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Za namer dowodowy 15 pr. 

Taki sam był dzień... 
Taki sam jesienny. pogodny, chłod 

nawy... dźwigaliśmy się powoli z ot- 

chłani rozpaczy i zamierania myśli, 

rezultatu pobytu bolszewików w Wil- 

nie. 

Staraliśmy się uzgadniać nasze ży 

cie z litewskiemi władzami, dyploma 

tyzując, uśmiechając się, z goryczą Ww 

sercach, że nie tak się rzeczy obracają 

jakby się chciało, że tu, armja litew 

ska brata się i zamienia z bolszewicką 

władzą nad stołecznem Wilnem, a 

tam, polska krwawi się na polach od 

Niemna do Wisły, o losy Wilna i War 

szawy. Pogmatwały się uczucia, poję 

cia, słuszność i tradycje. Już się nie 

wiedziało ani kto ma słuzność ani cze 

go sobie życzyć? Jedno się wiedziało, 

że potrzeba wytchnienia. Za wszelką 

cenę wytchnienia dla tego kraju i 

miasta, które już nie może dłużej, już 

ostatkiem sił żyje. 

Pracować! Organizować szkoły pol 

skie, teatr, polską prasę, pożal się Bo 
że, jeden dziennik, „Gazetę Krajową”, 

we trzy osoby redagować eo prędzej. 

po wyjściu bolszewików 

zał się pierwszy numer. Ludzi zo 
stało mało, pracy było bardzo wiele. 

    

Trzeba było zachowując całą ży- 

czliwość dla Litwinów jako narodu, 

  

trzec więc przeciw jakimkolwiek 

zamachom na stwierdzoną polskość 

Wilna, Trzeba było dążyć do wzajem 

porozumienia, do postawienia 

mającego tutaj 

zadania i 

nego 

siebie jako żywiołu 

pierwszorzędne znaczenie, 

stanowisko, Równi z równymi, jakże 
gorąco się pragnęło ziszczenia teg: 

marzenia. 

Czy trzeba będzie z nimi żyć?... Go 

tam o Wilnie myślą? Czy Piłsudski o 

Wilnie nie zaprojektuje czegoś po swo 

jemu? Chodziły bajki, że rzuci War- 

szawę i przyjedzie rządzić Litwą, bo 

królewiaków nie lubi, a kocha swoje 

miasto i nie zostawi tak swojej ojczyz 

ny wileńskiej... Lud prosty powtarzał 

bez przerwy, że nasi wrócą i dadzą 

perkunasom!... mieli u 

ludności Wilna powodzenia. Skąpi, 

jężeli nawet 

  

Litwini nie 

niemrawi, małomówni, 

który umie po polsku to udaje że nie 

rozumie... skłepy stały puste, bo о$- 

czędni oficerowie nic nie kupowali. 

  

Wilno przyczajone, obdarte, ciche, 

zastygło w oczekiwaniu. 

Przyleciały wiado- 

przez wieśnia 

Aż zaczęło się. 

mości przez chłopców, 

ków jadących, że wojsko idzie. Jakie? 

Oczywiście nasze. Nasi! Nasi! Poszedł 

krzyk po mieście. Rzucili się kto żyw 

spotykać, wiłać, baby ostatnie bułki i 

jabłka niesą, przedstawiciele Ligi Na 

rodów itp. dyplomaci burzą się jak 

ukropem polani, komunizująca mło- 

dzież izraelska galopuje w stronę Mej 

szagoły z tobołkami, a od zachodniej 

strony wpły miasło szeregi 

konnicy, Kto prowadzi? Nikt nie wie. 

przyszli”, 

  

а w 

„Zbuntowaliśmy się i 

gadają oficerowie do pytających ko- 

biet. pułk . Dzieci Wilenskich, 

prowadzi płk. Bobiaty 

ludzie i płaczą z radości. Kto prowa 

dzi? Padło nazwisko: Żeligowski! A 

nazajutrz już są wiadomości jak się 

  

Idzie 

  

i, krzyczą 

    

rozprawiał z tymi przedstawicielami 

obeyeh państw, jakich czynów doko- 

nał pod Warszawą, że to On, nie kto 

inny. pod Radzyminem ujął w Lęgą 

garść rozpraszającą się akcję wojen- 

ną, On ocalił wojsko i stolicę Polski. 

On, syn ziemi wieleńskiej! A potem 

było to, co każdy pamięta, narady, dy 

plomacje, potem sejm i włączenie W: 

a dla gen. Zeligowskiego    leńszczyzny, 

praca na własnym kawałku ziemi, 

wzorem enotliwego Cyncynnata. 

I zamieniwszy szablę na pług. 

znów o losach tej ziemi zabiega i my 

śl: źołnież-rolnik, znów się o nią tro 

szezy. Biedę, która ją gniecie chce za 

mienić na zamożność. Szukał i patrzał 

bystremi oczyma, jakich jej sił dodać, 

czem łu znów wojować, z wrogiem 

równie groźnym jak tamci, dawniejsi, 

z kryzysem. I zapatrzył się na błękit 

ne kwiatuszki lnu i płowemi pasmami 

litewskiej rośliny postanowił związać 

rozsypujące się gospodarstwa. Akcja 

Iniarska gen. Żeligowskiego równie 

energiczna jak wszystkie Jego poczy 

nania, jest na innym froncie tym sa- 

mym nieustępliwym, konsekwentnym 

czynem uczuciowym, jak ów dzień z 

przed 12 laty. Zdobywszy ten kraj dla 

jego dalszych losów, czuje się odpo- 

wiedzialny jako dobry gospodarz. Pa 

mięta o Wileńszczyźnie nasz Generał,    

a my -o Nim. 

Nagły zgon 
mec.Śmiaraw skiego. 

WARSZAWA (Pat). W sobotę o go 
dzinie 7 rano zmarł nagle na udar ser 
cewy znany adwokat warszawski Eu- 
genjusz Śmiarowski. Zmarły piasto- 
wał ongiś godność posła .oraz wieemi 
nitra sprawiedliwości. 

Uchwały Rady Misistrów. 
WARSZAWA, (Pat). Uchwalony na 

piątkowem posiedzeniu Rady Minist- 
rów porjekt rozporządzenia Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej w sprawie 
obniżeina kosztów administracji zwią- 
zków komunalnych przewiduje obni- 
żenie kosztów administracji ogólnej 
tychże związków w stosunku do wy- 

datków na te cełe w roku 1930-31. 
Zmniejszenie tych kosztów wynosić 
ma od 20 do 25 proc. i dokonane ma 
być jeszcze w ciągu r. b. 

Zgodnie z uchwalonym przez Ra- 
dę Ministrów projektem rozporządze- 
nia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
w sprawie ochrony drobnych dzierżaw 
ców rolnych, ochrona tychże dzierżaw 
ców ma być przedłużona do dnia 1-go 
października 1933 r. 

Uchwalony przez Radę Ministrów 
projeka rozporządzenia Pana Prezy- 
denta , nowelizułący rozporządzenie 
o przedsiębiorstwie „Polska Poczta, 
'Telegraf i Telefon", zmierza do opar- 
cia tego przedsiębiorstwa na podobn. 
zasadach prawnych, na jakich oparte 
jest przedsiębiorstwo „Polskie Koleje 
Państwowe. 

NOWY KODEKS KARNY 
WOJSKOWY. 

WARSZAWA, (Pat). Ogłoszenie w 
drodze rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 
r. nowego kodeksu karnego powsze- 
chnego wywołało potrzebę wydania 
również opartego na takich samych 
zasadach nowego kodeksu karnego 
wojskowego, który w formie projektu 
rozporządzenia Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej uchwalony został na 
wczorajsze mpoisedzeniu Rady Mini. 
strów. Część zsczególna kodeksu do- 
stosowuje się zasadniczo do dotychcza 
sowego kodeksu karnego wojskowego 
z roku 1928. Wprowadzone jedynie 
zostały konieczne zmiany, które odpo 
wiadają zasadom i systematyce i tech 
nice kodyifkacyjnej nowego kodeksu 
karnego powszechnego. 

Odznaczenie 
prof. Zielińskiego. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 8-go 
bm. odbyło się uroczyste wręczenie 
medalu imieina Goethego prof. iZe- 
lińskiemu za zasługi na polu sztuki i 
wiedzy. Wręczenia odznaczenia doko 
nał poseł Rzeszy iNemieckiej w War- 
szawie p. von Moltke. W uroczystości 
wzięil udział przedstawiciele MSZ, Mi 
nisterstwa WR 1 OP oraz świata nau- 

;o i literackiego z rektorem Uni- 
wersyłetu Warszawskiego na czele. 

  

        

Zaprzaczenie pogłosze © $6- 
borze wspólnym Kościełów. 

„Prawosławna informacja praso- 
wa zaprzecza podanej przez „Kap 
w lipcu wiadomości jakoby Prawo- 
sławny Patrjarcha Ekomeniczny Fo- 
cjusz II wyraził gotowość uczestnicze 
nia w Soborze Powszechnym, który 
ma być zwołany przez Papieża, i uzna 
nia uchwał jakie tam będą powzięte. 

Sekretarjat Patrjarchy, zaprzecza 
jąc tej wiadomości pochodzącej od ko 
respondenta pisma ,„Messager d'Athe 
nes* zaznacza zarazem, że w myśl 
zasady niewzruszenie przestrzeganej 
w Patrjarchacie, Patrjarcha wywia- 

dów prasie nie udzieła. 

      

  

  

     
nizacje społeczne w Bieniakoniach. 

Prosimy, by. Bóg 
Wiecznej. 
wskazem w pracy. 

Bieniakonie, dnia 7 X. 1932 r. 

  

ЗА! 

Jaiyiga Lastous 
zmarla w dniū 7 paždziernika 1932 r. 

Śmierć Jej dotknęła w nieutulony sposób wszelkie instytucje i orga- 

W! całe tutejsze życie społeczne wnosiła pogodę Swej Wielkiej Duszy 
Człowieka Szlachetnego i gorącość Serca Ofiarnej Społeczniczki. 

/szechmocny przyjął to na szalę Jej Szczęśliwości 
Dla mas pozostanie Jej Duch i Jej Serce niezawodnym drogo- 

Urząd Gminy, 
wa Polskiego, Ochotnicza Straż Pożarna, Od- 
dział Samarytanek OSP. Oddział Związku Strze 
leckiego, PW., Koto Gospodyń Wiejskich, Spół- 
dzielnia Spożywców, Kasa Bier Oddział 
Związku „Społem*. 

     

     
    

  

Ognisko Związku Nauezycielst- 

WIGA ŁASTOWSKA 
żena dyrektora Wileńskiej Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Bieniakoniach 
prof. Wacława Łastowskiego, niestrudzena i. zasłużona działaczka na niwie 

społeczno-rolnej 

zmarła po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramen- 
tami w Bieniakoniach dnia 7 paźdizernika br. 

Eksportcja zwłok ze Stacji Doświadczalnej do kościoła parafjalnego 
w Bieniakoniach odbędzie się w niedzielę dnia 9 bm. o godz. 15 m. 30; 
pogrzeb w poniedziałek 10 bm. o godzinie 10 min 30 

O czem zawiadamia 
Wileńskie 

    

  

Stud. 

Щ 
Niemcy wezmą 

BERLIN, (Pat). Nota, zawierająca 
odpowiedź rządu niemieckiego. na za- 
proszenie angielskie do wzięcia udzia- 
łu w konferencji londyńskiej, została 
wczoraj wieczorem wręczona angiels- 
kiemu charge d'affaires w Berlinie. 
Opublikowanie tekstu odpowiedzi о- 
czekiwane jest w ciągu dnia dzisiej- 
szego. 

LONDYN, (Pat). Donoszą z kół u 
rzędowych, że ackcoiwiek nie nadszedł 
jeszcze tekst odpowiedzi niemieckiej, 
te jednak wiadoem jest już, że rząd 
Rzeszy jest przychylnie usposobiony 
do projektu wymiany zdań między 
Francją, Włochami, Niemcami i An 
glją, wysuiętego przez rząd angielski. 
Francja i Włochy zawiadomiły rów- 
nież, że przyjmują projekt angielski. 

Miejsce konferencji nie zostało je 
szcze ustalone, mając jednak na 

  

względzie ogólne pragnienie usunię 
cia trudności, wytworzonych przez wy 
cofanie się Niemiec z konferencji roz 
brojeniowej, należy się spodziewać, 

Zarząd i Członkowie Koła Rolników 
Żydów U.S.B. w Wilnie 

wyrażają serdeczne współczucie W. Szanownemu Panu Prof. 

laż. Wacławowi kastowskiemu z powodu śmierci Jego Małżonki 

iw 

Towarzystwo Organjzacyj 
i Kółek Rolniczych. 

l 

      

       
     

       

      
    
    

     

   

tizlad ogłoszeń 6-—io tamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Adeninistracja zzstrzegs sobie prawo zmiany terminu drażu ogłoszeń, 

    

Rola Davisa w Europie. 
Oświadczenie dla prasy. 

LONDYN, (Pat). Norman Davis, 
który wczoraj rano odwiedził w Pa- 
ryžu premjera Herriota į odbył z nim 
konferencję w sprawie rozbrojenia, 
przybył wieczorem do Londynu. 

LONDYN, (Pat). Norman Davis 
przyjął wczoraj wieczorem przedstawi 
cieli prasy, którym złożył następujące 
oświadczenie: 

Przyjechałem celem odbycia na- 
rad z przedstawciielami rządu angiel- 
skiego Zamiarem naszym jest omó- 

wienie możilwości wszczęcia formalnej 
ydskusji pomiędzy mocarstwami mor- 
skiemi. W lipcu na konferencji roz- 
brojeniowej dyskusja taka została za- 
sugerowana i poszczególne mocarstwa 
miały się do tego naradzić. Uważam, 
że Anglja i Stany Zjednoczone winny 
jako pierwsze omówić swe wzajemne 
propozycje w ich treści ogólnej. 

Prawdopodobnie omówimy także 
sprawy, dotyczące wszechświatowej 
konferencji ekonomicznej. 

Dwa programy 
bezpieczeństwa i rozbrojenia. 

PARYŻ, (Pat). Znajdujący się obe- 
cnie w rękach premjera francuskiego 
projekt Francji o równoległem zor- 
ganizowaniu bezpieczeństwa i rozbro- 
jenia, zawiera dwa programy: maksy 
malny i minimalny 

Plan maksymalny przewiduje ma- 
ximum bezpieczeństwa, jakie projek- 
todawcy pragną zapewnić nietylko 
Francji, lecz wszystkim krajom euro- 
pejskim bez różnicy i zawiera możli- 
wie największe redukcje, mogące za- 
dowolić, zdaniem autorów, nawet naj- 

bardziej gorących zwolenników roz- 
brojenia. Projekt maksymalny zakreś- 

  

la ostatecznć granice do których go- 
tową jest w razie potrzeby posunąć się 
Francja na drodze redukcj; rozmai- 
tych rodzajów broni, 

Projekt minimalny określa grani- 
ce, któer Francja uważa za niemożli- 
we do przekroczenia w dziedzinie zbro 
jeń, dopóki warunki bezpieczeństwa, 
zapewnione każdemu z  poszczegól- 
nych państw, nie przekraczają pew- 
nego niezbędnego minimum. Przed piu 
blicznem ogłoszeniem projekty powyž 
sze rozpatrywane będą przez Wyższą 
Radę Obrony Narodowej, jak również 
na Radzie Minitsrów. 

Sprawy mniejszościowe 
GENEWA, (Pat). Przewodniczący 

Rady Ligi Narodów przyjął delegację 
kongresu mniejszości narodowych. 
W skad delegacji wchodzili m. in. po 
seł Gracbe oraz posłanka Rudnicka. 
GENEWA, (Pat). Zgodnie z uchwa 

łą kongresu mniejszościowego w Wie 
dniu, w Genewie powstał stały komi 
tet dla sledzenia działalności Ligi Na 
redów w dziedzinie mniejszości. Na 
czele tego komiteiu stanął Kataloń- 
czyk Esterlich. 

Walka przedwyborcza w Niemczech. 
BERLIN, (Pat). W; czasie zgromadzenia 

przedwyborezego . niemiecko-narodowych w 
Duesscldoriie doszło znowu do krwawych 
starć z narcdowymi socjalistami. Zebranie 
zostało rozbite. Wi ezasie bójki padły strza-, 
ły. Jeden narodowy socjalista zosiał ciężko 
ranny. Policja dokonała 20 aresztowań. Kro 
nika krwawych zajść w Berlinie notuje dał- 

sze oliary. Członek narodewo-socjalistycz- 
uego oddziału szurmcwego został ciężko ran 
ny przez nieznanego sprawcę. Ukazał się w 
„Angriffś rozkaz dowódey oddziałów sztur 
mowych ckręgu berlińskiego lzabraniający 
narodcwym sacjalistom brania udziału w 
zgromadzeniach niemiecko-narodowych. 

Opowiadania poszukiwacza pracy, 
Przygody w ZSRR. — lie w tem prawdy? 

STOŁPCE, (Pat). W dniu 6 bm. przybył 
Miński Lipa, mieszkaniee Warszawy. Posia- 
dał en wykupiony przez władze sowieckie 

  

udział w konferencji mocarstw. 
że kwestja ta nie nastręczy żadnych 
trudności. W oficjalnych kołach an- 
gielskich wyrażają zadowolenie, że i 
niejatywa rządu angielskiego została 
przychylnie przyjęta przez zaintere- 
sowane państwa. 

LONDYN, (Pat). Foreign Office 
otrzymał dziś po południu odpowiedź 
niemiecką na notą Mac Donadla. No 

ta niemiecka zastrzegać ma coprawda 
że nie uważa ani noty franeuskiej z 
11 września, ani dekłaracji brytyjs- 
kiej z 18 września za stosowną podsta 
mniej wyraża swą zgodę na udział w 
proponowanej konferencji. 

Nota niemiecka zwraca uwagę na 
pakt, że dekłaracja brytyjska kładzie 
nacisk jedynie na stronę prawną za- 
gadnienia, wysuniętego przez rząd nie 
miiecki, gdy nota francuska zajmuje 
się tylko alternatywą ewentualnego 
zaniechania zbrojeń niemieckich, pod 
czas gdy istoinym celem memorjała 
niemieckiego przedstawionego rządo 
wi franeuskiemu, byio rozbrojenie, a 

  

„Nowa Wspólnota Narodów* 
Nowy pomysł obrony pekcju. ' 

LONDYN, (Pat). W, Londynie powstalo 
nowe towarzystwo międzynarodewe, które- 

celem jest propagow. i 

  

   
   

    

ego stowarzyszenia 
a dwaj znani pacyl angielscy Geor- 
Barnes i lord Davi Towarzystws to 
unzwę „Nowa Wspólnota Narodów*. 

Cele towarzystwa określone są: 1) jako dažė 
nie do utworzenia trybunału międzynarodo- 
wego, któryby załatwiał wszystkie spory, za- 

pokcju. Na ezele 

  

grażejące pokojowi Świata, a eo do których 
nie jest kompetentny Trybunał Sprawiedli: 
wości Międzynarodowej w Hadze, 2) dąże- 

nie de utworzenia międzynarodowej poli- 
cji jake gwarancji bezpieczeństwa przeciwko 
agresji Wiele wybitnych osobistości ze świa 

ego nadesłało de tewarzystwa ży 
'myślnego rozwoju; m. in. życzenia 
żyli lord Cecil prof Murray, były 

prezydent Francji Doumergue, były delegat 

Japonji w Lidze Narodów hr. Is 

  

   

   

      

Miasteczko Wsielub w płomieniach. 
Spaliło się 20 zabudowań. 

Wczoraj o godzinie 11,30 wybuchł 
nagle w miasteczku Wsielub duży po 
żar, przerzucany wiatrem z budynku 
na budynek. W ciągu godziny pożar 
strawił 14 domów i 6 stodół. 

Natychmiast po powiadomieniu © 
pożarze udali się na miejsce pożaru 

p. starosta pow. Wińczewski, ko- 
mendat powiatowy p. p. Kontrym, 
podkomisarz P. Witwicki i samochód 
przeciwpożarowej Nowogródzkiej O- 
chotniczej Straży Pożarnej. 

Pożar zdołano zlokalizować przed 
domem P. Augustowkiego. 

nie uzbrojenie. Rząd niemiecki wyra 
wę do dyskusji na konferencji, nie- 
žač ma ewą gotowość nawiązania sto 
sunków z innemi mocarstwami ce- 
lem znalezienia zadowalającego wszy 
stkie strony wyjścia w sprawie równo 
uprawnienia. Zdaniem Niemiee jed- 
nak dyskusja taka prowadzona być 
winna w ty msamym duchu co w swo 
im czasie rokowania w Lozannie. 

Nota niemiecka czyni aluzję do 
preambule umowy łozańskiej rozcią 
gając interpretację tej preambule, a 
także zaufanie nietylko na kwestję 
reparacyj ale i na inne rozdziały trak 

tatu wersalskiego. 

Delegat Węgier głosował 
za Polską. 

BUDAPESZT, (Pat). Ze strony kompetent 
nej stwierdzają, że pogłoska o te,m, jakoby 
delegat Więgier głosował przeciwko kandyda 
turze Polski do Rady Ligi Narodów, pozba 
wiona jest wszelkiej podstawy. Delegat wę- 
gierski głosował za polską, co wynika z se 
decznych stosunków międz yobu narodami 

      

   

Paseł czeski również 
zaprzecza. 

WARSZAWA, (Pat). Poseł Repu-. 
bliki Czechosłowackiej w Polsce dr. 
Girsa w rozmowie z jednym z przed- 
stawicieli komitetu polskiego Porozu- 
mienia Prasowego  Czechosłowacko- 
Polskiego oświadczył co następuje: 

Dnia 4 października w jednym z 
pism warszawskich opublikowana by- 
ła wiadomość z Genewy, jakoby przy 
wyborze do Rady Ligi Narodów Cze- 
chosłowacja głosowała przeciw Pol- 
sce. Wiadomość tę — powiedział mi- 
nister Girsa — uważam za bardzo 
szkodliwą dla wzajemnych stosunków 
polsko-czechostowackich, tem bar- 

dziej, że wobec tajności głosowania do - 
Rady nie mogę dać oficjalnego zaprze 
czenia tej pogłosce. Uważam jednak 
za niezbędne oświadczyć publicznie 
dla informacji opinji polskiej, że do- 
niesienie to według mego przekonania 
i moich wiadomości, jest fałszywe 

bilet do Stełpeów jak często by wa z osoba- 
mi, wysiedlanemi z Rosji, a nie posiadające- 
mi gotówki. 

Miński opowiada, że objechał niemal ea- 
łą kulę ziemską w poszukiwaniu pracy, któ- 
rej nigzdie nie mógł znaleźć. Był w Meksy- 
ku, Palestynie, we Francji, a ostatnio, bę- 
dące w przejeździe do Połski w Berlinie, wstą 
pił do tamtejszego poselstwa chińskiego, 
gdzie otrzymał wizę na wjazd do Chin. Poe 

przykyciu do Warszawy, uzyskawszy znów 
wizę tranzytową sowiecką na przejazd przez 
terytorjum Sowieżów, udał się przez Stołp- 
ce do Chin. Na pierwszej stacji sowieckiej 
Niegoreło je wymienił posiadaną gotówkę w 

sumie zaledwie 100 zł. na 20 rubli sowiec- 
kich i udał się narazie do Mińska. 

W, Mińsku rozpcezął, jak wszędzie po- 
Szukiwania pracy. Gdy dowiedział się, że 
musi uprzednio zameldować się w GPU, znie 
chęcił się do dalszej pedróży i próbował da- 
lej znaleźć pracę bez pomocy GPU. Podczas 
jednej z wędrówek po mieście skradzione 
mu pieniądze i paszport zagraniczny. Naza- 
jutrz udał się na dworzec kołejowy, gdzie 
chciał przenocować. Tam został zatrzymany 
przez organa GPU i osadzeny w więzieniu. 

Wysiedicno go wreszcie z Rosji Sowice- 
kiej i cbcemie wraca de miejsea swego sta- 
łego zamieszkania. 

    

   

  

  

Kte wygrał? 

WARSZAWA, (Pat). W! 26-tym chiu cią- 

gnienia V klasy 25 Polskiej Państwowej Jo 

  

terji Klasowej główniejsze wygrane padły 

na numery następujące: 

Wygrana w sumie 150 tys. złotych -— 

65.707; 15 tysięcy — 78,630; 10 tysięcy — 

35,041 i wygrane po 5 tys zł. — 56,289, 

- 65,987, 9859 i 46,457 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
  PIENIĘŻNA 

WIARSZAWA, (Pat). Londyn 30,79 — 
30,63; Nowy York 8,911 — 8,891; Paryż 
35,07 — 34.98; Szwajcarja 172,55 — 172,12; 
Berlin 211,95. Tendencja mocniejsza. 

AKCJE: Baunk Polski 89.50 — 89.75; 
Modrzejów 3,50. Tendencja mocniej.za. 

  

a ZBOŻOWA 
WARSZAWA, (Pat). Na dzisiejszem ze- 

braniu giełdy zbożowo-towarowej w Warsza- 
wie notowano za 100 klg parytet wagon War 

  

szawa w handlu hurtowym, w ładunkach 
wagonowych: żyto 16.75 — 16.25, pszenica 
jednolita 25.50 — 26, pszenica zbierana 
24.50 — 25, ох ednolity 17 — 17.50, 0- 

  

     

wies zbierany 0 — 17, jęczmień na ka- 
szę 16 — 16.50, jęczmień browarny 18—19, 
gryka 17 — 19, proso 18 — 
jadalny 24 26, groch Vi 
siemie lniane 34 36, koniczyna czerwona 

surowa bez grubej kanianki 110 — 130, kv- 
niczyna czerwona bez kanianki o czystości 
do 9 7proc. 130 — 145, koniczyna biała su- 
rowa 120 — 160, koniczyna biała bez ka- 
nianki o czystości do 97 proc. 160 — 210. 
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JÓZEF MONTWIŁŁ 
'W dniu dzisiejszym odsłonięty. zo- 

stanie pomnik człowieka, który w ży - 
ciu Wfilna, Wileńszczyzny i Litwy ode 
grał wybitną, pad pewnemi względa 
mi, a nawet przodującą rolę. Urodzo- 
ny w roku 1850 w Mitjaniszkach ko 
ło Szat w Wiłkomierskiem zmarł w 
1911 roku w Wilnie, gdzie pozostawał 
na stanowisku niezmordowanego pra 
cownika polskich spraw finansowych 
i społecznych przez lat 26. Energją, 
konsekwentną wolą, wyraznym i wy 
rozumowanym programem życiowym 
wywierając bezkonkurencyjny wpływ 
na rozbite i przerażone popowstanio- 
we pokolenie ówczesnego ziemiańst 
wa. 

To czem się inni przerazili i dak 
przygnębić na całe życie, wytworzyło 
w slnej psychice Montwiłła zaciątość, 
chytrość w stosunku do wroga (i do 
swoich, jak tego zachodziła potrzeba) 

Powiedzmy odrazu Montwiłł miał 
za życia i ma nieprzyjaciół dotąd. 
Nie może mu darować ówczesne po- 
kolenie, dziś szpakowatych, wtedy do 
rastające bez wspomnień osobistych 
o powstaniu, że ten potężny, wzgardli 
wy i dobroduszny szlachcie na zagro 
dzie, poczynał sobie jak wojewoda z 
urzędnikami, do gubernatora włącz 
nie, ale też o żadnej nielegalnej pracy 
ani sobie pisnąć nie dał. Legalizm, 
z którego się szczycił, na którym opie 
rał swoją swobodę działania, na któ 
ry wściekała się młodzież pracująca 
dla nieśmiertelnej w narodzie idei nie 
podległości, lojałizm ten, wdziewał 
na siebie Moniwiłł raczej z wyrazem 
pogardliwej ironji niż obleśnym uś- 
miechem służalstwa, o które go najbar 
dziej niechętni nie posądzali nigdy. 

Zajmując stanowisko dyktatora 

w rzeczach ekonomicznych ziemiańst 
wa, a z czasem i w każdem niemal 

zbiorowem poczynaniu  społeczeńst 
wa polskiego u nas, Montwiłł pod pła 
szczem ugodowości, lojalności, był 
sam o tem nie wiedząc, największym 
wrogiem rządu rosyjskiego, najzajad 
lejszym bojownikiem o wszystko, eo 
rząd ów chciał w naszym kraju znisz- 
czyć. A może i wiedział o tem Mont 
wiłł czem była jego tak lojalna, finan 
sowa, filantropijna, dozwolona, za- 
twierdzona przez władze praca? Mo- 
że zdawał sobie sprawę, że tam gdzie 
zabraniał najkategoryczniej wszelkiej 
niedozwolonej tajności, czy to w po 
staci oświaty, czy innej konspiracji, 
właśnie tam, w tych skupiskach pols 
kiego żywiołu, zorganzowanego przez 
jego instytucje, wspieranego przez je 
go finanse, zespolonego przez pracę 
zawodową, artystyczną, kulturalną 
lub wychowawczą, której był inicja- 
torem i skarbnikiem, że właśnie tam, 
pod jego „lojalnem* okiem, rozkwita 
bujne, tajnie wzniecane życie polskie 
polska oświata, polska nieśmiertelna 
konspiracja, której tak  niecierpiał. 
Wszak bystre miał oko i chytrość 
rdzenego syna Żmujdzi. 

Nie musiał być tak bardzo dobrze 
widziany, jeśli Go nigyd nie zatwier- 
dzono na prezydenta miasta, mimo 
wyborów  parokrotnych, pozostawał 
tylko na stanowisku radnego przez lat 
16. Obrany do Dumy Państwowej, nie 
czuł się tam dobrze, zajmował się 
sprawami finansowemi, ale pod wzglę 
dem przewodnictwa politycznego spra 
wiając zawód swym zwolennikom, 
któzry liczyli na jakiś a la Wielopol- 
ski program, układy, zdobywane kon- 
cesje i t. p. 

Montwiłł był  przedewszystkiem 
gospodarzem swej ziemi. Lubił rzą- 
dzić nią despotycznie, lubił tyranizo- 
wać i musztrować ludzi, ale nikt nie 
może powiedzieć żeby ta Jego tyra- 
nja miała cel niski, lub osobistą ko- 
rzyść na celu. 

IDZIEMY DO MELINY. 
Spotkałem się z Teofilem na Su- 

bocz przed gmachem Państwowego 
Urzędu Pośrednictwa Pracy, gdzie się 
rejestruje co pewien czas. Zdaje się 
co tydzień wystawać musi przez czte 
ry łub pięć godzin w kolejce, celem 
rejestracji. Dzisiaj był w wyjątkowo 
złym humorze. 

— Stoisz i stoisz w tej kolejce, jak 
by co pomogło to rejestrowanie. Już 
dwidziesty miesiąc tu chodzę i nic! 
Jak po śmierć się chodzi. 

Tu zaklął mocno, podając prze 
szłość rodzicielek w zastraszającą wąt 
pliwość i nacisnął czapkę na głowę. 
Zimno było. Wiatr jesienny niósł z so 
bą zimne. podmuchy, tak, że czekają 
cy w ogonku bezrobotni marzli po- 
rządnie. 

— Gdzie Franuk? 
— Pracuje. Kamienie iłucze na 

szosie. Dostał to zajęcie na parę dni, 
a w nocy łapie koty jak dawniej,.Tyl 
Ko Žž 14 ZB rejestracją skończę 
pójdziemy na Sołtaniszki do „dziur 
ki*. Tam w melinie będzie czekał na 
Franuka ten jego handlarz kotami. 

— W melinie? — zapytałem zdzi 
wiony, a oczy mi rozbłysły z zadowo 
lenia. Dla każdego spokojnego czło 
wieka melina — to miejsce, które bu 
dzi dreszcz grozy i spędza sen z po 
wiek, miejsce, gdzie zęby w koszy 
kach wynoszą i z każdego kąta pa 
trzą niesamowite oczy zbrodni. Dla 
dziennikarza — to gratka rzeczywiś 
cie niebywała, więc zgodziłem się O 

Młode pokolenie ówczesnego Wil 
na, z którego wyszli późniejsi bojow- 
nicy idei niepodległościowej, stało w 
ostrej opozycji do politycznych meted 
działalności Montwiłła. W oczach tej 
młodzieży był on „ugodowcem' któ. 
remu idea niepodległości nie przyś- 
wiecała. Nasze pismo jest reprezentan 
tem tych sfer społecznych i tego kie- 
runku, który od tamtych niepodległoś 
ciowców się wywodzi. Nie przeszka- 
dza to nam jednak dziś, po latach 
przeszło dwudziestu, po zrealizowa- 
niu naszych ideałów uznać w działał 
ności Montwiłła duże wartości społe 
czne i narodowe. 

Jego wielkie uspołecznienie, Jego 
stała, czujna,  niezmordowana goto- 
wość do każdej pomocy. Jego ratowa- 
nie każdego zagrożonego kawałka zie- 
mi, która mogła wtedy dostać się tyl- 
ko w ręce obce, Jego wreszcie „mont- 

wiłłowskie filantropje , zasługują na 
trwałą wdzięczność społeczeństwa Lit- 
wy, i Wilna specjalnie. 

Józef Montwiłł działał niezmiernie 
wszechstronnie, i jeśli nie zawsze two 
ry Jego ducha spełniły stuprocentowe 
swe zadanie, to tylko dlatego, że ludzi 
było Mu zawsze, jak sam mawiał, 

brak? 
Dwadzieścia kilka instytucji pozo- 

stało jako pamiątka działalności Mon- 
twiłła. Wymieniamy tylko najgłó 
niejsze, nie mogąc wszystkich omówić 
w krótkim artykule. Terenem działal 
ności stały się Mury Frańciszkańskie, 
gdzie rozwijały się Stow. Sług Św. Zv 
ty, Przytułek noclegowy, Tow. Opieki 
nad Dziećmi z Ochronkami, (gdzie u- 
czoon polskiego bez podręcznika), kar 
miono biedaków i tworzono wystawy: 
Dziecko i Urządzenia mieszkań. War- 
sztaty: stolarski, ślusarski, introliga- 
torski, Szkoła rysunkowa, Kropla Mle 
ka, Biuro Kontroli Letnich dla sła- 
bych dzieci. Na przedmieściu Kominy 
Dom Sierot Św. Wincentego a Paulo, 
w miecie, buduje gmach Lutni, dla 
koncertów i chórów,które przechodzą 
z 1905 rokiem w wolną scenę polską. 
Bazar rzemieślniczy, wystawy obra- 
zów, popiersie Miekiewicza we włas- 
nym parku, koło zbudowanych, też z 
Jego inicjatywy i pomysłu kolonji dla 
urzędników, wiele doskonałych pomys 
łów nie zrealizowanych już, gdyż 
śmierć zaskoczyła Go prawie nagle, w 
siłe wieku j umysłu. 

W jubileuszu pracy w 1910 roku 
brały udział szerokie warstwy Wilna. 

Odprowadzało go na Rosę w Śnie 
żną zimową zawieruchę całe Wilno 

polskie, trumna ze zmarłym dochodzi 
ła do cmentarza, kiedy koniec poch? 
du stał u Ostrej Bramy. 

Wobec władz rosyjskich, taki po 
grzeb polskiego działacza, obywatela 
tego kraju, to był fakt groźniejszy niż 
najbardziej zakazany śpiew. Montwiłł 
w granicach legalności w swej realnej 
polityce finansisty, był tym typowym 
szlachcicem litewskim o kulturze pol 
skiej, który romantyzmem potrafi za 
barwić nawet księgi bankowe. 

Swą pracą organiczną rzucił Ś. p. 
Józef Montwiłł podstawy wychowan'a 
połecznego następującego po nim po 
kolenia, Oddawal tej pracy całego sie 
bie, Za to Wilno pod jego pomnikiem 
dziełem jednego ze stypendystów 
zmarłego, prof. B. Bałzukiewicza ucz 
ci pamięć człowieka, który w latach 
najcięższej niewoli czuwał nad swem 
społeczeństwem, organizował je i bu 
dził drzemiące w niem siły. 

  

Hel. Romer. 

  

LEKARZ-DENTYSTA 

| WILKOMIRSKI 
przeprowadził się z ulicy Wielkiej 19 

na Hetmańską 2, m. 3 

drazu i tylko tak dla fasonu udałem 
zdziwienie. 

Nie bój się — uspokajał mię Teo 
fil — znam ja wszystkich u „Ślepego 
Mordki*, więc nic ci nie zrobią, głu 
pi. Jeszcze chwila i już wyrywamy. 

Chwila okazała się stanowczo za 

długa, bo aż trzygodzinna. W urzędzie 
coś się tam stało, coś utknęło, tak, że 
rejestracja szła w tempie šlimaczem, 
rekordowo powolnem. Gdyśmy opu 
szezali domeczek przy ulicy Subocz, 
gdzie mieści się „Państwowy Urząd 
Pośrednictwa Pracy*, już wczesny je- 
sienny mrok zalegał ulice Wiłna. 

U „ślepego Mordki*. 

Szliśmy szybko, bo zimno było 
naprawdę niebywałe. Podnieśliśmy 
kołnierze u marynarek, ale to na nie 
się nie zdało. Dopiero szybki ruch roz 
grzał nas nieco. Teofil byłby niezłym 
szybkobiegaczem, gdyby się tak tro 
chę potrenował pod okiem jakiego 
trenera specjalisty. Szliśmy krótszą 
drogą przez zaułki i po upływie ja- 
kichś 20 minut byliśmy już na Sołta 
niszkach. Małe, zapadłe w ziemię dom 
ki były już pełne światła. Szliśmy po 
wąskich zaułkach tej miłej dzielnicy 
aż wsiąknęliśmy w jakąś ciemną ot 
chłań suteryny. 

— To tu — szepnął Teofil — za 
glądając do środka — Franuk jeszcze 
nie przyszedł. Zaczekamy na niego.— 
Pchnął drzwi. 

Weszliśmy. Mała łampka na popla 

mak U RU FR MAE B 5 KI 

żę Nabożeństwo żałobne 
za poległych obrońców Wilna. 

Wczoraj rano w kościeel Św. ig- 
nacego odbyło się żałobne nabożeń- 
stwo za spokój dusz poległych żołnie- 
rzy, biorących udział w wyzwoleniu 
Wilna w paździeniku 1920 r. 

Na nabożeństwo przybyły poczty 
sztandarowe stacjonujących w Wilnie 
pułków i organizacyj wojskowych, о- 
raz przedstawicieli społeczeństwa. 

Władze państwowe z powodu nie- 
obecności w Wilnie wojewody Becz- 
kowieza i wicėwojewody Jankowskie- 
go reprezentował nacz. Hryhorowiez, 
władze wojskowe zaś gen. Skwarczyń- 

ski. 
Nabożeństwo żałobne odprawił pro 

boszcz par. wojskowej ks. Herget, po- 
dniosie kazanie wygłosił ks. prof. No- 
wak. 

Po nabożeństwie wyruszono na 
Rossę, gdzie na grobach obrońców 

Wilna złożono wieniec. 
Prezes Okręgowej Rady Bezp. Bl. 

i Parlamentarnej grupy wileńskiej 
sen. Witołd « Abramowicz wygłosił 
dłuższe przemówienie, w którem od- 
malował wypadki, które doprowadzi- 
ły do wystąpienia gen. Żeligowskiego 
w r. 1920, oraz złożył hołd połegłym 
obrońcom Wilna. 

Musimy zaznączyć, że nieprzyjem 
nie uderzał nieliczny udział publicznoś 
ci, w której uczuciach i pamięci o swo 
ich obrońcach nie można wszak wąt- 
pić. Niestety, wiele bardzo zapytywa- 
nych osób nie wiedziało o organizo- 
wanem nabożeństwie. Nie wykorzys- 
tano więc widocznie zwykle używa- 
nych sposobów poinformowania O 
niem ludności wileńskiej. Tego zanied 
bania nie można zapisać na dobro or- 
ganizatorów. 

  

RE ESS EBTT EAT TEST 

Tydzień Propagandy Związku Strzeleckiego. 
  

  

Tydzień Propagandy Związku Strzelec 
kiego w Bydgoszczy spotkał się z objawami 
szczerej sympatji ze strony miejscowego spo 
łeczeństwa. Strzelec rozwija się na Pomo- 
rzu ze znacznem powodzeniem, wciągając 

w swe szeregi wszelkie sfery obywatelskie. 
Ilustracja nasza przedstawia bataljon strze 

„ecki, prezentujący broń w momencie skła- 
Jania wieńca na mogile Nieznanego Pow- 
stanica, 

    

      
bezpośrednio z Polski wysyła 

„PRE 

PRZESYŁK! оо ROSJI 

Warszawa, Fredry 10. Tel. 707-10. P. K. O. 5470. 

Agentura na Wilno i woj.: B-cia Strakun, Niemiecka 22, tel 293 

   jedynie koncesjonowana firma 
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Powieszenie szpiega. 
W dniu 8 b. m, o godzinie 12,80. 

wykonany został wyrok śmierci przez 
powieszenie na szepiegu Szymonie Ko. 
Ściukiewiezu. Egzekueji dokonał po- 

mocnik Brauna. Skazany przed wyko 
naniem wyroku wyznał jawnie swoją 
winę i eddał się ze skruchą w ręce ka 
ta. 

Czeka ich sąd doraźny. 
Żona z kochankiem udusiła męże. 

LIDA, (Pat), Onegdaj Posterunek 
PP. w Iwju zaalarmowany został sa- 
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mionym stole, okrytym podartą cera 
tą. Dwóch Żydów przy stole kłócą 
cych się zapamiętale. Z pochwyconych 
słów żargonu zrozumiałem, że chodzi 
im o jakieś futro karakułowe. Jeden 
z nich z bielmem na lewem oku zer 
wał się na trzaśnięcie drzwi. Zobaczy 
wszy Teofila uspokoił się znacznie. 

— Teofil, a ezto wy? 
— Lejzor był? 
— (o za Lejzor, jaki Lejzór? — 

wzruszył ramionami. 
— No ten od królików, „Mańkut*. 

Zaczekam na niego. Mar interes. 
— Czekaj. On przyjdzie. Może dać 

co? Może wódka, piwo? 

— Nie, zaczekam bez niczego. Chy 
ba, że dasz na kredyt... 

= Uj, ty idź wypluć to słowo! 

„Ślepy Mordka* okazał się już 
mniej gościnny. Łypnął okiem w mo 
ją stronę raz i drugi i zaczął dalej pro 
wadzić ożywioną rozmowę z łtowarzy 
szem. 

Lepsza „Ferajna”, 

Ledwo siedliśmy nieco na ubo- 
czu, gdy otwarły się drzwi i weszło 
trzech osobników. Patrzyłem uważ 
nie. Byli dość porządnie ubrani, « pe 
wną nawet pretensją do elegancji. Je 
dnego z nich znałem z procesu za kra 
dzież jeszcze z roku 1929, gdy byłem 
przez dłuższy czas sprawozdawcą są 
dowym. Dostał wtedy coś rok więzie 
nia. Był członkiem „Bruderverejnu“, 
a potem po jego likwidacji przeszedł 
do „Złotego sztandaru*. Podeszli do 
stołu i zaczęli rozmawiać z gospoda 
rzem. Niewiele zrozumiałem, lecz 
spór szedł ciągle o to palto karakuło 
we. 

niobójstwem mieszkańca osady Zaś- 
cianek, gm. iwiejskiej, 32-letniego Ma 
cieja Szczerby. Przeprowadzone do- 
chodzenie wykazało, iż nie było to sa 
mobójstwo, lecz morderstwo upozoro- 
wane samobójstwem. Jak się okazało 
morderstwa dokonała żona Szczerby, 
Bronisława wraz ze swym kochan- 
kiem Konstantym Kuźmą, mieszkań- 
cem tejże wsi. Szczerba został przez 
nich uduszony, a następnie mordercy 
powiesili go w jego własnej stodole. 
Kuźma i Szczerbowa początkowo nie 
przyznawali się do winy, lecz po oka- 
zaniu im rzeczowych dowodów wyz- 
nali całą prawdę. 

Morderców osadzono w więzieniu 
w Lidzie, sprawę zaś skierowana w try 
bie doraźnym do prokuratora Sądu 
Okręgowego w Lidzie. 

— O co im idzie — —spytałem Te 
ofila. 

— Mordka to paser. Dali mu palto 
karakułowe, które zrobili „na lipko“, 
a on teraz nie chce im dać umówionej 
forsy i targuje się z nimi ząb za ząb. 

W końcu po dłuższych targach 
Mordka kiwnął głową i wyszedł do 
drugiego pokoju. 

— Na ile się zgodzili? — zapyta- 
łem, sądząc, że Teofil zna żargon. Nie 

omyliłem sę. 

— Głupstwo. Wszystkiego 60 zło- 
ciszów. Jak za psa. I jeszcze mu obie- 
cali taniej sprzedać srebrną papieroś- 
nicę, którą jeden z „Ferajny* rąbnął 
jakiemuś burżujowi na Wileńskiej. 
Nawet złodziejem być nie warto. Za 
60 złotych tyle strachu. Przez okno 
włazić, uważać żeby „glina* nie przy 
szedł, na paluszkach chodzić po po- 
koju, żeby się jaki frajer nie obudził. 
na serce potem chorować! Ja już wolę 
nie ryzykować. Ale przyjdzie chyba 
na to, że się puszczę na taki kant, lek 
ki, żeby niewiele dostać i na Łukisz- 

kach spędzić. Bo inaczej ani weź nie 
zrobisz nic. A tak — to wikt i opie- 
runek przez kilka miesięcy zapewnio- 
ne. Radzę ci Antek (tak mnie nazy- 
wali) wejdź ze mną w spółkę, po przy 
jaźni ci radzę. Niewiele... Na mokro 
nie będziemy przecież robili, tylko tak 
sobie, 

Nie zdążyłem odpowiedzieć, gdy 
zjąwiła się młoda, może szesnasto- 
letnia Żydóweczka, jak się potum oka 
zało, córka „Śłepego Mordki", niosąc 
wódkę w karafce, sałatkę z pomido- 
rów i chleb razowy. 

Stuknęli się szklankami. 

SPORT 
Z Wiina. 

6 p. p. leg. — Drukarz 4:0 (2:0). 

Rozstrzygnięcie meczu pada już w pierw 
szym kwadransie gdy szybki Hajdul strzela 
2 bramki. Następnie gra jest wyrównana, 
aczkolwiek z przewagą techniczną wojsko- 
wych. 

Nie mogąc zdobyć bramki gracze Dru- 
karza, w ostatnich minutach meczu, załamu- 
ją się i na 4 min. przedkońcem wojskowi zdo 
bywają jeszcze dwie bramki. 

Drukarz miał możność zmniejszenia swej 
porażki łecz Drozdowicz przestrzelił rzut 
karny. 

U wojskowych najlepszy Hajdul, u poko- 
nanych bramkazr Bartosze z, chociaż jego 
wybieg spowodował ostatnią bramkę. 

Z Polski. 
TILDEN NIE GRAL 

WARSZAWA, (Pat). Zapowiedziane na so 
botę mecze tenisowe z uzdiałem znakomitego 
tenisisty Tildena i towarzyszy nie odbyły się 
z powodu niepogody. Mecze te cdbędą się 
dopiero w poniedizałek. 

HEBDA PRZEGRAŁ. 

MERAN, (Pat) W! dałszym ciągu między- 
naredowego turnieju tenisowego w Meranie 
w grze pujedyńcszej panów mistrz Polski 
Hebda pekonany został wczoraj przez Au- 
strjaka Matejkę w 2 setach 2:6, 0:6. Hebda 
był zdecydowanie nie w formie i grał słabo 
Natomiast Jędzrejowska, uczestnicząc w gru 
pie finałowej pań, odniosła nowe zwycięst- 
we, bijąc Włeszkę Rikoli 8:6, 6:1. 

* JĘDRZEJOWSKA ZWYCIĘŻYŁA. 

MERAN, (Pat). Mistrzyni Polski w teni- 
sie Jędrzejowska odniosta na turnieju mię- 
dzynarodewym w Meranie nowy sukces, bi- 
jac w ćwierćfinale Wiłcszkę Pueilennelli w 
dwóch setach 6:0, 6:0. Para polska Jędrzejo- 
wska—Hebda pokonała parę austrjacko- 
włoską Matejko—Luzalli 7:0, 6:1 

MECZ KOSOCIŃSKI. — ISOHOLLO. 

15 i 16 bum. Warszawa będzie widownią 
emocjonującyth zawodów) sportowych, w 
ramach których odbędzie się pojedynek naj- 
lepszych obecnie biegaczów świata: Kuso- 
cińskiego i Isoholli. 

15 bm. odbędzie się bieg na 2 mile ang. 
(3218 mtr.), w którym zwycięstwo Isohol- 
lo jest bardzo możliwe, gdyż ten dystans bar 
dziej mu odpowiada niż Kusemu. Możliwe, 
iż walka ciwóch asów zosłanie uwieńczona 
nowym rekordem światowym. 

16 bm. Polak będzie walczyć z Finnem 
na dystansie 5 klm. Aczkolwiek Isohollo ma 
tu świetny czas — 14 m 18 s. to jednak Ku- 
sociński nie jest pozbawiony szans na zwy- 
cięstwo, a to z powodu bardziej ostrego fi- 
niszu, niż Finn. 

MAKABIADA W; ZAKOPANEM. 

Komitet organizacyjny zimowych igrzysk 
Makabi nawiązał już kontakt z zagranicz: 
nemi związkami. Ż wielu stron nadchodzą 
odpowiedzi świądczące, iż sport żydowski in 
teresuje się obecnie Zakopanem, gdzie z po- 
czątkiem lutego 1933 r. spotkają się najwy- 
bitniejsi jego przedstawiciele, 

Jednocześnie egzekutywa Związku Maka- 
bi projektuje wielką kampanję turystyczną. 
Turyści, którzy przyjadą do Polski, będą 
mieli możność zwiedzania prócz Zakopanego 
— całej Polski. Pojęta w ten sposób impre. 
za, może przynieść wiele korzyści propagan- 
dowych. 

    

R ABARID PUDER 
OsUBTELNYM TRWAEYM ZAPACHU 
NIE ZAWIERA METALI, NIE PSUJE 

CERY, A NADAJE JEJ MATOWOŚĆ 

1 DELIKATNOŚC. 
  

Dr. IDELSON 
Choroby chirurgiczne i kobiece, 
wróciła i wznowiła przyjęcia 

W. Pohulanka 15—13, od 9—11 i 2—4 

  

    

Miszka „warjat“. 

Wtem drzwi się otworzyły i do 
meliny wszedł znany w Wilnie sute- 
ner Miszka „warjat*, mający swój „in 
teres“, jak mówił, porozrzucany ро 
mieście i konkurujący z legendarnym 
już w Świecie przestępców  Miszką 
„krasawczykiem*, Miszka „warjat* 
jest pozatem przyjacielem prawie 
wszystkich przestępców, trochę poś- 
rednikiem, trochę paserem. Chłop 
jak dąb, rozrosły, można powiedzieć 
przystojny, gdyby nie niskie i wklęsłe 
czoło i małe, ruchliwe, czarne oczy. 

Rozejrzał się po sali i hukną: 

— A, mnie nie dacie wódki, feraj- 
na? 

— (o jest nie? Masz! — młoda Ży 
dóweczka podała mu z uśmiechem 
pełną szklankę. 

Miszka odpowiedział z uśmie- 
chem, kiwnął głową i wypił. Po tra- 
dycyjnem skrzywieniu i splunięciu 
pogłaskał dziewczynę po twarzy i na 
gle zwrócił się do Teofila i do mnie. 

— (o wy Teofil robicie? 
— Czekam ze swym przyjacielem 

na Franuka, który ma przyjść za 
chwilę, 

— A robotę jaką macie? 
— Cholerę nie robotę — mruknął 

Teofil jak zwykle, gdy rozmowa we- 
szła na te tory. Spojrzał z podełba na 
„Miszkę”, który kiwnął by iść za nim. 
Weszliśmy do następnej izby, nieco 
lepiej urządzonej. Gdym się zaczął ro 
zglądać po pokoju musiałem się zdzi- 
wić oryginalności urządzenia, Obok 
bezwartościowych mebli widać było 
okazy naprawdę wysokiej wartości ar 
tystycznej. Pochodziło to z niezliczo- 
nych kradzieży i nie zostało widocz: 

232 (2474), 2 

Notatki ze Świata, 
— W| OBRONIE KRYPTY KOŚCIELNEJ 

stanęli parafjanie łazienkowscy w War: 
wie. W| krypcie bowiem spoczęły zwłoki wła 
ściwego twórcy kościoła, ukochanego przez 
parafjan ks. Rynuwicza. Spoczęły jędnak 
bezprawnie — zdaniem ks. kardynała Ka- 
kowskiego, który powołuje się na 2 para- 
graf 1205 kanonu (krypty kościelne tylko dla 
królów, biskupów, lub fundatorów). Jednak- 
że nieustępliwi parafjanie już od kilku dni 
pilnują świeżozamurowanej krypty. Po wcią 
gnięciu na indeks książki H. Łubieńskiego, 
jest to drugie posunięcie ks. Kakowskiego, 
które spotkało się z oporem opinji 

— HOQVER—ROOSEVELT 5:7 — oto 
hasło dnia w Ameryce. Jak po drugiej stro- 
nie Atlantyku zakładają się angłosasi przed 
walką kogutów, tak przedsiębiorczy yan- 
kesi stawiają na ewentualnego prezydenta. 
Obecnie „prowadzi* w tym hazardzie Roose- 
vel, gdyż akcje Hoovera po ostatniej mo- 
wie spadły. 

— 487 STRON, 295 ADWOKATÓW, 23 
LAT trwania imponującego procesu o spad- 
ku mówią same za siebie. Rzecz dzieje się 
w Weisskirchen, małej dziurze jugosłowiań- 
skiej, a chodzi o pozostałe po zmarłej wdo- 
wie po dwu mężach 33 miljony dynarów. 
Najwięcej bo około 9 miljonów dostanie pe 
wien kucharz, który... nie ma pół miljona 
na zapłacenie podatku spadkowego, a jako 
człek flegmatyczny nie chce być złupiony 
przez lichwiarzy i woli poczekać. Ponieważ 

bez tego nie mogą otrzymać nic i inni spad- 
kobiercy, a co za tem idzie, i ich adwokac;, 
przeto przyszli oni po rozum do głowy i wy 
robili kucharzowi — miljonerowi świadect- 
wo miezamożności, by zwolnić do od! po- 

datku... 
— DEMONSTRACJE BEZROBOTNYCH 

W ANGLJI zaczynają przybierać niezwykle 
gwałtowny charakter. Wiiadomo że do 
dawna bezrobotni angielscy mieli się wcale 
nieźle, więc s zeileidiciochomhmrdwypgfwyp 
obniżać pensje. — Posypały się szyby, strze 
lanina, rabowanie sklepów i t. d. W; Liver- 
polu, Nord Schielos i Belforcie samochody 
pancerne na ulicach. 

— STYPENDJA SOWIECKIE DLA STU- 
DENTÓW., zostały zróżniczkowane zależnie 
od wyników studjów i prac naukowych. L=- 
piej „wypełniasz program piatiletki nauko- 

  

  

  

    

          

   

  

wej” — więcej czerwońców bracie dosta- 
niesz, a gorzej — znaczy się kiepski z cie 

bie „udarnik* — nie dziw się że i z tobą 

bęzie gorzej... 
— STRATOSFERYCZNA RAKIETA WIN- 

KLERA po raz drugi zawiodła. W: czasie 
czwartkowej próby wybuch wyrzucił ją z 
łożyska i rozerwał na kawałki. Jak wiado- 
mo Winkler liczy na możność rakietowej 
komunikacji międzyplanetarnej. 

— DJAGNOZY LEKARSKIEJ PRZEZ RA- 
DJO udzieiłl lekarz okręgowy jednego 
statków Wlhite Star Hne, na rozpaczliwe py- 
tania mechanika radjostacji na samotnym 
cyplu New Fonndlandu. Mechanik-ojciec roz 
paczał nad chorobą małego synka. Lekarz 
na podstawie wskazanych objawów udizalił 
wskazówek, jak się okazało trafnych, gdyż 
tąż samą drogą otrzymał podziękowanie. 

— ALAIN GERBAULT znów wyrusza na 

morze na nowym statku swego imienia. Tra 

sa — Atlantyk, Panama, Pacywik, i archipe- 
lagi australijskie. Ekwipunek — 2 hektolitry 
słodkiej wody, 450 funtów kartofi,l ryżu, her 
baty, cukru, aparaty fotograficzne i dużo 
książek. A 

— TRZYNAŚCIE RAZY DOKOŁA ŚWIA- 

TA przewędrował sobie miljoner-staruszek 
73-letni. Gdy przed laty wycofał się na rzecz 

syna z interesów mie wiedząc co zrobić ki 

czasem, puścił się w świat, „Puścić się* łat- 

wo, trudniej się zatrzymać mówi przysłowie, 

to też rozpędzony miljoner „zrobił* już 

1.800.000 kilometrów przy pomocy wszelkich 

środków komunikacjj — prócz samolotu, 

którego się boi. Cóż myślicie? — można 

mieć 73 lata i 13 razy objechać świat dok?- 

ła, ale czy to mabyć powodłem, żeby już mi- 

łe życie zbrzydło? mi. 

EEAST ORE EST EI STSTEEEESYSTĄ 

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG. 

Chórsby nerek, pęcherza i dróg moczowy: h 
przeprowadził się na ul. Zawalną 18 

(róg Żeligowskiego), telefon 3-83 
Przyjmuje 12—2 i 5—7 

AE SOS SS NKSSTNIA 

Czwarta piramida w Egiocie 
Trzem najbardziej znanym piramidom w 

Gizeh przybyła czwarta towarzyszka, którą 

odkopano Zz pokładów piasku nagromadzone- 

go przez wieki, Podstawa nowej piramidy 

mierzy 5000 metrów kwadratowych. Uezeni 

sądzą, że została ona wzniesiona w 28006 

roku przed Nar. Chrystusa i służyła jake 

grób dla żony Faraona IV. Szpie piramidy 

jest tępy, zdjęto zeń widać portirowe oblico 

wanie, jak i z innych piramid, np. z pira- 

midy Cheopsa, której licówka została użyta 

przy budowie meczetu w Konstantynopoiu. 

  

  

nie sprzedane. Miszka rozparł się na 

pluszowej kanapie i kazał podać wód 
ki. Podano kilka „stakańczyków* 
nieśmiertelne pomidory, które miały 
wielkie wzięcie i chleb razowy. W 
czasie picia Miszka zaczął nam przed 
stawiać swój plan, w którym mieliś 
my odegrać pewną rolę. 

— Jesteście bezrobotni i macie du 
żo czasu, aj jak dużo. Wy możecie się 
przydać do jednego interesu. 

— Niby patrzeć na kogoś? Co? 
— Oj, wy Teofil: Ja zawsze mówi 

łem, że wy się marnujecie, i jeszcze 
jak marnujecie. Z waszą głową, to i 
kasiarzem możnaby zostać. No co zga 
dzacie się? 

— Dobrze — odpowiedział Teofil 
i trącił mnie w bok, bym dał odpo- 
wiedź twierdzącą. 

— No to dostaniecie w tych dniach 
jedno delikatne polecenie od „Feraj- 
ny“. 

Wtem do pokoju wpadł wystrasza 
ny osobnik i przechodząc do następ- 
nej izby, krzyknął: 

— Policja zabrała szefa. Może tu 
być za chwilę! 

Zawrzało w melinie dotąd zdawa 
łoby się spokojnej i pustej. Ze wszyst- 
kich stron wychodzili ludzie, otuleni 
w płaszcze i jesioki i zdążali do wyjś- 
cia, po kilku opuszczali miejsce, któ- 
re w dzisiejszy wieczór było „trefne*, 

Teofil, klnąc że się nie udało na- 
ciągnąć Miszki na zaliczkę skinął na 
mnie. Wyszliśmy. 

T. Jacek-Rolieki. 
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Krwawa masakra 
przy przekraczaniu granicy z ZSSR. do Poiski. 

Na terenie odeinka granicznego Radusz- 

kowieze zauważeno onegdaj rano grupę 0s0 

bników zamierzających przedostać się na 

teren polski. Uciekinierzy w iłości około 15 

osób przy pomocy przewodnika przedostali 

się przez gęsto usiawione patrole sowieckiej 

straży granicznej i gdy już znajdowali się 

na t. zw. pasie granicznym zostali zauwa- 

  

żeni przez strażników bołszewickieh. Na we- 

zwanie patroli kilka osób niezwłocznie pad- 

ło na ziemię, reszta w ilości 5 osób rzuciła 

się do ucieczki.Za zbiegami sowiecey straž- 

nicy odadli przeszło 100 strzałów karabino- 

wyeh zabijając jedną kobietę i dwóch męż- 

€zyzn. Jeden z uciekinierów ranny przyczoł- 

gał się na teren polski, drugi szezęśliwie 

zdołał zbiec. $а to t. zw. kułacy, których 

przemceą wywłaszczono z ziemi i skazano 

na deportację w głąb Rosji. 

  

Epidemia tyfusu wygasa. 
Dzięki energieznej akcji władz sanitar- 

nych epidemja tyfusu na terenie m. Wilna 

została niemal całkowicie zażegnana. Rów- 

nież wygasa epidemja tyfusu na terenie po- 

wiatu wileńsko-trockiego. Obeenie przepro- 

wadzana jest szezegółowa inspekcja miesz- 

kan i ich odkażanie. 

Dwaj strażnicy sowieccy zbiegli do Polski. 
Dnia 7 b. m. na teren Połski wpobliżu 

wsi Tremie w rejonie Niewiarowiez przedo 

stato się dwóch strażników sowieckieh w peł 

nem uzbrojeniu  Zbiegowie wyrazili ehęć 
zaciągnięcia się do oddziałów polskich. 

Zbiegów skierowano do dyspozycji władz. 

Pobicie agitatora bezbożnika. 
W) dniu wczerajszym patrol obehodowy 

P. P. wpobližu wsi Linkuny, gm. piotrow- 

skiej znalazł nieprzytemnego osobnika z sił 

nemi oznakami pobicia głowy i rąk. Ran- 

nym okazał się 27-letni Borys Chmielikow. 

działacz komunistyczny i członek komunisty 

eznego związku młodzieży bezhożników. Jak 

ustalcne, Chmielikow przybył do wsi Lin- 

kuny w celach agitacyjnych. Zdołał on zeb- 
202057. 

  

rać kilku wł 
czął wykładać id 

an i parobków, którym po- 
eologję Lenina i teorję bez 

bożników. Słuchacze rozgoryczeni hasłami 

wywrotowemi komunisty, rzucili się na 

Chmielikowa i kijami ko go poturbowa- 

li, poczem wypędzili ze wsi. Pobity agitator 

komunistyczny nie mając sił — zemdłał na 

drodze z ©dniesionych ran. Chmielikowym 

zaopiekowały się władze śledcze, (e) 

          

Dziś i dni następnych monument.film produkcji amerykańskiej 

Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE 

NATCHNIENIE 
+ Gretą Garbo i Lewis Stonem w roli głównej 

мквотс: $eWilla, miasto miłości 
z Ramonem Novarro w roli głównej. 

UWAGA: W dniu 9 b. m. kino nieczynne. 

  

Z pogranicza. 

Wezoraj w noey na terenie litewskin w 

sejonie Dmitrówki koło Qarn spotkały się 

dwa patrole litewskiej straży granicznej, któ 

  

ERWEYCECZRFIA   

re ścigając bandę przemytniczą nie poznały 
się nawzajem i poczęły strzelać. W! wyniku 
strzelaniny jeden ze strażników odniósł cię- 
żki postrzał w głowę. Kierowniey patrolu 
został zitazrymaine bmbm gwkyggw wg w 
zostali zatrzymani przez komendania o0d- 

einka, 

E-U ROSE 

Starożytny klasztor zniszczony przez 

R il LENS KI 

trzęsienie ziemi. 

  

   

    

» prawosławnym klasz- 

imonos Petra, zbudowany w XIV stu- 

leciu przez Św. Szymona i powiększony w r. 

1864 przez króla serbskiego Jana, ucierpiał 

Czozony w Św 

  

   

znacznie podczas 
mi, które naw 

Na ilustracji naszej 
mury, wzniesionego na skale k 

trzęsienia zie- 

      

      

  strzeliste 
  

Katastrofa samochodowa przy ul. Borowej 

7 osób 

Wsczoraj około godz. 11 rano przy ulicy 
Bcrowej, wpobližu plantacyj miejskich wy 
darzyła się poważna katastrofa samochodo- 
wa, która jedynie dzięki szezęśliwemu zbie- 
gewi skoliczności nie pociągnęła za sobą 

fatainych następstw, aczkołwiek nie sbeszło 

się bez ofiar w ludziach. 
Szybko mkngce auto którem wracała ze 

strzelnicy grupa oficerów i podoficerów 6 pp 

Leg. w pewnej chwili, silnie zakamowane 

przez prowadzącego samcchód kpt. Misi 
wieza wywróciło się na jezdnię a później 
stoczyło się do przydrożnego rowu. Z pod sa 
mochedu rozległy się krzyki i jęki rannych 

O wypadku niezwłocznie powiademiono 
władze wejskowe oraz pogotowie ratunkowe 

Peddzas wypadku doznali poważniejszych 
obrażeń kierujący samschodem kpt. 6 p p 
Leg. Narcyz Misiewicz oraz starszy  siet- 
żant tegoż pułku Edward Kant których na- 

  

   

  

rannych. 
tychmiast przewieziono do szpitala wojsko- 
wege na Aniskolu. 

Pozaiem lżej ranni zostali porucznik 6 p. 
p. Leg. Łukasz Karczyński, por. Stanisław 
Kankiel, por. Michał iFerena oraz sierżanci: 
Stanisław Kaszubski i Michał Polak. Lżej 

ych opatrzono na miejscu. 
Jak zdcłano ustalič pe przeprowadzeniu 
'ępnego dochodzenia, powodem katastrofy 
jo nagłe zepsucie się kierownicy. Clicac 

picczeństwa kierujący autem 
z zahamował samochód, lecz 
ie, że auta wywróciło się, przy 

(e) 

  

      
   

      

  

    

- Upcrezywe zaparcie stolea, kalary kisz 
zkach, wzdęcie, bóle w bo: 

1, przechodzą przy używaniu rano i 

wieczór po szklance naturalnej wody gorz- 

kiej „Franciszka - Józefa*. Żądać w aptek. 

  

   

  

       

       
   

  

    

Grafoman zamordował zonę. 
Ponury wycinek z życia drobnych mieszczan. 

Na ławie oskarżonych siedzi Izaak Milej- 

kowski 33-letni mieszkaniec Grodna, oskar- 

żony o to, że w zamiarze pozbawienia życia 

„dnia 18 listopada 1931 r. nacisnął palcami 

tchawicę żony swej Frumy Milejkowskiej, 

swskutek czego nastąpiło załamowanie dopły 

mu powietrza do płuc, oraz śmierć. 

Okoliczności mordu. 

ibyły następujące: 18 listopada wydział śled- 

«czy w Grodnie został powiadomiony w drodze 

żelefonicznej przez majora Andrzeja Rynkie- 

-wicza otem, że przy ulicy Horodniczańskiej 

mr. 21 we własnem mieszkaniu zostały znale- 

zione zwloki Frumy Milejkowskiej i że praw- 

„dopodobnie wymieniona została zamordowa- 

ma. 

ogledziny miejse zbrodni 
dokonane natychmiast 

ustaliły co następuje: 

Zwłoki denatki znajdowały się w przed- 

pokoju mieszkania zajmowanego przez Fru- 

mę i Izaaka, mołżonków Milejkowskich. 

Nienaturalna pozycja ciała, podrapa- 

mia, zasiniaczenia i zabrudzenia sadzą 

twarzy, sińce na szyi, włosy w wiel- 

Kkim nieładzie, a nadto podarte na de- 

natec ubranie; poodsuwane i powy- 
wracane meble 

wszystkie te okoliczności wskazywały na to, 

“že Fruma Milejkowska została zamordowana 

przez zduszenie i że przed śmiercią stawiała 

zabójcy zacięty opór. 

Oględziny sądowo-lekarskie zwłok Milej- 

/kowskiej ujawniły na jej ciele znaczną ilość 

sińców i zadraśnięć skóry. Między innemi siń 

e zostały stwierdzone na przedniej powierzch 

"ni szyi, nad obojczykiem i na barkach. 

Seksja zwłok i oględziny wewnętrzne wy 

kazały, że tkanki mózgu, serce, nerki i płuca 

są przepełnione krwią żylną. 

Na podstawie tych danych lekarz biegły 

«orzekł, że Fruma Milejkowska zostaał zamor 

„dowana przez uduszenie, a mianowicie przez 

szaciśnięcie palcami tchawicy, oraz że denatka 

EW. obronie życia stoczyła z zabójcą 

gwałtowną wałkę. 

Andrzej Rymkiewicz sublokator Miłejkow 

«skich, krytycznego dnia opuścił mieszkanie 

«o godzinie 11-ej, gdy wrócił o godzinie 16, zu 

stał przedpokój zamknięty i pomimo dłuższe 

go pukania nikt z wewnątrz się nie odez 

"Wreszcie na coraz gwałtowniejsze dobijanie 

-się wyszła z sąsiedniego mieszkania Fradla 

Starodub, która poradziła Rymkiewiczowi u- 

«dać się po klucz do rodziców Frumy, którzy 

mieszkali na parterze tegoż domu. 

Po otworzeniu drzwi przez Shaję Wow- 

<czyk (matkę Frumy Milejkowskiej) przybyli 

-stwierdzili 

-w mieszkaniu ogólny nieład, a w 

przedpokoju mieszkania zauważono 

zwłoki Frumy. 

Matwa wybuchła histerycznem  łkaniem. 

Zbiegli się sąsiedzi Powiadomiono polieję 

Rymkiewicz przechodząc przez przedpokój 

stwierdził brak na gwoździu klucza od swego 

«mieszkania. Poróciwszy z policją spostrzegł, 

że klucz od jego pokoju został powieszony 

przez kogoś na miejscu właściwem, oraz ze 

ważył wśród obecnych Izaaka Milejkowskiego 

męża zamordowanej, który zachowywał się 

*bardzo spokojnie i nie 4dradzał żadnych ob- 

jawów zdenerwowania. 
W toku Śledztwa ustalono na podstawie 

zeznań Chai, Luby i Abra 

Józefy Kutyńskiej oraz Janiny Rogowskiej, 

   

     

    

  

    

że 
Milejkowski żądał ed żony przelania 

na niego prawa własności do miesz- 

kania i urządzenia domowego i że 

wobec odmowy Frumy Milejkowskiej 
groził jej zabiciem. 

Oskarżony na przesłuchaniu do zabėjsi- 

wa się 

nie przyznał, 
wyjaśniając, że krytycznego dnia o godzinie 

11,30 udał się do miasta, po paru godzinach 

powrócił jednak do domu zamkniętego się 

nie dostał, gdy wrócił powtórnie o 17 godz. 

zastał tłum ludzi i trupa żony. 
Będąc badany poraz drugi Milejkowski 

zeznał, że krytycznego dnia w godzinach po- 

rannych doszło między nim a żoną do 

gwałtownej sprzeczki, 

że w pewnej chwili Milejkowski chciał opuś- 

cić mieszkanie, lecz żona stanąwszy W 

„drzwiach uniemożliwiła mu wyjście. 

  

Ponieważ Fruma jednocześnie wymyślała 
mu, 
zatknął jej ręką usta, a drugą ręką 

chwycił za tył głowy. 
Po szamotaniu się, które trwało jakiś czas, 

odepchnął z siłą od siebie żonę, zabrał klucz 
sublokatora Rymkiewicza i opuścił mieszka- 
nie. Zamiaru zabójstwa nie miał i 

śmierć spowodował niechcący. 

SPRAWA 
była rozpatrywana 9 czerwca roku bieżącego 
w sądzie okręgowym w Grodnie, gdzie Milej- 
kowski dostał 3 lata więzienia Od wyroku te 
go obrona wniosła odwołanie i dnia 8 paź- 
dziernika sprawa znalazła się przed sądem 
apelacyjnym w Wilnie. 

Przewodniczący prezes Wyszuński, referu- 
je sprawę sędzia Limanowski, po drugiej stro 
nie przewodniczącego siedzi sędzia Jodzie- 
wicz. 

Za stołem biegłych siedzą prof.Szyling- 
Siengalewicz i dr Jakubowska. 

Obronę wnoszą adwokaci 
Czernihow. 

W imieniu powoda cywilnego Chai Wow 
czyk, matki zamordowanej, występują dzie- 

kan Petrusewicz i adwokat Terlikowski. 

Powództwo” cywilne opiewa na 50 zł., 

poniesione jako wydatki związane. z pogrze- 
bem ofiary zabójstwa. 

Rozpoczęto przewód. Oddano głos oskar- 

żonemu. 

Firstenberg i 

SPOWIEDŹ ŻYCIA. 
15 lipca 1925 roku przyjechał do Grodna 

i zapoznał się z Frumą Wowczyk, u której 
zamieszkał jako sublokator Fruma Wowczyk 
zaczęła się nim interesować i pomagać mu ma 
terjalnie, gdyż zauważyła, że pracuje literac- 

ko i że dzieła jego mogą kiedyś zamienić się 

na efektywne pieniądze. Skorzystał z jej po 

-mocy, ufając, że uda mu się wkrótce sprze- 

*dać swoje scenarjusze filmowe i odwdzię 
się należycie. 

Młodzi pokochali się wzajemnie 
lecz ślub się odwlekał, bo matka Frumy, Cha 

ja nie chciała wyposażyć córki i żądała od 
zięcia, aby miał jakieś stanowisko. Wspania- 
łe poematy symboliczne, tworzone w wielkich 
ilościach przez Izaaka nie były dla niej dosta 

tecznym argumentem, dopiero gdy objął sta- 
nowisko buchaltera u Marejnego 

zezwoliła na ślub 
który odbył się w roku 1928. у 

Żona Izaaka była przeciętnie inteligentna, 
jako kobieta bardzo mu się podobała, i był 
pewny, że uda mu się wpłynąć na r ój jej 
inteligencji i wznieść na zawrotne w, 
których on latał. 

Żona bardzo wierzyła w genjusz swego 
męża, ufała, że 

równe towarzystwo znalazłby jedynie 
w Mussolinim i Napoleonie, 

ale mimo to od roku 1930 pożycie małżeńs- 
kie zaczęło się psuć. 

Zaczęły się 
gwałtowne kłótnie na tle cherobliwej 

zazdrości. 
W czasie tych kłótni żona zmieniała się nie 
do poznania, anioł robił najohydniejsze rze- 
czy. Przewracała wszystko w pokoju i łama- 
ła, nos wycierała ręcznikiem, smarkała na 
palto męża, a w misce, która służyła do my- 
cia twarzy — paskudziła. Przy tem miotała 
na męża najwstrętniejsze przekleństwa i prze 
zywała go następującemi słowami: 
„Sytilityk, ałfons, handłarz żywym 
towarem, komunista, podrabiacz fał- 

szywych monet, 
Awantury te od 1930 roku powiarzały się co 
trzy miesiące. 

Od lipca 1931 roku współżycie się jeszcze 
pogorszyło. Kłótnie domowe zmieniły się w 
skandale publiczne. Domagała się 

by mąż był jej bezwzględnie posłu- 
szny 

i nie wychodził wcale z mieszkania. W wię- 
kszości wypadków ustępował jej, bo wiedział 

że w czasie tych awantur jest anormalna. W 
czasie skandalów otwierała drzwi i okna i 
strasznie krzyczała. 

Podczes którejś z awantur, gdy całe mie 

szkanie było widowiskiem dla tłumu obcych 

ludzi, w chwili gdy żona próbowała znisz- 

czyć rękopisy, mąż-poeta chwycił rękopisy, 

nął do piersi i w najw em uniesie- 
: „ja cę zamorduję*. Słowa te 

wypowiedział pod wpływem chwilowego wzru 

szenia i nigdy nie nosił się z takim zamiarem. 
Przeciwnie ‚ 

kochał żonę ustawieznie, a nienawi- 

    

   
      

    

    

    

dził tylko chwiliwo w czasie tych 
awantur. 

W końcu postanowił opuścić Grodno, ale 
stały temu na przeszkodzie przyczyny gospo- 
darcze i niewygasła jeszcze miłość. 

Od września 1931 nie było już dnia bez «a 
wantur, przyczem zjawiała się matka Frumy 

i podjudzała ją do kłótni. 
Raz doprowadzony został do takiej pasji, 

że rozwalił etażerkę a potem padł na kanapę 

i strasznie się rozpłakał. Żona i teściowa za- 

częły go drażnić jeszcze więcej. Stracił pano- 

wanie, zerwał się z kanapy i krzyknął do nich 

tak strasznym głosem „won!', że obie natych 

miast uciekły. : 
Žona wtedy poraz pierwszy nie nocowala 

w_domu. Potem nauczył się wyrywać włosy 

z głowy, tupać nogami i krzyczeć nieludzkim 

głosem. Wszyscy uciekali w popłochu. Zaw- 

sze jednak 

ostatkiem sił woli starał się opanować 
i gniew swój wyładowywał bez uszczerbku 

dla żony. Podczas tych strasznych kłótni miał 

w osłatnigh czasach taką siłę, że pewnego ra 

zu w pasji wyrwaszy żonie gruby pręt żełaz- 

ny ku swemu zdziwieniu spostrzegł że był wy 

gięty. Od 15 listopada nastąpjło kilka dni spo 

koju — cisza przed burzą. 17-go nastąpiła no 

wa sprzeczka. Żona pochowała naczynia w 

kredensie i zamknęła klucz. 

Więc rano 18 listopada musiał biedny Iza 

ak czekać aż żona wypije ranne mleko, żeby 

z tej samej szklanki samemu potem pić, bo 

nie mógł dobrać się do innych szklanek A 

żona г 

po wypiciu mleka naplula do szklanki 
i powiedziała. „z tej szklanki będziesz p. 

Oczywiście starał się jak najprędzej opuść 

mieszkanie. 
Nastąpiło szarpanie się o bieliznę. Żonie 

udało się wyrwać kalesony. Nie chcąc potęgo 

wać kłótni, włożył koszulę, ubranie, palto 1 

kapelusz Chciał wyjść. 
W drzwiach stała żona i miała takie oczy 

jak zawsze przed wielką awanturą. Próbował 

ją prosić aby go puściła, a nawet całował jej 

ramiona, ale ona wypowiedziała ohydne sło- 

wo i chciała już krzyczeć; jak zwykle. 

Izaak powiedział sobie, że 

raz przynajmniej okaże się męzczyzną 

Schwycił żonę za usta. 

  

Szamotali się długo. Gdy odepchnął żonę nie. 

widział, gdzie ona upadła. Nie wie z jakiego 

powodu szafa w kuchni była nachylona w 

kierunku żony i dlaczego była oblana naftą. 

Nie wie również dlaczego żona była wysmaro 

wana męglem. 

Wyszedł na spacer w stronę dworca. Na 

dworcu kupił sobie gazetę i wypił herbatę. 

ORZECZENIE BIEGŁYCH. 

Biegły prof. Siengalewicz, psychjatra | 

poddał analizie utwory i pamiętniki 

mordercy, 

które rzucają odpowiednie światło na sprawę 

Wzmożona pobudliwość, reagowanie i о- 

druchy, cała ascencja mówi o objawach zwy 

rodnienia. 

fragmenty „dzieł* świadczą 0 płytko- 

ści i fragmentaryczności myśli. 

Wyraźny „wpływ symbolistów francuskich. 

Oskarżonego cechował antyzm, przejawiał 

się on jako chęć oderwania się od rzeczywi- 

slości. Częste porównywanie siebie do Napole 

ona i Mussoliniego u buchaltera w Grodnie 

świadczą o przecenianiu i wyolbrzymianiu 

swych zdolności, przy jednoczesnem nielicze 

niu się z rzeczywistością. U osobnika dotknię 

tego psychopatją nie może być mowy o nor 

malnych stosunkach fizjologicznych. 

Oskarżony winien być zaliczony do 

kategorji psychopatów. 

Pisanie wierszy z wielką ilością wykrzy- 

kników i przeplątywanie ich tłumem niezro- 

zumiałych cyfr jest cechą charakterystyczną 

schyzoidów i schyzofrenów.! 

Prze życie oskarżonego jak nić czerwona 

przewija się 

niechęć pogodzenia się z rzeczywi- 

stością 

Niewspółmierność reakcji i bodźców w po- 

łączeniu z antyzmem (nie egocentryzmem| 

spowodowała ten wypadek, który jest jednym 

znajbordziej charakterystyczch przykładów 

do czego może doprowadzić 

wzbudzona pobudliwość somatyczna. 

GŁOS MA PROKURATOR. 

Czyn Mielikowskiego został przykryty li- 

teraturą. Nie sądźźmy dzieł Iferackich Mieli- 

    

kowskiego lecz jego postępek. Nie ulega wąt- 

pliwości, że 

Milejkowska została uduszona przez 

męża 

Nowy kodeks zapatruje się obojętnie na 

kwestję prowokacji. Uprzywilejowanej odpo- 

wiedzialności nie stwarza. Przemyślenie doj- 

rzewa w ukryciu a nie w formie pogróżek. 

Nałeży uznać że Milejkowski działał 
w stanie podnieconym 

Chęci przestępstwa nie należy mieszać z 

fałszem przestępstwa. 

Milejkowski mógł przewidzieć, że gwał- 

towne działanie jego może wywołać połakane 

skutki. Obojętne jest czy godził się z tragicz 

ną ewentualnością czynu. 

Jako 

okoliczność łagodzącą należy podać 

ciężkie chwile jakie przeżywał 

i które wywołały stan wpadania we wście- 

kłość. 

Adw. Terlikowski 

pełnomocnik powoda cywilnego: 

Literatura przykryła nietylko czyn zbrod 

niczy, ale i tę osobę, którą przed tem przykry 

ła ziemia. Pragnę parę słów poświęcić postaci 

młodej kobiety, której sylwetka w zaraniu 

swej młodości odeszła w krainę cieniów. 

Otóż obecnie sylwetki tej niema. W cha- 

rakterystyce swej żony oskarżony posługi- 

wał się zwyczajnym brakiem krytycyzmu i 

przejaskrawieniem. Była to niewątpliwie prze 

ciętna dziewczyna i niczem się nie różnła od 

swojej drobnomieszczańskiej sfery, tej samej 

sfery, do której należy jej mąż mąż 

Była egzaltowana i poślubiła go jako 

artystę. 

wyszła z miłości, a nie w nadziei, że zostanie 

la drugą gwiazdą Hollywod. Nie z wyracho- 

wania materjalnego, bo zaraz jak dostał po- 

sadę buchaltera uwieńczyła go swą cnotą. 

Skoro się rozczarował, miał inną, właści- 

wszą niż zabójstwo drogę, mianowicie roz- 

wód. 
Niewątpliwie jest jasne, że 

oskarżony to grafoman. 

Będąc przekonany o swej wyższości nad 

otoczeniem sądził, że żona zawadza mu na 

drodze do wielkości. Dążył do wyzwolenia za 
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proszeni są odwiedzić nasz 

skład i zaopatrzyć się ńa 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Pohułanka, powtarza dziś, 
dzieła 9 października o godz. 8 wiecz do. 
skonałą komedję Morstina, „Dzika pszczoła”, 
której wczoraj premjera została przyyjęta 
nadzwyczaj przychyłnie. ci grali ,con 

też publiczność rozgzrana tak 
aktorskiemi, i niezwykłemi 

ami sztuki, bawiła się 
szcząędząc wykonawcom i autorowi, 
nemu na przedstawieniu, rzetelnie zastužo- 

nych oklasków. 
— 0 godz. 4 po poł. pełno dramatycznej 

dynamiki, przepleciona raz po raz fajerwer- 
kami & tego humoru, sztuka głośn 

nie- 
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— jutro 10 października o godz. 8 w. 
pierwszy w sezonie niezwykle „tani ponie- 
działek* 50 proc. zni na którym zostanie 
odegrana po raz ostatni sztuka K. H. Rost 
worowskiego „Przeprowadzka“. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej. 
skich ZASP. w Wjlnie. Daje dziś „Szcz 
od jutra* w niedzielę 9 października — w 
Królewszczyźnie, jutro w poniedziałek 10 
października w Mołodecznie i we wtorek 11 
października — w Nowogródku. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia, Dziś teair 
Lutnia czynny będzie clwukrotnie: o godz. 4 
na przedstawieniu popołudniowem i o godz. 
8 m 15 wiecz na przedstawieniu wieczor 
nem — ukaże się ostatnia nowość repertu 
aru, melodyjna i nadwyraz efektowna ope- 
retka Abahama „Wiktorja i jej huzar“, któ 
ra cieszy nazwyczajnem powodzeniem, 

  

  

   
  

      

   
     

  

  

  

dzieęki wspaniałemu wykonaniu i malowu:u- 
czej w: wwie. 

W: roli głównej urocza artystka Elna G: 

stedt.. 
G y normalne. 

nie odbywają     

      

się przygotowania 

awienia operetki „Księżniczka czar 

Kalmana i rewicz* Lehara. 
— Otwareie Szkoły dramatycznej przy Te 

atrze Miejskim ZASP. na Pohulanee. Kurs 

studjów dwuletni, Wykłady odbywać się bę: 
dą w godzinach od 4 do 7 po poł. Egzamin 
wstępny w poniedziałek dnia 10 bm. w Te- 

atrze na Pohulance o godz. 5 po poł. Sekre 

tarjat Teatru przyjmuje zapisy oraz udziela 

bliższych informacyj w godzinach od 11 do 

2 po południu. 

RADJO 
NIEDZIELA, dn. 9 października 1932 roku 

10.00: Nabożeństwo; 11.40: Transmisja 2 

kortu WIKS. „Legja”. Mecz tennisowy poka- 

zowy — spotkanie Tilden—Tłoczyński; 12.1u: 

Transm. odsłonięcia pomnika śp. Józefa 

Montwiłła w Wilnie. Przemówienia, muzyka, 

reportaż: 12.40: Poranek symfoniczny z Fii- 

harm. Wh: yskiej, W przerwie pogadanka; 

14.00: Komunikat meteor.; 14.05: „Nawožen'e 

      

    
   

  

  

   

  

łąk w świetle najnowszych badań* — od- 

czyt; 14.25: Koncert pieśni; 14.45: „Zimowe 

przecho nie ryb w hodowli* — odczyl; 

  

wszelką cenę. Skutek znany. Gdy chciał wyjść 

ona tylko stanęła w drzwiach. 

Gdy chwycił ją za gardło dała się pie 

ścić. Prowokacji z jej strony nie było. 

Jeżeli została przypadkowo  uduszona 

przez lekkie złapanie za usta, jeżeli oskarżo 

ny odszedł przypadkowo przez pokój sublo- 

katora, jeżeli nastąpiło przypadkowe rozsy 

panie węgla i przypadkowe rozlanie nafty — 

za dużo, za dużo nagromadziło się przypad- 

ków. Takie przypadki wołają o pomstę do są- 

du. 
Dziekan Petrusewiez 

drugi pełnomocnik powoda cywilnego: 

Fruma Milejkowska zmarła śmiercią gwał 

towną. 

Milejkowski czynami swemi mógł 

kierować 
Adwokat Firstenberg 

pierwszy obrońca: й 
Słyszeliśmy humn pochwalny na cześć 

Frumy Milejkowskiej. Czy mieliśmy zabójst 

wo z chęci zysku? Trzysta dolarów, pierścień 

brylantowy, ubezpieczenie na życie — o to 

się z żoną mąż nie kłócił, to spór jego z kim 

innym, z chciwą teściową, która teraz jeszcze 

o 50 zł. się upomina, choć córka jej już daw 

no jest w grobie. 
Izaak, który wierzył ( a i Fruma wierzy- 

ła) że będzie następcą Bernarda Chaw'a nie 

mógł się bronić inaczej przed manją zazdro 

ści, przed matką buntowanej żony. Złej woli 

złych impulsów nie było. 4 
Była to najzwyklejsza bójka, a skończyła 

się nieszczęśliwie tylko przez 

szok, który nastąpił po zatkaniu klat- 

ki chorej na chorobę Bazedowa mał- 

żonki. 

Adw. Czernihow 
drugi obrońca: 

Tego człowieka, który dziś siedzi na ławie 

oskarżonych, spotkało w życiu wiele zawo- 

dów. Dziś on zwycięży! Jaka to męka siedzieć 

na ławie oskarżonych nie wiedzą o tem pano- 

wie sędziowie, ani pan a O tem mo 

że wiedzieć tylko adwokat. 

H Rutkowski i I. Domagała 
Wilno, WIELKA 47, Tel. 14-02 

Na sezon jesienno-zimowy 
Skład bogato zaopatrzony we wszystkie nowości. 

Od 1-go października 
na towarach wełnianych i jedwabnych udzielać będzie- 

my od cen obecnych rabatu gotówkowego od 25—35'h 

ZIMĘ 

naturga Rostworowskiego „Przeprowadz. . 
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15.05: Muzyka popularna (płyty(; 16.00: Au- 
dycja dla dzieci; 16.25: Pieśni polskie (pły- 
ty); 16.45: „Kącik językowy*; 17.00: Audycja 
dal wszystkich; 17.55: Program na ponie- 
działek; 18.00: Muzyka lekka; 18.55: Orgami- 
zacje kobiece; 19.10: Rozmaitości; 1925: Słu- 
chowisko: „Marzenie i brzytwa — według 
noweli Włodz. Perzyńskiego; 20.00: Koncert; 
w przerwie wiadomości sportowe; 22.00: Muz. 
tan.; 22.55: Kom. meteor.; 23.00: Muzyka 

Aanceczna. 

    PONIEDZIALEK, dnia 10 paždziernika. 

11.50: Komunikat m: sygnał czasu: 

Wiad. prasy polskiej; 12 Muzyka ope-    

  

rowa (płyty); 12.40: Komunikat meteor.; 
5: Program dzienny; 15.20: Audycja: dla 

; 15.50: Utwory Beethowena (piytyi:     
16.00:-„Tadeusz Joteyko i Ena Niekraszówa 

wspomnienia pośmiertne”; 16.15: Lekcja fran 

     cu o; 16.30: „Domy noclegowe dla ko- 

biet“; Jowy kodeks karny“ — odczyt; 

17.00: Koncert; 17.55: Program na wtorek;    

  

18.00: Koncert; 19. 
Odpowiedź M 

„Co nas boli?“ — felj. 
owi wygłosi wice-     

             

prezydent ta Wiitold GC. Ža 
walk o Bal — odezyt; 19.30 a widno 

kręgu”; 19.45: Pras, dzien. radj.; 20,00: Kou- 
   

  

    
    

Dodatek do pras. dzien. 
eztowa techn.; 

Komunikat 
zyki tanecznej. 

      

taneczna; 

meteor.; 23.00: Dalszy ciąg mu 

NOWINKI RADJOWE. 

REPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI. 

W: niedzielę o godzinie 12,05 mikrofon wi 

leński znajdzie się na uroczystości odsłonię- 

cia pomnika znakomitego działacza społece- 

nego ś. p. Józefa Montwiłła w Wilnie. Tarns 

mitowane będą przemówienia okolicznościo - 

we, a specjalny teporter radjowy opowi 

słuchaczom o przebiegu uroczystości na m* 

scu odsłonięcia. 

  

   

AUDYCJA DLA WSZYSTKICH. 

Dziigiejsza audycja |popularna obejnne 

dwie pogadanki, które powinny zainteresn- 

wać naj sze warstwy radjosłuchaczy. PK. 

Petaszew objaśni, co to jest i jaką rolę 

odgrywa w życiu państwa stolica, a p. A. 

Malewiczówna opowie o dziejach książki. w 

przerwach między pogadankami p. W. Jod- 

ko odegra na cytrze kilka melodyj popular- 

nych. 

SŁUCHOWISKO PERZYŃSKIEGO. 

Wi niedzielę o godzinie 19,25 ze studja w* 

leńskiego nadane zostanie na wszystkie rad 

jojtacje” polskie isłuchowisko, opracowane 

według noweli znakomitego pisarza Wiodzi- 

mierza Perzyńskiego p. t. „Marzenie i brzyt 

wa”. W! wykonaniu audycji wezmą udział ar 

tyści Teatrów Miejskich w Wilnie. 

    

    

PAMIĘCI ARTYSTÓW. 

W. poniedziałek o godzinie 16 dr. Tade- 

usz Szeligowski wygłosi wspomnienie poś- 

mientne o zmarłym niedawno kompozytorze 

naszym Tadeuszu Joteyce i cenionej ar- 

tystee Ewie Niekraszowej. 

Dlaczego ten człowiek zwycięży? Bo jest 

na świecie wyraz „prawda”, i nie można się 

z nim borykać ani szamotać. 

Ten człowiek zdradza idealizm i 
wzbudza sympatję. 

Nie trzeba mówić o literaturze, a iść, do prze- 

stępstwa. Jeżeli umarła od zaduszenia, czy to 

było dokonane tym człowiekiem? i czy on 

wiedział co popełnił. Nie wykluczone, że to 

było w czasie szamotania. Biegły mówił że 

było szamotanie, bo są Ślady zetknięcia z cia 

łem denatki nietylko w jednem miejscu. 

Jakie było poczytanie subjektywne a jakie 

objektywne? Jaki czyn, a jaki skutek? Były 

sińce więc był gwałt. Ale gwałt nie musi przy 

nosić śmierci. Raz świadek adwokat umarł, 

gdy sędzia mu zadał pytanie: Nie było gwał- 

tu a była śmierć. 

Biegli mówili o wielu zboczeniach na 

tury fizjologicznej u Milejkowskiego, 

ale żaden nie powiedział, żeby miał 
zboczenie etyczne. 

Są filmy groteskowe i są filmy kameralne 

Wysoki sąd to: jest właśnie taki filia 
kameralny. 

Mamy jeden majestat śmierci i drugi majestat 

sądu. Niech przyjdzie trzeci majestat losu i 

powie: , 
Ona umarła, wieczna jej pamięć, a niech 

żyje ten człowiek. 

REPLIKI *а 
OSTATNIE SLOWO 

ima nic nowego dó sprawy nie wnio- 

sły. 

WYROK 
zapadł po godzinnej naradzie. 

Postanowiono wyrok sądu okręgo 

wego w Grodnie z dnia 9 czerwca U- 

chylić i Izaaka Mielikowskiego ska- 

zać na 2 lata aresztu z zawieszeniem 
wykonania kary na lat 3. 

Ost. 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jedałne, sypłalne t ga- 
binstowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka Ltd. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ma dogodnych WArmcl ati 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

Е R 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 
Wilno, św. Jańska Hr. 1 

Telefon 3-40. 

      

  

  

Czy choroby pł 
Przy astmie, katarze szczytów płuc, 

chrypnięciu winien czytać każdy broszurkę pod powyższym tytułem. 

b. naczelny lekarz Finsenowskiego zakładu kuracyjnego, 

naturalne do usunięcia tych ciężkich cierpień. Każdy cierpiący 

i bez opłaty porta. Należy napisać pocztówkę (ofrankowaną 35 gr.) z podaniem dokładnego adresu do: 

chronicznym kaszlu, 

PUHLMANN 6 Co, BERLIN 337, Mūggelstrasse 25-25a. 

ucne są uleczalne? 
fiegmie, długotrwałem za- 

Autor p. DR. GUTTMANN, 

wskazuje w sposób zupełnie dostępny drogi 

otrzymuje takową na żądanie za darmo 

Dzieła książkowe, 

druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, alisze 
i wezelkiego rodži 
ju roboty drukarskie 
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KRONIKA 
  Dziś: Djenizego.   

Jutro: Franciszka. 

  

Wachód słońca — g. 5 m.37 

Zachód ‚ —& 4н 35 Październ. 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 8/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 77U 

Temperatura średnia + 6 C. 

m najwyższa —- 11° С. 

ы najniższa — 2° С. 
"Ора@: — 
Wiatr: poludn.-wsch. 

Tendencja: stan stały, potem spadek 

Uwagi: rano mgła. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 9-go 
października rb. według PIM. 

Przeważnie chmurno lub pochmurno, dro- 
bne deszcze. Chłodno. Silne wiatry południo- 
wo-wschodnie i wschodnie 

MIEJSKA. 
— Poranek ku czci Śp. Żwirki i Wigury 

Dzisiaj, w niedzielę o godzinie 13 w sali miej 
skiej przy ulicy Ostrobramskiej odbędzie się 
Wielki Poranek Muzyczny ku uczczeniu pa 
mięci ś. p. por. Żwirki i inż. Wigury. Całkowi 
ty dochód z poranku przeznaczony na budo 
wę samolotu im ś. p. por. Żwirki i inż. Wi- 
gury.i budowę latarni w Porubanku Łaskawy 

* udział w poranku biorą: pp. W. Hendrychów 
na, Irena Paszkowska, Wyrwicz- Wichrowski, 
prof. Ludwig, Brejwo, chór Echo z prof. Ka 
linowskim, orkiestra 6 p. p. Leg. z kpt. kpl. 
Reszke Akompanjament  kapelmistrz W. 
Szczepański. Referat na temat Challenge'u w 
1932 a RWĄD wygłois delegat Aeroklubu w.l. 

" 'W. czasie koncertu sprzedawane będą fo- 
tografje ś. p. por. Żwirki i inż. Wigury po wy 
jatkowo niskich. cenach. 

Jeszcze tak niedawno witaliśmy tutaj w 
Wilnie naszych ś. p. bohaterów przestworzy 
Ich pamięć uczcijmy dzisiaj gremjalnym u 
działem w koncercie. |, 

— Magistrat domaga się przejęcia pozo- 
stałych egzekueyj. Mimo przejęcia egzekucji 
podatków przez władze skarbowe na samo- 
rządzie ciąży nadał obowiązek egzekwowa 

DZIŚ! Super-Przebój 

Złotej Serji Polski 
Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS |,.... 
Wileńska 38, tel. 8-26 | głównych 

nia kar nałożonych przez władze państwowe 
w drodze administracyjnej Wpobec likwidacji 
aparatu egzekucyjnego Magistrat wystosował 
do p. wojewody obszerny memorjał w któ- 
rym domaga się przekazania i tych czyn 
ności władzom skarbowym gdyż przy obec- 
nym stanie rzeczy utrzymywanie specjalnych 
sekwestratorów nadmiernie obciążałoby bud- 
żet miasta 

LITERACKA. 
— Otwarcie VII Sezonu Literackiego. Na 

12 bm. Związek Literatów zapowiada otwar 
cie nowego swego sezonu 166-tą Środą Lite 
racką. Na wstępie zespół wokalny „ProArte'* 
wykona dwa psalmy Mikołaja Gomółki d» 
słów Jana Kochanowskiego; następnie prezes 
ZZLP. zagai wieczór przemówieniem, w któ 
rem naszkicuje plany Związku na przyszłość. 
Gościem będzie znakomity pisarz Ludwik 

Hieronim Morstin, który przybył do Wilna 
na premjerę swej sztuki „Dzika pszczoła; 
świetny poeta i dramaturg wygłosi referat pt. 
„O świadomym i nieświadomym pierwiastku 
twórczości'*. 

Na dalsze Środy Literackie Związek zapew 
nił sobie przyjazd szeregu dalszych wybitnych 
pisarzy, m. in.: Stanisława Wyrzykowskiego, 
Emila Zegadłowicza, prof Michała Sobeckie- 
go, Tymona Terleckiego. Z Wilna zaprosił m 
in. powołanego na katedrę uniwersytecką zna 
komitego historyka literatury prof. Manfreda 
Kridla. Prócz tego Związek Literatów nawią 
zał łączność ze stowarzyszeniami plastyków, 
muzyków, krajoznawców, z akademicką mło 
dzieżą poetycką i teatrem — celu skoordy- 
nowania akcji kulturalno-artystycznej na te 
renie Wilna. 

UNIWERSYTECKA. 
— Inauguracja roku akademick. 1932-33 

odbędzie się we wtorek dnia 11 bm Uroczy- 
stość rozpocznie się o godzinie 11 nabożeń 
stwem w kościele Św. Jana, odprawionem 
przez JE Arcybiskupa Metropolitę Romualda 
Jałbrzykowskiego, poczem, o godzinie 12 na 
stąpi Inauguracja roku w Auli Kolumnowej, 
na której program złożą się: 1) Chór, 2) Spra 
wozdanie JM Rektora Dra Aleksandra Ja- 
nuszkiewiczą za rok akademicki 1931-32, 3) 
Przemówienie JM Rektora Dra Kazimierza 
Opoczyńskiego, 4) Wykład inauguracyjny na 

„Najgłówniejsze okresy rozwoju пац- 
ki lekarskiej" wygłosi JM Rektor Kazimierz 

  

КОНЕ К 

Opoczyński, 5) Chór. Włstęp do Auli tylko 
za zaproszeniami. 

— Wiykład wstępny prof. dr. Manfreda 
Kridla odbędzie się w sali Śniadeckich USB 
w poniedziałek 10 bm o godzinie 19-ej na 
temat: Przełom w metodyce badań literac- 
kich. Wistęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Chóru Akademickiego. Z powodu 

udziału Chóru Akademickiego w mających 
się odbyć uroczystościach uniwersyteckich, 
odbędzie się w niedzielę dnia 9 bm. o godzi- 
nie 12 w południe w „Ognisku Akademie- 
kiem* próba chóru. Członkowie proszeni są 

o punktualne przybycie. Jednocześnie Za- 
rząd Chóru zawiadamia, że próby odbywać 
się będą w poniedziałki i piątki o godzinie 
20 w „Ognisku*. Podczas prób przyjmowa 
ne są zapisy nowych członków. 

— Akademieka Drużyna Harcerska USB. 
w Wilnie podaje do wiadomości nowowstę- 
pujących na Uniwersytet harcerzy, że zapi- 
sy na członków drużyny przyjmuje druh 

Władysław Mikłaszewicz codziennie w go- 
dz. 14—16 w Bursie Akademickiej Męskiej, 
Bakszta 15, pokój 48. 

— Zarząd Akademickiego Koła Kownian 
podaje od wiadomości że sekretarjat Koła 
czynny jest we środy i soboty od: godz. 18 dv 
19 w lokalu przy ul. Zamkowej 3—3. 

Nowi członkowie proszeni są o zgłaszanie 
SIĘ. 

— Zebranie Legionu Młodych. Dnia 9-g0 
bm o godzinie 12 w lokalu Legjonu Młodych 
przy ul Królewskiej 5—1 odbędzie się ze 
branie Legjonu Młodych Związku Pracy dla 
Państwa Na porządku dziennym referat Leg. 
Henryka Karasia n t „Praca wewnętrzna Le- 
gjonu Młodych* obecność obowiązkowa. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Ze Związku Cechów w Wilnie. Dnia 

3-go października odbyło się Zebranie De 
gatów Zw. Cechów, na którem obecni byl 
przedstawiciele prawie wszystkich Cechów 
w Wilnie. Przewodniczył prezes A. Słusar- 
ski. Prócz delegatów byli obecni prezydent 
1zby Rzemieślniczej — W| Szumański, oraz 
dyrekltor tejże Izby — Kaz. Młynarczyk. 

iMędzy innemi omawiano sprawy: obrony 
rzemieślników przed niesłusznemi podatkami 
na rzecz Skarbu i postępowanie w podob 
nych wypadkach przy pomocy i pośredniet 
wie specjalnej Komisji Podatkowej, która 

    

e 

  

zorganizowała się przy Izbie Rzem. Również 
w sprawie ugl podatkowych uchwalono skie- 
rowywać pokrzywdzonych rzemieślników do 
tejże Komisji. 

Dyr. Młynarczyk zaznajomił o pracah 
ślniczej i Rady Izb, które streś    

KSIĘŻNA ŁOWICKAJĘ 
Romantyczny dramat Wielkiego Księcia Konstantego i sięknej Polki. 

J. Smesarska, St. Jaracz, Węgrzyn i Al. Zelwerowicz 
Zdjęcia wojsk. przy łask. współudziale szkoły podchorążych w mundur. histor. z r 1831 

Arcydzieło to demonstruje się jednocześnie z Warszawą. Wszystkie honorowe bilety nieważne. 
Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i niedzielę oo godz. 2-е} 
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cił zebranym, a mianowicie: o Ustawie Miu. 
Przemysłu i Handlu projekt której obecnie 
się opracowuje i dotyczy Ochrony wytwór- 
«czości szewckiej i cholewkowej przed pro- 
dukcją maszynową — zagraniczną, oraz spra 
wy eksportu obuwia naszego zagranicę. 

Również mówiono o staraniach jakie roz 
poczęto w Radzie Izb w sprawie kredytów 
dla rzemiosła, ze spec. uwzględnieniem Wileń 

szczyzny. 
Rada Izb pracuje nad projektem ustawy 

budowlanej, w tym też cełu ma się odbyć 
specjalny zjazd rzemiósł budowlanych w 
Krakowie 23 października. 

Sprawa świadczeń socjalnych nie prze- 
stała być aktualną i nawet są nadzieje, iż ta 

największa bolączka rzemiosła zostanie w 
bliskiej przyszłości usunięta. 

Zatwierdzono wydatek na kupienie na- 
gordy odznaczonego fryzjera w konkursie 
czesania pań, który odbył się na Wystawie 
Ruchomej przemysłu Krajowego. Za kwolę 
tę kupiono wspaniały puhar, który przyzna- 
no Marji Bohdanowiczównie (Zakład Ta- 

tarska 6). 3 

Omawiano również i przekazano Cechowi 

Fryzjerów — Sprawę Szkoły Fryzjerskiej, 
którą narazie Kuratorjum pozbawiło udzie- 
lanych dotychczas subsydjów. 

K'westje Szkoły Zawodowej Rzemiósł Bu 
odwlanych postanowiono poruszyć na spec- 
jalnem posiedzeniu w dniu 5 października 
BT. 

  

   

  
Dyrektor Młynarczyk ostrzegał, iż M-wo 

może w każdej chwili powstrzymać wydawa 
nie zezwoleń na uproszczone egzamina i 
również dodał, że Izba czyni starania na zdo 
bycie zezwolenia założenia kursów dla cze- 
ladników w celu ich doksztalcenia — 6-c0 
miesięczne i 6-ciotygodniowe dla starszych. 

Uchwalono zorganizować w Resursie sze- 
reg wykładów dla zaznajomienia się ze spo. 
aobem prowadzenia uproszczonej buchal- 

terji, obecnie zatwierdzonej, której wzory 
już nadeszły. 

Zkolei dyr. 
rzy, 

lzby wyjaśnił, iż terminato- 
którzy są trzymani w zakładach do te- 

  

go uprawnionych, zaopatrzeni w „przepiso- 
we umowy — zgodnie z wyjaśnieniem Sądu 
Najwyższego — nie mogą b aliczani 

    przez władze podatkowe do il robotni- 
ków, a przez to nie mogą wpływać na kate- 
gor. 

       
tów nielegalnych — }ппъсдопчг_шзк Izby 

już dokonali. W! tych dniach Izba wezwie w 
tej sprawie starszych cechów w celu uzgod- 
nienia i uzupełnienia danych i prześle - 
stę osób nielaglanie prowa ych warszła- 

ty do władz 1 instancji — w celu ukarania. 
Ponieważ w tych dniach odbędzie się po- 

   

  

Z 

E DRZEWKA I KRZEWY Е 
OWOCOWE 

na sezon jesienny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 

KOLONJI WILEŃSKIEJ 

odpo Riu podówaSć GE micjacć 
w szkółkach, dobry wybór polecają 

święcenie nowego lokalu Resursy i Związku 
Cechów — wyznaczono na 8-go październ:- 
ka wspólne posiedzenie Zarządów Resursy -i 
Związku Cechów — dla. opracowania pro 
gramu i t. p. 

W dniu 30 października w Święto Chry- 
stusa Króla — uchwalono przyjąć gremjalny 
udział w pochodzie, a wieczorem tegoż dn 
zorganizować w lokalu resursy specjalne d!a 
sfer rzemieślniczych akademię. 

ZE.ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Języki obce ZOR. Sekretarjat Koła 

Wiileńskiego ŻOR. przyjmuje zapisy człon- 
ków Koła ZOR. jako też i ich rodzin na 
kurs języków obcych — niemieckiego i an- 
gielskiego. Nauczanie grupowe, najnowszym 
systemem w okresie roku uniwersyteckiego. 
Opłata minimalna, bkiższe szczegóły codzień 
od 18 do 20, ul. Wileńska 33. Zapisy trwać 
będą do 1 listopada z którym to dniem roz 
poczną się wykłady. 

— Sekcja Kulturalno-Oświatowa Rodziny 
Wbjskowej w Wilnie podaje do wiadomości 
iż bibljoteka „„Nowości* Jagiellońska 3 wy- 
pożycza członkom R Wi książki za opła 
1 zł. miesięcznie (za książkę) i bez ka 
za okazaniem legitymacji R W' lub zaświad- 
czenia wydanego przez Sekcję Kulturalno - 
Oświałową. Po z dczenie można zgła- 
szać się w poniedziałki i czwartki do Sekre- 
tarjatu R W: od 5 do 7 wiecz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy 

rodnieniem rasy) 13 października w lokalu Po 
radni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) prof. 
L. Hryniewicz wygłosi odczyt na temat ,. 
cie współczesne jako czynnik zwyrodnia jący 

Początek o godzinie 5 i pół w. Wstęp w ol 
ny. 
= Zebranie członków POW. Zarząd Wi. 

leńskiego Koła POW. przypomina swym człon 
kom, że na dzień 9 października 1932 r. zwo 
łuje nadzwyczajne zebranie członków z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) odczytanie poprzedniego protokółu, 
2) wybór delegatów na zjazd okręgu i zjazd 
walny w Warszawie oraz opracowanie wnio- 
sków ewentualnych interpelacyj. 
3) sprawa „martwych członków”, 

4) wolne wnioski. 
Nadzwyczajne zebranie odbędzie się w lo 

kalu Koła Wileńskiego Związku Peowiaków 
(zaułek Bernardyński 10. Związek Legjoni- 
stów) o godzinie 17-ej. 

W dniu tym Koło urządza herbatkę na 
której zostaną wygłoszone referaty: history 
czny i przyszłościowy, przez prelegentów ob. 
Giecewieza i ob. Staniewicza. 

   

  

   

  

   

    

   

    

— Odczyt dr. M Lipińskiej wypełnił sałę 

i chorych. nie zawierający 

skich 8, tel 11-91-79. 

T-mg Kurgów Fethnicznych w Winie 

232 (2474). 

Śniadeckich b. różnorodną publicznością po 
brzegi — przeważnie panie. Prelegentka mówi 
ła z wielką swobodą od godziny 18,20 do 20. 
a następnie publiczność zadawała jej pyta- 
nia. Wśród publiczności było wielu medyków 
i osobistości ze świata lekarskiego. Prof. Ei- 
ger sprowadził prelegentkę z estrady. Treść 
odczytu w następnych numerach. Dziś, w nie 
dzielę drugi odczyt dr. M. Lipińskiej o godzi- 
nie 18 w sali Śniadeckich U. S. B. Niewątpli- 
wie i dziś publiczność tłumnie podąży na od- 

12 RÓŻNE. 
— Rewizje u płatników. Dowiadujemy 

się, iż z polecenia władz rewizje osobiste u 
płatników zalegających w podatkach państ 
wowych czy też komunalnych przeprowadza 
ne mają być tylko w razie konieczności i te 
na specjalne żądanie władz skarbowych 

— Godziny urzędowania w okresie zi- 
mówym Jak się dowiadujemy, przewidziane 
jest pozostawienie na okres zimowy letni2- 
go czasu urzędowania w instytucjach i urzę: 
dach państwowych. Ze względu na oszczęd- 
ność świalła projektowane jest, aby przes 
całą zimę urzędy państwowe czynne były w 
godzinach od 8 do 15 zamiast od 8 i pół da 
15 i pół. 

Co będzie z kinem Z.A.S.P-u. 
Jak już podawaliśmy, w wyniku 

przetargu Magistrat wydzierżawił sa- 
lę kina miejskiego Dyrekcji teatrów 
która jeddnak zwleka z uruchomie- 
niem kina. Powodem tego, jak chodzą 
słuchy, jest sprzeciw centrali ZASP-u, 
z którym pod tym względem nie zo: 
stało jeszcze osiągnięte porozumienie 
i toczą się pertraktacje. 

OFIARY 
Ku uczczeniu pamięci Ś. p. Jadwig: z 

'Turów Łastowskiej na cele społeczne według 
uznania rodziny składaj Franciszka Ba- 
gińska i Stanisław Bagiński — 30 zł., Zofja 
Sadkowska — 5 zł, Bronisława Orłowska— 
2 zł. 

— W interesie chorych, pragnących wy- 
я l 

          

     
  

   

  

   

     

    

szczy 
tów plucowych, kaszlu, chrypki lub legmie 
mia dróg oddechowych, należy zapoznać się 

urą firmy Puhimann et Co, Berlin. 
a, ki wysy- 

    

  

NALANA NIEZDROWA CERA... 
E e aria, aa 

szkodliwej teiny, 
HERBACIANKA OSKARA WOJNOWSKIEGO. Cena zł. 2.50 w apt.i skł. apt. 
Porady listowne i bezpłatne broszury „Jak leczyć choroby z'olami“ 
Biukoń SHRSEJRZY "SPE Bków O. Wojacwakikka Wisizatia Plac Kzasiżo 

Bia EG enia pand ali alionsčia 
nie rozstrzjający organizmu. 

wysyła 

KARTOFLE 
Ostatni Н bohater niezapomnian. filmów „С. К. Feldmarszałek*, „On i jego siostra” е 2 šiai Wlasta Burian 5 Ligi S SS ATK SS LS, TREN ct wu) SARZYNY Sźwiękowe Kino nanej podwójnej kreacji kióla = a Nad program: Urozmalcone dodat. więk. z o GR S LŽ gz Roa 

C£ASIKG | Sia robowtóra wodaskonał: Król --to į Cenyiiddi23) gai Bapsntėk o cbd=:4 6, -81010115 Wilno, Zawalna 6, m. 2 ana plekrotschniki), 2) Pomocnikėw Mierni dowolnych lościach ! 
Dla młodzieży dozwolone. Wobec niebywałego C:ENY BR ZYSTĘPNE 4) Res kų ne 5) Elekiryernas Gpos ES), arcyprzebojowym filmie p, t. ` 
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Wielka 37, tel. 15-41. powodzenia, jakiem cieszy się ten film, Dyrekcja prosi o przybycie przed początkiem seansów. : В AE "ais й 
4а > 6) Nowoczesnej Obróbki Metali i 7) Żeńskie Kreś- 8 ROWSCDLN в ida Helm LT“ Szpi i Kobieta CIE SEKEIEIEIEIFIFIEIEIEIEJEI lersko-Techniczne-+ Zajęcia rozpoczynoją we 15 pa: |, MIeCZatnia-FermB 

sza gwiazda ekranu rygi 8 m przeboju p. t. zpieg į į EPR ždziernika. Informacyj udziela kancelarja Kursów # „LUBOW 

we wtorki i piątki w godzinach 17—19 w gmachu wilno, Gdańska 6. 
  

Państw. Szkoły Technicznej, Wilno, Holendernia 12| Tamże ŁABĘDZIE białe 
  

  
  

Dźwięk. teatr świetlny a ; 
. = „PAN G ak MCY PRZESTWORZY OSTATECZNA LICYTACJA. | — ее 

ir. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener.,. 
narządów moczowych, 

Nad program: AKTUALJA DŹWIĘKOWE. Zarząd Konk. Wil. Tew. Handl. Zast. 
(Lombard), Biskupia Nr. 4, powiademia, że 
w da. II, 12, 13 114 października od godz. 

Dla młodzieży dozwolony! Ostatnie dni! Śpleszcie ujrzeć!   
Jutro wielka premjera superfilmu egzot. realiz. W. $. Van Dykea gen. twórcy Trader Hornu 

  

  

‚ 16-ej 1. się ostateczna licytacja | od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 
Dźwięk. Kino-Teatr wszyst kie! niewykupionych zastawów, е 

PA N EB mianowicie: biżuterji, ubrań, futer, mebli Dr.Zeldowiczowa 

i innych ad) ne, narządów moczowych 

W roli h į gi rekordzista pływak, najlepiej zbudowany mężczyzna RZY ZARZ 4 D Mi ki wie ky 1277 ulica Wielka 42, в 30 ny Weissmuliar, AIVA małpami, krokodylami, sa. ickiewicza 24, tel. 
  niami i plemionami dzikich Zw, Autentyczne zdjęcia. Eideja za emocjami. 

NAD PROGRAM: AKTUALJA DŹWIĘKOWE. Bilety honorowe i bezpłatne nieważne. 
Z powodu wysckiego poziomu art. filmu wejście na widownię tylko na pocz. seans. 4, 6, 8 i 1015 

DZIKIE POLA 

  

Fabryka Górnośląska 

oszukuje 
przedstawicieli, agentów 

i domokrążnych rozsprzedawców. 
Artykuł nowoczesny. Bez fachowości każdy może za- 
robić miesięcznie 500 do 800 zł., także fabryka daje 
rowery do pracy. — Prospekty wysyłamy darmo: 

— Na porto załączyć znaczek pocztowy. — 

J. BŁACH, Szopienice, Górny Śląsk, 
ulica Warszawska 88. 

Dr. Wolfsen 
Choroby skórne, 

weneryczne, 

i moczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10.67 

od godz. 3—1 i 4—8 

M Kenigsberg 
Ghoroby 0308 

wensryczne 

i moczopleiows, 
ulica Mickiewicza 4, 

telefon 10-90, 
0d godz. 9—12 1 4—8. 

CHEM=FARMACEUTYCZNA | DZIŚ! 
: „GOWALSKI> WwaRSZawA opracowanie i muzyka! 

Największy szlagier polski 

z udziałem DANIUTY ARCYSZEWSKIEJ i ZBIGNIEWA STANIEWICZA 

Zupełnie nowe 

  

"łwięk. Kino - Tsatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

    

Początek seansów o godz. 4, 6 8 i 10'15, w dnie świąt. o g. 2-ej 

) 2 zupełnem zaufaniem 
LM PESZZZEE Ё podróżne i in. wyroby skórzane 

ARX“ (dawniej „I. B. SEGALL") 

53 Mickiewicza 5, tel. 8 73 

  

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — — 

W rol. gł.: czarująca OLGA CZECHOWĄ, 
nym pochodem kroczy na ekran. Hajda trojka niezrównany H. Schletow i art. teatru 
wszystkich stolic świata Pieśń Stanisławskiego Michał Czechow. 

| Śpiewy rosyjskie solowe i chóralne. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz 4,6, 8 i 10:15 
Dziś honorowe bilety nieważne. 

Dźwiękowe Kino | DZIŚ! Arcyfilm, który triumfal- 

LUX 
Miekiew. II, do firmy tel. 15-61 
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