego przeloty: przez ocean 
otoczyły go niezwykłą popularnością, 

na którą nietylko Mussolini, ale w 
pierwszym rzędzie Francja patrzyła 
dość niechętnie. Już więc przed ostał 
nim jego łotem transoceanicznym do 
Ameryki północnej stało się rzeczą ja 
sną dla wtajemniczonych w zakuliso- 
we arkana (polityki włoskiej, że Balbo 
nie powróci ze Stanów Zjednoczonych 
jako minister łotnictwa. I tak się też 
stało, choć mieco później, już po po 
wrocie triumfalnym z przelotu. 

Sława Balbo doszła do szczytu, by 
ło to już zbyt wiele, jak na państwo 
korporacyjne. Mussolini nie obawia 
się zresztą innych bogów obok siebie 
Wyznaje jednak otwarcie, że system 
państwa korporacyjnego wymaga 100 
procentowej jednolitości kierownict 
'wa. Dlatego też musiał Balbo pójść 
na pustynię Libijską Coprawda tę p: 
gułkę Mussolini starał się osłodzić. 
Przed objęciem stanowiska guberna 
tora Libji Balbo mianowany został 
marszałkiem sił powietrznych Italji. 
Libja jest największą kołonją włoską. 
Balbo otrzymał jako gubernator 0l- 
brzymie pełnomocnictwa i władza je 

go dorównywa zupełnie kompetenc- 
jom wicekróla Indyj Brytyjskich. 

Balbo po części sam wykuł swój 
los. Jego temperament i niepohamowau 
na impulsywność kazała mu głosić ha 
sła, „impenjalizmu powietrznego* Ita- 
1jl. To właśnie od dłuższego czasu ni» 
pokoiło Francję i stwarzało dla Musso 
liniego niejednokrotnie sytuację poli 
tyczną bezwzględnie niepożądaną. 
Mussolini, który uprzednio już piast 
wał tekę ministra wojny, skoncentr: 
wał obecnie w swem ręku również 1 
łotnictwo oraz ministerstwo marynar 
ki. W ten sposób zjednoczył on i pod 
potządkował swemu bezpośredniema 

nadzorowi te trzy rodzaje broni. Ofi 
cjalnie koniecznością tej doniosłej re 
formy, mającą ma cełu unifikację za 
gadnień obrony państwa, motywowa 
no ustąpienie ministra Balbo, 

Mussolini posiada obecnie 'władzę 
tak potężną, jakiej nie miał dotych 
czas. Jest on szefem wszystkich sił 
zbrojnych oraz policji. Koncentruje w 
swem ręku agendy ministra spraw za 

   

  

"granicznych, oraz spraw wewnętrz 
nych, a wreszcie rządzi niepodzielnie 

* jednym z najważniejszych resortów -- 
, ministerstwem korporacji. Ministerst 
"wo konporacji obejmuje całość zagad 
nień gospodarczych i społecznych kra 
ju i symbolizuje niejako gospodarczy 
system państwa komporacyjnego. Na 
barki Mussoliniego spadł ciężar pracy, 

. której rw normalnych warunkach je- 
den człowiek mie jest w stanie udźwig 
nąć. Mussolini jednak wziął ten cie- 
żar na swe barki, oświadczając odważ 
nie że obecna sytuacja międzynarod» 
„wa jest tak krytyczna i tak pełna nie 
bezpieczeństw, że zarówno obrona 90 

spodarcza wewnątrz i obrona zbroj- 
na nazewnątrz musi się znaleźć pod 
jego bezpośrednim wpływem i wyłącz 
nie w ramach jego osobistych w 
ków. To są istotne kulisy ostatnich 
wypadków we Włoszech. 

  

  

  

Kanci. Doifuss daje przykład. 

TA       
Podczas wizyty w obozie „ochotników pracy” 
austrjacki kanclerz Dolfuss, ku zdumieniu 
widzów, sam przewoził taczki, naładowane 

ziemią. 

Hot z Paki į 12 Świaa 
— WYSTAWA 15-LECIA BUDOWNICT 

WA WOJSKOWEGO została otwarta, jak za 
powiadaliśmy w Ofic. Kasynie Garnizono- 
wem w V szawie, Kościoły, świetlice, do 

my żołnierza, magazyny. szpitale, strzelnice, 
hangary, lotuiska i wszelkie możliwe do po 
myślenia budowle wojskowe wszystko to w: 
dzimy na wystawie. Oscbno są działy: histo 
ryczy, zabytków, KOP-u i Gdyni. Szereg in 
formacyj jest dla laika wprost sensacyjnych 
B. cieka są projekty zabudowy terenów 
szpitala "skiego, oraz przebicia ulicy 
vd Marszs ej do placu przy 'Łobzo 
wiance, przez co dziedziniec M. S. Wojsk za 
mieniłby się w plac z jpomnikiem. Wybudo 
wano ogółem 1,373,655 m”, za 491 miljonów. 

całkowite zapotrzebowanie wojska brak 
zcze 2,604,221 m*. 
— BRUNATNA KSIĘGA WYSZŁA РО 

POLSKU. Wydana jest ładnie, zawiera sze 
reg fotografij o charakterze dokumentarnym 
Wiyczenpuje cały materjał dotyczący gwa* 
tów hitlerows h. Niestety, nie trafi do szec 

szych czytelników, k je bowiem... 15 zł. 
— Zdaje się ktoś chciał zrobić interes na 
tych prześladowaniach... 

— WIECZNY PIENIACZ, Szaja Ginsburg, 
osobliwość Warszawy, zmarł onegdaj. Czto 
wielk ten od 1910 roku procesował się ze 
swym dawnym wspólnikiem Nowińskim. — 
Przed sądami rosyjskiemi, niemieckiemi, wre 
szcie polskiemi trwał ten „proces — mon 
stre“, zatrudniające 40 adwokatów i zajniu 

  

    

    

   

  

  
  

  

     
   

    

  

   

    

   

    

jąc 30 grubych tomów aktów sprawy. Now:ń 
ski został wreszcie uniewinniony i. zmarł 
Г1а Ginsberga były ło dwie traged Ostai 

nio domagał się on ekshumacji zwłok Nowiń   skiegė, twier 
kawał... Umiieraj. 
by spadkobiercy 

      

że on żyje, że to tylko 
nalkazuje w testamencie, 

rowadzili sprawę dalej — 

   
  

przeciw spadkobiercom Nowińskiego... 
— ORGJE W, SZPITALU ŁÓDZKIM urzą 

dzali burmistrz Andrzejak, wiceburmistrz 
Bengsz i dr. Glatt: tak brzmi oskarżenie pro 
kuratora. Obaj dygnitarze miej: asystow a 
li naprzykład przy pewnej do intymnej 

operacji dokonywanej w szpitalu przez dr. 
Glatta na jednej z pielęgniarek, b. przystoj 
nej podobno dziewczynie. Lekarz został za 
wieszony w czynnościach. — Fakt ten miał 
tło jakoby bardzo... rozgałęzione. 

— РОБАК — PRZECIWNIKIEM CAR 
NERY... ma dojpiero zostać. Nazywa się Gra- 
bowski i był dotąd championem zapaśnict- 
wa. Menągerzy paryscy chcą go zrobić pog 
romcą Carnery. Ma bowiem szanse takie: 120 
„żywej wagi i 217 cm. wzrostu, Grabowski 
jest najwyższym człowiekiem świata. 

— PIJAKÓW Z BARÓW DO KOŚCIOŁA 
napędza osobiście biskup Rochesteru (Pot. 
Anglja). Ten energiczny duchowny chodzi 
w czas nabożeństwa z szynku do szynku i 
ku milczącej złości bar — manów wygania 
klijentelę do kościoła... Voiła! 

— ZMARLI W PARYŻU RICTUSOWIE, 
Jan i Fagus, wybitni poeci. Jan, przezwany 
„poete de misere', autor „Soliloque lu pau 
vre* i in. uchodził za Vilona Montmartre'n, 
a jego wielbiciele nie wątpią, że historja lite 
ratury wyniesie to imię wysoko. Fagus Rie 
tus wydał krytyki muzyczne, studja o Wer 
giljuszu i Szekspirze, kiłka tomów poezji, 
oraz siudja historyczne. 

     

mi. 

Przeciw Chinom i przeciw Japoniji, 
Separatystyczny rząd w prowincji chińskiej Fu-Kien. 

'TOKJO, (Pat), Agencja Rengo do- 
nosi w związku z utworzeniem sepa- 
ratystycznego rządu w prowineji Fu- 

Kien: 3 
Z kół japońskiego ministerstwa 

spraw zagranicznych informują, iż 
rząd japoński nie zna jeszcze podłoża 

„i charakteru tego ruchu politycznego. 
Rząd japoński w dalszym ciągu będzie 
stał na stanowisku wyczekującem, ob 
serwując zawarte traktaty. Z kół u- 
rzędowych japońskich wyjaśniają, że 
hasła nowego rządu rewolucyjnego są 

dziewane wesiichnienie lisa nad reszt 
kami pożartej gęsi. jest nietylko 
czemś więcej, daleko więcej, niż dow 
cipną poinią: jest głosem fatum, wo 

bec którego pożerany i pożerający ró 
wnie są bezsilni: W tem miejscu łatwo 
dostrzedz (pokrewieństwo (kto wie: 
może rasowe?) Lemańskiego z Dyga- 
sińskim, "ozgrzeszającym, w imię 
wszechpotężnej natury, nawet wilka. 

Dygasiński w 30 lat po śmierci zo 
stał „odkryty*. Sądzę mimo to, że i 
dziś jeszcze przeciętna warszawianecz 
ka — nawet taka, która zawodowo z 

"ki ami ma do czynienia — latwo 

pomieszač g0 može ze špiewakiem Dy 
gasem. Lemański był szczęśliwszy: 
„odkryto“ go na 30 lat przed śmiercią, 
a jednak panienka z_ ytelni wie o nim 
mniej, niż 0... Lawińskim. 

Są to rzeczy bardzo dla Warszawy 
charakterystyczne. Jej stosunek do pe 
ezji losy Lemańskiego ilustrują właś 
nie ze szczególną wyrazistością. 

Miał on czas względnie dużej w 
mieście (popularności. Okres „Chime- 
ry'. Oczywiście, nie dlatego, by rap- 
tem zaczął tu umieszczać bajki lepsze 
niż drukował przedtem w „Głosie. 
Nie! Były one tej samej wartości, tyi- 
ko ukazywały się ma znacznie piękniej 
szym papierze, daleko ładniejszemi od 

  

zwrócone zarówno przeciwko Nanki- 
nowi, jak i Tokjo. Nowy rząd składa 
się z różnolitych elementów, niezado- 
wolonych z polityki Nankinu. 

'TOKJO, (Pat). Nowy rząd prowin- 
cji Fu-Kien skonfiskował majątki 3-ch 
najbogatszych ludzi w Fu-Czau, w 

myśl dekretu o rozdaniu ziemi pomię- 
dzy chłopów i zniesieniu prywatnej 
własności zarówno kapitałów, jak i 
majątków ziemskich, które mają być 
znacjonalizowane. Rząd fu-kieński za 
mierza wprow. własną taryię celną. 

     
       

bijane czcionkami. A pozatem wydaw 
nictwo umiało zaimponować snobom 
i dając im nawet do czytania utwory 
pretensjonalnych grafomanów» po któ 
rych dziś już śladu nie zostało: potra 
fiło otoczyć ich. nazwiska nimbem 

genjalności. 

Spółpracownicy „Chimery“ stali 
się bohaterami plotek, szeptano sobie 
o ich, romantycznych przeżyciach... 

Dużo też mówiono o Komornick 
żonie Lemańskiego... 

Imię poety stało się głośne. 

Ale ten rozgłos jął szybko słabnąć 
wraz z upadkiem czasopisma. Jego 
sztab (przestał intrygować opinję, za- 

ciekawioną pojawieniem się na war- 
szawskim bruku Przybyszewskiego 
jego świty. Bajki, choć dalej świetne: 
i niemniej doskonałe satyry, drukowa 
ne to tu, to ówdzie: zwyczajnem pis- 
mem. na lichym papierze, nie były już 
ewenementami, a pojawiające się od 
czasu do czasu. książki prasa witała 
banalnemi recenzyjkami, pełnemi zda 
wkowych zachwytów. 

Mało kto w Warszawie intereso- 
wał się dalszemi losami poety. Niewie 
le osób wie, że ostatnio, żyjąc już nie 
z pióra, ale z pensji urzędniczej, pracy 
pisarskiej nie zaniedbywał: że bezu- 

    

   

    

   

'stannie sypał bajkami, zamieszczane 
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UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Uparty redaktor. 

Polityką u nas interesuje się wielu ludzi 

Nie dziwnego. Zainteresowanie to, jest tanią, 

godziwą i zdrową rozrywiką, zwłaszcza jeśli 

chodzi o politykę zagraniczną. Dlatego też ia 

ostatnia zajmuje żywo umysły i jest często 

przedmiotem głęboko ujętej wymiany zdań 

Sam słyszałem niedawno w cukierni taką la 

koniczną rozmowę dwóch starszych panów: 

„Ten nasz Beck, co...?* — powiedział pier 

wszy, podnosząc oczy z nad gazety. 

„Ho, ho * — odpowiedział drugi. 

nadziei, wiary i głębokiego 

przekonania, zawierała w sobie intonacja tych 

paru słów. Była w tem cała skondensowana 

ocena naszych sukcesów zagranicznych. 

Ileż treści, 

  

dziwnego, że sprawa artykułu niemie 

ckiego ministra p. Goebbelsa, rzekomo prze 

zeń napisanego, a napewno podpisanego w 

angielskim tygodniku „Saturday Review*, sta 

ła się tematem licznych rozmów. 

Pan Goebbels arykułu tego nie napisał. 

Daję to, każdemu z wątpiących na piśmie, z 

roczną gwarancją. Czemu z roczną? Dlatego, 

że polityka io nie szwajcarski zegarek i już 

termin roczny jest lekkomyślnie długi. Kto 

nioże powiedzieć eo p. Goebbels napisze za 

rok? 

Faki, faktem, że wymienionego artykułu 

nie napisał. Stwierdza to sam redaktor ty 

godnika, ale ten redaktor kręci. Zamiast wy- 

drukować sprostowanie, że padł ofiarą misty 

fikacji, mówi coś o jakimś wywiadzie z przed 

kilku miesięcy i proponuje p. 

żeby napisał drugi artykuł, w którym wszyst 

Goebbelsowi, 

ko w 

nia jest to wcale rozsądna kalkulacja. Jeden 

numerek z artykułem rozszedł się w nakła 

dzie zwiększonym, następny z drugim artyku 

łem można jeszcze zwiększyć. Rozejdzie się z 

pewnością. 

Przypomina to pewną nie nową opowiast 

kę o rutynowanym redaktorze, którą tu pow 

tórzymy: 

jaśni. Z redaktorskiego punktu widze 

  

Do gabinetu pewnego redaktora wchodzi 

przyzwoicie odziany pan, z oznakami wzbu 

rzenia na sympałycznej twarzy: 

„Jestem X. Y., tutejszy. Mieszkam na ulicy 

tej a tej. Pan wydrukowałeś w swojem piśmie 

że zostałem aresztowany?” 

„Tak jest* — odpowiada redaktor. 

„..że osadzono mnie w więzieniu?'* 

„Tak*, 

„„.że zostałem postawiony przed sądem 

doraźnym!” 

„Tak“, 
„..| powieszony wczoraj!” 

„Tak“. 

„Wszystko to jest bezczelne kłamstwo, jak 

pan widzi! Nie byłem nigdy nawet aresztowa 

ny! Żądain sprostowania!” 
„Niestety — odparł redaktor — o sprosta 

waniu mowy być nie może. Pismo moje nie 

myli się nigdy. Wiadomości w niem zamiesz 

czane muszą być prawdziwe i najzupełniej 

pewne", 

„Pan chyba zwarjował? — krzyknął obu 

rzony gość. — Albo zamieści pan sprostowa 

nie, albo biegnę na policję!* 

Redaktor zamyślił się przez chwilę, poczem 

rzekł: 

„Dla pana mogę zrobić jedną rzecz, ale 

zaznaczam, że czynię to wyłącznie dla pana. 

Wydrukuję mianowicie, że sznurek się urwał 

i pan szczęśliwie ocalał!* 

Sytuacja p. Góbbelsa jest trochę podobna 

do historji owego sympatycznego pana z po 

wyższej historyjki, :tóra dziać się miała w... 

Australji. Czy można się dziwić, że wedle os 

tatnich wiadomości p. minister zapadł na 

ostre zapalenie szczęki i odwołał wszystkie 

przyjęcia? Musiał parokrotnie za mocno zgrzy 

tnąć zębami. Wel. 

  

    

  

   

  

  

  

WARSZAWA 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

mi w najmniej poczytnych wydawniet 
wach — takich np. jak tygodnik „Spo 
łem*', organ związku towarzystw spół 
dzielczych; że tutaj dopiero wziął się 
w garść jako bajkopis. dbały o zwar 
tą fabułę, zmierzającą do „sensu mo- 
ralnego*. Zasadniczo jednak pozostał 
wierny własnej swojej formie, jako 
wirtuoz słowa. I to tylko polskiego sło 
wa! Podczas gdy bajki La Fontaine'a 
a nawet i Kryłowa (posługującego się 
zwrotami ludowej gwary rosyjskiej; 

zawsze dadzą się wypowiedzieć i w 
innym języku, utwory Lemańskiego» 

często wcale tłumaczone ani parafra- 

zowane być nie mogą. Ich cały sens bo 
wiem ściśle jest uzałeżniony od gry 

wyrazów. 

Trzeba być nielada majstrem, aby 
w tych warunkach tworzyć wiersz ró 
wnie błyskotliwy w formie, jak poważ 
ny w treści. 

Walory te zanalizuje i oceni dopie 
ro przyszłość. 

Jeżeli chodzi o (popularność: Le- 
mański umarł za późno, chociaż w rze 

czywistości jest to pisarz, dotąd jesz- 
cze — nie odkryty. 

Benedykt Hertz. 

—o0s— 
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Z Dzisny donoszą, iż 22 bm. na linji Pe 

dock — Witebsk na 26 klm. od Witebska po 

ciąg pasażerski z Połocka zderzył się z po 

ciągiem towarowym, idącym z Witebska. — 

wskutek uderzenia obie lokomożywy uleg/y 

poważnym uszkodzeniem, przyczem wyko- 

Po mrozach—odwiiż. 

Z wszystkich powiatów Wileńsz- 

czyzny donoszą, iż mróz spadł i na 

- „stąpiła odwilż. Na niektórych dro- 

gach w pow. wileńsko-trockim, osz: 

miańskim, święciańskim i sąsiednich 

wskutek stopnienia śniegu i lodu -- 

utworzyły się mniejsze i większe „je 

ziorka*, które utrudniają znacznie ko 

munikację. 

  

Troki. 
11 LISTOPADA. HARCERZE. STRZELCY 

BIBLIOTEKA, — WYBORY GROMADZKIE. 

Pięknie wypadła tegoroczna uroczystość 

Święta Niepodległości. Była ona czemś in 

nem, niż każdego roku. Złożyły się na nią: 

msza św. polowa na wojskowym placu spor 

towym odprawiona, akademja na tymż pla 

cu, urządzona, piękna defilada wojska, stó 

re w tym roku specjalnie dobrze się przed 

stawiało, potem szereg dalszych zebrań. 

„ciu raportu p. mjr. Babiński wrę 

Niepodległości ks. Potrzebskiema 

W. W czasie mszy Św. ks, Potrzebski wygio 
4 sił kazanie. A na akademji przemawiali: p 

4h mjr. Krukowski o rozwoju polskiej siły zbroj 

nej, p. Szaurańska o rozwoju szkolnictwa, p 

Rybnik o pracy ekonomicznej, p. Huss Józef 

wójt gminy, o drogach lądowych i wodnych 

w Polsce, a ks. Potrzebski o stanowisku Pal 

ski w życiu politycznem. Przemówienia przep 

1afane były deklamacjami, śpiewami, koncer 

tem orkiestry baonu „Nr. Troki". Pięknie 

deklamowały strzelczynie i dzieci ćwiczen:ó 

wki i szkoły powszechnej. Całość wywarła 

bardzo miłe i sympatyczne wrażenie na obe: 

nych. 

Wieczorem drużyna harcerska wystawita 

w teatrze „Kopista'* przepiękną bajkę „Serce 

matki*. Ogromną pracę włożyła w wystawie 

nie tej szłuki drużyna. To też staranność 

gry i dekoracji b; bardzo miłe. Należy ti 

z uznaniem podn gorliwą i serdeczną pra 

<ę drużynowego drużyny im. Romualia 

Traugwita d-ha Wielkiego Czesława, naurzy 

ciela szkoły powszechnej, pod którego ki. 
rownictwem drużyna harcerską wykazuje du 
żą żywotność i ruchliwość. Pracą w drużynie 

4arcerskiej cieszy się bardzo tutejsze społe 

czeństwo, które gremjalnie przybyło na oba 

przedstawienia. („Serce matki było dwukrot 

nie wystawione). 

| Strzelcy pracują w odnowionej świetlicy. 

Świetlica wygodna, jasna i ciepła. To рге- 

| zesa Oddziału p. mjra Krukowskiego zasługa. 

Komendę nad Strzelcem objął p. Doktor Mi- 

chał. Bibljoteka miejska też w pełni pracy. 

I teraz się widzi, jak była ona potrzebna 

Liczba czytających stale wzrasta. Staje się 

ona coraz popułarniejszą. Książek jeno wię 

cej potrzeba. Ale wiemy, że i książek będzie 

coraz więcej; na to trzeba czasu i pieniędzy. 

W wyborach gromadzkich w gminie troc 
| «kiej zwycięża lista prorządował Ludność pra 

wie jednogłośnie dąży do tego, żeby p. Huss 

/ Józef został wybrany wójtem. Wkrótce też 

pewnie odbędą się i wybory w mieście, — 

Społeczeństwo jednak jeszcze zupełnie n.e 

mi się nie interesuje 

Oszmiana. 
PO WYŁAMANIU PODŁOGI... 

Zapomocą podkopu i wyłamania podłogi 

skradziono mieszkańcowi kol. Radziny, gm. 

-„polańskiej, Adamowiezowi Władysławowi, 

garderobę, płótno oraz inne drobne rzeczy, 

ogólnej wartości 975 złotych. 

PREMIA ESS NAT 

KREM PRAŁATÓW — PERFECTION 
zniszczone i zaniedbane ręce doprowadza 
do. należytego stanu. Nadaje im gładkość, 

so НО 

3 lata więzienia 
za stręczenie do nierządu. 
W Wilnie, jak już w swoim czasie pisali 

śmy. istnieje związek właścicieli domów scha 

dzek. Nawiasem, mówiąc, prawdopodobnie i 

osławiony „domek w posesji ultrakatolic- 

kiego stronnictwa „narodowego, gdzie sių 

również mieści „Dziennik Wileński", objęty 

jest tym związkiem. Domków jest około 80, 

związek też ma licznych członków i przedew 
szystkiem dlatego jest bardzo silny finaaso 
wo. 

Pewnie! Właściciel wyżej wspomnianego 

domku płaci stronnietwu „narodowemu* 51 

dolary miesięcznie za łokal. Ile więc „zara 

bia*? 
Z tych też względów walka z coraz bar 

dznej wzrastającem na terenie Wilna sute 
nerstwem, które przejawia się w coraz bar 
dziej bezczelnej formie, oraz z wciąganiem 
do nierządu nieletnich dziewcząt — jest bar 
dzo trudna. Zorganizowani właściciele w 
wielu wypadkach teroryzują wprost upadłe 
dziewczęta i zm ają je do .zeżnawania 
przed sądem i poli na korzyść sutenerów 
i osób, skłaniających nieletnie do nierządu. 
Związek właścicieli „dómków' ma swego do 
radcę prawnego. A jakże — wszystko jest 
solidnie przemyślane. : 3 

To też gdy któryś z właścicieli wpadnie 
ma całego i to solidnie, sensacja jest nielada. 
Sala sądu nie może zmieścić ystki:h, 
pragnących bezpośrednio posłyszeć choć po 
czątek procesu „koleżanki* lub „kolegi*, -— 
Sprawy podobne odbywają się zwykle przy 
drzwiach zamkniętych. 

Wezoraj przed sądem stanęła jedna z wła 
Ścicielek domu schadzek niejaka Sara Leja 
Lewinowa lat 43. Jest to zupełnie nieinteli 
getna kobieta, sprawiająca wrażenie niedo 
rozwiniętej. No bo któż inny może pracować 
w podobnym „rzemiośle* ? 

. Sora Leja Lewinowa skusiła 17-łetnia 
córkę inteligentnej rodziny wileńskiej, będą 
cej wskutek kryzysu w nędzy, do uprawia- 
mia nierządu. „Ofiara* jest sprytna i inteli 
gentna. Sora Leja roztoczyła przed nią barw 
ny obraz życia w swoim domku, przyrzekta 
pieniądze na rękę... Zapomniała tylko 
wspomnieć o skutkach takiego zawodu, za 
pomniała ostrzec przed nieuniknionemi who 
robami i szpitalem. 

Sprawa się wydała. Rodzina zapalaia obu 
Tzeniem. Oskarženiem pokierował Inspekt> 
rat Sanitarno — Obyczajowy. 

, Lewinowa zasiadła na ławie oskarżonych. 
Bronił ją mec. Frydman. Nie wiemy jak os 
karżał prokurator. Możemy się jednak do- 
myśleć. Nie wiemy jak bronił obrońca... 

Wyrok: 3 lata więzienia, 

  

   

   

  

  

     

  

   

        

   
  

  

  

p WŁOD. 

WIEŚCI ! OBRAZKI Z KRAJU 
Taraszkiewicz i Michałowski ranni 

w katastrofie kolejowej ? 
leiły się 4 wagony. W katastrofie ucierpiało 
46 osób, odnosząc różne pokaleezenia i po 
ranienia. Wypadków śmiertelnych nie zano 
towano. Wśród jadących między innymi z6 
stali podobno ranni b. poseł Taraszkiewiez, 
Michałowski i Leśnikow. 

  

dzieży dokonali znani złodzieje mieszkanio 
wi Stankiewicz Michał, mieszkaniec Oszmia 
ny, Hardziej Konsfanty i Stankiewicz Włady 
sław, mieszkańcy wsi Lenkowszezyzna, gm. 
graużyskiej. 

Z pogranicza. 
. RUCH NA POGRANICZU 

POLSKO - ŁOTEWSKIEM. 
Z Turmont donoszą. iż ruch gra 

niczny 'polsko-łotewski na podstawie 
przepustek w ciągu ostatnich 2-ch de- 
kad osiągnął rzadko notowaną frek- 
wencję. Granicę przekroczyło około 
600 osób z towarem wartości około 3 
tys. złotych. 

Należy przypuszczać, iż do końca 
miesiąca ilość prżekraczających wzro 
śnie do 700 osób. 

PODRÓŻOWAŁ ŁOTEWSKIEMI KOLEJAMI 
„NA GAPĘ*. 

Z Turmont donoszą, iż łotewskie władze 
Śledcze aresztowały w pociągu na linji Ryga 
— Wybrzeże obywatela polskiego, pochodzą 
cego z Wileńszczyzny, niejakiego Stanisława 
Massalskiego, który podróżował. bez bileiu. 

Masalskiego skierowano do prefektury w 
Rydze, gdzie po wstępnym dochodzeniu 70 
stanie wysiedlony do Polski. 

   

RU RJ EK. 

W sprawie Il raty Pożyczki 
Narodowej. 

Wileński Grodzki Obywatelski Ko 
mitet Pożyczki Narodowej informuje 
wszystkich subskrybentów, którzy da 
chwili obecnej nie wpłacili II raty Po- 
życzki Narodowej, że jest jeszcze mo- 
żność wpłacenia wspomnianej raty, 
bowiem termin przyjmowania wpłat 
został prolongowany ze względu na 
przewidziane straty dla subskryben- 
tów, wynikłe z wpłacenia tylko jednej 
raty Pożyczki (zginie I-sza wpłata, 
gdyż obligacje Pożyczki zostaną wy- 
dane tylko. po uskutecznieniu wszy- 
stkich rat) i na to, że ucierpi z tego 
powodu w dużej mierze interes Skar: 
bu Państwa. 

Zaznacza się, że dyplomy Pożycz: 
ki Narodowej mają również pełną 
wartość tylko po zrealizowaniu wszy* 
stkich rat Pożyczki. 

Dookoła budowy pomnika 
A. Mickiewicza. 

W dniu 23 b. m. odbyło się posie- 
dzenie komisji w sprawie uksztalto- 
wania terenu wokół przyszłego pomnm 
ka Adama Miekiewicza. 

W trakcie debaty wysunięty został 
projekt owalnego ukształtowania cho 
dników na nawierzchni placu około 
projektowanego pomnika ze względu 
na wymagania ruchu komuniakcyjne 

go. 

  

Zdecydowano jednak, że prostokąt 
na linja chodników najbardziej odpo 
wiada zarysowi podstawy pomnika i 
kształtowi placu, nadając otoczeniu 
pomnika formę zdecydowaną, poważ 

ną i prostą. \ (Э 

Rower do jazdy na lodzie. 

  

  
Francuz Henri Breaud wynadazł rower do 

jazdy na łodzie nazwany „velo — glace”. 

  

Na zdjęciu wynalazca demonstruje swój 
rower na torze lodowym w Paryżu. 
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Nieczysty oddech 
pochodzi częsło z 
pozostałych  mię- 
dzy zębami resztek 
jedzenia. Colgate 
zapobiega temu 

gruntownie, 

townie. 

  

  
  

Jak komuniści bielą 
swą opinję. 

Sprawa potłuczenia szyb 
w naszej redakcji. 

W pierwszej połowie roku ubiegłego za. 

mieściliśmy szereg artykułów, informujących 

6 nadużyciach w miejscowej nielegalnej part 

jk komunistycznej. Podaliśmy, że partja znaj 

duje się w agonji, że czołowi jej działacze 

wszystkie pieniądze, nadsyłanć z Moskwy, 

pakują sobie do kieszeni i spędzają za nic 

wesołe noce w miejscowych knajpach przy 

suto zastawionych stołach. > 

Pismo nasze dociera do Rosji (dowodem 

tego są liczne przedruki w mińskiej prasie 
białoruskiej) i jest tam pilnie czytane. 

„; Władze centralne zażądały od: kierowni 

ków partji miejscowej wyjaśnień i zagroziły 

represjami. 

Coż mogli odpowiedzieć na to „działa- 
cze*? Wszystko, podane przez nas, było pra 
wdą, Należało więc szukać jakiegoś wyjścia. 
Wtedy „mądre głowy” z partji postanowiły... 
powybijąć szyby w „Kurjerze  Wiieńskim* 
dla „zadokumentowania* swej „żywotności* 

Projekt poszedł na komiżety dzielnicowe 
szukać wykonawców. Kilku odmówiło, „Ło 
siówka zgodziła się. 

W. dniu 20 sierpnia 1932 roku pod wie- 
czór koło okien naszej redakcji (ul. Jagielloń 

ska' — poprzednia siedziba) zebrała się gro 
madka wyrostków. Padły okrzyki, dość lek 
liwe; posypały się kamienie i w 3 oknach pęk 
ło siedem szyb. „Żywotność* została „zado- 
kumentowana“. 

— Hij, hip hura!!! — A teraz w nogi. — 
„Demonstranci* rzucili się do ucieczki 

Dwóch z nich niejakich Fiedziuszkina i Gał 
kina zatrzymano. W komisarjacie poznał ich 
jeden ze świadków zajścia: jako biorących 
udział w zbiegowisku. 

Zatrzymani stanęli wczoraj przed sądem 
okręgowym, oskarżeni © przynależenie do 
KPZB. Wobec braku dowodów winy sąd unie 
wimnił ieh. WŁOD. 

  

ŁAGODNIE DZIAŁA 
Herbata Przeczyszczająca 

„Plantol“ Na:, A. Bukowskiego 

KURJER SPORTOWY 
Wychowanie fizyczne. 

W dniu 23 bm odbyła się konferencja r 
udziałem przedstawiciei władz miejskich, woj 
skowych i wojewódzkich w sprawie rozbu 
dowy ośrodka wychowania fizycznego. 

Przewodniczący konferencji wiceprezy- 
dent miasta p. W. Czyż wyjaśnił że uchwała 
Rady Miejskiej z r. 1928 w sprawie przezna 
czenia miejscą pod budowę pływalni, wobet 
zmienionych warunków w międzyczasie al 
powzięcia uchwały do chwili obecnej i-nie 
zrealizowania zamierzeń w r. 1928, ulegnie 

przejrzeniu przez Zarząd i Radę Miasta. 
Inż. Walicki przedłożył plan sytuacyjny 

terenów objętych pomiędzy rz. Wilją, uil. 
Kalwaryjską, ul. Pióromont i ul. Świronek. 
Szkicowano na tym planie, naniesiono linie 
regulacyjną brzegów Wiłji i projektowanej 
ul. Nadbrzeżnej, stariowiącej przedłużenie 
uj, Rybaki. 

Wł trakcie dyskusji wyjaśniono, że przed 
stawiciele 'wojskowóści reflektują na tereny, 
stanowiące własność m. Wilna przy ul. De 
rewnickiej Nr. 1 i cmentarza Żydowskiego 
przy ul. Derewnickiej Nr. 3. Sprzeciwiają się 
natomiast projektowi bulwaru przy brzega 

rz. Wilji, odnoszącego budowle wgłąb i ob- 
stają przy bezpośrednim dostępie do brze 

gów Wińlji. 
Przedstawiciel Ośrodka Wychowania Fi- 

zycznego wyraził zgodność poglądów swych 
ze zdaniem przedstawicieli wojskowości, zaz 
naczając jednocześnie, że chwila obecna prze 

  

   

    

dstawia się bardzo korzystna dla realizacji 

rozbudowy terenów sportowych, a ponieważ 
sprawa jest nader pilną, konieczne więc jest 
otrzymanie konkretnej odpowiedzi Zarząda 
Miasta o przekazanie terenu przy ulicy De 
rewnickiej Nr. 1 ceelm wzniesienia odpowied 
niej budowli. 

_ Przedstawiciel Urzędu / Wojewódzkiego 
poruszył kwestję tiprzedniego * wyjaśnienia 
podstaw prawnych wywłaszczenia terenu nie 
czynnego cmentarza Żydowskiego przy ulicy 
Derewnickiej Nr. 3. . 

Inż. maj. Dubanowicz stwierdził, że w 
projekcie, przedstawionym konferencji, nie 
jest rozpatrywana sprawa budowy mostu, 
względnie kładki naprzeciw elektrowni, a 
tem samem nie jest nawet w przybliżeniu us 
tałona granica terenu miejskiego, o który 
władze wojskowe się ubiegają. Brak powyż 
szego jako też brak pewności, czy były Cmen 
tarz Żydowski będzie mógł być przez władze 
wojskowe zajęty na cele rozbudowy, a rów 

nież odmienne stanowisko Zarządu Miasta 
odnośnie przeprowadzenia bulwaru stwarza- 
ją warunki, uniemożliwiające ustałenie prog 
ramu rozbudowy Ośrodka Wychowania Fizy 
cznego, a tem samem ogłoszenia konkursu 
architektonicznego. Wobec tego przedstawi 
ciele wojskowości zwracają się do Zarządu 

Miasta z prośbą o jak majrychlejsze uzgod 
nienie wszystkich nieūstalonych kwestyj. 

(i) 

  

Nieudane 
Niedawno zmarł w powiecie lidzkim właś 

cieiel dużego majątku emerytowany pużkow 
nik Górski, pozostawiając w spadku majątek 

obciążony znaczną hipoteką w Banku Ziem 
skim. 

Wobee niestawienia się głównego spadko 
biercy syna jego Piotra, bank Ziemski wy- 
stawił majątek na licytację. 8 

Lieytacja odbylą się w Wilnie, Oirzyma 
na dla sprzedaży suma, pokryła obciążenia 
hipoteczne i inne zobowiązania zmarłego i 
pozostała jeszcze nadwyżka w wysokości po 
nad 7000 zł, Sumę żę, jako podlegającą о4- 
daniu spadkobiercy zmarłego, przesłano do 
depozyłu sądu okręgowego w Wilnie. 

Wi międzyczasie © wakującym i oczeku 
jącym swego odbiorcy spadku dowiedział się 
mieszkaniec miasta Wilna Fabjan Klimonto 
wiez (ul. Augustowska), który. postanowił 
spadkiem tyan zawładnąć, 

W żym celu nawiązał kontakt z niejakim 
Piotrem Górskim — bezrobotnym zamieszka 
łym przy uliey Kociej.3, osobnikiem niepiś 
miennym, któremu zaproponował przystąpi 
nie do spółki, w celu pobrania w sądzie 
7000 zł. 

Wykorzystawszy identyczność nazwiska i 
imienia spadkobiercy zmarłego pułkownika i 

„zaangażowanego* przez niego bezrobotne 

oszustwo. 
go, Klimonłowiez zaczął działać. 

Przy pomocy pomysłowych kombinacyj 
oraz podrobionych i przerobionych dokumen 
tów otrzymał od wspamnianego Górskiego 
pełnomoenietwo generalne celem pobrania 
spadku, przyczem Górski figuruje w tym do 

kumencie jako syń zmarłego pułkownika i 
prawdziwy spadkobierca. Sprawa szła gład 
ko. Większość .formalności załatwiono i za 
parę dni rzekomy spadkobierca miał otrzy- 
mać przez swego plenipotenta cudzy spa 
dek. 

Trat zrządził jednak, by w tym czasie 
przyjechał do Wilna prawdziwy spadkobier 

ca, który dowiedziawszy się 0 żem, iż któś 
w jego imieniu czynił starania © otrzymanie 
spadku zameldował o żem władzom śledcze- 
sądowym. 

Wszczęto dochodzenie, w wyniku które- 
go obu sprawców nieudanego oszustwa za- 
trzymano. 

Klimontowieza i Górskiego osadzono z pó 

lecenia władz sądowo śledczych na Łukisz 
kach. Dalsze dochodzenie mające na celn 
wyjaśnienie bliższych okoliczności tej nien- 
danej, łecz sensacyjnej afery i ustalenia czy 
aresztowani nie mieli wspólników trwa, 

1 (C.) 

Tragedia bezdomnej dziewczyny. 
Brak 5 groszy powodem zamachu samobójczego. 

Onegdaj późno wieczorem komenda re- 
zerwy policji P. P. przy ulicy Gaona zaalar 
mowała pogołowie rałunkowe, iż na uliey 
Żydowskiej, na chodniku, przed domem Nr. 
10 zatruła się esencją octową nieznana dziew 
ezyna. Karetka pogotowia ratunkowego prze 
wiozła denatkę do szpiłała Sawicz, gdzie » 
stalono, że zatrutą jest niejaka Stefanja Sta: 
kówna, lat 22, bez stałego miejsca zamieszka 

nią, 3 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
wykazało, iż powodem zamachu samobójcze 
go był brak środków do życia, Nieszczęśliwa 
dziewczyna nie mając pracy i noclegu chcia 
ła przenocować w domu noclegowym przy 
uliey Żydowskiej 10, lecz nie miała potrzeb 
nych 5 gr. celem opłącenia noclegu. 

Buteleczkę z eseneją ociową a juž 
przy sobie od kilku dni. (e) 

MOTOCYKLIŚCI 
OTRZYMUJĄ NAGRODY. 

Dziś w sali Ośrodka W. F. odbę- 
dzie się rozdanie nagród sportowych 
uczestnikom rajdów Wilno — Ejszy 
szki — Wilno i za raid Wilno — Bia- 
łystok — Wilno. 

Rady te były'w swoim czasie zorga 
ni.owane przez sekcę motocyklistów 
ŻAKS'u. 

Po zawodach nastąpi dancing towa 
rzyski z udziałem zespołu rewowego 
ZAKS'u. 3 ё 

- 0 SARUJA 
TURYSTYCZNO-WYSTAWOWA 

Akcja turystyczna przed mającą na 
stąpić wystawą warszawską posuwa 
się raźno naprzód. 

Wczoraj bawili w. Warszawie 
przedstawiciele komitetu organizacyj 
nego pp. inż. Łuczkowski i Kisiel, któ 
rzy na miejscu omówili szereg aktual 
nych spraw. 

Ponadto telefonicznie porozumie- 
wał się z kierownikiem wystawy por. 
Trzepałką p. dyr. Szwykowski. Wysta 
wa warszawska zgadza się przezna- 
czyć nam specjalną salę na ekspona- 
ty. : k 

>. Dziś o godzinie 11 w Banku Gos 
podarstwa Krajowego odbędzie się da: 
sza konferencja komitetu organizacyj 
nego. Ё ! 

MAKABI PRACUJE. 

W lokalu zimowym Makabi wre 
praca. Sala gimnastyczna jest przez 
cały dzień zajęta. а 

Obeenie Makabi posiada aż jede- 
naście grup gimnastycznych. Čwiczą 
na sali dzieci, młodzież, i starsi. 

Podkreślić trzeba, że Makabi jest 
bodaj jedynym klubem sportowym 
zwracającym uwagę na dzieci, z któ. 
rych wyrastają potem serdeczni przy 
jaciele klubu, Samych dzieci trenuje 

około 200. 

Makabi przystępuje obecnie do or 
ganizowania dwóch sekcyj sportów zi 
mowych, a mianowicie sekcji hokejo 

wej i narciarskiej, Do sekcji narciars- 
kiej zgłosiło się obecnie 60 osób. Za- 
chowywany będzie narazie charakter 
turystyczny. 

Świetnie rozwija się również sekc 
ja pingpongowa, która zamierza zorga 
nizowaś wkrótee międzyklubowe za- 
wody. ; 

„Pracą sportową Makabi kieruje 
triumwirat w osobach pp.: Abramowi 
cza, Kaczergińskiego i Rabinowicza: 
który niedawno przeszedł z ŻAKS'u 
do Makabi. 

Colgate-Paimolive Sp.Z 0.0. 
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COLGATE |    
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| Zdrowe, białe zeby — świeży oddech. 
gdyż używa pasty Colgate 

Szczery, radosny i pewny siebie jest 

uśmiech kobiety tylko wtedy, gdy 

wie, że zęby jej są czyste, a tem 

samem piękne. Pewność tę daje pa- 

sta Colgate, gdyż czyści zęby grun- 

Delikatna jej piana wnika 

w wąskie szczeliny i szpary pomię- 

dzy: zębami i usuwa gruniownie. 

wszelkie pozostałości jedzenia, 

które są największym wrogiem zę- 

bów. Pasta Colgate posiada po- 

nadto jeszcze jedną poważną za- 

letę: nadaje powierzchni zębów 

nieskazitelną białość.  Orzeźwia- 

jący jej aromat sprawia, że od- 

dech słaje się czysty i świeży. 

       
     

     

    
     

  

ASTA: DO ZĘBÓW 

PET FETA ASTA DO ZĘB 
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Ś.P. 

Stanisław Łopaciński 
Zeszedł z tego świata ziemianin 

szlachcic równy wojewodzie stylem 
fortuną, stanowiskiem i wpływami. 
które były wielkie w epoce przedwo- 
jennej i rozciągały się od Dźwiny po 
Wilję. Rodzina Łopacińskich bujnie 
na Litwie rozkrzewiona, w brasław- 
skim powiecie, główne posiadała lati- 
fundje, określające się tysiącami hek- 
tarów. Zmarły b. synem Ignacego Ło- 
pacińskiego, marszałka pow. dryśnień 
skiego i pięknej Maryli Szumskiej. 
córki znanego z zacności i patrjotyz- 
mu Stanisława Szumskiego, który od- 
był kampanję 1812 roku i był później 
stale uczestnikiem spisków politycz- 
nych w Wilnie, a za sprawę Konars- 
kiego wywieziony w głąb Rosji. ` 

Zamieszki krajowe i szeroki tryb 
życia ówczesnej szlachty, sprawiły du- 
że zadłużenie ogromnych majętności: 
położonych koło Wilna Kojran, i nad 
Dźwiną Leonpolu i Sarji ze śliczną 
gotycką kaplicą rodzinną. W r. 1863 
Kojrany sprzedane zostały z rozkazu 
rządu rosyjsk.; a kaplica zamieniona 
na cerkiew, mimo że dziedzie ofiare 
wywał się zbudować prawosławną 
świątynię. Młody Stanisław, ukończy? 
chlubnie wydział prawny i ku zgorszo 
nemu. zdziwieniu współpowietników. 
zabrał się nie na żarty do pracy adwo 
kackiej w Kijowie. Wybitne zdolności 
i nieskazitelnie prawy charakter, oraz 
wielostronne zalety towarzyskie, spra 
wiły, iż niebawem zasłynął jako jedna 
z najlepszych sił fachowych, a w do- 
datku, jako inteligralnie czysty czło- 
wiek, wzywany był wszędzie, gdzie 
nie tylko wiedza prawnicza, ale i ucz- 
ciwość bezkompromisowa była po- 
trzebna. > 

Zarobionemi pieniędzmi podnosił 
upadające gospodarstwo w obu mająt 
kach, wynoszących 600 włók ziemi i 
lasów, Zasłynął też niebawem jako 
wzorowy gospodarz. Ciężki cios jaki 
.Ge spotkał ze stratą młodziutkiej żo 
ny z domu Borch, wychowanie jedyne 
go syna Euzebjusza, liczne, interesy 
swoje i cudze, przedstawicielstwo po!- 
skiego społeczeństwa wtedy, gdy -ofi- 
cjalnem być nie mogło, zapełniły lata 
męskie ś. p. Łopacińskiego. Podróże 
i świat, wielki świat, gdzie jako spo- 
krewnionemu z najpierwszą arysto- 
kracją kraju i doweipnemu towarzy- 
sko, miłemu niezmiernie człowiekowi, 
a tęgiej głowie, robiono stale miejsce 
na froncie, ciągnęły się do czasu, gdy 
mógł przedstawicielstwo polskie otrzy 
mać z rąk rodaków oficalnie. Został 
wybrany do Rady Państwa. 

Stanisław „Łopaciński, komandor 
orderu „Polonia Restituta, b. sędzia 
wileńskiego Sądu Apelacynego, b. .po- 
seł do b. Rady Państwa z Ziemi Wi- 
leńskiej i Witebskiej i b. prezes Tow. 
Rolniczych Witebskiego i Drysień- 
skiego, przez czas swego pobytu w Pe- 
tersburgu zostawił pamięć człowieka, 
umiejącego nosić z godnością mandal 
otrzymany. Nie słyszano nigdy, żeby 
Łopaciński uniżył się do jednej z tych 
czołobitności, jakie ciążą na poczyna- 
niach 'wielu z ówczesnego ziemiańst- 
wa. Wytwornie uprzejmy, umiał trzy: 
mać na dystansie i nie sobie nie robił 
z gubernatorskich zaproszeń. I tak np. 
na uroczystość pomnika Katarzyny 
nie. przyjechał i odpowiedział wyraž- 
nie dlaczego. A w owym czasie to by- 
ła marka! Ludzi dzieliło się na byt al- 
be nie był. Natomiast był zawsze wszę 
dzie tam, gdzie polskość wymagała o- 
fiar pieniężnych lub Jego stosunków. 
Uczynność Jego nie miała zda się gra- 

nic. Ž 

Przy wybuchu wojny nie rozumiał 
idei Legjonów, ale gorąco pragnął Nie 
podległości i z czasem uwierzył w Mar 
szałka i najzupełniej Mu zaufał. Nie 
powrócił już do swych zniszczonych 
dóbr, z których dziedziczna Sarja po- 
została w Łotwie, w Leonpolu, naw- 
pół spalony pałac ofiarował na koś- 
ciół katolicki, na miejsce zabranej u- 
niekiej cerkwi, 

  

W lesie opodal dworu stoi moci:0 
zrujnowana kolumna, postawiona 
przez przodka śp. Łopacińskiego na 
pamiątkę Konstytucji 3-go Maja, i 
Sejmu 4-letniego, na który posłował. 
Kolumna i dziedzic imienia doczekali 
Niepodległości, jednak nadwerężone 
zdrowie pozwoliło tylko kilka lat jesz 
cze pracować w sądzie śp. Łopacińskie 
mu; wielka Jego bibljoteka, zawiera- 
jąca sporo cennych dzieł i rękopisów 
np. Pamiętnik Szumskiego, wydany 
w Wilnie u Zawadzkiego, została roz- 
proszona, jak również zginęło dużo 

   
  

Wybory do Rad 
Gromadzkich. 

Podsumowano wyniki wyborów 

do rad gromadzkich z dn. 2 bm. na te- 

renie powiatów brasławskiego, dziś- 

'nieńskiego, postawskiego i święciań- 
skiego. Akcja wyborcza objęła 42 gro- 

mady, podzielone na 214 okręgów wy 

borczych, o 795 mandatach. W wyni- 

ku głosowania BBWR uzyskźł 768 

mandatów, opozycja — 27. Przecięt- 

na frekwencja 40 proc. 

W dniu 25 listopada odbędą się wy 

bory w ostatniej grupie gromad wy- 

mienionych powyżej 4-ch powiatów 

W pozostałych powiatach województ 

„wa wileńskiego wybory — jak wiado- 

mo — już się całkowicie zakończyły. 

Po 25 bm. rozpocznie się okres ofi- 

cjalnego ustalenia wyników oraz roz- 

patrywania protestów "wyborczych, 

poczem nastąpić winny wybory na soł 

tysów. 

Sprzedawcy sami muszą 

-wycofywać papieresy zleżałe 
i zepsute. 

Dyrekcja państwowego monopolu tytunio 

wego opracowala nową instrukcję dla sprze 

dawców detalicznych w związku ze zniesie 

niem koneesji. > у 3 

_ Sprzedawcy będą obowiązani sami wyco 

fywać z obrotu papierosy zleżałe i zepsute 

tak, aby nie powodować skarg konsumentów 
na wyroby monopolowe. 

"RADIJO 
WILNO. 

SÓBOTA, dnia 25 listopada 1933 r. 

1,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. 11,50: 

Muzyka z płyt. 11,57: Czas. Muzyka. 15,25: 

Wiiad. o eksporcie. 15,30: Giełda rolnicza. -— 

15,40: Muzyka żydowska. 16,00: Audycja dia 

chorych. 16,40: Francuski. 16,55: Muzyka. — 

17,50. Przegląd prasy rofniczej. 18,00: „ze 

budowa psychiki narodowej i ustroju“. 18,20 

jazz fortepianowy: 19,05: Tygodnik litewski. 

19,20: Rozmaitości. 19,25: Kwadrans akadem* 

cki. 19,40: Sport. 19,45: Rozmait. 19,47: Dzien 

nik wieczorny. 20,00: „Grodno w hołdzie Ba - 

toremu*.- 20,10: Godzina życzeń. 21,00: — 

Skrzynka techniczna. 21,15: Koncert muzyki 

polskiej. 22,05: Muzyka taneczna. 23,05: „Ku 

kułka Wileńska". 

   

  

"NIEDZIELA, dnia 26 listopada 1983 r. 

* 8,00 — 8,54: Czas. Gimnastyka, Muzyka. 

9,00. Msza Św. 7 ioła  Ostrobramskiego. 
na. 10,00: Transm. z Ś* 

natu. 11,3. : z Grodna fragmentu 

uroczystości ku czci St, Batorego 'w obecno 

ści p. Prezydenta Rzplitej. 12,15: Poranex 

symf. z Filharm. Warszawskiej. 13,00: Dła 

czego Polska musi: się uprzemysłowić: 

13,20: D: c. poranku. - 14,00: Audycja dla 

wszystkich. 16,00: „Jak pożytecznie i przy 

jemnie spędzić zimowe wieczory na wsi“ — 

odczyt, 15,20: Muzyka operetkowa (płyty). — 

16,00: Audycja dła dzieci. 16,30: Instrumen 

ty (dęte drewniane (płyty). 16,45: „Tydzień 

„książki polskiej" — wygł. W. Sieroszewski. 

17,00: „Niedola rodzin emigracyjnych". — 

17,15: Audycja regjonałna. 18,00: Słuchowis- 

ko. 18,40: Recital śpiewaczy. 19,00: ,.200 śród 

literackich w Wiłnie* — felj. wygł. Hulewicz 

19,15: Litewska audycja literacka. 19,30: 

Radjotygodnik. dła młodzieży. 19,45. - Progr. 

na poniedziałek. 19,50: Wesoła Fala Lwow 

ska. 20,35: Wiadomości sportowe z Rozgł. -- 

20.45: „YACHT MIŁOŚCI* komedja muzyce 
na. 

  

       

  

  

TRIOIROI 

Padja no weż 
WOWINKI RADBJOWE. 

GRODNO W HOŁDZIE BATOREMU. 
W sobotę i w niedzielę odbędą się w Grod 

nie wielkie uroczystości z powodu 400 rocz 
nicy urodzin Stefana Batorego. W progra- 
mie tego obchodu poinformuje radjosłucha 
czy dzisiaj o godz. 20 p. Józef Jodkowski. 

Jutro w niedzielę radjo wileńskie będzie: 
transmitowało o godz. 11,35 akt złożenia hot 
du wielkiemu Królowi w obecności P. Pre 
zydenta Rzeczypospolitej, Transmisja będzie 
trwała do godz. 12,15. 

KONCERTY DZISIEJSZE. 
W szeregu audycyj muzycznych programu 

sobotniego miłośnicy muzyki lekkiej znajdą 
o godz 16,55 urozmaicony koncert, złożony 
z melodyj tanecznych i piosenek w wykona 
niu AL Żabczyńskiego. Koncert wieczorny 0 
godzinie 20 obejmie muzykę popularną a 
więc utwory Moniuszki, Griega, Godarda, 
Verdiego, Niewiadomskiego i in. Wreszc'e 
o godz. 21,20 nadaje Warszawa muzykę po 
ważną, mianowicie recital fortepianowy R 
Wójtowicza który odegra sonatę es — moll 
Paderewskiego i 3 tańce polskie własnej kom 
pozycji. 

pięknych rzeczy z rezydencji sarjań- 
skiej. : 

Z tej ciężkiej i demoralizującej e- 
poki, jaką przeżywać musieliśmy za 
rządów rosyjskich, ulgą jest wielką, 
wywołać czysta pamięć człowieka, 
który tej demoralizacji nie uległ i po- 
został wedle tradycyj rodzinnych 
świadomym swych obowiązków wzglę 
dem Ojczyzny i rodaków obywatelem: 
Niech spoczywa w spokoju! 

  

  

  



Dziš otwarcie 
wileńskiego skiepu detalicznego 

KAU E TE R 

  

Polecamy wszelką BIELIZNĘ : 

TRYKOTOWĄ dla pań, panów, dzieci i niemowląt 

BIELIZNĘ damską jedwabną 
znanej jakości pod marką „SILCANA“ 

BIELIZNĘ damską welnianą 
i bawelnianą pod marką „ELASTICANA“ 

Pozatem: pończochy, skarpetki, rękawiczki, 

przy ulicy 

Wielkiej 56 

Tel. 14-75 

  

ce | Dziś Katarzyny P. M. 

Sobota | Jutro: Šw., Piotra P. M. 

25' | Wschód słońca — g.7 m. LI 
"Rlsiopad I Žichaa. ВН   
Spostrzezenia Zakiadu Meteorologji U.8.B. 

w Wilris z dnia 24-XI 1933 roku. 

Ciśnienie 752 
"Temp. średnia + 1 
Temp. najw. + 1 
Temp. najn. 0 
Opad — ślad 
Wiatr połudn. 
Tend. bar. spadek 
Uwagi: pochmurno. 

— Pogoda w dn. 25 listopada w/g P. 1. M. 
W całym kraju przeważnie pochmurno i 

muglisto, miejscami drobny opad. W zacho 
nich i środkowych dzielnicach możliwe prze 
jaśnienia. Temperatura bez większych zmian 
Słabe lub umiarkowane wiatry zachodnie i 
północno — zachodnie. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 

„, „Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiegn 
— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjono- 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witołdowa. ` 

Oraz Miejska — Wileńska %5, Chomiczew 

skiego — W. Pohulanka, Chrościckiego —- 
Ostrobramska 25, Filimonowicza — Wielka. 

ADMINISTRACYJNA 
— Imspekeja wileńskiego P. K. O. W dniu 

wczorajszym przybył do Wilna i przeprowa 
dził inspekcję wiłeńskiego oddziału PKO. wi 
се — prezes centrali PKO w Warszawie, p. 
Kazimierz Kościesza — Szczegocki. 

MIEJSKA 
— Poświęcenie nowej płacówki. Dziś, dn 

25 bm. o godz. 8,30 rano odprawi ks Antoni 
Wilusz T. J. w kościełe Św. Kazimierza msze 
świętą — prosząc o błogosłowieństwo dła 

nowej placówki katolickiej L. PLIHAL i 
S-ka. 

Następnie odbędzie się poświęcenie i ot 
warcie nowego sklepu przy ulicy Wielkiej 
Nr. 58. 

— Magistrat wznawia, przerwane roboty 
ziemne. Dowiadujemy się, że Zarząd Miasta 
od najbliższego poniedziałku zamierza wzno 
wić przerwane ostatnio roboty ziemne. -- 
Roboty wznowione zostaną na górze Boufa- 
łowej, gdzie znajdzie pracę 40 bezrobotnych, 
następnie przy budowie szosy na ul. Sołta 
niskiej zatrudni 60 osób, ponadto 30 beze» 
botnych znajdzie pracę nad regulację ulicy 
św. Piotra i Pawła. Ogółem więc poczynają: 
od 27 bm. na robotach miejskich zostanie 
zatrudnionych 130 sbezrobotnych. 

WILLIAM J LOCKE. 

  

poulowery, 

macyjne BBWR w Jerozolimce, 

szaliki i t. p. 

FIRMY 

L. PLIHAL i S-ka 
FABRYKA WÓROBÓW TRYKOTOWYCH I DZIANYCH 

Łódź, Krzemieniecka 10 

IKA 
— Tydzień Książki Polskiej w WHnie 25 

listopada do 3 grudnia 1933 Wystawa Wspoł 
czesnej Książki Polskiej w Bibljotece Uni 
wersyteckiej w Wilnie ul. Uniwersytecka 5 
w godz. 10 — 8 wiecz. 

Uroczyste otwarcie w niedzielę dnia 26 
bm. o godz. 1 w poł. — Codziennie o 6 w 
prelekcje objaśniające, 

Z POCZTY 
— Poeztowey wileńsey. Obserwując dzia 

łalność Poczty Głównej w Wilnie, nie ty! 
w pracy zawodowej, lecz również i na tere 
nie społecznym z awiencosia możemy 
stwierdzić, że Urząd Pocztowy przy ulicy 
Wielkiej znacznie „wyprzystojniał*. Znikły 
stare okienka, oddzielające urzędników od 
publiczności, i tem samem urząd przedstawia 

się zupełnie po europejsku. Personel urzęd'i 
grzeczny, obsługa publiczności szybka. 

Podkreślić trzeba wyrobienie obywate: - 
skie i społeczne pracowników pocztowych, 
na każdej niemal uroczystości widać Pocztę 
pod bronią, wraz z orkiestrą, którą widać na 
różnych imprezach na cele społeczne, poza 
tem pracownicy pocztowi popierają czynnie 
i materjalnie każdą akcję społeczną. 

To wyrobienie pracowników świadczy o 
lem, że Pan Dyrektor Poczty posiada d 
zdolności organizacyjne i walory wychow: 
cze. 

    

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie BBWR w Jerozolimee. Wi naj 
bliższą niedzielę staraniem Koła Dzielnico- 

wego Śnipiszki odbędzie się zebranie infor 
ma którem 

referat wygłosi poseł dr. Stefan Brokowski. 
Zebranie odbędzie się o godz. 12 w południe. 

— Zarząd Okr. Koła Związku Inwalidėw 
Wej. RP. w Wilnie zawiadamia, że dnia 25 
listopada br. o godz. 6 odbędzie się w loka 
lu własnym przy ulicy Ostrobramskiej Nr. 
27 uroczysta akademia, ku uczczeniu roczni 
cy powstania listopadowego. Po akademii 
koleżeńska herbatka. 

Wstęp bezpłatny. Obecność wszystkich 
członków obowiązkowa, Goście będą miie 
widziani. 

— Walne Zebranie Koła Pań LOPP. od 
będzie się w niedzielę dnia 26 listopada » 
godz. 12 min. 30 w I, a o godz, 13 w II ter 
minie w Sali Konferencyjnej Województwa. 
Zaproszenia imienne zostały wysłane, Zarząd 
prosi Szan. Członkinie o przybycie. 

— Zebranie w Z. P. O. K. Dnia 26 grud 
nia br. o godz. 12 w lokalu ZPOK. przy ub. 
Jagiellońskiej Nr. 3—5 odbędzie się zebra 
nie wszystkich Sekcyj Referatu Wychowania 
Obywatelskiego, Na porządku dziennym róż 
ne sprawy bieżące. 

Obecność członkiń referatu wychowania 
obywatelskiego jest konieczna. 

   

                           
odczyt na ten temat odbędzie się w niedzie 
lę, dnia 27 listopada w sali szk. powsz 
„Świtu* Nr. 22 przy Małej Pohulance Nr. 
4 o godz. 4,30 (16,30). Wstęp wolny 

WIELKI PANDOLFO. 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej. 

— Wspaniałe. Sansoferrato nie o- 
siągnął doskonałości. — Któż z nas ją 
osiąga? — Ale miał swoją jedną jedy 
ną ideę. Rozległa koncepcja, sama i o 
dosobniona — oto morze, w którem 
toną bezsilnie tysiące genjuszów. La 
birynt szczegółów, prowadzących do 
jakiegoś mętnego celu, labirynt, w kto 
rym zabłąkują się i giną miljony gorii 
wych 'lecz ślepych dusz — oto druga 

ostateczność. Rzecz ze szczegółami do 
dyspózycji, Boski dar kojarzenia -— 
przesunął palcami po czole — nie był 
udziałem Sansoferrata. Rafael posia- 
dał go w pełni. Sir Izaak Newton. Har 
vey, Pasteur. ten prostak taki jak my 
— skłonił się Babingtonowi — który 

zbudował Partenon... wszyscy oni mie 
di ten dar: W każdym razie rad jestem 
że pani lubi Eklektyków Biedacy chc::: 
li przekazać światu myśl i nie mieli 
żadnego sposobu, oprócz zużytej for 
muły..Kocham ich. Chciałbym zoba 
czyć pańskiego Sansoferrata.. Z. dru 
giej strony wolę ich następców, natu 
ralistów — Caravaggia — ten chcial 
tworzyć samodzielnie, ałe utonął. w 
swoich. własnych. falach, tak jak tylu 
innych..- 

  

      

Wydawnictwo „Kurjer Wieūski“ S-ka z ogr. odp. 

— Przepraszam pana: — rzekt Ba 
bington. — Ja studjowałem po-rafae 
listów i wydałem nawet dwie rozpra 
wy na ten temat. 

— Qzytałem, czytałem, czytalem 
— odparł Pandolfo z uśmiechem i ge- 
stem. 

— Musiał się pan zorjentować -- 
ciągnął Babington — że nie jesteśmy 
jednego zdania: 

— (udownie — krzyknął Pandol 
fo. otwierając szeroko ramiona z pu 
stym kielichem w lewej ręce. 

— Lady Demeter, pani jest jak 
władczyni  Zaczarowanego Zamku. 
Sprowadziła (pani dwóch rycerzy —- 
rzuciła rękawiczkę, czyli obraz Sanso 

i mią porąbiemy . 
Drzwi halu otworzyły się szeroko 

i wszedł lokaj oznajmiając gości, któ 
rych sylwetki widniały w oddali, La 
dy Demeter wstała i pożeglowała na- 
przeciwko. Pandolfo ująt Babingtona 
pod ramię i pociągnął go w kąt hallu. 
na schody. 

— Kochany panie — rzekł — ma 
pan w swoich książkach najzupełniej. 
szą rację. Rację skończonego specjal: 
sty. Ale mnie idzie o uniwersalność. 

                    

  

  
Odczyt powyższy ma być pierwszym z cy 

klu odczytów na tematy pedagogiczno — wy 
chowawcze w danej chwili aktualne, 

— Z Akad. Oddziału Zw. Strzeleckiego -— 
Komendant AOZS, zarządza zbiórkę wszyst 
kich członków i kandydatów Akademickiego 
Oddziału Zw. Strzeleckiego Stud. USB. na 
dzień 26 listopada br. (sobota) o godz. 19 w 
lokalu Oddziału, ulica Wielka 68 m. 2. 

Obecność wszystkich — obowiązkowa. 

RÓŻNE 
— Teatr Rewjowy „Gong — Trocka 2. 

Dziś wspaniała Rewja „A — KU —-KU* poa 
kierownictwem art. Z. Gozdawy — Drwęskie 
g0. 
® MWejšcie ód 0,75 gr. Początek seansów о 
godz. 4,15, 6,30 i 9,00 wiecz. 

  

ZABAWY 
— Dancing Towarzyski. W niedzielę dn. 

26 bm, br. w Ognisku (Wielka 24) odbędzie 
się Doroczny Dancing — Towarzyski Akade 
mickiego Koła Białostoczan. 

Początek o godz. 21. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Łutnia*. Ostatnie 

przedstawienia op. „Czar Wałeać. Dziś i jut 
ro Lutnia jest pod znakiem „Czaru Walca”. 
Dziś więc Czar Walca grany będzie w prem 
jerowej obsadzie z występem Marji Kaupe, 
po cenach zniżonych. 

W niedziełę „Czar Walca* będzie grany 
dwukrotnie: ó godz. 4 po poł. i o godzinie 
8.15 wiecz, „Czar Walca* ze względów tech 
nicznych powtarzany więcej nie będzie. 
— Premjera operetki „Pod białym koniem* 

Teatr „„Lutnia" we wtorek najbliższy wystę 
puje z niezwykłą premjerą. Będzie nią ostat 
nia nowość teatrów: stołecznych. Operetka 
która obok pięknych melodji posiada walo 
ry widowiska — ferji, od początku do końca 
roześmiana, pogodna, dowcipna i posiadają 
ca wszystkie kolory tęczy, operetka w któr 
ruch, werwa i życie panuje niepodzielnie, 
W iem widowisku bierze udział cały bez wy 
jątku zespół artystyczny, oraz gościnnie, uro 
cza MARJA KAUPE. Wystawia op. „Pod Bia 
tym Koniem'* M. Tatrzański, ewolucje ukla 
du Ciesielskiego, zwiększona orkiestra pod 
batutą Kochanowskiego. 

Zamteresowanie — ogromie. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś sobota 
dnia 25 bm. oraz jutro niedziela dnia 26 bm. 
z powodu uroczystości Grodzieńskich, zwią 
zanych z uczczeniem Króla Stefana Batorego 
— Teatr Miejski wyjeżdża d Grodna ze sztu 
ką „STEFAN BATORY POD PSKOWEM*, -— 
z tego powodu przedstawienia w Teatrze 
na Pohulance — zawieszone. 

— Teatr Objazdowy — gra świetną ko- 
medję St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego 
nieba” — dziś 25 w Łunińcu, 26 — w Pińsku, 
27 bm. po raz drugi w Pińsku. 

Kino — Teatr Rozmaitości. Dziś, so 
soła dnia 25 bm. (pocz. seansów o godzinie 
4) oraz jutro niedziela (początek o godz. 2) 
— wyświetla się sensacyjny film pt. „Tajem 

nica Gwiazdy Filmowej" Na scenie arcy 
ło humoru J. Blizińskiego „Marcowy Kawa- 

   

    

„ler*, 

Mam obraz Andrea >> -— jedne- 
go z naturalistów... 

— Wiem o min — ŚR Babing 
on. 

- — Musi jpan go zobaczyć. Jeżeli 
pan uzna się za przekonanego, to go 
panu podaruję. 

Sympatyczna otwarłość tego czło 
wieka była tak ujmująca, że Babin 
ton zaczął się rozkrochmalać, 

— Przyznam się — rzekł, że spra- 
wił mi pan miłą niespodziankę ten: 

że mamy wspólne upodobania. Pan ze 
swojemi maszynami i utylitaryzmem. 

— Panie drogi—krzyknął Pandolfo 
— ja mam miljon upodobań. Dopraw 
dy chciałbym żeby pam zobaczył mego 
Vaecara. Niech [pan naznączy dzień. 
Kiedy pan zechce. Niech pan* przyj- 
dzie na lunch. Pokażę panu mnóstwo 
rzeczy. 

Lady Demeter zajęta częstowaniem 
gości herbatą, rzuciła okiem na dw" 
lwy, pochłonięte niewątpliwie przyja: 
cielską pogawędką i powinszowała so 

bie w duszy mieomylnego taktu. 
Pod koniec godziny toaletowej we 

szłą do pokoju Pola Field, która przy 
jechała najpóźniej, i uściskała ją ser 
decznie. 

— Moja droga: nie miałam dotąd 
chwilki czasu, żeby z tobą iporozma 
wiać. Mam przecież na głowie całą me 
nažerję. Jakas ty dobra, że przyjecha 
łaś. Sama nie dałabym rady. 

— O zobaszysz, že okażę się dobrą 

— 

Dzieci przed sądem karnym. 
Wczoraj na wokandzie sądu grodzkiego 

znalazły się sprawy karne nieletnich „przes 
tępców*. Są to sprawy przykre z wielu wzzlę 
dów. Na ławie oskarżonych zasiadają wszak 
dzieci, których psychika jest tak trudna do 
zrozumienia, a których charaktery dopiero 
zaczynają się krystalizować. 

Przy wyrokowaniu w procesach przestęp 
ców dorosłych wymierza się karę jako Śre 
dek wychowawczo — poprawczy. Jaką karę 
natomiast wymierzać dzieciom, których je 
szcze wogóle nie wychowano, aby była ona 

wa. Czy wogóle należy wymierzač karę i 
czy nie należałoby ukarać wychowawców, je 
żeli się stwierdzi zły wpływ z ich strony? 
Te refleksje nasuwają się mimowoli przy 
słuchaniu spraw „przestępców** nieletnich. 

Co naprzykład można zarzucić 14-letnie 
mu chłopakowi, uczniowi jednego z gimnaz 
jów wileńskich, synowi zamożnej ziemiań 
skiej rodziny, chłopakowi, który zabrał ku 
wałek drutu? Mała rzecz: kilka metrów że 
laza, potrzebnego do zaba czy też zabnia: 
nego bez celu z myślą: „może przyda się kie 
dyś'. Mała rzecz, a skutek wielki, Zatarg 
ż kodeksem karnym i w perspektywie ewen 
tualna hańbiąca kara. Skończona karjera 
Wylanie ze szkoły i t. p 

Policja była konsekwentnie „służbowa”. 
Zabrał, pogwałcił prawo własn iw kon 
sekwencji jest podejrzany o kradzież. Dowo 
dów wystarczyło na zredagowanie aktu «s 
karżenia, Chłopak o inteligentnej zalęknio 
mej buzi stoi przed sędzią. 

Dla rodziny... tragedja! Syn. nadzieja ro 
du... nie, lepiej tego nie wymawiać! Sprawa 

        

  

   

    

odbywa się jak zwykle w sprawach „przest: 
pców' nieletnich przy dzwiach zamkniętych, 
mimo to matka dziecka ostrzega pozostawiu 
nego przez sędziego na sali sądowej przed 
stawiciela prasy: 

Niech pan pamięta, że o sprawie przy 
drzwiach zamkniętych pisać nie wolno! -- 
Niech pan pamięta... 

Pamiętałem. Nie więcej nie napiszę. 
Chłopak był niewinien — tak zawyrokow: 
sędzia. Policja w tym wypadku źle zrozum'a 
ła intencje prawodawcy. Trzeba niezbitych 
dowodów, a przedewszystkiem dowodów. W 
W! tej sprawie niesłusznie oskarżono chłopa 
ka, on jest zupełnie niewinny. 

— Wymierzyłem ci karę, jak matka.. 
— powiedział sędzia do chłopaka, któremn 
w oczach błyszczały kropelki łez. 

Drugi — 15-letnin dziewczynka niejaka 
Stanisława, przypuśćmy X chciała  zabra* 
ze strychu bieliznę. Do winy nie przyznała 
się, lecz dowodów było dużo. Sędzia udzielit 
jej nagany i oddał pod dozór policji. 

13-letni Władysław Y ściągnął gołębia © 
sprzedał go. Otrzymał również naganę. 7a 
dalsze postępowanie chłopca będą odpowia 
dali rodzice. 

14-letni Franciszek Z zabrał cudzą kurę 
| na polecenie matki sprzedał ją. Sędzia u 
dzielił mu nagany i oddał pod odpowiedzinl 
ny dozór ojca. 

Atmosfera dochodzenia policyjnego, po 
waga sądu i słuszne wyroki niewątpliwie 
pozostawią na wrażliwej duszy dziecka nieza 
tarte piętno. WŁOD. 

* 

    

  

   

   

   

15-letni Jubileusz Istnienia 
chėru šw. Kazimierza. 

Onegdaj odbyła się w Wilnie skromna 
uroczystość 15-lecia istnienia chóru św. Ka 
zimierza. Chór ten założony w roku 1918 
przez ks. Muckiermanna posiada już po /ч 
sobą bogatą i piękną tradycję. Poza krze- 
wieniem pieśni świętej, członkowie chóru w 
latach 1919 i 1920 rozwinęli intensywną dzia 
łalność samarytańską, niosąc pomoc rannyrx 
żołnierzom polskim, oraz jeńcom znajdują- 
cym się w niewoli bolszewickiej niejednokra 
tnie z narażaniem własnego życia. 

Dla uczczenia tego skromnego ale jakże 
wymownego jubiłeuszu odbyła się onegdaj 
herbatka, w której udział wzięli założyciele, 
czynni członkowie i syimpatycy chóru. —- 
Wygłoszono szereg przemówień, m. in. głos 
zabierali: ks. rektor Orsaczek, ks. dyr. W' 
lusz, oraz p. Kozłowska jedna z najczynniej 
szych działaczek i założycielek chóru. Ta os 
tatnia zarysowała historję powstania i bilans 
15-letniej działalności. 

KINA I FILMY. 

„RSE 

(Pan). 

nie widzieliśmy dobrej fran 
cuskiej fe jeśli nie policzę tw „Sekretar 
ki osobiste, ako wznowienia. „Toto 
szczególnie typowym produktem tego le 
go żywego, „musującego dowcipu francus 
kiego prezentowanego już tutaj wielokrotnie 
Oto jest wszędobylski gavroche, czy inny nr 

wis, tworzący ze swoim kamratem niezrów 
naną parę dobrodusznych złodziejaszków, ty 
powe dziecko paryskiej ulicy. Spryciarz, któ 
ry dostanie się wszędzie i dla przyjemnej 
spódniczki zrobi, co będzie mógł, a nawet 
więcej!.. Ten ,który ma nigdy nie wyczet 
pany zapas humoru i moc najrozmitszych 
kawałów do wykonania niezwłocznie. Hu 
ten, tak bardzo charakterystyczny, gal 
hamor, kt. najbiedniejszego Francuza rzad- 
ko opuszcza, który jest takiem  świetnem 
przeciwieństwem do ponurości niemieckiej, 
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Dawno juž 
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   ielskiej flegmy i melanchodji słowiańskiej 
- przenika cały ten film. 
Możnaby powiedzieć, że 

    

      

    

jest zawsze      
pewną arczy zestawić 
farsy n ch pochodzeń, aby wed 

ług nich napięcie humoru w kaź 
dym narodzie. 

Dobry, bardzo dowcipnie opracowany sce 
SZ, dobra reżyserska robota i doskonałe 

ie aktorskie. Dźwiękowa strona z 
‹ tnie zgrana. nietylko tech 

nieznie, jest dziś zrozumiałe samo przzz 
się, ale i przez odpowiedni stosunek dźwięku 
do obrazu, Jeden i drugi spełniają swoje wła 
ciwe zadania, przyczem drugi pierwszemu 
jest doskonale podporządkowany, Przeważa 
jak być powimno w kinie — obraz, Dźwięk 

obejmuje tylko, bardziej charakterystyczne 
dlą siebie momenty, w czem wyzyskany ei 
bardzo dobrze. 

Osobno trzebaby powiedzieć o przepysz 
nej kolekcji typów, której scenarzysta (Pu- 
jol) wraz z reżyserem (Tourneur) dali rendeź,. 
vous w tym filmie, Od dwóch a TR 

‚ szków, dobrzego typu midinetki, 

', bankiera aferzysty, paru bab o =: 
łej elokwencji—aż do dostojnych panów 

z jury konkursu piękności, wszystko zrobio- 
ne jest po mistrzowsku. 

Nad program tygodnik Paramountu i sta 
ry dodałek śpiewny, który niedawno już wi 

dzieliśmy gdzieindziej. (sk.) 

Ceny nablału i jaj w Wilnie. 
w dn. 24. XI. 1933 r. 

Masło za kg. złotych: 
Wyboórowe hurt 3,70, detal 4,20, Stołowe 

hurt 3,50, detal 4,00 Solone hurt 2,90. detai 
3,30. Rynkowe niesolone 3,50. Rynkowe so 
lone 3,05. 

Sery za kg. złotych: 
Nowogródzki hurt 2,10, detał 2,40. Litew 

ski hurt 1,70, detal 2,00. Lechicki hurt 1.90 
detal 2,20, 

Jaja za AE (0 sztuk) zł.: 
Nr. 1 — 7,80. 2 7,20. 3 6,60. 
Jaja za szlaikę A 1 —gt. 14, Nr. 2 — ge 

13. Nr. 3 — gr. 12 

   

  

    

   

    

     

Giełda zbożowo - towarowa 
I Iniarska w Wilnie. 

« dn. Ra XI 1938 r. za 100 kg. parytet Wilno: 

eny tranzakcyjne: Żyto I stand. 15,50— 
„85, II stand. 15 — 15,25 (tend, slabszai. 

Jęczmień na kaszę zbier. 14,46. Owies zade 
szczony 13,50. Mąka pszenna 4/0 A luks. 34— 
34,12 i pół, żytnia do 56 proc. 25,25 — 25,50, 
żytnia 65 proc, 20,50 — 21,5 sitkowa ti 
razowa 17,50. Gryka zbier. 19. 

Ceny orjentacyjne: Pszei zbier. 20— 

20.50. Owies stand, 15 — 15,50. Mąka żytnia 
razowa szatrow. 18,50 — 19. Otręby: żytnie 
10 — 10,50, pszenne cienkie 10,50 — į4, 
pszenne grube 11,50—12, jęczmienne 9—g,25 

          

   

    

T DATA KS ai SN IO ORA POZY ES 

CZĘŚĆ TEATRALNA: TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobremska 5 

PAN 

EU 
Wystawa bajeczna. 

SEC FILMOWA: 
Czarująca Suzy VERNON i ulubieniec kobiet Constant REMY | Krotochwila w !-m akcie Józefa Blizińskiego 

Tajemnica Gwiazdy Filmowej) Marcowy kawaler 
oraz dodatki dźwiękowe. 

Niema słów podziwu! 

Albert Prejean 
Muzyka i pieśni cudowne. 

Ostatnie dni! Olbrzymi zwierzyniec 
najwspanialszych okazów! 

Sceny wśród drapieżców na tle egzo- 
tycznego Zoo. Bunt uczuć! Bunt zwie- 

   ulubieniec ś ata całego fascynuje i 
czaruje Wiłnian w stokroć lepszej kre- 
acji niż Pod dachami Paryża p. t. 

Nadprogram wspaniały. 

Szalona noc. 

Początek o g. 4—7—i0.20, w niedzielę od |-eż 

Początek o godz. 2-ej. 

TOTO 
Sala dobrze ogrzana. Ceny zniżone. | 

  

HELIOS   Joan Grawford i Gary Cooper 
w przecudownym kapitalnym filmie 

rzątl w przepięknym filmie sezonu 

wespół z Lorettą Youn i Gene Raymondem gra pierwszorzędną rolę 5-letni rozkoszny malec. 
Sala dobrze ogrzana. Ceny niskie. Dla młodzieży dozwolone! Początek © godz. 2-ej. 

DZiši Korona sezonu! Ceny biletów: 

DZIŚ ŻYJEMY 
NAD PROGRAM: Święto Kawaierji Polskiej w Krakowie. 

dz. balkon 40 gr. 
dz. parter 75 gr- 
wiecz. balkon 54 gr.. 
w. parter od 90 gr. 

  

EB PŁYTY GRAMOFONOWE 
„ODEON“ 

stoją 
i artystycznym. 

Wielki wybór patefonów. 

prowa 

KONCRSJONO WANY ELEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

dzwonki sygnalizacyjne. 

  

na najwyższym poziomie technicznym 
Dzięki temu zdobyły ogólne 

uznanie. Stale nowości na płytach „Odeon* 
z dziedziny muzyki lekkiej i poważnej do na- 

ycia w największym wyborze w firmie 

„UNIWERSAL“ — Wielka 9 

WYKONYWA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

MMO E 

Boktór 

K.ŁUKIEWICZ 
Choroby skórne, wene- 
tyczne i moczopłciowe 

ul. Mickiewicza 24 
Przyjmuje od 5—7 w. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
Z W. P 

Uczeń 8 ki. 
państwowego gimnazjum 
znajdujący się w bardzo 
trudnem położeniu. chęt- 
nie będzie udzielał lekcyj 
ze wszystkich przedmio- 
tów za małem -wynagro- 
dzeniem. Łaskawe oferty 
proszę kierować w Re- 

dakcji pod „W*. 
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Do 1000 zł. mies. 

Zapewniamy 

ENERGICZNYM 
0SOBOM 

Informacyj udziela 
T-wo Bankowe w Grodnie 

ul. Hoowera 9 

Mieszkanie 
3-pokojowe 

ze wszelkiemi wygodami 

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

języka japońskiego. 

Sprzedam sklep 
spożywczo-tytoniowy 

z całem 
mieszkaniem w centrum 

  

inteligentna 
panienka poszukuje pce 
sady w charakterze bony 
lub ekspedjentki Łask. 
zgłoszenia do Administr.. 

„Kurjera Wileńskiego, 

Energiczni 
zastępcy losowi znajdą 
intratne zajęcie.  „Kre- 
dyt*, Lwów „Kilińskiego > 

    

| posady 
jak również może być an- 

gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 

wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenacł» 
Łaskawe oferty do Adm. 

urządzeniem i   miasta. Dowiedzieć: ulica | „Kurjera Wileūsk.“ pod 
Zakretowa 5—2, Gicrszu- „Maszynietka“ 

nowicz ii M AO 

poskromicielką — odpowiedziała Po 
la, śmiejąc się ślicznym; wesołym 
śmiechem. 

Stała przed wysokiem lustrem, w 
którem odbijała się jej wyniosła lecz 
delikatna postać, ukoronowana małą 
głową, okoloną (puszystemi bronzowe 
mi włosami. Całość nadawała się do 
obrazu lub poematu. W niebieskich, 
prawie fijołkowych oczach czaił się 

humorystyczny uśmiech. Toaleta z po 
łysikliwej, srebrzystej materji podkre 
ślała majestatyczną wspaniałość wzro 
stu. 

Lady Demeter spojrzała na urocze 
odbicie, 

— Zawsze doskonała — westchnę- 
ła z podziwem. Sama przyprawiata 
krawcową o rozpacz i wiedziała o tem. 

Pola zrobiła żałosną minkę. 
— Widziała ż tę suknię, Klaro, 

i jeszcze nieraz zobaczysz. Ale ładna, 
co? No, więc cóż to za człowiek? Jak 
się nazywa Rudolfo? 

— Pandolfo. Sir Wiktor 
Musiałaś o nim słyszeć. 

Głos lady Demeter zabrzmiał me- 
lancholijnie. 

Pola potrząsnęła głową. 
— Nie; kochanie, nie słyszałam. 
fajwiększy wynalazca współczes- 

ny. Poprowadzi cię do obiadu. Wi- 
dzisz, on... 

Wyjaśniła pośpiesznie przyczynę 
kłopotliwej sytuacji, Pandolfo zapo- 
wiedział się telefonicznie na week-end 

   

  

Pandolto. 

  

        

Drukarnia „ZNICZ“, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  

dopiero poprzedniego dnia. Zaprosiła 

go przedtem na następny, razem z u- 
czonem gronem z Królewskiego Towa 
rzysbwa mózgowców w nadziei, że ich 
zainteresuje i ożywi. Ale okazało się, 

że wypadło mu na te dni coś innego. 
tak. że chcąc nie chcąc, musiała go ża 
prosić odrazu, pomimo: że towarzysi 
Wo było absolutnie nie w jego stylu 
Okropność! Zaraz na wsiępie omało 
nie pożarł biednego Speńcera Babiną 
tona. 

— To on tu jest? — skrzywiła się 
Pola. 

Lady Demeter skinęła głową. Tak 
On i Jerzy Brendon, poeta i panna 
Dragma Minthorne, autorka gorszą- 
cych książek, i biskup z Dedminsteru 
(„który je pewnie czyta* — wtrąciła 
Pola). i prezes Urzędu Handlowego i 
poseł paragwajski, i czarujący, ame- 
rykański śpiewak. Sami maili ludzie. 
No i trzebaż było trafu, żeby'w to zgra 
ne grono Iwich dusz wdarł się dyso- 
nansowy Pandolfo. 

— Naturalnie musiałam. doprosić 
jeszcze jedną kobietę, a znam tylko je 
dną, która potrafi mu sprostać, to 
znaczy ciebie. Wiedziam, że się nie ro 
zgniewasz. 

— Dlaczegobym się miała gniewać 
— roześmiała się Pola. — Nie bądź 

niemądra. Korzystam z każdej okaz'i 
żeby się wyrwać z mego okropnego 
mieszkania i. wyrzucam tedy resztki 
dnmy przez okno, na cztery wiatry... 

      

Retlakter edpowiedziakry Witold Kiszkis. 

Lady Demeter odetchnęła głęboko 
— Jesteś kochane stworzenie: Po- 

lu, ale musiałam cię przecież przepro. 
sić. 

— Opowiedz mi o tym panu. 
Lady Demeter uświadomiła sobie 

nagle, że wie o nim bardzo niewiele. 
W czasie sezonu spotkała się z nim. 

kilka razy w różnych miejscowoś. 
ciach. Wynalazł coś w czasie wojny 
— eoś, odnoszącego się do zastosowa- 
nia systemu tanków do budowy łodzt 
podwodnych, ale dokładnie nie wie- 
działa. Wogóle bytowała we mgle błę- 
dnych informacyj. Dostał za to wyso 
kie odznaczenie. Dalej uchodził za po 
wagę w dziedzinie radjofonji. Potem 
wynalazł nowy metal, mający zastą- 
pić stal. Podobno księżna Lavinia, jak 
zawsze roztargniona, wprowadziła go 
w koła towarzyskie. Później któreś z 

codziennych pism, ale które? — zaczę 
ło mu robić reklamę... 

— Widzisz więc. moja droga, że 
musiałam go zaprosić, 

W chwilę późneij Pola weszła do 
gwarnego salonu, uzbrojona tylko w 
1е niedostateczne informacje. Znała 
większość gości. Powitały ją uśmiechy 

i zachwyły, jak zwykle kobietę piękną 
i uroczą, Spencer Babington: zobaczy 
wszy ją, ujął za wstążkę od monokla 
i przymaszerował do niej z właśc.wą 
sobie godnością.. 
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