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Nowe pismo. 
W pierwszych dniach b. m. uka- 

zał się w Warszawie pierwszy nu- 

mer nowego tygodnika politycznego 

p. t. „Tydzień*. Wychodzi on pod 

redakcją p. Stan. Thugutta i po- 

święcony jest „obronie i pogłębieniu 

demokracji". 

Próby wydawania 

politycznych pojawiają się w Polsce 

od czasu do czasu, choć naogół 

rzadko. Czasopisma podobne znaj” 

dują odbiorców wyłącznie niemal w 

nielicznem kole działaczy politycz” 

nych i społecznych. Żywot ich jest 

zazwyczaj krótki i suchotniczy, o ile 

nie mają charakteru plotkarsko-sen- 

sacyjnego. Dla wydawcy są intere- 

sem bardzo kiepskim. 

Ukazanie się „Tygodnika* jest 

jednak wydarzeniem z innych wzglę- 

dów zasługującem na uwagę. Prze” 

dewszystkiem, ze względów na oso- 

bę jego wydawcy iredaktora. P. Sta” 

nisław Thugutt oddawna uchodzi w 

opinji publicznej za politycznego 

wodza radykalnego ruchu ludowego. 

Był bezpośrednim przywódcą „Wy- 

zwolenia“, z którego wystąpił w 

r. 1925 wraz z kilku kolegami, nie 

mogąc wytrzymać orgji demagogji 

i partyjnictwa, panoszącego się wów” 

czaś w klubach sejmowych. W owym 

momencie stosunek p. Thugutta do 

działalności stronnictw był głęboko 

krytyczny i nie odznaczał się wiarą 

w zbawienność dla państwa ówczes- 

nych metod i obyczajów sejmowych. 

Lecz po przewrocie majowym, bę- 

dącym reakcją na te metody i oby- 

czaje, nie przystał p. Thugutt do 

obozu, który postawił sobie za za“ 

danie ich naprawę. Przeciwnie, po- 

wrócił do „Wyzwolenia”, stwierdza- 

jąc niejako w ten sposób, że, wy- 

stępując zeń, zbłądził, „Wyzwole- 

nie" bowiem jakiem było, takiem też 

pozostało. Sądzę jednak, że decy- 

dującą pobudką kroku p. Thugutta 

były nie momenty pozytywne, lecz 

negatywne, mianowicie ujemny sto- 

sunek do rządów pomajowych. Czyn* 

ny, nawykły do roli kierowniczej 

polityk musiał szukać dla siebie 

miejsca w organizacji, któraby dała 

mu środki politycznego działania. 
W okresie funkcjonowania obecne” 

go sejmu, p. Thugutt odegrywał 

poważną rolę wśród opozycji lewi- 

cowej wpływając z poza sali sejmo- 

wej na taktykę nietylko swego stron- 

nictwa, ale i innych z niem sąsia* 

dujących. ' 

Jak się zdaje, rola ta nie zado- 

wolniła go. Przystępując do wyda- 

wania własnego tygodzika p. Thu- 

gutt daje do zrozumienia, iż w ra- 

mach „Wyzwolenia“ nie znajduje 

ani dość sprecyzowanej ideologji, 

obejmującej całość zagadnień pań- 

stwowych, ani dostatecznych środ- 

ków do jej realizowania. Zakłada 

więc własne pismo i chce skupić 

wkoło niego ludzi pokrewnych mu 

w zakresie stosunku do rzeczywi- 

stości polskiej. Celem tego wszyst- 

kiego jest, oczywiście, wytworzenie 

podstaw ideologicznych dla lewicy 

polskiej, znajdującej się w opozycji, 

lecz rozproszonej i nie posiadającej 

żadnego wspólnego programu dzia- 

łania. 
W liczbie współpracowników 

„Tygodnia*, sądząc z jego pierw- 

szych dwóch numerów, znajdujemy 

ludzi politycznie dość różnorodnych. 

Z nich kilku znanych, kilku mniej, 

albo wcale. Znamiennym jest udział 

wybitnych członków PPS. Wskazu- 

je on na krytyczny przedewszyst- 
kiem charakter nowego tygodnika. 

Jakież bowiem nowe drogi ideolo- 

giczne wytknąć mogą ludzie ściśle 

całem swem życiem związani z pro- 

tygodników 

gramem socjalizmu polskiego, jak 

Bolesław Limanowski lub senator 

Posner? 

„Nie jesteśmy wyrazem żadnej 

partji, nie jesteśmy żadną organi- 

zacją“ — pisze p. Thugutt na wstę- 

pie pierwszego numeru „ Tygodnia". 

Cóż więc łączy zespół tych ludzi? 

Odpowiedź znajdujemu dość ogól- 

nikową: „...niektóre poglądy... szcze- 

gólnie w zapatrywaniach ina Polskę 

dzisiejszą... Wszyscy. niewątpliwie 

jesteśmy republikanami, głęboko 

przeświadczonymi o tem, że przy- 

szłość Polski zależy od zupełnego 

zdemokrotyzowania nietylko ustoju 

państwa, ale dusz ludzkich i pod- 

staw życia gospodarczego... Demo 

kracja, która jest naszym punktem 

wyjścia w rozwiązaniach teoretycz- 

nych, w życiu Polski jest celem, 

do którego dążyć będziemy poprzez 

wszystkie przeszkody"... Ogólne te 

tezy będą niechybnie w dalszych 

numerach „Tygodnia* szerzej roz- 

winięte. 
Bliższego określenia wymaga 

przedewszystkiem pojęcie demokra- 

cji. W rozumieniu wielu dzisiejszych 

opozycjonistow jest ono ściśle zwią- 

zane z pewnemi instytucjami w pań- 

stwie, z określonym sztywnie ich 

wzajemnym stosunkiem. Staje się 

więc kwestją formy, a nie treści 

według tego rozumienia nie o to 

chodzi jakie skutki w życiu pań- 

stwowem i społecznem rodzi nie- 

ograniczone sejmowładztwo, lecz o 

to, że ono być musi, jest bowiem 

istotnem znamieniem demokracji. 

Pojmowana w ten sposób demo- 

kracja czyni z pewnych przejściowych 

form i instytucyj jakąś świętość, 

nietykalne tadu, nie podlegające żad- 

nym zmianom, żadnym reformom. 

Zrozumiałym jest dla każdego 

ostateczny cel, ideał demokracji. 

Ale środki prowadzące do niego nie 

muszą być te same. Najpierw dla- 

tego, że zmieniają się warunki žy- 

cia ludzkiego, następnie dlatego, że 

nie każdą teoretyczną formułkę ży” 

cie to potwierdza. Niektóre z nich 

odrzuca i każe szukać innych, lub 

przekształcać tamte. Przecież Polska 
nie stała się społeczeństwem demo- 

kratycznem przez to tylko, że otrzy- 

mała parlament z takiemi preroga- 

tywami, jakie mu nadała konstytucja 

z 17. 1921 r. 
P. Thugutt wypowiedział pogląd 

w którymś z wywiadów, że nie u- 

waża na potrzebne zmieniać Kon- 

stytucji w Polsce. Ale są inni, któ- 

rzy, nie przestając dążyć do zreali- 

zowania ideału demokracji, są zda- 

że ustrój Polski z 1921 roku 

nie wytrzymał próby życia i powi- 

nien być zreformowany, Dający się 

zauważyć we wszystkich państwach 

kryzys parlamentaryzmu jest niczem 

innem jak ruchem reformistycznym. 

To nie załamanie się ideału demo- 

kracji, lecz kryzys środków, formu- 

łek, które miały stanowić jego reali- 

zację. Nie jest postępowem, lecz 

wybitnie konserwatywnem takie sta- 

nowisko, które z pewnych obowią- 

zujących w danej chwili formułek 

czyni fetysza. 

Z pierwszych wypowiedzeń się 

redakcji „Tygodnia* odnosi się wra- 

żenie, że za tego rodzaju fetysz u- 

waża ona obowiązujący obecnie 

ustrój w Polsce, którego obronę 

pragnie postawić sobie za zadanie. 

nia, 

Grupuje w tym celu dokoła sie- 

bie wszystkich tych, dla których 

jest ten ustrój czemś w rodzaju 

kryterjum itsnienia lub nie — demo- 

kracji w Polsce. Grupa ta jest na- 

stawiona na walkę z obozem, w 

którym widzi dążenie do zreformo- 

wania tego ustroju. Uchyla się za- 

sadniczo od wszelkiego współudziału 

w poszukiwaniu nowych dróg i środ- 

ków, mogących zaradzić doświad- 

czonemu złu. Ze swej strony nie 
też żadnych własnych no- 

zasadniczych. Uporczy- 
w tej 

stawia 

wych tez 
wie trzyma się tego, co jest 

doktryną parlamentarnego 

ustroju, pomimo licznych w całej 

Europie głosów krytyki i projektów 

reformy. 
Redaktor „Tygodnia* 

wiekiem i politykiem, który posia- 

da szacunek nie tylko swoich daw- 

nych i obecnych przyjaciół politycz- 

chwili 

jest czło” 
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|-. PREZES 
JADWIGA MIRANOWSKA 

b. wychowanka Liceum $.S. Benedyktynek 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w dniu 11 b.m. przeżywszy 20 lat 

Po nabożeństwie, które odbędzie się dn. 14 b. m. o godz. 8'/, rano 

w kościele św. Jakóba, nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

O czem zawiadamia nieutulona w żalu 
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grzardich | Jajcarskich 
w WARSZAWIE 

ODDZIAŁ w WILNIE 

Twą Spółki M 

ZAWIADAMIA, 
że od dnia 12-go b. m. sprzedaż hurtowa i detaliczna MASŁA, 

SERÓW i JAJ odbywać się będzie w godzinach: 

od 9-ej rano do 3-ciej ppoł. i od 5-ej do 7-ej wieczorem. 

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPU 

4. онн | 1. Domagał 
Tel, Nr. 14-02, WILNO. Wielka 47, 

NA SEZON JESIENNY I ZIMOWY skład bogato zaopatrzony 
w duży wybor; Jedwabie, wełny, materjały bieliźniane ect. / 2551 
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Telefon 4-91. 

    

    
Wyrok w procesie opolskim. 

OPOLE, 12.X (Pat). Dziś o godz. 
13 przewodniczący sądu ławniczego 
ogłosił wyrok, mocą którego |) u“ 
wolniono 13 oskarżonych, z których 
Funge i Kaduk otrzymali ostrzeże- 
nie, 2) skazano na więzienie za 
ciężkie naruszenie spokoju powszech- 
nego: Nalewaję na 8 miesięcy, Cent- 

nera i Nowaka na 6 miesięcy, Pod- 
sadę i Hapta na 4 miesiące, Pol- 
stera na 3 miesiące, wreszcie Ber- 
narda na 105 marek grzywny. Po 
odczytaniu wyroku przewodniczący 
w dłuższym wywodzie, trwającym 
do godz. 13.30, wyrok umotywował. 

—Ф ° 

Opinia prasy niemieckiej o wyroku opolskim. 
BERLIN. 12.X. (Pat). Prasa na- 

cjovalistyczna niemiecka komentując 
wyrok o procesie opolskim, zapytu- 
je z ironją, czy sąd niemiecki nie 
mógł się zdobyć na zastosowanie 
surowszego wymiaru kary przeciw 
obywatelom niemieckim, działającym 
pod wpływem wzburzenia z powodu 
„prowokacyjnego wystąpienia ze 
strony polskiej". Ekscesy nacjona- 
listów niemieckich w Opolu usiłują 
dzienniki nacjonalistyczne berlińskie 
usprawied.iwić rzekomym afektem 

oburzenia przeciwko traktowaniu 
mniejszości niemieckiej w Polsce. 
Występy gościnne teatru polskiego 
w Niemczech nazywa „Boersen Zei- 
tung" knowaniem agitacyjnem ze 
strony Polski, twierdząc, że w ka- 
żdym incydencie polsko-niemieckim 
w ogólności wina leży wyłącznie po 
stronie Polski, uprawiającej, jak 
twierdzi dziennik, propagandę nie- 
nawiści przeciwko wszystkiemu, co 
jest niemieckie. 
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Przemówienie Mac Donalda przez radjo. 
NOW-YORK, 12-X. (Pat). W 

przemówieniu, rozpowszechnionem 

przez radjo na całą Amerykę, pre- 
mjer Mac Dgnald odwoływał się do 
narodu amerykańskiego i wzywał 
go do cierpliwości, by naród angiel- 
ski mógł zmienić swój punkt wi- 
dzenia na sprawę zbrojeń morskich. 
Premjer oświadczył, że marynarka 
angielska była właściwie podstawą 
bytu państwowego W. Brytanji, mo- 
rze zapewniało Anglji spokój i bez- 
pieczeństwo. 

Ameryka zrozumie — mówił Mac 
Donald—jakie trudności należy po- 
konać, by przekonać naród o po- 
trzebie jakiegokolwiek ograniczenia 
zbrojeń morskich, zapewniających 
jej bezpieczeństwo. Wykazując cier- 
pliwość i dobrą wolę Amerykanie 
przyczynią się do zaniku obaw o 
bezpieczeństwo, oraz ułatwią usta- 
lenie się nowego stanu rzeczy, jaki 

wyniknie z ograniczenia zbrojeń 
morskich. 

W dalszym ciągu przemówienia 
Mac Donald oświadczył stanowczo, 
że w ciągu narad anglo-amerykań- 
skich nie było nigdy mowy o ekslu- 
zywnym sojuszu między W. Bryta- 
nją i Stanami Zjednoczonemi. Po- 
kój światowy nie może być zapew- 
niony przez dwa tylko narody, — 
spodziewać się więc należy, iż kon- 
ferencja pięciu mocarstw doprowa- 
dzi do całkowitego porozumienia 
między wszystkiemi narodami świa- 
ta. Rezultaty tej konferencji zosta- 
łyby przekazane komisji przygoto- 
wawczej konferencji rozbrojeniowej 
w Genewie i możnaby się spodzie- 
wać, iż ostatecznie ogólna konfe- 
rencja rozbrojeniowa mogłaby się 
odbyć z jak najlepszemi widokami 
powodzenia. 

  

Rezultaty wizyty Mac Donalda. 
£LONDYN, 12,X (Pat.) Dobrze 

poinformowany korespondent ame- 
rykanski „Daily Telegaph“—Fraser, 
który cały czas towarzyszył Mac 
Donaldowi, zdziera dziś nieco za- 
słonę z rozmów prowadzonych w 
Waszyngtonie. Z relacji tej wynika, 
że Stany Zjednoczone jakiekolwiek 
ustępstwa swe w sprawie tonażu 
krążowników uwarunkowały od zde- 
mobilizowania brytyjskich baz mor- 
skich na Oceanie Spokojnym i ln- 
dyjskim, oraz od zniesienia  fortyfi- 
kacyj w Halifaxie i Nowej Szkocji. 
Jak donosi Fraser, premjer Mac Do- 
nold nie był przygotowany na oma- 
wianie tych spraw i dlatogo zwrócił 
się z telefonicznie do Londynu, aby 
na tej drodze omówić z rządem 
żądania zgłoszone przez Hoovera. 
Według Frasera, Mac Donald nie 
mógł wyjaśnić tej sprawy ostatecz- 

nie przed porozumieniem się z rzą- 
dem kanadyjskim bezpośrednio za- 
interesowanym, jeśli chodzi o forty- 
fikacje w Halifaxie i Nowej Szkocji. 

W każdym razie żądania amery- 
kańskie, które zostały ujawnione 
przez niedyskrecję dziennikarską, 
wywołały w Ottawie wielkie wzbu- 
rzenie. Co do wspomnianej przez 
Frasera rozmowy telefonicznej Mac 
Donalda z Londynem, to fakt odby- 
cia tej rozmowy jest obszernie ko- 
mentowany w kołach prasowych i 
politycznych м Londynie, które 
twierdzą, że odpowiedź Snowdena 
w imieniu rządu brytyjskiego nażą- 
dania postawione przez Hoovera 
była bardzo kategoryczna, nie po- 
zostawiająca Mac Donaldowi żad- 
nej możności dalszych pertraktacyj 
w tej sprawie. Ё 
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nych, ale i niezmiennych przeciwni- 

kėw. Byl i jest sztandarową osobi- 

stošcią lewicy polskiej i každe jego 

wystąpienie publiczne zwraca ogól- 

ną uwagę, to też jego artykuły w 
„Tygodniu* będą niechybnie nie- 

jednokrotnie przedmiotem polemiki 

na łamach prasy. Lecz, sądząc z 

pierwszych dwóch numerów „Ty- 

godnia* wątpić trzeba, aby z tych 

założeń, z których redakcja wycho- 

dzi, można było zbudować nowe 

drogowskazy dla przyszłości pań- 

stwa. Testis.. 

Hir. 235 (1580) 

Uroczystości ku czci Pułaskiego w Ameryce. 
WASZYNGTON, 12.X (Pat). Wczo” 

rajsze uroczystości ku czci Pułaskiego 
w Waszyngtonie rozpoczęły się o 
godz. pół do 9, kiedy obydwie pol- 
skie delegacje udały się na grób 
Nieznanego Żołnierza w Arlington, 
gdzie się znajduje amerykański 
cmentarz narodowy. Przy dźwiękach 
orkiestry, przyczem oddział piechoty 
oddawał honory wojskowe, płk. Za” 
horski i por. Zarychta złożyli wie” 
niec w imieniu Marszałka Pilsud- 
skiego, a płk. Głogowski w imieniu 
armji polskiej. 

Dalszy ciąg uroczystości miał 
miejsce pod pomnikiem Kościuszki, 
gdzie przedstawiciele Polskiego Zwią- 
zku Narodowego i Polskiego Zw. 
Rzymsko Katolickiego złożyli wień- 
ce w imieniu reprezentowanych 
przez siebie organizacyj. W połud- 
nie prezydent Hoover przyjął w 
Białym Domu obydwie polskie de- 

legacje, które przedstawił mu am- 
basador Filipowicz. Następnie pre- 
zydent przyjął szereg polsko-ame- 
rykańskich delegacyj z całego kraju. 
O godz. 1.15 w klubie prasy odbyło 
się śniadanie, podczas którego wy” 
głoszono szereg przemówień. 

Ambasador Filipowicz w krótkiem 
przemówieniu w imieniu rządu pol- 
skiego podziękował za piękny dar 
prezesa Werbińskiego i oświadczył, 
iż poda projekt, by popiersie Pułas” 
kiego umieszczone było w Warsza- 
wie w Senacie, podobnie jak na 
Kapitolu w Waszyngtonie. Po śnia- 
daniu udano się pod pomnik Pułas- 
kiego, gdzie złożono wieńce. Uro- 
czystości zakończyło przyjęcie w 
polskiej ambasadzie, gdzie ambasa- 
dor Filipowicz podejmował dele- 
gacje polskie i członków korpusu 
dyplomatycznego. 2 
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Cannossa Trockiego. 
BERLIN, 12.X (Pat). „Berliner 

Tageblatt" donosi z dobrze poinfor- 
mowanego źródła, że Trocki, oraz 
Rakowski wystosowali z Konstan- 
tynopola pod koniec września r. b. 
prośbę do instancji kierowniczej ro- 
syjskiej partji komunistycznej. W 
prośbie tej petenci proszą o przyję- 
cie ich do partji. Trocki zwrócić się 
miał do swoich zwolenników z we- 
zwaniem, aby również przyłączyli 
się do jego kroku, powołując się na 

Plotkarstwo polityczne. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Łódzki „Głos Poranny* podaje 

informacje telefoniczne od własne- 
go korespondenta warszawskiego 
jakoby w kołach politycznych miał 
być szeroko komentowany fakt 
zamiaru złożenia mandatu urzę- 
dowego marsz. Sejmu przez po- 
sła Daszyńskiego i to na pierwszem 
posiedzeniu Sejmu, co ma się od- 
być w końcu bież. mies. Jako bez- 
pośredni powód tego kroku kores- 
pondent „Głosu Porannego" podaje 
ostatnią polemikę pomiędzy Mar- 
szałkiem Piłsudskim, a marsz. Da- 
szyńskim. Otóż zaznaczyć musimy, 
że marsz. Sejmu p. Daszyński po 
trzydniowej niedyspozycji, w czasie 
której nie opuszczał mieszkania, 
powrócił wczoraj do swoich aparta- 
mentów służbowych i rozpoczął u- 
rzędowanie. Zarówno w kołach so- 
cjalistycznych, zbliżonych do p. Da- 
szyńskiego, jak i wśród urzędników 
kancelarji Sejmu nie wiadomo ko- 
mukolwiek, jakoby p. marszałek Da- 
szyński miał wyrazić zamiar złoże- 
nia urzędu marsz. Sejmu. 

Również jest nieprawdziwa po- 
głoska podana przez niektóre pisma 
jakoby prezes BBWR poseł Sławek 
miał udać się na dłuższy urlop, sta- 
nawisko zaś prezesa miał objąć wi- 
ceprezes tego klubu p. Koc. Pułk. 
Sławek po długiej chorobie czuje 
się obecnie zupełnie dobrze i po- 
wraca do normalnych zajęć. Ostat- 
nio był on przyjęty przez Marszał- 
ka Piłsudskiego, z którym odbył 
konferencję. 

Tak samo fałszywą jest wiado- 
mość, że pierwsze posiedzenie Sej- 
mu ma odbyć się w końcu bieżące- 
go miesiąca. W ostatnich czasach 
bowiem rozszerzyła się pantoflowa 
plotka polityczna,  kolportowana 
przez nieodpowiednich osobników 
i nieodpowiednie agencje dzienni- 
karskie, która to plotka dokonywu- 
je fantastycznych przesunięć perso- 
nalnych w świecie politycznym, oraz 
rozgłasza nieprawdopodobne zupeł- 
nie wiadomości o sytuacji poli- 
tycznej. ; 

Wybitnem tego šwiadectwem jest 
między innemi wiadomość, podana 
wyżej przez informacje „Głosu Po- 
rannego". Rząd, jak nam wiadomo, 
nie zdecydował dotychczas bynaj- 
mniej daty otwarcia sesji zwyczaj- 
nej Sejmu. Nastąpi to na najbliż- 
szem posiedzeniu Rady Ministrów 
w związku ze zbliżającym się, kon- 
stytucyjnie przewidzianym  termi- 
nem otwarcia sesji jesiennej Sejmu. 

Doktor FEJGUS 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

z ul. Zawalnej 44 na ul. Zawalną Nr60 

Przyjmuje od I1—1 i 5—7. Tel.821 
+22200000000000009 

BIURO ROSZCZEŃ PRZEWOZOWYCH 

J. Galijowski 1 М. МОМЕН 
zostało przeniesione na 

ul. Ostrobramską 3, m.1 

  

  

to, iż kierunek  partji stalinowskiej 
uległ ostatnio radykalizacji. Wobec 
tego nie istnieje już żadna zasadni- 
cza rozbieżność między oficjalną 
polityką partji, a stanowiskiem opo- 
zycji lewicowej. Trocki żąda cofnię- 
čia represyj w stosunku do opozycji 
lewicowej. Prośba Trockiego do 
dziś dnia pozostaje bez odpowiedzi. 
Kapitulacja przywódcy trockizmu w 
kołach niemieckich trockistów wy- 
wołała wielkie niezadowolenie. 

Wykluczenie z klubu BBWR 
posła malwersanta. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu 9 m. b. prezydjum klu- 
bu BBWR wydelegowało dwóch 
swoich członków, celem sprawdze- 
nia pogłoski o nadużyciach mates 
rjalnych, dokonanych przez posła 
Baćmagę w charakterze wójta gmi- 
ny Zakrzew. Wobec stwierdzenia 
przez delegatów, że zarzuty, stawia- 
ne posłowi Baćmadze są uzasadnio- 
ne, delegaci zgłosili wniosek o wy- 
kluczenie jego z klubu BBWR, co 
zostanie formalnie uskutecznione na 
posiedzeniu  prezydjum klubu w 
dniu 16 b. m. O postępowaniu i de- 
cyzji klubu został w dniu wczoraj- 
szym powiadomiony marsz. Sejmu. 

Obrady PPS. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy 

Wczoraj pod przewodnictwem 
posła Niedziałkowskiego odbyło się 
plenarne posiedzenie klubu PPS, na 
którem wysłuchano referatu senato- 
ra Grossa na temat zagadnienia 
państwowej polityki finansowej. Tezy 
wysunięte przeż referenta zostały 
przekazane specjalnej komisj, a 
szczegóły ich przedyskutowane z u- 
działem fachowców. Komisji tej 
przewodniczy poseł Diamand. Rów- 
nocześnie po poł. obradował Cent- 
rałny Komitet Wykonawczy FPS, 
na którym przygotowano materjał 

dla dwudniowego zjazdu Rady Na- 
czelnej, rozpoczynającego się dziś. 
Referat o sytuacji politycznej wy- 
głosi poseł CKW Barlicki. 

  

List prezydenta Hoovera 

do P. Prezydenta Mościckiego 
WARSZAWA, 12-X. (Pat). Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 
Mościcki otrzymał od prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Hoovera na- 
stępujący list: 

„Waszyngton—Biały Dom, 10-go 
października 1929 roku. Ignacy Mo- 
šcicki, Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej w Warszawie. Otrzymalem pis- 
mo Waszej Ekscelencji w związku 
z 150-letnią uroczystošcią Pulaskie- 
go, odbywającą się w naszym kraju. 
Pamięć tego młodego polskiego ry- 
cerza, który przyłączył się do sił 
zbrojnych amerykańskich kolonistów 
i walczył bohatersko i odważnie od 
chwili przyjęcia go do sztabu gene-. 
ralnego Waszyngtona aż do chwili 
otrzymania śmiertelnej rany przy 
oblężeniu Savannah, — będzie zaw- 
sze żyła w sercach amerykańskich 
obywateli, i ich serdeczne uznanie 
wybitnych zasług w uzyskaniu ame- 
rykańskiej niepodległości nigdy nie 
zaginie. Będę szczęśliwy powitać 
specjalną delegację Waszej Eksce- 
lencji i zapewnić jeszcze raz Waszą 
Ekscelencję o wdzięczności mego 
kraju i o przyjażni do Polski. 

(—) Hoover". 

Wybory w Hiszpanii. 
MADRYT, 12-X. (Pat). Odbyły 

się wybory na członków zgroma- 
dzenia. Rezultat wyborów jest cał- 
kowicie przychylny dla rządu. 

 



Niespodziewany atut. 
Berlin, 7 paždziernika 1929 r. 

Plebiscyt przeciw planowi Jounga, 
za którym agitował „władca prasy i 
filmu* Hegenberg, był w znacznym 
stopniu skierowany przeciw osobie 
ministra Stresemana, którego prawi- 
ca radykalna chciała napiętnować ja- 
ko „zdrajcę ojczyzny, Ze śmiercią 
Stresemana sytuacja znacznie się 
zmieniła na korzyść Hugenberga, 
którego przedsięwzięcie wydawało się 
beznadziejne. Dotychczas udało się 
Hugenbergowi zjednać dla swego wy- 
stąpienia przeciw republice jedynie 
grupy, stojące bardziej na prawo od 
partji ludowej, której wodzem był 
zmarły Streseman. 

Ze śmiercią Stresemana powstała 
możliwość utworzenia jednolitego 
frontu prawicy t. j. koalicji nacjona- 
listów z partją ludową włącznie. Koa- 
licja ta istniała od chwili rewolucji 
9-go listopada 1918 r. około 5 lat. Tyl- 
ko pod wpływem Stresemana partja 
łudowa zmieniła swe stosunki wobec 
ustroju republikańskiego i przystąpi- 
ła do czynnej współpracy na terenie 
konstytucji wejmarskiej. Partja ludo- 
wa zrzekła się swych uprzednich ide- 
ałów „monarchji narodow. stała się 
partją umiarkowanych republikanów, 
tak zwanych „Vernunft republikaner* 
przypominając swoją ewolucją „ra- 
Ilies* we Francji Ill-ciej republiki. 
Czy była ta ewolucja poważną i na 
długi czas czy też tylko taktycz- 
nym manewrem pod wplywem Stre- 
semana — wyjašni się to obecnie po 
jego šmierci. 

W partji ludowej przez caly czas 
jej istnienia možna bylo zauwažyč re- 
cydywy jej nacjonalistyczno - monar- 
chistycznej przeszłości, które utrud- 
niały bardzo jej współpracy z partja- 
mi lewicy. Streseman mógł dzięki 
swemu wielkiemu wpływowi parali- 
żować owe recydywy co związane by- 
ło z uciążliwą pracą oraz walką. 
Dzięki swej nacjonalistyczno - monar- 

  

chistycznej przeszłości cieszył się 
Streseman zaufaniem nawet i w ta- 
kich kołach, które same prżez się by- 
ły dalekie od demokratyzmu i pacyfi- 
zmu. Streseman umiał zdobywać dła 
republiki demokratycznej i polityki 
pokojowej szerokie koła umiarkowa- 
nej prawicy. Czy jest to zdobycz dłu- 
gotrwała? Czy przetrwa unja partji 
ludowej z lewicą Stresemana? 

Kwestja ta jest nader ważną nie- 
tylko dla Niemiec. Między partją lu- 
dową a centro - lewicową koalicją już 
oddawna trwały tarcia w szeregu par- 
tyj, które hamowały działalność apa- 
ratu państwowego. Co będzie silniej- 
szem od partji ludowej: testament 
zmarłego wodza Stresemana czy też 
pokrewieństwo duchowe z nacjonali- 
stami? — Jeszcze za życia Stresema- 
na partja ludowa wydała odezwę 
przeciw przedsięwzięciu Hugenberga 
nazywając je „nieodpowiedzialną grą 
z nędzą niemiecką*. Nie zdążył atoli 
wódz zamknąć oczy, a dochodzą już 
wiadomości z prowincji, że poszcze- 
gólne grupy partji ludowej przecho- 
dzą do obozu Hugenberga t. j. agitują 
przeciwko planowi Jounga o który 
walczył ich zmarły wódz. Nagła 
śmierć Stresemana dała Hugenbergo- 
wi szanse utworzenia jednolitego wiel- 
kiego frontu prawicowego i wystą- 
pienia przeciw centro-lewicowej ko- 
alicji. 

'To co wczoraj mogło uchodzić za 
farsę, może jutro stać się tragedją 
nietylko Niemiec, lecz nawet i Europy 

Los dał nagle Hugenbergowi atuty 
w ręce. Czy będzie mógł je wykorzys- 
tać? Czy będzie mógł rozszerzyć swe 
wpływy i przeciągnie partję ludową 
na swą stronę? — Dotychczas nie wy- 
kazał, bynajmniej, zdolności strategi- 
cznych, ale bogowie niekiedy z łaski 
dają jednemu to, co inny napróżno 
stara się osiągnąć przy pomocy genjal- 
nych planów i gorliwych wysiłków! 

Dr. Grzegorz Wirszubski. 

. Anhelli malarstwa polskiego. 
Jackowi Malczewskiemu pozgonne. 

Tragedja roku 1863 przyniosła ze 
sobą nieuchronny upadek ducha na- 
rodowego, ogólne przygnębienie i 
straszliwy zamęt w dziedzinie pro- 
gramu działania w przyszłości. Lata 
popowstańcze—to jakby nieskończe- 
nie długa, przedziwna powieść epic- 
ka, pełna chmur, tajemnic, widm, 
namiętnej rozpaczy i bohaterskiego 
szamotania się, pozbawiona jednak- 
że wyraźnego oblicza programowe- 
go, pozbawiona ożywczego tchnie- 
nia zbawczej ideologji, któraby wska- 
zywała drogę dorastającej generacji, 
któraby wywiodła znękany naród z 
tych straszliwych ciemności na jasną 
ścieżkę. wiodącą ku lepszej przy- 
szłości. Literatura, teatr, malarstwo — 
te potężne narzędzia, zdolne prze- 
tworzyćlod podstaw zmurszały gmach 
pojęć narodowych zeszły na mia- 
nowce i wyjałowiały do reszty od- 
dychającą ostatniemi  dreszczami 
wielkich hasel romantyzmu—šwiąty- 
nię sztuki polskiej. Po okresie ogól- 
nego marazmu zaczyna się jednak 
budzić zwolna inny duch w naro- 
dzie. Nadchodzi wreszcie czas, że 
tęsknoty i posiewy zaczynają wyda- 
wać pierwsze nieśmiałe owoce. Za- 
pada w mrok niewesołej przeszłości 
bierność i szarzyzna, bezduch i po- 
prawna mierność. Przychodzą lata 
dziewięćdziesiąte, a z niemi ogrom- 
ne zmiany. Budzi się „Młoda Pol- 
ska", a z nią renesans sztuki pol- 

skiej. Po preludjach i introdukcjach, 

na horyzoncie odradzającej się sztu- 
ki polskiej pojawiają się dzieła 
skończonej piękności. Sztuka za- 
kwitła bujnie i wspaniale. Odrodzi- 
ły się w zdroju nowej sztuki talen- 
ty starsze, zabłysły  wspaniałemi 
dziełami w duchu nastrojowo - sym- 
bolicznym, przypominając naj- 
piękniejsze lata romantyzmu pol- 
skiego. Triumfy święci i malarstwo 
polskie. Zjawia się genjalny artysta. 
którego obrazy, owiane czarem po- 
ezji, zadumy i wizjonerstwa  prze- 
noszą nas w świat cierpiętnictwa 
Ankellego. Artystą tym, który przez 
genjalnie odczutą Golgotę syberyj- 
skich cierpień i niedoli wygnańca 
polskiego, przyszedł ku nam, był 
zatopiony w wizjach — Jacek Ma- 
lczewski. 

Już w „czasie studjów swych w 
paryskiej Ecole des beaux - arts pra- 
cuje Malczewski nad realizacją 
swych pierwszych pomysłów do 
późniejszego cyklu obrazów sybe- 
ryjskich. Owocem tej pracy są dwa 
obrazy „Niedziela w kopalni" i 
„Śmierć Elenai"*. W pierwszym z 
nich odtwarza artysta przygnębiają- 
cą melancholję zesłańców połitycz- 
nych w chwili wypoczynku po wy- 
czerpującej pracy. Do drugiego ob- 
razu czerpie Malczewski natchnie- 
nie z „Anhellego* Słowackiego. 
Wpływ zresztą tego poematu widocz- 
ny na całym cyklu sybirskim. Na 
posłaniu z liści, w nędznej sybirskiej 

K U ROFSE"R WILEŃSKI 

Odroczenie rokowań w Sprawie Saary. 
BERLIN, 12. X. (Pat). Komunikat 

półurzędowy donosi, że niemiecko- 
francuskie rokowania w sprawie za- 
głębia Saary odłożone zostały na 
wniosek Francjiz dnia 16 na 28b.m. 
Rząd francuski umotywował przesu- 
nięcie rokowań nieukończeniem prac 
przygotowawczych. W związku z 
tem twierdzi półurzędowa „Deutsche 
Diplamatische Korespondenz“, że 

odrodzenie rokowań w sprawie za- 
głębia Saary wywołało zrozumiałe 
niezadowolenie w opinji niemieckiej, 
upatrującej w odroczeniu spowodo- 
wanem przez Francję dążność do 
odwleczenia uregulowania kwestji 
zagłębia Saary, którego celem jest 
zwrot zagłębia Saary w zakresie po- 
litycznym i gospodarezym. 

POZA 
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Pogrzeb Jacka Malczewskiego. 
KRAKÓW, 12-X. (Pat). Dziś o 

godz. 8 rano odbyło się wyprowa- 
dzenie zwłok Jacka Malczewskiego 
z domu żałoby przy ul. Anczyca na 
Salwatorze. imieniu artystów 
przemówił Wlastimil Hofmann, w 
słowach pełnych żalu żegnając zmar- 
łego. Po przemówieniu trumnę znie- 
siono ze wzgórza Salwatorskiego do 
karawanu, zaprzężonego w dwie 
pary koni. Orszak żałobny, poprze- 
dzany przez duchowieństwo, podą- 
żył ulicami Kościuszki i Zwierzy- 
niecką do kościoła O.O. Francisz- 
kanów, gdzie ke. biskup Rospond 
odprawił mszę żałobną, poczem 
trumnę wyniesiono z kościoła i u- 
mieszczono na rydwanie. Przy dźwię- 
kach marsza Szopena wyruszył wiel- 
ki pochód żałobny w stronę Skałki. 
Pochód otwierali uczniowie i ucze- 
nice gimnazjalni krakowskich szkół 
średnich, poczem niesiono wieńce. 
Ża wieńcami maszerowała kompa- 

nja Strzelca, przed trumną szły licz- 
ne zastępy duchowieństwa zakon- 
nego i świeckiego. Obok rydwanu 
pełnili straż honorową strzelcy. Za 
trumną szła rodzina zmarłego, jako 
przedstawiciel rządu minister W. R. 
i O.P., liczni przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych, woj- 
skowych, nauki i sztuki. W chwili, 
gdy pochód przechodził koło placu 
Bernardyńskiego, odezwał się dzwon 
Zygmunta. Przed kościołem św. Ka- 
tarzyny pożegnał sławnego mistrza 
imieniem rządu minister W.R.i O.P. 
Czerwiński — przemówieniem. 

Po przemówieniu p. ministra u- 
jęli trumnę na barki uczniowie Aka- 
demji Sztuk Pięknych i ponieśli ją 
do grobu zasłużonych na Skałce, 
gdzie zwłoki Mistrza złożono na 
wieczny spoczynek obok Siemiradz- 
kiego, Wyspiańskiego i innych za- 
służonych dla Ojczyzny wielkich o- 
bywateli i twórców. 

chacie leży martwa jasnowłosa Ele- 
nai. Obok niej, na prostem łożu sie- 
dzi Anhelli. Twarz Elenai nacecho- 
wana stygmatem martwoty, jak rów- 
nież nastrój i stan duszy Anhellego 
i pełna bolesnego wyrazu: jego po- 
stać — czynią ogromne wrażenie 
swoją podniosłością poetycką i dra- 
matycznym realizmem, mimo ubó- 
stwa barw obrazu. Dzieło całe, mi- 
mo swej prostoty, mimo przedsta- 
wienia jedynie dwu postaci — jest 
monumentalne. 

Do cyklu powyższego należą 
również „Dwa pokolenia", „Zesła- 
nie studentów" i „Śmierć na etapie". 
Obraz ostatni, mimo wielkiego stlo- 
czenia osób w małej izdebce, nie- 
zwykle plastyczny. Z dzieła prze- 
mawia do nas jakiś straszliwy tra- 
gizm, wywołany kontrastowem ze- 
stawieniem nastrojów postaci przez 
artystę. W izbie leży umierający 
chłopiec, z twarzą agonją przed- 
śmiertną wykrzywioną, a dokoła nie- 
go starsi towarzysze niedoli zupeł- 
nie obojętni. bo dawno już z grozą 
śmierci oswojeni. Realizm wprost 
krańcowy! Niezapomniane wrażenie 
robi „Wigilja na Syberji*. Skupieni 
przy ubogim stole wigilijnym zesłań- 
cy otrzymali opłatek z ojczyzny i 
zastygli w rozpamiętywaniu chwil w 
ojczyżnie przeżytych. Wrażenie po- 
tęguje mistrzowskie oświetlenie przez 
artystę wnętrza chaty i zapełniają- 
cych ją postaci. 

opełnieniem sybirskiego cyklu 
są obrazy: „Świerć wygnanki“ i 
„Eloe*. Uwieńczeniem tego cyklu 
i jego logicznem następstwem ide- 
owem jest potężna wizja poety-ma- 
larza, objawiona mu po przebyciu 
straszliwych etapów cierpień pol- 
skiego wygnańca, wizja zbliżające- 
go się wyzwolenia. izję tę ucie- 
leśnił artysta w „Melancholji“. OL 
brzymi korowód skłębionych posta- 
ci, prących nieubłaganie naprzód, 
zbrojnych i wciąż głodnych walki, 
pełnych wiary w niezniszczalność 
ducha narodowego i w zwycięstwo 

słusznej i świętej sprawy! Idą do 
walki dzieci, idą młodzieńcy i mę- 
żowie, wszyscy ożywieni jedną 
myślą i jednem pragnieniem; dopie- 
ro zgrzybiałych starców ogarnia re- 
zygnacja i oczekiwanie jedynie 
śmierci—wybawicielki. Z obrazu u- 
derza taka siła, taka potęga wiary 
w wyzwolenie, taką moc ducha i 
prometejskie bohaterstwo cierpienia, 
że dzięki niemu stanął Malczewski 
w. rzędzie naszych największych 
wieszczów narodowych. 

Podobnie inne dzieła Malczew- 
skiego, o treści religijno -patrjotycz- 
nej, przepojone ideą mesjanistycz- 
ną, wiarą w dziejowe posłannictwo 
Polski— to tylko malarskie wcielenie 
wieszczego ducha artysty, dla któ- 
rego nie było motywówi zagadnień 
innych, jak tylko głębokie zagad- 
nienia bytu i przeznaczenia własne- 
go, ukochanego nadewszystko na- 
rodu. Cała reszta — to jeno środki 
za pośrednictwem których dochodził 
do tego jednego, jedynego wielkie- 
go celu swej genjalnej twórczości. 
Jemu jednemu tylko z wieszczów 
narodowych danem było dożyć tej 
wielkiej chwili, której nie dożyła 
ani Wielka Trójca, ani nieśmiertel- 
ny Wyśpiański. On jeden ujrzał na 
własne oczy Rycerza, który w „An- 
hellim* był wizją jedynie; on jeden 
mógł wreszcie zastąpić na swem 
genjalnem płótnie stojącą smętnie 
za oknem „Melancholję" na wspa- 
niałą i upojoną zwycięstwem „Nike". 

Juljan Szwed. 
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Pierwszy Zjazd 

absolwentów U. S. B. 
W związku z uroczystościami ju- 

bileuszowemi Wszechnicy Batorowej 
odbył się w Wilnie w dniu 9 b. m. 
Zjazd pierwszych wychowanków odro 
dzonej Uczelni. Udział w nim zgłosiło 
około 300 byłych uczniów U. S. B. 
Obrady Zjazdu toczyły się w auli ko- 
lumnowej. 

Na prezesów honorowych Zjazdu 
zostali obrani przez aklamację J. M. 
Rektor ks. Czesław Falkowski oraz 
wszyscy byli Rektorzy U. 5. B. z jego 
pierwszym Rektorem Prof. U. J. Dr. 
M. Siedleckim na czele. 
Zjazd zagaił w imieniu Komitetu 
organizacyjnego kol. Tadeusz Kiers- 
nowski witając przybyłych gości w 
osobach JM. rektora ks. Czesława Fal- 
kowskiego i pp. profesorów, wśród 
których znajdował się p. minister Sta- 
niewicz, czcząc zasługi Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego, jako Wskrzesiciela 
Wszechnicy Batorowej i Jej szczod- 
rego Dobroczyńcy, oraz składając 
hołd pamięci poległych na polu chwa- 
ły i zmarłych profesorów i uczniów 
U. S. B. : 

Po ukonstytuowaniu się prezy- 
djum Zjazdu z kol. Tadeuszem Kier- 
snowskim na czele i uchwaleniu przez 
Zjazd tekstu depesz hołdowniczych 
do Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej i Marszałka J. Piłsudskiego o- 
raz adersu do Wszechnicy Batorowej 
przemówił do zebranych w serdecz- 
nych i podniosłych słowach J. M. ks. 
rektor podkreślające, że choć w szere- 
gach absolwentów są już dziś ludzie 
mający prawo do tytułu „szanownych 
i dostojnych* dla niego będą oni za- 
wsze przedewszystkiem  „kochani“. 
Po JM. ks. rektorze zabrał głos prof. 
dr. Władyczko jako jeden z czynniej- 
szych organizatorów Uniwersytetu, 
witając zebranych jako dawnych 
swych uczniów i obecnych młodszych 
kolegów. Następnie kol. Bohdan Po- 
doski wygłosił referat p. t. „O nas, o 
naszej roli w społeczeństwie i na- 
szym stosunku do U. S. B.“ proponu- 
jąc na zakończenie w imieniu Komi- 
tetu organizacyjnego powzięcie uch- 
wały treści następującej: „Pierwszy 
Zjazd absolwentów U. S$. B. chcąc dać 
wyraz  serdecznemu  przywiązaniu 
pierwszych wychowanków  wskrze- 
szonej wolą Naczelnika odrodzonego 
Państwa Polskiego Wszechnicy Bato- 
rowej do swej ukochanej Almae Ma- 
tris, która, powołana do życia przez 
Wielkiego Króla Polski, od 350 lat 
jest ogniskiem kultury zachodniej na 
ziemiach byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, rozumiejąc doniosłą hi- 
storyczną rolę, jaką ona odgrywa w 
dziejach kultury kraju, chcąc choć 
w małym stopniu przyczynić się do 
rozwoju, a jednocześnie przyjść z ko- 
leżeńską pomocą tym z pośród nas, 
którzy pracy naukowej poświęcić się 
zapragną postanawia: ufundować na- 
grody dla poszczególnych Wydziałów 
U. S. B. za najlepszą pracę określo- 
ną w załączonym statucie, dokonaną 
przez absolwenta U. S. B. wypłacane 
ze składek, ściąganych od absolwen- 
tów U. S. B. w wysokości conajmniej 
10-ciu zł. tocznie. Do opłacenia po- 
wyższej składki obowiązany jest mo- 
ralnie każdy absolwent U. S. B. po- 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przepłaca* 

Polska Składnica Galanteryjna 
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPET i RĘKAWICZEK 

FRANCISZEK FRLICZKA 
Telefon 6-46. — Wilno — ul. Św. Jańska Мг 6. 
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Płeć bezradna. 
Znacie zapewne powieść Elizy Orzeszko- 

wej p. t. „Marta“. Są to dramatyczne dzieje 
kobiety ze sfery inteligencji, która otrzymała 
przeciętne wykształcenie pensyjne panny z 
dobrego domu, ale która niema właściwie 
żadnego przygotowania do praktycznego ży- 
cia i nic naprawdę nie umie. Toteż gdy zosta- 
je sama, opuszczona, przeżywa gehennę nę- 
dzy, cierpi i płacze bezładnie, wydana na łup 
nieszczęścia. 

Niedawno czytaliśmy opis przeżyć jednej 
z takich Mart. 

Pani B., córka zamożnego lekarza wete- 
rynarji, wyszła zamąż za inżyniera, mając 
lat 19. 

W zeszłym roku mąż umarł. Pani B. zos- 
taje sama z trojgiem drobnych dzieci... 

Wyrzucają ją z mieszkania. Znalazła się 
na ulicy. Władze umieszczają dzieci w przy- 
tułku. Matka pozostaje dalej bez dachu nad 
głową. Dzień cały tuła się głodna po mieście, 
a w nocy sypia na dworcu kolejowym. Nie- 
ma literalnie nic. Co zostało po mężu roz- 
grabili wierzyciele, resztę sprzedano aby kil- 
ka miesięcy przeżyć. 

Ale pani B. jest o tyle szczęśliwsza od 
Marty że posiada dwa dyplomy: kurs tecniki 
dentystycznej i skończone konserwatorjum. 
I pomimo to ginie w bezradnej rozpaczy. 

Panowie mężowie i Panie małżonki! Czy 
mamy jeszcze bardziej i wymowniej argu- 
mentować jak bezwzględną koniecznością 
jest jedyny sposób zabezpieczenia przysz- 
łości, a mianowicie — Ubezpieczenie Życio- 
we w P. K. O. 

Za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych 
miesięcznie zyskujecie pewność, że Waszym 
najdroższym w razie nieszczęścia nic nie gro- 
zi, bo premja asekuracyjna jest ratunkiem 
najpewniejszym. 

Napiszcie jeszcze dzisiaj do Centrali 
P. K. O. w Warszawie po informacje i wa- 
runki. M. Cz. 

Giotūa warszawska 2 dn. 12,X. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

  

Но!апа)а „.. .. . 358 74—359,64 — 357 84 
Lonas is as 43,39 —43,50—13,28 
Paryż. : . . 35,011/,—35,10-- 34,43 
Pragascż>+> ‚ 26,39—26,45 26,53 
Szwajcarja 172,37—1,2 80—171,94 
Wiedeń . .. .. ., 125,36—125,67 — 125,05 
Miłochyma=c L ps 46,49—46,81-— 46,57 
Berlin w.obr. nieof. « + « . - « . « 212,71 

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty- 
cyjna 115,50—116,00. 5% konwersyjna 50,00. 
5% kolejowa 47,25. 6% dolarowa 80,2%. 
10% kolejowa 102,50. 80/, L. Z. B. G. K. i B. 
R.. obl. B. G. K. 94,00. * Te same 7%, 83,25. 
8% obligacje P. B K. IIl em. 94,00. 41,0, 
L. Z ziem. 47,35. 5% warszaw. 20,75 8% 
warszawskie 67,50—67,00, 8% Częstochowy 
55,00. 8% ziemskie dolarowe 9,00. 

Akcjo: Bank Polski 166,00—166,25 Za- 
chodni 70,00 Siła i Światło 117,00. Lilpop 
> Norblin 10v,00. Starachowice 21,50— 

  

Popierajeie przemysł krajowty 

siadający dyplom z ukończenia Uni- 
wersytetu“. ; 

Po przyjęciu powyžszej uchwaly 
przez aklamację Zjazd zatwierdził 
statut funduszu nagród za prace ab- 
solwentów U. S. B. w brzmieniu pro- 
ponowanem przez Komitet organiza- 
cyjny z poprawką kol. Kamińskiego 
oraz wybrał Komisję Rewizyjną i Ko- 
mitet Wykonawczy Zjazdu absolwen- 
tów U. S$. B. polecając temu ostatnie- 
mu wykonanie powziętych uchwał. 

FP 

| artysta-fotograf. 

|, Jagiellońska 8, tel.968. Przyjmuje 9—6.        
Im bizdyganem kropnąłbmć w grudź. 

Ukazała się książka nowego „wi- 
leńskiego" poety. Nazwisko autora: 
Władysław Burczyk. Tytuł: Liryki. 
Nakładem autora. Wilno 1929. Książ- 
ka, jak tytuł wskazuje, intymna, 
„wnętrzna”, osobista, serdeczna. Tak 
liryczna, że autor powinien był u- 
żyć jakiegoś melodyjnego pseudo- 
nimu: np. Lesław Fujarko, lub Le- 
szek Harfoń. 

Treść jej jest następująca. 
Poeta opowiada naprzód o swym 

„prapoczątku“: 
»+.W krainieniegdyśtroglodytów, 

Pamiętam, jakem twardą mą | 
prawicą 

W pieczarę (ciebie) wlókł... 
Po długiej walce zerwałm życie 

twych obrońców 
Im wlókł cię pracz...* (str. 6). 

Zerwawszy życie obrońców nie- 
znanej bliżej troglodytki, poeta po- 
znał rozkosze. miłości. 

Przy tej sposobności okazuje się, 
że troglodyci mieli już zróżniczko- 
wane społeczeństwo: 

„Wyrobnik tatuś twój? 
Ma szorstką dłoń i ociężałe ruchy? 
Cóż stąd? To błaha rzecz, 
Bo ojcem złotej jest królewny". 

(str. 9). 

Stosunki skomplikowane: wyrob- 
nicy rodzą złote królewny, których 

„Sokolich para oczu 
Ciskają wkoło skry, 
A jedwab duszę ściele 
I anioł mieszka na jej dnie“. (str. 9). 
Mówi się—trudno. Miękko wysła- 

na dusza, ale zajęta. Jak się okazu- 
je z następnego wiersza, troglodyt- 
ka - królewna jest pochodzenia izra- 
elskiego. (str. 10). 

„.„Nie córa ty Litwinów, 

Ni mglistej wody na północy — 
Tyś dziecię słońca gwałtownego... 
„„Masz w kość słoniową białą 

twarz... 

„Jak jakaby królewna, a kruczy 
włos 

Kaskadą w puklach zlewa się 
na ramię. 

Ty drżysz. Twa pierś..." (str. 10) 
'Tss.. Bądźmy dyskretni. 
Owóż, ta kochanka tajemnicza 

(Natalja?), z twarzą w kość słoniową, 
zdradziła, jak się zdaje, poetę z in- 
nym troglodytą. Dowiadujemy się 
przytem, że jest hrabianką. Sprawa 
coraz bardziej zawikłana. Przypom- 
nijmy: troglodytka — córka wyrob- 
nika—królewna — żydówka—w kość 
twarz — „herabianka”. 

Poeta zwraca się przeto w gnie- 
wie do „kolegi.“ 

„Lecz w oczach stoi mi lagodna 
twarz Natalji. 

Co z nią począłeś? Czyś zszargał 
imię jej, 

Hrabianki zdeptał cześć 
*. niepokalaną? 

„Lecz, podły, zapomniałeś, 
Że siła jeszcze trwa... 
Ty z głębokości duszy twej 

dobędziesz chrypły głas: 
Ach, żebrzę przebaczenia”... 

(str. 30). 
Tu sprawa staje się całkiem ciem- 

na. Co to za głos? W jaki sposób z 
piersi dobywa się głazy chrypłe? Czy 
głazy  wogólechrypną? A jeżeli 
chrypną, to dlaczego? Dlaczego prze- 
bywają w duszy? — Nie znajdując 
na to odpowiedzi, idziemy dalej. 
" Jesteśmy świadkami jakiejś zbro- 

ni: 
„Stal zabójcy tknęła go w 

grudž“. (str. 14). 

W pierwszej chwili osłupienie. 
Jaka to część ciała? Może autor 
przez delikatność, nie mając dość 
odwagi używa jakiejś tajemniczej 
metafory. Zajrzyjmy do słownika 
Briicknera: „grud —w biblji: grędź"— 
mostek cielęcy. Czyżby ów troglo- 
dyta był z gatunku cieląt? Ale przez 
to sytuacja staje się jeszcze bardziej 
zawikłana: troglodyta — królewna — 
hrabianka Natalja—żydówka w kość 
słoniową —cielę—miłość — ? Czyżby 
Kompleks? Kurkiewy? Freud? Boy? 

Mimo to, idźmy dalej. 

W dalszym ciągu jesteśmy świad- 
kami krwawych walk, 

W walkach tych pewien 
„.„Gordy starc, włóczony długo 

tam i sam, 

Dokonał żywot zdala od 
Ojczyzny”... (str. 21). 

W walkach tych 
„Zagrobny orzeł nasz 

Rwał w strzępy tłumny pułk*, 
(str. 22). 

W walkach tych ktoś porwał się 
na Boga: 

„.. i Boga klepiesz po ramieniu? 

Bluźnisz! Jakże śmiesz Ty Stwórcy 
się podsuwać 

I wolą-Matką być Bożego Syna — 
Się dufnie pchać w kaloszach w 

Boską Duszę?" (Str. 49) 

W griaznych kałoszach! Uj, kakoje 
nachalstwo! 

Wreszcie—koniec: 

„I krėl ostatni dobrowolnie 
U stóp motlochu buzdygan *) 

položy“. (str. 19) 

Następuje uspokojenie: poeta 
„Anielskich skrzydeł słyszy 

szelestanie, 

%*) Akcent na pierwszej zgłoscel 

Niebiański śpiew usłyszy 
cheruwimów... (str. 25) 

I szczęście byłob me bez miary, 
Gdyby *) nie duszy zasmucenie... 

„.Popadło czoło w zamyślenie 
A wtedy mnie wydaje się 
We stronę morza południową 
Na wyspę płynąć on z koralu". 

(Str. 37). 
Wypoczęty, w innych nastrojach, 

udaje się poeta w daleką podróż. 
„W odległy czas, ja — chłodny 

# lok, 
Od płyty śniegu oberwawszyś, 
Z łoskotem runąłm w głąb — 
Im lód lodowy pruł ja nurt, 
Kierując w oddal cichą bieg”. 

(Str. 26). 

Długi czas 
„Po życia morzu rozhukanem 

płynąłm sam, 
I gdy mi fal za falą głowę 

zalewała, 
..Napróżno bałwan miota się 

5 o bazalt... 
„.Rozbitek młodociany rad 

powrócił w dom*... (Str. 31). 

Przybył do kraju. zaiste dziw- 
nego, 

„gdzie brat swą siostrę 
odsprzedaje 

Kolegi chuciom ną pożarcie; 
Gdzie matka radzi z aptekarzem, 
Ze siwym pruchłym lowelasem, 
By córkę, — świeży kwiat mu dać 
Na ślub, w dozgonne posiadanie 
Za cenę pewni swej starości... 
Gdzie rodzic dzieci swych nie bije, 
Złodziejstwa lecz ich skrzętnie 

retuszuje, 
By czynić je podobne ludziom, 
I gdzie podwładny, obrażony 

szefem, 
Odrazu w twarz go nie uderza, 

* 
*) Akcent na drugiej zgłoscel 

Lecz czeka dlugo i cierpliwie... 
Z. ukrytym wrękaw puginalem...“ 

Bagatela! jakby powiedzial Boy. 
W drodze spotkal šię poeta Z 

dawnym przyjacielem. 
Przyjaciel ów 

„Był szczer iserce jadowite bez 
| wahania 

Okazał wręcz. A, podły piesl 
Dopóki nędza piersi gniotła mu 

kolanem, 
Dopóty był on mił i śliczny jak 

ałmaz. 
Lecz marny grosz rozsadza mu 

dziś bok...“ 

Było to zapewne tak bolesne, że 
musiał nastąpić „Krisis“ (str. 65). 
Poeta zapragnął śmierci: 

„Ty, Boże, daj mi zginąć 
z mieczem... 

| pamięć uczcij wstępnym bojem, 
A pierś mą—raną z przodu”. 

(str. 69). 
(Broń Boże, nie z tyłu!). 
Przed śmiercią musiała nastąpić 

krwawa pokuta. 
Troglodyta bowiem zdaje sobie 

sprawę z tego, że popełnił wiele 
hańbiących czynów. Kaja się. 

„Haniebnych czynów twych 
koroną 

Jest wexel (przez x), coś Ludowi 
ty podpisał, 

Nie czując siły wypłacenia. 
Lub może w mrożną jego twarz 
Patrzący czekasz miłosierdzia?” 

Niestety, na pokutę zapóźno. 
"Trzeba umrzeć. 

Dłonie stygną... 
(na str. 60). 

Dobry Bóg nie okazał tym razem 
miłosierdzia i ciężkim buzdyganem*) 
kropnął poetę w grudź, tak jak 
pragnął — zprzodu. 

„Cisża... 
Tylko... 

oczy gasną... 

„„W zadumaniu niebo ziemi się 
przygląda"... 

(str. 72 i-ostatnia). 
Jerzy Wyszomirski. 

P. S. A wobec tego, że de mor- 
tuis mił nisi bene, przypomnę tu za- 
sługi omawianego poety. Za zasłu- 
gę uważam jeden wiersz w całym 
zbiorku, prawdziwą perełkę, która— 
doprawdy. nie rozumiem, jak mogła 
wyjść z pod tego samego pióra. 
Wiersz ten muszę przytoczyć w ca- 
łości. 

„Władysława Kostakówna. 
Miss Polonia, 

Ominąłć tytuł najpiękniejszej 
Z najpiększych dziewcząt Europy. 

Czy praw był sąd — czy nie — 
Najmniejsze o to jest pytanie, 
Bo tam sądzono tylko ciało. 
Lecz Naród wspomni Cię z wdzię- 

cznością, 
Żeś Ty w stolicy pokuszenia 
Rączyną drobną pieniądz odep- 

chnęła, 
Co przylgnąć pałał do Twej duszy, 
By zdarć Cię—sztandar z masztu 

czci". 

P. Władysław Burczyk wzniósł 
w ten sposób p. Władysławie Ko- 
stakównie pomnik trwalszy od jej 
„Pamietnikėw“ — i tego mu nie 
zapomni wdzięczny Naród. 

P. $. Tak zwana „szata graficz- 
na" książki bez zarzutu. Nic dziw- 
nego: tłoczono ją w drukarni „Lux“, 
a wiadomo, że lux in tenebris lucet, 

J. W. 
(Przyp. red.) Dowiadujemy się, że 

autor tego Dzieła(!) jest absolwentem 
U. S. B. i nauczycielem łaciny w 
jednem z naszych gimnazjów! Bie- 
dni uczniowie! 

*) Akcent na pierwszej!
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KRONIKA 
Dziš: Edwarda K. W. 

Jutro: Kaliksta P. M. 
  

Wschód słońca—g. 5 m. 56 

Zachód „ —g. 16 m. 50 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. $. B. z dnia 11,X —1929 roku. 

Ciśnienie 
średnie w mi- , 755 ч 
Limetrach | 
Temperatura о 
srednia | ER 
Opady w mi- 
Limetrach | ; 

Wiatr j południowy. 

Uwagi: pochmurno, przelotny opad. 

Minimam: 4- 7 
Maximum: + 9 

Tendencja barometr.: wzrost cišnienia. 

MIEJSKA 

— Budowa pomnika Montwiłła. Sprawa 

budowy pomnika zasłużonego filantropa wi- 

leńskiego Józefa Montwiłła posunęła się 0s- 

tatnio naprzód. Projekt budowy został już 

opracowany w 3 egzemplarzach przez inż. 

Siostrzeńcewicza. Biust Montwiłła wykonuje 

obecnie prof. Bałzukiewicz. 

Ogólny kosztorys robót obliczany jest na 

zgórą 30.000 zł. 
Pomnik, jak wiadomo, ma stanąć przy 

zbiegu ulic Trockiej i Zawalnej. 

— Antyhumanitarny pomysł magistratu. 

Na najbliższem posiedzeniu Magistratu m. 

Wilna ma być poruszona kwestja wyeksmi- 

towania uciekinierów z czasów wielkiej woj- 

ny, mieszczących się w domu miejskim przy 

zaułku Franciszkańskim. Lokal ten ma być 

przerobiony na garaż dla samochodów wy- 

działu porządkowego magistratu. Naprawdę 

trudno o dziwaczniejszy mniej humanitarny 

pomysł pozbawienia ludzi dachu nad głową 

i to w okresie zbliżającej się zimy dla zaspo- 

kojenia błahej i mogącej być w inny spo- 

sób rozwiązanej sprawy. 
—.Nowa ustawa o prowadzeniu przedsię- 

biorstw autobusowyeh. Odnośne władze opra- 

<owały już projekt ustawy, wprowadzającej 

obowiązek uzyskiwania koncesyj dla prowa- 

dzenia przedsiębiorstw autobusowych. Kon- 

cesje będą udzielane przez Urząd Wojewódz- 

ki na okres nie dłuższy niż 10 lat. Koncesja 

może być udzielona na okres, 20 lat wraz z 

prawem wyłączności inaczej mówiąc może 

być udzielany monopol eksploatacji poszcze- 

gólnych linji o ile koncesjonarjusz przyjmie 

na siebie óbowiązek pokrywania, albo sfi- 

nansowania kosztów budowy względnie u- 

trzymania odnogi, po której komunikacja ma 

się odbywać. Ustępowanie koncesyj osobom 

trzecim bez zgody władz będzie wzbronione. 

Taryfę i rozkład jazdy zatwierdzać bę- 

dzie Urząd Wojewódzki. 
Osoby prowadzące obecnie przedsiębior- 

stwa autobusowe będą mogły nadal prowa- 

dzić swoje przedsiębiorstwa bez koncesji tyl- 

ko na przeciąg dwóch lat po wprowadzeniu 

nowej ustawy. 
— Zebranie Towarzystwa Badania Histo- 

rji Wyzwolenia Wilna i Kresów Wschodnich. 
W dniu wczorajszym, w sobotę, w wiel- 

kiej sali konferencyjnej Urzędu Wojewódz- 
kiego odbyło się, z udziałem przedstawicieli 
władz, wojskowości i miejscowego społeczeń- 
stwa, zebranie w sprawie powołania do. ży- 
<ia, Towarzystwa Badania Historji Wyzwo- 
lenia Wiłna i Kresów Wschodnich. 

Zebranie zagaił wojewoda Raczkiewicz, że 
w sprawie powyższej został wyłoniony, jesz- 

<ze w maju r. b., z inicjatywy Wojskowego 
Biura Historycznego, komitet organizacyjny. 
Dalszym ciągiem tej akcji jest obecne zebra- 

mie. ‚ 
Referat o stanie badań nad wyzwoleniem 

Wileńszczyzny i całego kraju północno- 
wschodniego przedstawił: kpt. Waligóra, de- 
legat Wojskowego Biura Historycznego, wyli- 

<zając cały szereg publikacyj, rozkazów, 
wspomnień osób, mających styczność z wal- 
kami wyzwoleńczemi i akcją samoobrony, 
relacyj urzędowych i nieurzędowych i t, p. 
mogących służyć za materjał do wspomnia- 

nych badań, oraz stwierdzając istnienie zna- 
cznych luk, zwłaszcza co do pierwszego 0- 

kresu przed rokiem 1918. Drugi delegat Biura 
Historycznego por. Kławałkowski zobrazo- 
wał kwestje organizacyjne projektowanego 
Towarzystwa. Zarząd będzie miał za zadanie 
stworzenie warsztatu pracy na terenie Wil- 
na i znalezienie podstaw materjalnych do 
tej pracy. Natomiast organem właściwej pra- 
<cy naukowej, pozostającym w stałym kon- 
takcie z przedstawicielami Biura Historycz- 
nego, będzie komisja naukowa, złożona z 0- 
sób fachowo kompetentnych. 

W końcu wybrano zarząd w następują- 

cym składzie: prezes — woj. Wł. Raczkie- 
wicz, wiceprezesi — gen. Dąb-Biernacki, wi- 
cewojewoda St. Kirtiklis, min. Aleksander 
Meysztowicz, członkowie — pos. Jan Piłsuds- 
ki, gen. Krok-Paszkowski, ks. rektor Czes- 

ław Falkowski, mec. Mieczysław Engiel, sen. 
Witold Abramowicz, mec. Stanisław Iwanoów- 

Ski, dyr. Gizbert-Studnicki, prez. Józef Fole- 
jewski, sękrelarz — Jan Mieszkowski. 

WOJSKOWA 

— Odroczenie służby wojskiwej dla jedy- 
nych żywicieli. W związku ze zbliżającym 
się terminem Wcielenia poborowych rocznika 
1908 — władze wojskowe przypominają, iż 
osoby, które złożyły podania o odroczenie 
z tytułu jedynego żywiciela i które dotąd nie 
otrzymały jeszcze w tej sprawie odpowiedzi 
muszą się bezwzględnie stawić do swych puł- 
ków w terminach wskazanych w nadesłanych 
im kartach powołania. W razie pozytywnego 
załatwienia prośby o odroczenie, poborowi 
ci będą później uzyskiwali zwolnienie z 
pułków. 

UNIWERSYTECKA 

„c= Wystawa Jubileuszowa Uniwersytetu 
Wiłeńskiego. Jedna z integralnych części 
obchodu jubileuszowego naszej Wszechnicy 
jest Wystawa, urządzona w sałach Uniwersy- 
FAR Bibljoteki Publicznej, dostępna co- 

iennie (również i w niedzielę) w zinac| SB R ę) w godzinach 

Wspaniale do stanu ž przed stu lat przy- 
wrócona dawna aula na parterże Bibljoteki 
w. ramach odnowionych malowideł Smugle- 
wicza mieści pamiątki, portrety, rękopisy i 
dzieła drukowane, obrazujące świetność da- 
wnego Uniwersytetu. 

„ Sala nawprost wejścia, poświęcona pamię- 
ci Lelewela, zawiera jego portrety, rękopisy, 
rysunki, własnoręczne atlasy, szarfy złożone 
na jego trumnie w czasie przewiezienia pro- 
chów z Paryża do Wilna — wszystko to na 
tle księgozbioru Lelewela, przeznaczonego 
przezeń przed śmiercią przyszłej wskrzeszo- 
nej Wszechnicy Wileńskiej. ‚ 

Wreszcie wielka sala pierwszego piętra 
przedstawia w pamiątkach portretach rekto- 
rów, dziełach profesorów, modelach statys- 
tycznych, adresach, darach i t. p. dzieje pier- 
wszego dziesięciolecia wskrzeszonego Uni- 
wersytetu Stefana Batorego. 

Zwraca tu przedewszystkiem uwagę por- 
tret odnowiciela Uniwersytetu Marszałka Pił- 

sudskiego pędzla prof. Ślędzińskiego oraz nie- 
zmiernie cenne dary złożone Uniwersytetowi 
przed paru dniami podczas uroczystości ju- 
bilenszowej: m. in. berła rektorskie, łańcu- 

      

  

chy, pierścień i inne dzieła sztuki — z set- 

kami adresów i dedykacyj. 1 и 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na je- 

dyną sposobność obejrzenia tych cennych 

darów oraz licznych pamiątek historycznych 

z rektorską togą Skargi na czele, 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Odezyt w Biał. Związku Akad. W dniu 

dzisiejszym t. j. 13 października r. b. w sali 

Gimnazjum Białoruskiego (Ostrobramska 9) 

staraniem Białoruskiego Związku Akademic- 

kiego odbędzie się odczyt kol. A. Bartula na 

temat: „Uwagi o sztuce”. Po odczycie dy- 

skusje. Początek o godz. 5-ej. 

— Ujednostajnienie trybu prae personal- 

nych w WiL Dyr. P. i T. W związku z uje- 

dnostajnieniem trybu prac w dziale perso- 

nalnym przybyli onegdaj do Wilna naczel- 

nik wydziału personalnego Ministerstwa B 

i Tel. radca Slojewski oraz major Romer, 

szef biura wojskowego tegoż ministerstwa. 

zKoLi! 
— Byrekcja Okręgowa Kolei Państwow. 

w Wilnie zawiadamia w celach informacyj- 

nych, iż z dn. 15 października r. b. poc. pośp. 

Nr. 2 komunikacji bezpośredniej Niegore- 

łoje-Władywostok będzie odchodził z Nie- 

gorełoje według ustalonego rozkładu jazdy 

we wtorki i soboty i przychodził do Włady- 

wostoku o godz. 20 m. 20 w piątki i wtorki 

Poc. Nr. 1 komunikacji bezpośredniej Wła- 

dywostok-Stołpce będzie odchodził z Włady: 

wostoku o g. 14 m. 50 we wtorki i piątki 

i przychodził do Stołpców według ustalonego 

rozkładu jazdy w piątki i poniedziałki. | 

Ponadto poc. Nr. 1 i 2 będą kursować w 

komunikacji bezpośredniej Niegorełoje-Czyta- 

Stołpce z odjazdem z Niegorełoje tylko we 

czwartki i przyjazdem do Czyty w czwartki 

o g. 12 m. 10 oraz odjazdem z Czyty o g. 

20 m. 35 tylko w soboty i przyjazdem do 

Stołpców w soboty. R : 

W pozostale dnie poc. Nr. 1 i 2 kursują 

w ustalonym rozkładzie jazdy tylko na prze- 

strzeni Niegorełoje-Moskwa, Moskwa-Stołpce. 

Kursowanie parostatków Władywostok- 

Curuga-Władywostok, pozostaje bez zmian. 

* OPIEKA SPOŁECZNA 

— Dalszy ciąg lustracji ministerjalnej za- 

kładów sierocińskich. W dalszym ciągu lus- 

tracji minister Prystor w towarzystwie woj. 

Raczkiewicza i dyrektora departamentu Szu- 

bartowicza zlustrował Kasę Chorych przy ul. 

Dominikańskiej i na Pohulance, schronisko 

dla dzieci niewidomych przy ul. Antokols- 

kiej 54 a, dom Opieki Matki Bożej 5. S. Mag- 

dalenek (Senatorska 29), gdzie znajduje się 

68 dziewcząt, schronisko dla dzieci prawos- 

ławnych (Ostrobramska 10), bursę białoru- 

ską (Ostrobramska 9), schronisko im. Ger- 

trudy przy ul. Połockiej, Wileńskie T-wo Do- 

broczynne przy ul. Wileńskiej róg Dobro- 

czynnej, schronisko im. Zubowicza, gniazdo 

św. Teresy przy ul. Jakóba Jasińskiego, Dom 

Serca Jezusowego, schronisko przy ul. Do- 

brej Rady i Żłobek Zw. Pracy Obywatelskiej 

Kobiet, przy ul. Kalwaryjskiej 67. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Odsłonięcie pomnikana mogile zmar- 

łych b. więźniów politycznych. Dziś 13 b. m. 

w celu uczczenia pamięci zamordowanych 

i zmarłych bojowników w walce z caratem 

Stowarzyszenie b. Więźniów Politycznych 

oddział w Wilnie urządza uroczysty obchód. 

Zbiórka o godz. 10-ej rano w Sali Miejs- 

kiej, skąd po krótkim przemówieniu o godz. 

12-ej pochód wyruszy» na cmentarz Rossa, 

gdzie nastąpi odsłonięcie pomnika na mo- 

giłach byłych więźniów politycznych oraz 

złożenie wieńców. Z Rossy pochód uda się 

na cmentarz żydowski. 

— Zarząd Wileńskiego T-wa Opieki nad 

Dzieckiem zawiadamia członków T-wa, że 

zwyczajne doroczne Walne Zgromadzenie 

odbędzie się dziś o godz. 13-ej w lokalu Żłob- 

ka Imienia Marji, przy ul. Fabrycznej 39 na 

Zwierzyńcu. 
— Jesienny cykł odczytów T-wa Eugeni- 

cznego. Oddział Polsk. T-wa Eugenicznego 

(wałki ze zwyrodnieniem rasy) w Wilnie ną 

wiosnę wygłosił szereg odczytów w Poradni 

T-wa (ul. Żeligowskiego 4), które się cieszyły 

ze znacznej frekwencji wśród publiczności. 

Wobec tego i pragnąc zaznajomić szerszy o- 

gół społeczeństwa z zasadami Eugeniki, któ- 

re nie wszystkim są doslatecznie znane, Od- 

dział Wileński P. T. E., zaczynając od 17 b. 

m. organizuje nowy jesienny cykl odczytów 

w tejże poradni co czwartek od 6—7 g. w. 

(wstęp bezpłatny). Zaprojektowano między 

innemi, następujące tematy: 1) Jak można 

udoskonalić rasę ludzką, 2) Na czem polega 

walka ze zwyrodnieniem rasy, 3) Choroby 

weneryczne jako klęska społeczna, 4) Alko- 

holizm — jedno z największych źródeł zwy- 

rodnienia, 5) Czem groźna jest dla ludzkości 

gruźlica, 6) Znaczenie badań zdolności i war- 

tości człowieka przy wyborze zawodu, 7) Za- 

gadnienie wychowania seksualnego wśród 

młodzieży, 8) Problemat związku małżeństwa 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Kto może dostać pracę. Do Państwo- 

wego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Wilnie 

(Subocz 20a) wpłynęły między innemi zapo- 

trzebowania na służbę domową i folwarczną 

oraz robotników sezonowych (37 osób). 

— Bezrobocie. Podług ostatnich danych 

statystycznych stan bezrobocia na terenie m. 

Wilna wykazuje minimalną zresztą tenden- 

cję zniżkową. Ogółem w P. U. P. P. zareje- 

strowano obecnie 1968 bezrobotnych, w tej 
liczbie mężczyzn 1315 i kobiet 653. 

SPRAWY BIAŁORUSKI: 

— „Biełaruskaja Kryniea* bedzie druko- 
wana cyrylicą. Organ partyjny Białoruskiej 

Chrześcijańskiej Demokracji „Biełaruskaja 
Krynica”, która dotychczas była drukowana 
wyłącznie łacinką, obecnie ma być drukowa- 

az łacinką, raz cyrylicą. Powody, które 

skłoniły przywódców B. Ch. D. do tego kroku, 
są znane, pisaliśmy o nich przed paru ty- 
godniami. Przyczynił się tu w pierwszym 
rzędzie „Elementarz“ białoruski St. Lubicz- 
Majewskiego, wydany w Krakowie przy za- 
chowaniu pisowni polskiej, a nie białorus- 
kiej. 

Następny numer „Biełaruskioj Krynicy 
ma ukazać się w nowej szacie zewnętrznej. 

— Wystawa w Celi Konrada. W związku 
z rewindykacją Celi Konrada i dawnego wię- 
zienia Filomatów w b. Klasztorze O. O. Ba- 
zyljanów (Ostrobramska 9) Związek Litera- 
tów urządził w „Celi* Wystawę Pamiątek 
Mickiewiczowskich i Filomackich. Wystawa 
otwarta przez cały miesiąc, od 10 b. m. do 
10 listopada, w pierwszym tygodniu, t. j. do 
niedzieli 13 b. m. — do 10 rano do 8 wiecz. 
bez przerwy; po niedzieli godziny otwarcia 
będą wyznaczone inaczej. Wstęp 50 gr., dla 
uczącej się młodzieży 20 gr. 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskie- 
go rozesłało do wszystkich szkół afisz Wysta- 
wy, oraz okólnik, polecający zbiorowe zwie- 
dzanie Wystawy młodzieży szkolnej i nau- 
czycielstwu. 

— QOdciążenie sądów. W najbliższym cza- 
sie ma się ukazać nowa ustawa, na mocy 
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której ma nastąpić odciążemie sądów przez 
przekazanie szeregu drobnych wykroczeń a 

specjalnie policyjnych dla kompetencji władz 

administracyjnych. Nowa ustawa pozwoli na 

odciążenie naszych sądów od spraw nieraz 

naprawdę błahych, któremi zawalone były 

szczególnie sądy grodzkie. 

— Z laby Przemysł.-Handlow. w Wilnie. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie ko- 

munikuje, że posiada zgłoszenie poważnej 

firmy berlińskiej, handlującej owocami, w 

sprawie importu owoców i jarzyn z Polski. 

Między innemi wymieniona firma spro- 

wadza borówki. Informacyj udzieli Izba Prze- 

mysłowo-Handlowa w. Wilnie (Trocka 3). 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś uka- 

że się po raz piąty ciesząca się wielkiem po- 

wodzeniem doskonała komedja Gogola „Re- 

wizor“. Głęboka ta satyra na przedwojenne 

stosunki w Rosji przypadła do gustu publicz- 

ności wileńskiej, która szczelnie wypełnia co- 

dziennie widownię, darząc wykonawców z A. 

Zelwerowiczem na czele rzęsistemi oklaskami 

W próbach „Maman do wzięcia” Grzy- 

mały Siedleckiego. Ч 

—- Теа!т Miejski „Lutnia*. Dziś wieczo- 

rem sensacyjna sztuka Bergera „Pow6dž“. 

W próbach subtelna, pełna iście francus- 

kiego dowcipu komedja Croisseta i de Flersa 

„Powrót', której główne role pod reżyserją 

Jerzego Waldena odegrają pp- Ceranka i 

Molska oraz pp. Wyrwicz-Wichrowski, Ziem- 

biński i Detkowski. 
— Popołudniówki niedzielne. Dziś o godz. 

3.30 po poł. w obu teatrach miejskich odbędą 

się przedstawienia popularne po cenach zni- 

żonych. W teatrze na Pohulance ukaże się 

po raz ostatni wesoły dramat J. A. Kisielew- 

skiego „W sieci”, w teatrze „Lutnia* grana 

będzie sensacyjna sztuka „Maski* Cromme- 

lynck'a. Bilety w kasie zamawiań od godz. 

11-ej rano. 
— Dzisiejsza rewja stołeczna w teatrze 

„Lutnia*. Dziś ulubieńcy publiczności war- 

szawskiej artyści teatrów Qui-pro-Quo i Mor- 

skie Oko: Karol Hanusz, Marja Korska, Mila 

Kamińska, Stefanja Betcherowa, Stanisław 

Belski i Aleksander Piotrowski wystąpią po 

raz drugi i ostatni z programem przebojów 

warszawskich. Początek Rewji o godz. 11-ej 
w nocy. r 

— występy Maliekiej i Węgierko. Niez- 

wykłe zainteresowanie wywołała zapowiedź 

występu czarującej pary artystów Marji Ma- 
lickiej i Aleksandra Węgierko. Występy te 

odbędą się w teatrze „Lutnia* w najbliższy 

czwartek i piątek. Odegraną zostanie kome- 

dja „Świt, dzień i noc*. 
— Wileńskie T-wo Filharmoniczne. Dnia 

13 b. m. (w niedzielę) urządza poranek Sym- 

foniczny w Teatrze Miejskim „Lutnia* pod 

dyr. Eugenjusza Dziewulskiego. W poranku 

bierze udział Wileńska Orkiestra Symfonioe- 

na. Początek o godz. 12 w poł. 

RADJO 
Fala 385. 

NIEDZIEŁA, dnia 13 października 1929 r. 

10.15: Nabożeństwo z Katedry wileńskiej 

poprzedzone i zakańczone biciem dzwonów z 

dzwonnicy katedralnej. 11.55: Sygnał czasu 

i pierwsza próbna transmisja hejnału z Wie- 

ży Katedralnej w Wilnie oraz komunikat 

meteorologiczny. 12.10: Koncert. 14.00: Od- 

czyty rolnicze. 17.15: Odczyt prof. Mościc- 

kiego. 17.40: Koncert. 19.00: Kukułka wi- 

leńska. 19.25:Pogadanka. 19.40: Program na 

poniedziałek sygnał czasu i rozmaitości. 

20.00: Słuchowisko pogodne. 20.30: Koncert. 

22.00: Pogadanki i komunikaty. 23.00 Mu- 
zyka taneczna z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 14 października 1929. 

11.55: Sygnał czasu. 12.05: Gramofon. 13.00: 

Komunikat meteorologiczny. 16.35: Program 

dzienny, chwilka litewska. 16.55: Audycja 

dla dzieci — Czego ludzie nie wymyślą — 

wujcio Henio. 17.20: „Antoni Rubinsztein, 

Hans von Biilow, Alicja Barbi*, IV odczyt 
z cyklu „Z moich wspomnień muzycznych“ 
wygł. Michał Józefowicz. 17.45: Pieśni żoł- 
nierskie w wykonaniu Ireny Rosińskiej (so- 
pran), Jerzy Kropiwnicki (akamp.) 18.10: Re- 
cytacje, w wyk. K. Vorbrodta. 18.25: Piosen- 
ki w wykonaniu Szymona Swolskiego, akomp. 
Zygm. Weiberg. 18.45: Audycja literacka: 

„Dwie* zradjofonizowana nowela Elizy O- 
rzeszkowej w wyk. Zespołu dram. Rozgł. Wil. 
19.15: „Profesorowie cudzoziemscy i krajo- 
wcy na uniwersytecie wileńskim" odczyt z 
cyklu „Jubileusz U. S. B. wygl. ks. prof. dr. 
Bronisław Żongołłowicz. 19.40: Program na 
wtorek, sygnał czasu i rozmaitości. 20.05: 
Tyfus brzuszny na wileńszczyźnie i jego 
zwalczanie* odczyt, wygł. dr. Aleksander de 
Rosset. 20.30 Koncert. 22.00: Pogad. i komun. 
23.00: „Spacer detektorowy po Europie". 

WTOREK, dnia 15 października 1929 roku. 

11.55: Sygnał czasu. 12.05: Poranek mu- 
zyki popularnej. 13.10: Komunikat meteo- 
rologiczny. 16.35: Program dzienny i chwił- 
ka litewska. 16.55: Komunikat organizacyj 
społecznych. 17.05: „O pani, dla pani* wygł. 
Zula Minkiewiczówna. 17.25: Wolna trybuna. 
17.45: Koncert. 18.45: „Wrażenia z Italji“ 
II odczyt, wygł. Walerja Horoszkiewiczów- 
na 19.10: Program na środę. 19.20: Opera 
„Legenda Bałtyku* poczem komunikaty. 
23.00: Godzina ciszy. 

Nowinki radjowe. 
NIEDZIELNE AUDYCJE MUZYCZNE. 

W niedzielę radjo wileńskie transmituje 
z Warszawy szereg ciekawych koncertów, a 
mianowicie: 12.10: poranek muzyki sym- 
fon. z Filharmonji warszawskiej. Koncert po- 
święcony utworom CZAJKOWSKIEGO. Na- 
stępnie (15.20) usłyszymy koncert popularny, 
po którym następuje muzyka gramofonowa 
(16.20). O godz. zaś 16.55 zostaną nadane 
płyty wyłącznie w wykonaniu HANKI OR- 
DONOWNY, LAWINSKIEGO i in. 

Godzina 17.40 przynosi nam koncert po- 
pularny w wykonaniu orkiestry Policyjnej. 

AKADEMJA NA ZAKOŃCZENIE TYGODNIA 
L. O. P. P. ZOSTAŁA ODWOŁANA. 

Zamiast akademji będzie transmitowany 
zwykły koncert wieczorny z Warszawy. 

KUKUŁKA WILEŃSKA 

Tygodnik mówiony humorystyczny będzie 
nadany w niedzielę o godzinie 19.25. 

PIOSENKI W WYK. SZ. SWOLSKIEGO. 

którego poprzednie występy cieszyły się u 
wileńskiech radjosłuchaczy wielkiem powo- 
dzeniem, usłyszymy w poniedziałek o godz. 
18.25. 

KONCERT MIĘDZYNARODOWY 

z Pragi transmituje Radjo-Wilno w ponie- 
działek o godzinie 20.30. 

SPACER DETEKTOROWY PO EUROPIE 

będzie nadawany od przyszłego tygodnia w 
poniedziałki, zmiana ta wpłynie dodatnio na 
repertuar retransmisyj, ponieważ w ponie- 
działki pracuje większa ilość stacyj euro- 
pejskich więc wybór będzie również większy. 

„O PANI DLA PANI* 

Pogadankę na powyższy temat, wygłosi 
we włorek o godzinie 17.05: Zula Minkiewi- 
czówna. 

   

LEGENDA BAŁTYKU 

Operę Nowowiejskiego, transmituje radjo 
wileńskie z Katowic, we wtorek o godz. 19.20 

WALL E NS KI 

KINA I FILMY 

„PŁODNOŚĆ* 
„KOBIETA W PŁOMIENIACH* 

(„Helios“ i „Hollywood“) 

Pierwsze — typowy film tendencyjny, 
propagujący dążenie do posiadania jaknajli- 

czniejszego potomstwa. Wyludniająca się 

Francja używa wszelkich środków aby temu 

zapobiec, premje, ordery, broszury, książki, 

prasa — teraz kino tam zaprzęgnięto do tej 

roboty. Film o którym mowa jest to ciężki 

dramat tak przygnieciony tendencją, że 

miejsca na artyzm bardzo niewiele w nim 

zostało. Pomimo to zdarzają się tam jednak 

wcale wartościowe momenty, przeważnie 

dzięki Andrće Lafayette, niepospolicie pię- 

knej i znakomitej artysctce, o której wyso- 

kim talencie, jako też piękności niejedno- 
krotnie już pisaliśmy. Na uwagę zasługuje 
ciekawe wnętrze mieszkania, Andrće Laffa- 
yette hardzo ekspresyjnie skomponowane. 

Reszta naogół przeciętna i dość naiwna. Spo- 
ro starych dawno wyaranżerowanych tric- 
ków pomieszanych z pomysłami zupełnie no- 
woczesnymi. Doskonałe zdjęcia. 

„Kobieta w płomieniach* jest splotem 
różnych rodzajów dramatycznych rzecz dość 
niejednolita, zakończona ciężkim melodra- 

matem. Naogół — przeciętne, inaczej mó- 

wiąc — poprawne — to wszystko co się da 

powiedzieć o tym filmie. 
W drugiej połowie sporo momentów nie- 

co powyżej przeciętności, wykonawcy tylko 

poprawni, nie wyłączając Olgi Czechow, 

słynnej gwiazdy. 
Wyjątkiem jedynym może była młodziut- 

ka artystka, odtwarzająca narzeczoną boha- 

tera dramatu, bardzo ładna i ogromnie wdzię- 

czna w swojej prostocie i naturalności. Sta- 
ry baron dał kapitalny typ arystokratyczne- 
go dżentelmena, ale tylko ty p, t. j. charakte- 
ryzacja, ruchy i t. p., ale nie było w tem wca- 
le duszy; z pod bardzo artystycznie zrobio- 
nej powierzchowności nie wyglądał charak- 
ter. Wcale to nie był ojciec, raczej kolega 
(ojciec może być też kolegą, ale to co innego, 
jest on, mimo to, także ojcem), daleki życz- 
liwy znajomy, przyjaciel ojca i t. p. 

Fabuła zawiła, dość sztucznie skompliko- 
wana, napięcie akcji dobre; brak umiaru, 
pospolita w niemieckich filmach przesada 
w scenach brutalnych (hr. Thalberg — właśc. 
magazynu). Wywołują nietyle nienawiść do 
brutala, który w takich wypadkach wydaje 
się jakiemś narzędziem losu (ewent. reżyse- 
ra, czy autora scenarjusza), ale niesmak, nie- 

chęć do całej sceny, której z przyjemnością 
byśmy nie oglądali. Nie to jest przecież w 
założeniu dzieła sztuki. Niech się uczą Niem- 

cy od amerykańskich reżyserów, ileż tam 
scen „brutalnych** w ich filmach, a przecież 
podanych z chwalebnym umiarem, nie prze- 
jaskrawionych ordynarnie jak w niemieckiej 
kinematografji. (sk) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Kradzież roweru. Guśkin Franciszek, 

Brzeg Antokolski 19, zostawił na klatce scho- 
dowej banku Polskiego rower, firmy Szter- 
ling, który został skradziony przez niezna- 
nych sprawców. Wartość roweru ocenia na 
600 zł. 

— Wypadek samochodowy. W dniu 11-go 
b. m. autobus Nr. rej. 14115 prowadzony 
przez szofera, którego nazwiska dotychczas 
nie ustalono przy zbiegu ulicy Zamkowej i 
Skopówki najechał na dorożkę Nr. 464 nale- 
żącą do Balcewicza Edwarda (Słomianka 6). 
Wskutek zderzenia zostało uszkodzone tylne 
koło dorożki i częściowo pudło. Wypadków 
z ludźmi nie było. 

— Poranienie. W nocy z dnia 11 na 12 
posterunkowy Banasial Jan przechodząc ul. 
Zawalną koło doma Nr. 39 znalazł na chod- 
niku człowieka przebitego nożem w okolicę 
łopatki. Dochodzeniem ustalono, że nazywa 
się on Sadowski Aleksander (Połocka 4) i że 
przebity został nożem przez Kosteckiego 
Adolfa (Wąwozy 2) Kosteckiego zatrzymano. 
Pogotowie ratunkowe po udzieleniu pierw- 
szej pomocy odwiozło Sadowskiego w stanie 
ciężkim do szpitala św. Jakóba. 

  

Przy przeczuleniu, bólach głowy, bezsen- 
ności, ospałości, przygnębieniu, uczuciu stra- 
chu posiadamy w naturalnej wodzie gorzkiej 
Franciszka-Józefa niezawodny środek domo- 
wy do usunięcia wszelkich zaburzeń prze- 
wodu pokarmowego w każdym jego odcinku, 
Powagi lekarskie przyznają, iż nawet u ludzi 
w starszym wieku woda Franciszka - Józefa 
działa niezawodnie. Żądać w aptekach i drog. 

    
   

    

          

    

tablie i map. 

WIELKA 

HISTORJA ŚWIĄTA 
Kto chce poznać i zrozumieć dzieje współczesne, Kto chce 

zorjentować się w całości otaczających go zagadnień życia, 
Kto chce wziąć udział w tworzeniu nowego życia musi poznać: 
DZIEJE ŚWIATA, w którym żyje t działa. Musi poznać HISTORJĘ POWSZECHNĄ; 

KRAJU RODZINNEGO. 

Znane szerokim kołom czytelników wydawnietwo „„NASZEJ BIBLJOTEKI" przystąpi w najbliższym ezasie 

do wydania Wielkiej llustrowanej Historji Świata w 10 tomach zawierających 1600 stron druku, kilkaset ilustracyj, 

HISTORJĘ LITERATURY i 

3 

Z SĄDÓW 
  

Bez dowodów winy niema wyroku. 
Przed sądem okręgowym stanął 27 letni 

Franciszek Pruszyński, oskarżony o to, że 

w drugiej połowie 1926 r. dopuścił się zbro- 
dni przeciwko moralności publicznej na 0s0- 
bie Swej siostry stryjecznej Stanisławie P., 
chwilowo zamieszkałej u rodziców oskarżo- 
nego a swego stryjaszka. 

Według aktu oskarżenia podsądny miał 
wykorzystać moment gdy P. spała w swym 
pokoiku. W nocy miał się dostać tu niespo- 
strzeżenie i zakraść się aż do łóżka swej 
kuzynki. 

Kiedy  przebudzona chciała podnieść 
alarm Pruszyński zatkał jej usta i groził za- 
duszeniem zmuszając ją do uległości. 

Po spełnionej zbrodni Pruszyński przez 
dłuższy czas teroryzował swą ofiarę nie po- 

zwalając wychodzić z domu i mówić komu- 
kolwiek o nocnej przygodzie. 
Wreszcie po kilku tygodniach pokrzyw- 

dzonej udało się wymknąć z pod czujnej o- 
pieki swego kuzyna i poskarżyć się matce. 

Policja na skutek zameldowania wdro- 
żyła śledztwo, a lekarz który dokonał obra- 
kcji stwierdził iż skarżąca pozbawiona była 
dziewictwa, jednak nie mógł ustalić śladów 
dokonanego na niej gwałtu, wobec tego, że 
badanie nastąpiło zbyt późno. 

F. Pruszyński do winy się nie przyznał 
Podee, iż nigdy podobnego faktu nie 
yło. 
Wobec braku dowodów potwierdzających 

oskarżenie poszkodowanej, sąd oskarżonego 
uniewinnił. Ka-er. 

Brudervereindziści mszczą swych towarzyszy. 
Kiedy władze bezpieczeństwa w 1924 roku że zawezwie policję o ile nie opuszczą mie- 

likwidowały na terenie m. Wilna złodziejs- 
ką bandę zw. „Bruderferein*, niejaki Fewel 

Bijch, znający stosunki, był wielce pomocny 
policji przez udzielenie informacji o działal- 
ności poszczególnych członków tej organi- 
zacji. 

W liczbie skazanych znalazł się też Aron 
Wojciuk, którego syn Szymiel, wraz ze zwol- 
nionymi później z więzienia  poprzysięgli 
Bojchowi zemstę. 

Upłynęło od tej pory kilka lat, jednak u- 
czucie zemsty nie minęło, przeciwnie gdy 
tylko nadarzyła się sposobność, z całą dzi- 
kością postanowiono wykonać zemstę nad 
zdrajcą tajemnicy. 

W. pierwszych dniach kwietnia Szymiel 
Wojciuk spotkał Bojcha, wychodzącego z 
jednego z szynków, znajdujących się przy 
ulicy Nowogródzkiej i bez zbytnich wstępów 
pchnął go nożem w plecy, a sam zbiegł. 

Rana zadana okazała się powierzchowną, 
tak, że Bojch wkrótce przyszedł do zdrowia. 

Nie dość tego było mścicielom, którzy w 
dalszym ciągu oczekiwali sposobności, by 
rozprawić się po swojemu z Bojchem. 

Dnia 24 kwietnia do mieszkania Bojcha 
wdarł się Wojciuk z rewolwerem, mając za 
sobą kilku swych towarzyszy. Bojcha nie 
było w domu, a obecna wówczas Wasiljewa, 
wiedząc co znaczą te odwiedziny zagroziła, 

szkania. 
Wojciuk nie chcąc narażać się ustąpił, 

a wychodząc powiedział do oezekujących na 
niego towarzyszy: „ma szczęście, lecz wszyst- 
ko jedno, nie dziś to jutro". 

Złowroga ta zapowiedź niebawem zosta- 
ła spełniona. 

W dwa dni później kiedy Bojch powra- 
cał do domu, przy zbiegu ul. Archanielskiej i 
Nowogródzkiej z za słupa telegraficznego ro- 
zległ się strzał. Kula ugodziła Bojcha. Znaj- 
dujący się wówczas w pobliżu posterunkowy 
zatrzymał uciekającego z bronią w ręku, a 
po rozbrojeniu zaaresztował. Okazało się iż 
jest to Szymielł Wojciuk. 

Sprawca usiłowania zabójstwa stanął 
przed sądem okręgowym, lecz do winy się 
nie przyznał. Twierdził on iż wprawdzie 
strzelił do Bojcha, ale uczynił to w obronie 
własnej, gdyż ten biegł w jego stronę z no- 
żem i rewolwerem w rękach. 

Prokurator p. Kowerski domagał się su- 
rowej kary dla oskarżonego, zaś obrońca pod- 
sąnego adw. Kulikówski, gorąco podtrzymy- 
wał tezę swego klijenta. 

Sąd pod przewodnictwem p. sędziego Mi- 
łaszewicza uznał, iż oskarżenie jest w zupeł- 
ności dowiedzione i skazał Wojciuka na 4. 
lata ciężkiego więzienia. Ka-er. 

  

Koła Gospodyń Wiejskich. 
Wziąwszy pod uwagę ogromną potrzebę 

podniesienia kultury gospodarstwa domowe- 
go wiejskiego, jak również współdziałanie 
kobiet w podniesieniu gospodarstw rolnych, 
Wileńskie Towarzystwo Organizacyj i Kółek 
Rolniczych postanowiło organizować przy 
Kółkach Rolniczych, mleczarniach i ośrod- 
kach ku temu się nadających, Koła Gospo- 
dyń Wiejskich, które w zakresie pracy mia- 
łyby przedewszystkiem organizowanie i up- 
roszczenie prac domowych, hodowłę drobiu, 
trzody, warzywnictwo, gotowanie, szycie, wy- 
rób wędlin i inne. 

Zważywszy, iż Koła Gospodyń Wiejskich 
ma terenie Wileńszczyzny są jeszcze bardzo 
mało rozpowszechnione i nie mamy przygo- 
towanych kobiet, któreby mogły stanąć na 
czele tych Kół, Wileńskie Towarzystwo Or- 
ganizacyj i Kółek Rolniczych urządza 3-ch 
dniowy kurs bezpłatny dla prezesek Kół Go- 
spodyń Wiejskich i osób chcących pracować 
w Zarządzie. 

Kurs rozpocznie się 28 b. m. o godz. 8-ej 
rano Mszą Św. w Ostrej Bramie, następnie 
wykłady rozpoczną się o godz. 9 m. 30 w sali 
Stowarzyszenia św. Zyty, przy zaułku Kazi- 
mierzowskim 3 (naprzeciw Kina Miejsk.). 

W dniach następnych wykłady będą się 
odbywały od godz. 9-ej do 13-ej i od 1-ej 
do 18-ej. 

Noclegi dla przyjezdnych pań zapewnio- 
ne (bezpłatnie). 

Zainteresowane panie proszone są o jak- 
najliczniejszy udział w kursie. 

Zgłaszać się wcześniej do Wileńskiego 
Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolnicz., 
Wilno, ul. Sierakowskiego 4, pisemnie lub 

też osobiście. 
Dnia 27 b. m. Wileńskie Towarzystwo Or- 

ganizacyj i Kółek Rolniczych zwołuje orga- 
nizacyjne zebranie Sekcji Kół Gospodyń 
Wiejskich i prosi panie interesujące się tą 
sprawą o liczne przybycie na zebranie o g. 
11-е) do Związku Ziemian, Wilno, ul. Za- 

walna 9. ' 

      ILUS 

SZTUKI i HISTORJĘ 

W celach reklamy i spopularyzowania swych wydawnictw „„Nasza Bibljoteka'* postanowiła rozdać pewną 

ilość egzemplarzy bezpłatnie. Każdy, kto nadeśle w przeciągu 8 dni niżej załączony kupon pod naszym warszawskim 

adresem otrzyma bezpłatnie to wspaniałe dzieło. Tylko tytułem zwrotu kosztów reklamy i ekspedycji liczymy 70 gr. 

od tomu. Po upływie tego terminu będziemy przyjmować zamówienia już tylko za oprawne, ozdobne wydania, 

drukowane na bezdrzewnym papierze w cenie zł. 3 za tom. 

„NASZA BIBLIOTEKA" 
Warszawa, Wspólna Nr. 25. 

Posiedzenie b. Zarządu 
Kasy Chorych. 

W piątek odbyło się w mieszk. 
prywatnem p. Korolca posiedzenie 
członków byłego Zarządu wileńskiej 
Kasy Chorych. Uchwalono tekst od- 
wołania do głównego Urzędu Ubez- 
pieczeń przeciwko zarządzeniu za- 
wieszenia w czynnościach Rady i 
Zarządu. Tekst przyjęto jednogłośnie. 
Charakterystycznem jest, że głoso- 
wali. zgodnie przedstawicie skrajnej 
lewicy, z endekami— przedstawiciela- 
mi pracodawców. Pozatem godnym 
podkreślenia jest fakt, że żaden z 
członków Ch. D. na zebranie nie 
przybył. 

VI Tydzień Lotniczo-Gazowy. 
Ewolucje lotnicze w Porubanku. 

Jak się dowiadujemy, w związku 
z dzisiejszemi pokazami lotniczo-ga- 
zowemi do; Porubanka przybywa 
rano z Lidy eskadra lotnicza, która 
wezmie czynny udział w pokazach 
lotniczo-przeciwgazowych, . 

Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! 
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Ku Miejskie) z" „ARLEKINADA ZYCIA ==" |5 uwacai u. kalosze, śniegowce, B <н осс | осН 
obuwie gumowe »wa:iv< znanej firmy światowej 

W realizacji największ. mistrza R. Ejchberga. W rolach głównych: Groźny rywal Janningsa— Henryk George, 
jedna z tysiąca bezdomnych—Fec Malten, Erna Morena i Ludwik Lerch. — W dniu 10.X. kino nieczynne. 
Kasa czynna od godz. 8 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Marynarz słodkich wód". 

we Lwowie. 
Zgłoszenia pod „Prze- 

Ostrobramska 5. 

  

Dziś! Przebojowy film Erotyczny! Największa sensacja doby obecnej! 

  

  

tłok* do Generalnej 
Ekspedycji Ogłoszeń 

  

Or.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ. 
NE, SKÓRNE 1 analizy te- 

    

aji m gm "Is nieśmiertel dzieła Emila Zoli. Dramat Lwów, Legjonów | w/g nieśmiertelnego arcydzieła Emila Zoli. Drama! wów, egjonów 

И współczesny, porusz. niezmiernie ważne zagadnienie karskie. Przyjmuje 9-12 

istnienia jednostki i narodu. Realizacja genjalnego Chce otrzymać 148, 

11% Mikołaja Jewreinowa, twórcy „To co najważniejsze*, SZ posadę ? Mickiewicza 4 

4 Wileńska 38. W rol. Lid | Asy: Chluba Francji Andree Lafayette, wielka tragiczka Diana Karenne i Gabriel Gabrio. sia: SEA erni iai og ira e 

wiat przepychu! Paryż w Nocy! Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. |: że % i UŚ profesora Sekułowidsk . krk P. 78: 

НН ЕВ Warszawa, Žėrawia 42 H. 

DZIŚ! Rewelacyjny program! — — Najznakomitsza gwiazda ekranu GUZ Kursy wyuczają listow- DOKTÓR 

porywa, czaruje, uwodzi w swej najlepszej kre dele] zł nie: buchalterji, rachun- BLUMOWICZ 
wa, н i najlep! - =» k i kupieckiej. - 

KINO-TEATR 0 L G A C 4 E C R 0 WA acji jako ogarnięta nmiętnościami w świat. z Aa ends B 
produkcji, podziwiane w Ameryce i Buropie nografji, nauki handlu, | Choroby weneryczne 

> 
  

    
  

p e m 66 Е prawa, kaligrafji, pisania 
Żądajcie Tylko z kwadratową marką fabryczną Bądźcie na maszynach. towaro | syfilis i skórne 

э ш wszędzie z datą 1924 r. według powyższego wzoru ostrożni znawstwa, angielskiego, ® 

Mickiewicza 22. 33 nie zamieniać na inne. Są, zek łowcy Wielka 21. 
potężny dramat kobiety zmysłowej, opanowanej gorącą miłością, stojącej na rozdrożu, wybierającej między Skład Wiino tyki polskiej. Po ukoń: | Qd 9 — 1 į 3 7 

mężem a kochankien.  llustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. fabryczny M. ZŁATIN Nisas šiitų 26 tel, (e 21 czeniu Świadectwa. Zadaj: (Telef. 981). $ 

— — Dyrekcja łaskawie prosi Sz. Publiczność o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. — — 

  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
  

  

Dziś i dni następaych! 

„Tajemnica starego rodu" 
Kiedrzyńskiego. W podwójnej roli księżniczki 1 wieśniaczkt królowa ekranów polskich Jadwiga Smosarska. 
W rolach gł. najpiękniejszy amant filmowy Jerzy Marr oraz najwybitniejsi artyści scen porskich:; Gorczyńska, 

Wielkie święto polskiej wytwórczości filmowej! 
poiężny dramat współczesny w 12 akt., 
na tle przejmujących przeżyć miłosnych 
według oryginaln. scenarjusza Stefana 

  

  

  

"Kursy Kierow 
mi 

ców Samochodowych 
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH 

cie prospektów. 

Buchalter- 
bilansista 

przyjmie posadę stałą, 
lub godzinową. 

  

DOKTOR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
(obok dworca kolejow.) Gruszczyński, Gawlikowski, Knaka Zawadzki. Justjan, Walter, Krukowski i wiele innych. Zgłoszenia do „Kurjera В 

Miłość... Zdrada... Zbrodnia... Strzał z zasadzki.. Szał zazdrošci.. Odnalezi karby... я в * | Elektroterapja, Diater 

Poez. seansów o godz. 5, w niedziele i Asidtų Ę į pop. sa no Telefon 13-30. w WILNIE ul. Ponarska 55, ks BĘ e mia, Słońce górskie, 

й K ALT. Cale. Wilno. w nepięciet Każdy» -Oseakiwania zakokczenić W dniu 28 października r.b. rozpeczną się zajęcia w grupie XL ROP ORAS Sollux. 1808 
ы : : i 3 9,3 ° 

IKINO Dziś premjera. iiantowiegi OIŃĆ świata „La Maison du Mystere* Dziś premjera! GE Sano as A 7 da Sprzedam Mickiewicza 12 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. 

„Golgota uczciwej kobiety” 
W rolach głównych genjusze ekranu: Iwan Mozžuchin, Miketaj Kolin i Helena Darly. 

$ Potęžny dramat 
miłości, poswięcen. 

i cierpienia w 12 akt. 

UWAGA! Od godziny 3 do 6-ej ceny zniżone: 50 1 60 gr. 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

2'/, miesięszną. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów 

codzien. od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 

Przy kursach warsztaty reperacyjne dla samochodów i ciągówek rolniczych. 

  

  

na Zwierzyńcu przy 

ul. Dzielnej 17/45. 

róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 21 5—7 
  

DOKTÓR 

D. Zełdowicz 
Polskie Kino DZIŚ! Najpopularniejsze arcy- a a i SA zz 5 

WANDA KERS Grobowiec miłości „(ri | gz dług powieści Wernera Scheffa wzruszająca tra- FO LWARK Ul. Lwowska 12-4 | 1 Nas 
э° gedja w 12 aktach ilustrująco walkę o najpiękniejszą kobietę świata. W rol. głównych: Paweł Wegener, UWAGA! . UWAGA! z murowanemi zabudo- | 1 nne az ada 

uł. Wielka 30, tel.14-81 Paweł Richter i czarująca piękna Marcelli Albani. Ukazał się w sprzedaży waniami, ośrodek dużego OSZCZĘDNOŚCI (Diatermia) 

  

KINO DZIŚ! Sensacja dla Wilna | 
Złota serja „Sowkino” wauce „ŻÓŁTY PASZPORT” 

INFORMATOR (rozkład jazdy) 
komunikacji kolejowej i autobuso- 

dworu, z długiem ban- 
kowym sprzedamy za 

4.000 dolarów. 

wileńskie Biuro 

przyjmujemy na oprocen- 
towanie zabezpieczone 
najpewniej hipotecznie 

bądź wekslowo 

od 8—1, od 5 — 8 wiecz 

  

Kobieta-Lekarz 

w Moskwie. 
U X (KSIĄŻKA KONTROLNA) R wej dla m. Wiina ! okolic Komisowo-Handlowe Wileńskie Biure т 

L i А zawieracy rozkład jazdy pociągów pa- Mickiewicza 21, tel. 152. Komisowo - Handiowe 
Wielki dramat obyczajowy w wykonaniu Artystów Moskiewskiego Teatru Stanisławskiego, sażerskich i autobusów na terenie m > 2892 | Miekiewicza 21, tel. 125. х 

Mickiewioza 11.   Cud techniki, gry 1 režyserji. Film niezwykłej wartości artystycznej, który poruszył cały świat 
  

  
      
  

  

    

  

  om, B-cia TROCC Handlowy 

  

były majster firmy 

„Paweł Bure" 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 
obrączki ślubne i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie przystępnej. 
SZACUNEK KAMIENI — BEZPŁATNY. 

  

  

  

  

  

  

    Wilno, ul. Niemiecka 26         Telefon 625. 2515 
  

      
_' | Popierajcie Ligę Morską i Rzeczną! 

Wilna oraz wszystkich linji autobuso- 

i kioskach gazetowych. 2827 
    Emerytowany urzędnik kolejowy, lat 51, wła- 
dający językiem niemieckim i ruskim, poszukuje 
zajęcia na Kresach jako korespondent, biuralista, 
stenotypista lub magazynier od zaraz lub później. 
Posiąda świadectwa i kwalifikację. ‚   
  

   

  

  

  

do wynajęcia 
ul. Kościuszki 14, m. 3. 

Najdogodniej 
LOKATY HIPOTECZNE 

  

gub. książ. wojsk. wy- 

Energiczny 
handlowiec 

magazynier z długoletnią 
praktyką przyjmie posa- 
dę. Oferty do „Kurjera 

  

  

  

kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

  

— wych zamiejskich, z podaniem taryf * 1 daną -przez P. KU, aa © 

| przewozowych. Molodeczno na imię Łu- $ 
Wažny od 1 paždz. 1929 r. Cena 50 gr. kasza Brysia rocz. 1890 ul. a mę 

i Do nabycia we wszystkich księgarniach ze wszelkiemi wygodami | unieważnia się. _ 2862-1 . Zdr. Nr 162. 

Akuszerka 

Maja Arena 
przyjmuje od 9 rane 
do 7 w. ul. Mickie- 

  

  

     

  

  
  

  

  MMO ministracji „Kurjera Wi- |     NS | leūskiego“ Jagielloška 3 
NS dla „Wann“. 2690. 

ŁÓDŹ, a po- 
cztowa 390. 
  

  

  

Wiadomość do adm. 

pod „Polonista“.   
ATSR, PSI SIS TIE TIE IT ITS PIT DIETA ITK EEE LOS S 

W. SOMERSET MAUGHAM. 
——— 

(2) 

Siła wyższa. 
(Z cyklu „SAMOTNE DUSZE"). 

Przekład autoryzowany Janiny Sujkowskiej. 

Doris milezała. Obojętny ton jego 
słów wydał jej się trochę rażący. Ja- 
kiż on nieczuły. Odpowiedziała mu z 
wyrazem dziwnej surowości na ot- 
wartej, szczerej, ładnej angielskiej 
twarzyczce. 

— A co z dziečmi? 
— Z pewnošcią nie dzieje im się 

krzywda. Každy ojciec stara się we- 
dle možnošci o zapewnienie im odpo- 
wiedniego wyksztalcenia. Chtopcy do- 
stają potem rządowe posady, i dobrze 

im się dzieje. 
Uśmiechnęła się trochę żałośnie. 
— Nie uda ci się wmówić we 

mnie, że to jest dobry system. 
— Nie trzeba sądzić za surowo — 

odrzucił również z uśmiechem. 
— Nie jestem surowa, ale cieszę 

się, żeś ty nie miał nigdy takiej ma- 
lajskiej żony. Jakieby to było okrop- 
ne gdyby ci dwaj malcy byli twoimi 

synami. 
Służący zmienił talerze. Menu 

młodej pary nie odznaezało się roz- 
maitošcią. Zaczynali lunch ad ryb 
rzecznych, niesmacznych i jalowych, 
tak, że spożycie ich z pewnym sma- 
kiem wymagało dużej ilości sosu po- 
midorowego. Na drugie danie mieli 

  

  

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 89, Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. 

mictwa przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z edmoszeniem do domu lnb przesyłką pocztową 4 zi. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: 

za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyśrowe i tabelaryczne — 50% drożej, 
za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega so! 

katy — 1.00 zt. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr. 

zamiejscowe — 26% drożej. Dla pesenkających pracy 30% zniżki, Za nmmer dowodowy 2 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 

Wydawca „Kurjer Wilefiski“ S-ka z ogr. odp. 

zazwyczaj jakieś mięso. Guy podał 
żonie sosjerkę. 

— Stary sułtan uważał, że ten kraj 
nie nadaje się dla białych kobiet — 
zauważył. — I nawet zachęcał bia- 
łych przybyszów do... takich koloro- 
wych małżeństw. Naturalnie teraz sto- 
sunki uległy zmianie. Niema żadnych 
buntów, żadnych zamieszek i nauczy- 
liśmy się walczyć z klimatem. 

— Wiesz, Guy, starszy z tych 
chłopców miał jakieś siedem — osiem 
lat, a młodszy około pięciu. 

— Na stacji w głębi dżungli żyje 
się człowiekowi straszliwie samotnie. 
Często przez pół roku nie widzi się 
białej twarzy. I dostaje się stanowis- 
ko w wieku nieledwie chłopięcym. 

Posłał jej swój czarujący uśmiech, 
pod którego wpływem jego pucoło- 
wata, pospolita twarz uległa istnej 
metamorfozie. 

— Widzisz, są okoliczności łago- 

dzące. 
Nie mogła się nigdy oprzeć jego 

uśmiechowi. Był to jego najlepszy ar- 
gument. Oczy jej stały się zpowrotem 
łagodne i serdeczne. 

— No, naturalnie. 
Wyciągnęła rękę przez cały stół i 

położyła ją na jego dłoni. 
— (Cieszę się, że spotkałeś mnie w 

tak młodym wieku. Szczerze mówiąc, 
zmartwiłabym się bardzo — och, Bo- 
że! — gdybym się dowiedziała, że i ty 
żyłeś w taki sposób. 

Ścisnął ją za rękę. 
— Czy jesteś szczęśliwa najdroż- 

sza? 
— Bez miary. 
W płóciennej sukience wyglądała 

świeżo i rzeźko. Upał nie odbijał się 
ujemnie na jej wyglądzie. Umiała go 
znosić. Uroda jej była właściwie tyl- 
ko wdziękiem młodości, chociaż pi- 
wne oczy zasługiwały na miano ład- 
nych. Była ujmująco sympatyczna. 
Czarne, krótko ostrzyżone włosy od- 
znaczały się gęstością i połyskiem. 
Robiła wrażenie energicznej osóbki, 
i łatwo się było domyślić, że członek 
parlamentu, u którego pracowała, 
miał z niej świetną sekretarkę. 

— Pokochałam ten kraj od pierw- 
szego rzutu oka — rzekła. — Chociaż 
tak często jestem sama, nie przypomi- 
nam sobie, żebym się kiedy nudziła. 

Naturalnie czytała dużo powieści 
o Archipelagu Malajskim i nabrała 
pewnego wyobrażenia o posępnej wy- 
spie, poprzecinanej szerokiemi wstę- 
gami złowieszczych rzek i porośnię- 
tej milcząco nieprzeniknioną dżungłą. 
Kiedy mały pobrzeżny parowiec wy- 
sadził ich u ujścia rzeki, gdzie czeka- 

ła ogromna łódź, obsadzona przez 
dwunastu Dajaków, aby ich zawieźć 
na stację, widok cudownego krajo- 
brazu, pociągającego raczej niż bu- 

  

dzącego grozę, przyprawił ją o silne 
wstrząśnienie. Radosny nastrój buj- 
nej przyrody_ przypomniał wesoły 
świergot ptaków, ukrytych w koro- 
nach drzew. Po obu stronach rzeki 

rosły mangowce i Łaińy, a za niemi 
rozciągała się zwarta zielona gęstwi- 
na puszczy. Na dalszym planie błęki- 
tniały łańcuchy gór. Doris doznała 
wrażenia nie ciasnoty i ponurności, 
lecz wolnych przestrzeni, otwartych 
dla swobodnych wędrówek pogodnej 
fantazji. Zieleń wdzięczyła się słone- 
czną jaskrawością, a niebo było lazu- 
rowe i promienne. Wdzięczna kraina 
zdawała się przyjmować ją powital- 
nym uśmiechem. 

Płynęli wzdłuż brzegu, a w górze 
nad ich głowami leciała para gołębi. 
Tuż przed nimi przefrunął zimorodek 
niby uskrzydlony klejnot. Na gałęzi 
siedziały ze zwieszonemi ogonami 
dwie małpy. Na horyzoncie z drugiej 
strony, mętnej rzeki het, het poza 
dżunglą widniało stado małych bia- 
łych chmurek, podobnych do balet- 
nic w białych spódniczkach, które — 
wesoło i żywo — czekają w głębi sce- 
ny na podniesienie kurtyny. W sercu 
młodej kobiety wzbierała wielka ra- 
dość. Myśl o tych pierwszych przeży- 
ciach na nowej ziemi sprawiła, że 
spojrzała na męża z wyrazem głębo- 
kiego, pełnego wdzięczności uczucia. 

A co to była za przyjemność do- 
prowadzać do porządku wielką ba- 
wialnię. Gdy przyjechała, ujrzała na 
podłodze brudną, podartą matę. Na 
ścianach z niemalowanego drzewa wi- 

Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., w tekście I, Il str. — 30 gr., II, IV, V, VI— 

z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

bie prawo zmiany termina draka ogłoszeń. 

  

siały (znacznie za wysoko) reprodu- 
keje znanych obrazów i dajackie tar- 
cze i parangi. Na stolikach, nakry- 
tych suknem dajackiem w ciemnych 
kolorach, stały bronzy z Brunei, nie- 
czyszczone od niepamiętnych czasów, 
puste pudełka od papierosów i wyro- 
by malajskie ze srebra. W kącie stała 
drewniana nieheblowana półka, wy- 
pełniona taniemi powieściami i dzie- 
łami podróżniczemi w zniszczonych 
skórzanych oprawach. Drugą półkę 
zajmowały puste butelki. Typowy ka- 
walerski pokój, zaniedbany i nieprzy- 
tulny. Ubawił ją i jednocześnie roz- 
rzewnił. Jakie też ten biedny Guy 
wiódł tutaj życie! Jakie smutne! Ja- 
kie samotne! Zarzuciła mu ręce na szy- 
ję i pocałowała w rumiany policzek. 

— Moje biedactwo — zawołała ze 
śmiechem. 

Była zręczna i pracowita, to też 
niebawem wygląd pokoju uległ zasa- 
dniczej zmianie. Przestawiła to, wy- 
czyściła tamto, a z czem się nie dało 
nic zrobić, usunęła. Prezenty ślubne 
zapełniły pozostałe luki. W bawialni 
zapanował nastrój ciepła i wdzięku. 
W szklanych wazonach wdzięczyły się 
orchideje i ogromne bukiety kwitną- 
cych gałęzi. Doris czuła się nad wyraz 
dumna, bo to był jej własny dom. Do- 
tychczas mieszkała zawsze w nędz- 
nych wynajmowanych mieszkaniach. 

— ' Zadowolony jesteś ze mnie?— 
zapytała, doprowadziwszy wszystko 
do porządku. 

— Najzupełniej — odpowiedział 
z uśmiechem. 

Ucieszyła ją ta świadomie zdawko- 
wa pochwała. Jak to dobrze, że ont 

się tak bardzo rozumieją! Oboje nie 
byli skłonni do łatwego okazywania 
wzruszeń, i rozmowy ich przechodziły 
rzadko kiedy poza ramy żartobliwych 
przekomarzań. 

Skończyli jeść, i Guy rzucił się na 
leżak, aby zażyć popołudniowej 
drzemki. Doris skierowała się w stro- 
nę swego pokoju. Zdziwiła się bardzo 
gdy w przejściu pociągnął ją nagle ku 
sobie i pocałował w usta, nie mieli 
bowiem zwyczaju całować się w nie- 
określonych godzinach. 

— Nasycił się biedak, i zebrało mu 
się na czułości — zażartowała. 

— Marsz stąd zaraz i żebyś mi 
dała święty spokój przynajmniej na 
dwie godziny. 

— Tylko nie chrap! 
Wyszła. Wstali o świcie, to też nie 

upłynęło i pięciu minut, a spali oboje 
jak zabici. 

Doris obudziła się, usłyszawszy 
plusk w łazience. Ściany bungałowu 
były cienkie, i nigdy czynności mło- 
dej pary nie uchodziły nawzajem ich 
uszu. Nie chciało jej się ruszać, usły- 
szawszy jednak, że chłopiec nakrywa 
do herbaty zerwała się i pobiegła do 
swojej łazienki. Woda, chociaż nie 
zimna, odświeżała nadzwyczajnie. W 
stołowym pokoju zastała męża, wyj- 
mującego z szafy rakiety, bo wieczo- 

rem grywali zawsze w tennisa. Noc 

zapadała o szóstej. 

ID; 6103) 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6— 7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydaw- 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ml, Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

35 gr, za tekstem — 15 gr, kronika rekl, - komanie 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 
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« Łaskuwe oferty pod: Liczkowski, Toruń, ZAŁATWIA Wileńskiego* pod „Ma- i 
8 WILNO, Adama Mickiewicza 4. 3 róńoisikóweka 14 2786 || Dom H.-K. „Zachęta” | gazynier”. v455 | WiCZa > WA YAM, 

й Mickiewicza |. Tel, 9-05. : й : 

3 гр | E) A gia SZYBKO, TANIO | kwalifikowan 
8 > ! Przyjmujemy zgłoszenia Е ЩЩ i FACHOWO y 
Ё SNIEGOWCE |||WOLNYCH MIESZKAN||“ = pstemy ma. maszynach | NAUCZYCIEL — 

® - В į 
Wil. Biuro Komis.-Handl' gotowuje w _ zbioro- 

3 :iKALOSZE BKP, r Sw naka e rodaka KURJER WILEŃSKI Miskiewicza 21, tel. 152. | wych lekcjach do egza- 

у & j х S х ъ Spółka z ogranicz. odpowiedz. 2834 minu wstępnego do 

s TRWAŁE £ ELEGANCKIE | Zgłoszenia przez właścicieli mieszkań Е = SZKOŁY TECHNICZNEJ, 

| SA BEZPŁATNE. BRUKARNIA | MTROLIGATORNIA organizator Do sprzedania | Seminarjum nauczycielsk. 

| Ajeneja „POLKRES* — Królewska 3, tel. 17-80. 5 | dębowa szafa do ubrania | | innych. Również przy- 
Grand Prix b u c h a I te r- rozbierana, Bakszta Nr. 4 | gotowuje do egzaminu z 

Paris 1927 | > NIC < У Związek Drukarzy, od g. siedmiu oddziałów szkoły 

Gold medal | KRAWIEC DAMSKI Z Z | bankowiec S doco, Žsiiaoaii ai. 
Pa H IStanisław Wiśniewski WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 | EE | poszukuje posady. į | Krakowska I. 31, m. 6 

Grand Prix are 1. Król La NE 3 Ą + Ž Może być na wyjazd. od 4 do 6 g. wieczorem. 

Libau 1926, 1927 Ara racłi SED RER ac „a = Dzieła książkowe, dru- EE| Oferty do Admi | 
Sin Specjalność: płaszcze, kostjumy I futra. | | EE ki, książki dla urzędów | к Ы Wi Ks : ь, кенчйко wojskową 

Mitau 1927 państwowych. samorzą- ЕЁ „Kurjera Wileńsk. lata | Mim wydaną przez P. K. U. . 

a dowych, zakladėw nau- e pod „Zdolny*. Mołodeczno na imię Łu- | 
Góld medal | kowych. Bilety wizyto- ŽŽ usuwa naświetlaniem kasza Brysia rocz. 1890 

Riga 1917 j Mamy do sprzedania we, Noros PASY ARS, =E į PAŃ szybko i Skutecznie | | unieważnia się. 2862-17 

. . , szenia, afisze i wszel- Ё 

Wielki złoty medal Wilno 1928 większą ilość mniej- f 1 k 6 o bardzo kiego rodzaju roboty Ę Tówarzyszki LUA APRA Udzi la lekcii 

JAKOŚĆ GWARANTOWANA! z i większych OIWATRÓW dobrej w zakresie drukarstwa | poszukuję w wieku koło zielam ie cj 

glebie w pow. lidzkim, oszmiańskim, święciańskim WYKONYWA | --BBT у 1 - & j i „ hi- 
Wielki wybór gatunków luksusowych i wil.troekim na bardzo dogodnych warunkach. PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE Ž Pata: dnaj Buzi, © Wy języka ROWÓW: H 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE I Zgł. Ajencja „POLKRES* — Wilno, Królewska 3, amukłej chłopięcej figurze, Cena zł. 20— stoku literatury. por” 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny ' tslofon 17-80. 2885 | inteligentnej. Ofertydo Ad- | | Na żądanie prospekty. | | skiej, historji Polski. 
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