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Po wyroku Trybunału Lipskiego. 
Zarzewie nowego konfiikiu Prus z rządem Rzeszy. 

Hindenburg niezadowolony—Rząd wyczekuje. 
„BERLIN. (Pat) Sekretarz Stanu 

Meissner złożył wczoraj sprawozda- 
nie prezydentowi Rzeszy Hindenbur 

. gowi w kwcestji wyroku trybunału lip 
skiego. Prasa donosi, że prezydent 

  

Rzeszy jest podobne niezadowolony 

  

z eałego ebrotu sprawy. Większo: 
dzienników wskazuje na powagę sy- 
tuacji, przyczem pojawiają się głosy 
e możliwości nowego konfliktu mię 
dzy Prusami a rządem Rze 

„12-Uhr Błatt* pisze, iż w 
nie sytuacji nie nastąpi bez in ел 
€ji prezydenia Hindenburga i zaležeč 
będzie od tego, czy przychyłi się 0a 
do stanowiska rządu Papena, aky nie 
zmieniać dekrętu, czy tež dokona 
zmian w zakwestjonowanej części de 
kretu. Zamiar rządu Rz  natych- 
miastowego wydania now ego dekretu 
zestał w prasie zdementówany gdyż 

  

   

      

rząd czeka na wynik obrad gabinetu 
pruskiego. Gdyby uchwałone zostało 
przez ministrów pruskich podjęcie za 
rządzeń przeciw komisarzowi rządu 
w Prusach, wówczas wydanie nowe- 
go tlekretu stałoby się nieuniknione. 

Cała prasa poranna, zajmujące się 
w dałszym ciągu niemal wyłącznie tył 
ko wyrokiem Trybunału Stanu. poda- 
je szeręg nowych intormacyi © wztwo 
rzenej sytuaeji. „Deutsche Allgemeine 
ZŁ donosi o rozpoczęciu nowych, 
niezwykle ożywionych rokowań po- 
między centrum i narodow. socjali- 

ni. Stronnietwa te zamierzają wy- 
kač wytweorzoną sytuację į dopro- 

wadzić do uzgodnie stanowisk mo- 
žliwie jeszcze: przed wyborami tak, a- 
by móc zawrzeć zgodę bezpośrednio 
po wyborach do Reichstagu. 

    

   

  

  

Stanowisko d. rządu pruskiego. 
BERLIN. (Pat.) Dopiero w godzi- 

nach nocnych ukazał się komunikat. 
precyzujący stanowisko dawnego rzą- 
du pruskiego wobec wyroku lipsk ego. 

Komunikat stwierdza, że ośw'ad- 

czenie rządu Rzeszy, iż dekret z 20-g0 
lipca został całkowicie przez trybunał 
stanu potwierdzony, pod wielu wzgle 
dami nie odpowiada faktom i opici 
się zapewne na niedokładnem zazn 
mieniu się z tekstem i motywami wy- 

roku: | czenie; mai aa že Prusy 
nie y 

bec Rzesz 
szy wobec ministrów pruskich hyłoby 
z tego względu niedopuszezalne. oraz 

  

   

    

że dekret nie mógł opierać się na czę- 
ści I art, 48 konstytucji, uważane jest 
za nznauie w pełni. najważniejszego 
punktu skargi pruskiej. W rozważaniu 
szeregu dałszych punktów orzeczenia 

Trybunału Stanu na rzecz ministrów 
pruskich, komunikat dochodzi do 
wniosku, że zarówno podstawy praw- 
ne, jak i wygasa pełnomecenictwa z0- 
stały przez wyrok lipski w dużym 
stopniu ograniczone. 

W środę przed południem członko 
wie gabineiu pruskiego zbierają się 
na naradę, zwołaną w gmachu mini- 

sterstwa opieki społecznej. 

Oświadczenie premiera Brauna. 
BERLIN (Pat). Gabinet pruski ze 

brał się we' środę przed południem 
na naradę w gmachu ministerstwa 6 
pieki społecznej. Wszyscy członko- 
wie dawnego rządu pruskiego przyby 
l na posiedzenie, przerywając swoje 
podróże propagandowe. Zebrany na 
ułicy tłum urządził premjerowi prus- 
kiemu Braunowi owację. Obrady po- 
święcone było omówieniu ogólnej sy 
tuacji powstałej po ogłoszeniu orze- 
czenia Trybunału w Lipsku. Żadnych 
decyzyj nie powzięto. W wyniku dłuż 
szej dyskusji premjer Braun w nastę 
pujący sposób scharakteryzował zgo- 
dne stanowisko gabinetu: 

    

„Rząd pruski uważa, że wyrok 
Trybunału w Lipsku daje pełną i mia 
rodajną podstawę do uporządkowa- 
nia sytuacji. Rząd ma nietylko prawo 
lecz i obowiązek korzystania z przy- 
sługujących mu po wyroku kompeten 
cyj. Rząd, wykonywując swe prawa. 
starać się będzie o możliwie zgodną 
współpracę z innemi czynnikami od- 
powiedzialnemi i kierować się będzie 
przytem wyłącznie wzgłędami na in 
teres Rzeszy i Prus*, 

Poza tem oświadczeniem premjer 
Braun zapowiedział udzielenie dal- 
szych wyjaśnień na konferencji pra- 
sowej, 

  

Taktyka ostrożności i wyczekiwania. 
Kemunikat 

BERLIN, (Pat) We wtorek wie- 
«zerem panowalo — jak stwierdza 
komunikat biura Conti, w kołach po- 
litycznych przekonanie, że sytuacja, 
wytworzona przez wyrok Trybunału 
Stanu w Lipsku, nie ulegnie szybkie-- 
mu wyjaśnieniu. Rząd Rzeszy i komi- 
sarz rządu w Prusach nię zamierzają 
podejmow ać żadnych kroków dla .0- 

siągnięcia akiegoś układu z minist- 
rami dawnego gabinetu pruskiego. 
Rząd Rzeszy nie powziął żadnej decy 
zji, czeka na wynik  kenferencji 
środowej gabinetu pruskiego. Dopiero 
po iem posiedzeniu rząd zdecyduje, 
czy pomiędzy nim a rządem pruskim 
odbędzie się konterencja w sprawie 
ewentualnej współpracy ministrów 

pruskich i członków rządu komisary- 
cznego. W dobrze pointormowanych 

kołach nie liczą na aQsiągnięcie rozwią 
zania tej kwestji przed v» yborami. 

Miarodajne koła Rzeszy żywią po 
sląd, że rząd pr j strony za 
stosuje zapewne bardzo ostrożną tak 
tykę aby uniknąć dalsy,ch zarządzeń 
dekretowych na podstawie art. 458 

Sytuacja bardzo 
BERLIN (Pat). W kołach rządu 

Rzeszy uważa się sytuację w Prusach 

za nadal bardzo skomplikowaną 
tego też względu nie należ 

wg. komunikatu biuru Conti — z | 
kiemiś radykalnemi / wystąpieniami 
z obu stron. Komisarz rządu w dal- 

szym ciągii korzystać będzie w pełni 
z przysługującej mu władzy wyko- 
nawczej. Za niewyjaśnioną uważa się 
kwestłję ważności mianowanych przez 
komisarza pełnomocników własnych 
do Rady Państwa Rzeszy. Dalej nie- 

wyjaśniona jest kwestja zaw ieszonych 

prz komisarza w  urzędowaniu 
Przedstawicieli pruskich w Radzie 
Państwa dyrektorów ministerjalnych 
Brechta i Handla, bowiem jako urzęd 

    

  

   

    

     

   

  

   

    

biura Conti. 
konstytuji i że po środowem posiedze- 
niu nawiąże kontakt + komisarzem 
Rzeszy. 

Najlepszem rozwiązaniem byłoby, 
zdaniem tych kół, jak zaznacza ko- 
munikat biura Gonti wybór nowego 
premjera pruskiego, W ten sposób 
ustały podstawy dla zarządzeń z 
20 lipca b. r. i usunięte byłoby nichez 
pieczeństwo występowania przeciwko 
sobie Rzeszy i Prus. Koła polityczne 
wskazywać mają dalej iż Trybunał 
nie wyjaśnił jak przedstawia się kwe- 
stja jednoczesnego wykonywania wła 
dzy przez komisarza rządowego w 
Prusach i dawny rząd pruski. W tym 
względzie wyrażają przypuszczenie, 
że zadaniem dawnego rządu ma być 
tylko nadzór nad zachowaniem su- 
werenności państwa pruskiego, 

Przy tej okazji z kół zbliżonych 
do rządu Rzeszy podkreślają, iż nie 
zamierza się wprowadzać reformy u- 
stroju Rzeszy na podstawie art. 48 
już choćhy z tego powodu, że zarządze 
nia, oparte na tym artykule, mają 
przeważnie charakter przejściowy. 

skomplikowana. 
niey podłegają oni komisarzowi Rze- 

5 zaś jako przedstawiciele Prus 
GREKA rządówi pruskiemu. 

Jako dalszą kwestję, mogącą być 
przedmiotem: konfliktu między komi- 
sarzem Rzeszy a rządem pruskim, 
wymieniają sprawę udzielenia inst- 
rukcyj urzędnikom pruskim, wy- 
stępującym w Sejmie, w związku z 
interpretacją wyroku lipskiego. Wed- 
ług wyroku lipskiego upoważnieni są 
do występowania w sejmie pruskim 
tyłko członkowie gabinetu pruskiego, 
zaś według poglądów kanclerza, tyl- 
ko on sam ma prawo udzielania in- 
strukcyj urzędom. Zarzewie konflik- 
tu kryje w sobie nadto kwestja, komu 
podlegałaby kasa pruska. 

        

  

  

  

Bawarla I Badenia 
zadowolone. 

BERLIN (Pat), Bawarskie koła po 
lityezne przyjęły wyrok lipski z za- 
dowoleniem gdyż Trybunał uznał we 
wszystkich zasadniczych  panktach 
stanowiske Kbawarji Również rząd ba 
deński jęst zadowoleny z wyroku lip- 
skiego jako odpowiadającego stano- 
wisku rządów  południowo-niemiec- 
kieh. 

Pagłoski a Interwencji 
Braunz u Hindenburga. 

BERLIN. (Pat). Mimo że na środowem 
posiedzeniu gabinetu pruskiege nie pawzięto 
żadnych ostatecznych decyzyj, pojawiła się 

łomość, że premjer Braun ат 

ę z prezydentem R. 
de nburgie. m. Według doniesień pras 
weneja premjera A u prezyde! 

i aźnie odgraniezenie 
kempete | dawnego rządu pruskiego i rzą 
du komisarycznego. 

Jeżeli na tej drodze nie da się osiągnąc 
po: *ezumienia, pozostanie możliwość rozstrzy 

€ia kwestyj spornych jeszcze za pośred- 
nictwem Rady Państwa. Wystare w tym 
wzgłędzie, aby Bawarja podjęła iniejatywę 
żebrunia się Rady Państwa, a wówczas kra 
je południowe, popierające w. Lipsku skar- 
sę rządu pruskiego, wraz z instruowanymi 

rząd Brauna przedsiawicielunt Prus. 
porządeałyby dostateczną . większe 

W związku z tem nabrała wagi kwe: 
reaktywa jieszonych w urzędowaniu 
Pr komisarza Rzeszy dawnych przedsta- 
wiceli Prus w Radzie Państwa, dyrektorów 
ministerjalnych Brechta i Handta, którzy 
astztnie popierali oskarżenie rządu pruskie 
ge przeciwka r owi Rzeszy w Trzbunale 
wL 

Jak wyniki z ostainich oświadczeń prem 
jera Brzana na kontereucji prasowej, rząd 
pruski, podobnie jak i rząd Rzeszy, najchęt 
niej widziałby rozwiązanie wytworzone 3% 
tuscji przez wykór nowego premiera w Sej 
mie pruskimi. 

BERŁIN. (Pat). Na konierencji prasowej, 
zabierał głos premjer Brzun Co de pogło- 
sck © zamierzouem nawiązaniu kontaktu z 
kanclerzem Rzeszy, premier Braun stwies- 
dził, że dotychczas nie w tym względzie nie 
zostało podjęte, jednak tego roczaju kontak- 
tu premjer Braun bardzeby sobie życzył. 
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Ustępujący prezes Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego. 

  

Pierwszy prezes Najw ego Trybunału 

Administracyjnego dr. Rudolf Różycki prze 

ostał w stan spoczynku | wohec 

ja 70 lat życia. 

      

niesiony   
ukończeni 

fotog tego zasłużonego     

Zgon prof. Janickiego. 

WARSZAWA (Pat). Dnia 25 paź- 
dziernika r. b. zmarł w Warszawie, 
przeżywszy lat 55 ś. p. dr. Konstan- 
ty Janicki, profesor zwyczajny zoolo- 
gji systematycznej i morfologicznej 
Uniwersyteu Warszawskiego. Nabo- 
żeństwo żałobne za duszę zmarłego 
odbędzie się w piątek 28 październi- 
ka o godzinie 11,15 w kościele Karo- 
la Boromeusza na Powązkach, po- 
czem nastąpi złożenie zwłok do gro- 

bu rodzinnego. 

Min. Zaieski na Zamku. 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął w. dniu 

dzisiejszym ministra spraw zagran:- 

cznych p. Augusta Zaleskiego. 

i świątecznych 25%, 2a, 
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Gbecna sytuacja gospodarcza. 
Qdczyt posła profesora Witolda Staniewicza na zebraniu 

Rady Grodzkiej B.B.W.R. 

W ubiegły wtorek odbyło się ze- 
branie Rady Grodzkiej Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem w Wil- 
nie. na którem poseł prof. Witold Sta 
niewicz wygłosił odczyt na temat: „O 
becna sytuacja gospodarcza”. 

Na zebranie przybyło bardzo licz- 
ne grono członków i gości z gen. Lu- 
cjanem Żeligowskim i kuratorem Ka 
zimierzem Szełągowskim na czele. Ze 
braniu przewodniczył dyr. Eljasz Jut 
kiewicz, członek prezydjum Rady 
Grodzkiej, który powitał gen. Żeligo- 
wskiego, co wszyscy przyjęli. gorące- 
mi oklaskami, 

Prof. Staniewicz omówił na począ 
tku szeroko dyskutowane obecnie za- 
gadnienie inflacji, wypowiadając się 
stanowczo przeciwko wszełkim proje- 
ktom inflacyjnym. Opierając się na 
danych statystycznych i sprawozda- 
niach budżetowych Banku Polskiego 
scharakteryzował prelegent obieg pie 
niężny w Polsce przed przesileniem 
gospodarczem i w łatach kryzysu w 
których ulegał on ustawicznemu kur 

czeniu się. Z tem łączyło się ograni- 
czanie kredytów. Banku Polskiego, 
które znów decydująco wpłynęło na 
stosunki kredytowe w sensie ujem- 
nym 

Następstwa tego przejawiły się we 
wszystkich dziedzinach naszego ży- 
cia ekonomicznego. Sierpień bieżące- 

go roku był momentem przełomowym 
od tego bowiem czasu zaczyna się 
haussa. Najbliższe miesiące należy о- 
ceniać optymistycznie. Istnieją dane 
do stwierdzenia, że ze wzrostem zau- 
fania zmniejszy się lękliwość kapita- 
łu, tendencja przesuwania go zagri- 
nicę i tezauryzacja, unieruchamiają- 
ca olbrzymie zasoby. Już obecnie isi- 
nieją warunki dła lberalniejszej poli- 
tyki kredytowej. 

Zkolei zajął się prelegent bilansem 
handlowym poddając przy tej sposob 
ności krytyce politykę taryfowo cel- 
ną, która np. w produkcji masła nie- 

  

Projekt redukcji sił zbrojnych Francji. 
Zamiast 20 dywizyj — 12-cie. 

PARYŻ (Pat). W szezegółach pro- 
jektu rozbrojenia opraeowanego przez 
ministra wojny Paul Boncoura, zasłu 
guje przedewszystkiem na uwagę, że 
liczba dywizyj armji francuskiej zre- 
dukowana ma być z 20 na 12. Projekt 

ten uzupełniony byłby jeszeze przez 
specjalną organizację policji oraz u- 
stalenie okresu ćwiczeń rezerwistów. 
Przewiduje się również specjalnie ak 
tywne przysposobienie wojskowe mło 
dzieży w wieku przedpoborowym. 

Francja—gwarantką bezpieczeństwa. 
Oświadczenie Herriota. 

PARYŻ. (Pat). W czasie śniadania, wydane 
go na cześć premjera Herriota przez zwią- 

zek przedstawieteli prasy argło-ameryknń- 
skiej, zabrał głos premjer Herriot, który mię 
dzy innemi oświadczył: 

Jeśli przywiązuję wielką wagę do hez- 
pieczeństwa mego kraju, to dłatego, że hez 

piec eństwa Francji jest gwarancją niezależ 
ności niektórych innych państw. Kiedy eho- 
dzi © życie całych narodów, mężowie stanu 
winni być przewidujący i pełni zastanowie- 
nia, nie mzją bowiem prawa mylić się. Ле- 
stem demokratų i pacytistą, czego dalem do 

     

wody przez powziecie postanowień o chara 
kterze przykrym i twardym. 

Oczywiście pragnę pokoju, lecz nie poko- 
ju, opartego na złudzeniu, a pokoju, opar 
tego na rzeczywistości, — W, zakończeniu 
przemówienia premjer Herriot wypowiedział 
się za pojednaniem całej ludzkości, wyraża- 
jące życzenie zmniejszenia ciężarów zbrojeń. 

Kończące, mówca wzniósł kielich na rzecz 
porozumienia i harmonji między Francją a 
Stanumi Zjednoczonemi i Anglją, które bro 
nią tych samych zasad wolności ludzkiej 
«raz równości i braterstwa ludów. 

  

  

Rozwiązanie OWP w Poznańskiem 
za szkodliwą dla państwa działalność. 

POZNAŃ (Pat). W dniu 26 paź- 

dziernika b. r. doręczone zostało za- 
rządowi dzielnicy zachodniej i wszy- 
stkim zarządom organizcyj powiato- 
wych Obozu Wielkiej Polski zarzą- 
dzenie p. wojewody poznańskiego z 
dn. 24 października zakazujące z po- 

МОЫ 

  

wołaniem się na szereg przepi 
stawowych wszelkiej działalni 
ganizacji pod nazwą „Obóz Wielkiej 
Polski* na terenie województwa poz 
nańskiego, ze względu na to, że dzia- 
łalność tej organizacji zagraża spoko 
jowi, bezpieczeństwu, porządkowi о- 
raz wywołuje niepokój publiczny. Ka 
żdy, kto mimo tego zakazu będzie na- 
leżał do wspomnianej organizacji i 
z nią współdziałał zostanie pociągnię 

   

ty do odpowiedzialności karno-admi- 
nistracyjnej względnie karno-sądowej 
Decyzja ta jest natychmiast wykonal- 
na. Е 

Uzasadnienie, załączone do zarzą 
dzenia p. wojewody przytacza, że dzia 
łalność członków organizacji OWP. 
coraz więcej kolidujć z obowiązują- 
cem ustawodawstwem, a zwłaszcza ko 
deksem karnym 6 czem Świadczy sze- 
reg skazujących wyroków sądowych. 
Zarówno prace wewnętrzno otganiza 
tyje prowadzone w atmosferze kon 
spiracji jak i metody działalności 
zewnętrznej oraz jej wyniki wywołują 
niepokój publiczny i zagrażają bez- 
pieczeństwu i porządkowi publiczne- 
mu. 

  

Bezrobotni w Londynie. 
LONDYN, (Pat). Około dwóch 

tysięcy uczestników marszu głodowe- 
go bezrobotnych, pochodzących ze 
wszystkich angielskich  prowincyj, 
przybyło we środę na przedmieścia 

Londynu. Wydano szereg zarządzeń 
celem wyżywienia bezrobotnych i za 
pewnienia im mieszkania. Na czwar- 
tek zapowiedziana jest manifcstacja 
bezrobotnych w Hyde Parku,   

Nieporczumienia nie było. 
PARYŻ. (Pat.) Dzisiejszy „Le Ma- 

tin zaprzeeza pogłoskom 0 nieporo- 
zumieniach pomiędzy rządem a szta- 
bem generałnym, Wg dziennika, nie- 
porozumienia natury teoretycznej zo- 
stały usunięte, a plan w ogólnych za- 
rysach juź ustalony. Pismo podaje, 
że plan ten będzie utrzymany w ta- 
jemniey aż do chwil złożenia go pre- 
zydjum konierencji rozbrojeniowej. 

Budowa krążownika, 
PARYŻ. (Pat). Ministerstwo marynarki 

postanowiło rozpocząć budowę nowego krą- 

żownika pancernego © pojemnści 26 i pół tys. 
tonn. Projekt budowy tego krążownika zat- 
wierdzeny został jeszcze przez parlament w 
związku z pojawieniem się krążowników nie 
mieckich typu „Deutschłand* w roku 1931. 

PADEKIT EISS 

Rewizyta p. premįera. 
WARSZAWA (Pat). Pan prezes 

Rady Ministrów Prystor rewizytował 
we wtorek po południu nowego am- 
basadora królestwa Ilalji w Warsza- 
wie p. Bastianini, który dnia poprzed- 
niego złożył p. premjerowi wizytę. 

Rosting w Warszawie. 
WARSZAWA (Pat). W dniu 26 b. 

m. rano przybył do Warszawy komi- 
sarz Ligi Narodów w Gdańsku p. 

Rsting. O godzinie 11 p. Rosting zło- 
żył wizytę p. premjerowi Prystorowi 
poczem udał się na Zamek, gdzie wpi- 
sal się do księgi audjencjenalnej. 

WARSZAWA (Pat). Nowy wysoki 
komisarz Ligi Narodów w Gdańsku 
p. Helmer Rosting złożył w dn. 26 b. 
m. wizytę p. ministrowi Zaleskiemu 
oraz podsekretarzowi stanu w MSZ. 
Beckowi, poczem odbył szereg roz- 
mów z wyższymi urzędnikami MSZ. 
Z okazji pobytu p. komisarza Rostin- 
ga w Warszawie minister Zaleski wy- 
dał wieczorem przyjęcie, w którem 
m. in. wziął udział wiceminister Beck 
wieeminister Koce, komisarz  generał- 

ny R. P. w Gdańsku minister Papee, 
dyr. Sokołowski, min, Szumlakowski 
i inni. 

Odrzucenie wniosku 
LONDYN (Pat), Izba Gmin odrzu- 

ciła 462 głosami przeciwko 55 wnio- 
sek Labour Party zawierający kryty- 
kę polityki rządowej. 

  

tylko wywołała zmniejszenie wywozu 
masła z Polski lecz spowodowała nie- 
pokojący wzrost przywozu masła do 
Polski, 

Sytuacja handlowo-polityczna jest 
bardzo trudna z uwagi na układ sto- 
stnków handlowych z Rosją przede 

oc zaś ze względu na pol 
1andlawą Niemiec, która pozostaje 
w [prost pod dyktatem niemieckich ster 

wych. Coraz lepiej uatomiast 
2 ją się stosunki z Angłją, iło- 

landją i Belgją. Węzły te należy za 

cieśniać, rewizji zaś musi ulec wy- 
miana z Ameryką, dająca ujemne dla 
na saldo. 

  

    

   
Wytknąwszy zasadnicze cech: о- 

becnej sytuęłcji (inansowo-politycznej 
przeszedł prof. Staniewiez do rozwa- 
żania budżetu państwowego. Szezegól 
nie dużo światła rzuciły uwagi oparte 
na cyfrach, a dotyczące wpływów z 
różnych rodzajów podatków i opłat 
oraz monopoli i przedsięb'orstw pań- 
stwowych, Osiągnęły one w najlep- 
szym wypadku 30—40 proc. przewi- 
dywanych wpływów, szczególnie zaś 
niskie były wpływy z przedsiębiorstyy 
państwowych. 

  

Na każdym odcinku imperatywcm 
jest oszczędność. Nasz budżet powi- 
nien zmienić się z konsumcyjnegc na 
produkcyjny. Utrzymywany aparat 
administracyjny należy  zacieśnić do 
najkonieczniejszych granic. 

W trzeciej części przemówienia 
zajął się prelegent charakterystyką ży 
cia gospodarczego ze stanowiska po- 
wodzenia poszczególnych gałęzi g0s- 
podarstwa. Główna część tej chartko 
terystyki polegała na analizie stosun 
ków w rolnictwie, Wykazuje ono sta- 
ły spadek przychodów, surowega na- 
kładu gospodarczego,  oprocentowa- 
nia kapitału, zarobku i spożycia. Po- 
dobnie jest, zdaniem prelegenta, w 
przemyśle nieskartelizowanym i han- 
dłu. Wyjątek stanowią skartelizowane 
gałęzie przemysłu. 

Potrącając o kartele. / zarzucił im 
prelegent sztywną politykę cen w zna- 
czeniu nieuwzględniania elastycznoś- 
ci popytu, co wpływa na kurczenie się 
popytu (typowym przykładem  tego 
w łokalnych stosunkach jest polityka 
Arbonu, który doniedawna utrzymy- 
wał wysokie ceny biletów). 

w ychodząc z założenia, że ożywie 
nie życia gospodarczego jest rzeczą 
niezbędną twierdzi prof. Staniewicz, 
że da się to osiągnąć nie przez zwię- 
kszenie przychodu surowego lub pod- 
niesienie cen, lecz przez” zwiększenie 
nakładu gospodarczego. Tą drogą mo- 
żna położyć tamę ekstensyfikacji rol 
nictwa. 

Szerszą politykę inwestycyjną dyk 
tuje również zagadnienie bezrobocia 
i związane z niem problemy społecz- 
ne. Tezę o konieczności polityki inwe 
stycyjnej,dla której prof. Staniewicz 
wysuwa projekt wewnętrznej pożycz- 
ki rozwinął prelegent obszernie w 
„Kurjerze* w art. p. t, „W poszuki- 
waniu dróg wyjścia” z dnia 23 b. m. 

W dobitny sposób przedstawił prof 
Staniewicz pod koniec znaczenie zaga 
dnień gospodarczych dla przyszłości 
państwa, .jego odporności. wobec 
wszelkich zakusów z zewnątrz i demo 
ralizacji w łonie społeczeństwa, zwła- 
szcza zaś w szeregach młodzieży, któ- 
ra nieraz bezkrytycznie ulega fascy- 
nującemu wpływowi radykalnych do- 
ktryn społecznych. 

  

„Musimy się zdobyć — zakończył 
prot. Staniewicz — na więcej aniżeli 
politykę przetrwania, na czynne ma- 
newrowanie i twórczą aktywność, któ 
ra zmobilizuje siły gospodarcze. Czyn. 
ne stanowisko społeczeństwa, jego 
najdalej idąca sumienność pracy, 
przełamanie przeciętnej „morale*, 
która w tej dziedzinie dotąd pozosti-- 
wia wiele do życzenią, jest obok wytę 
żonej i czujnej pracy Rządu, koniecz- 
nym warunkiem sprostania zada- 
niom“. 

Odczyt wywołał u zebranych głę- 
bokie zainteresowanie, które przeja- 
wiło się w dyskusji, Wzieli w niej u- 
dział: prot. Władysław Studnicki, dr. 
Hirschberg, insp. Umiastowski; po- 
czem przewodniczący zamknął zebra- 
nie wyrażając prof, Staniewiczowi 
podziękowanie w imieniu zebranych i 
zapowiadając dalsze zebrania i odczy- 

ty. a. h. 

  



Nowe organy doradcze Min. W. R. i 0. P. 
Państwowa Rada Oświecenia Publicznego. 

WARSZAWA (Pat). Na podstawie 
art. 1 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 
1920 roku o tymczasowym ustroju 
władz szkolnych minister wyznań re- 
ligijnych i oświecenia publicznego 
wydał dnia 25 października 1932 roku 
rozporządzenie ustanawiające pańsi- 
wową Radę Oświecenia Publicznego. 

Państwowa Rada świecenia Pub- 
licznego ma być organem opinjodaw- 
czym nywmistra wyznąfd relsgijnych i 

Państwowa Komisja 
WARSZAWA (Pat). Na podstawie 

art. 1 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 
1920 roku 60 tymczasowym ustroju 
władz szkolnych minister wyznań re- 
ligijnych i oświecenia publicznego wy 
dał dnia 25 października r. b. rozpo- 

    

oświecenia publicznego w sprawie o 
światy | wychowania. Ma ona za za- 
danie rozważać przekazane jej do wy 
dania opinfji przez ministra WR i OP 
zagadnienia oraz projekty dotyczące 
organizacji oświaty i wychowania. 

Przewodniczącym państwowej ra 
dy oświecenia publicznego jest mini- 
ster wyznań religijnych i oświecenia 

a Kadencja rady trwa 3 
ata. 

Oświaty Zawodowej. 
rządzenie ustanawiające państwowa 
komisję oświaty zawodowej jako or- 
gan doradczy ministerstwa WR i OP 
w sprawach związanych z naucza- 
niem i wychowaniem zawodowem. 

S 

Kompromis rozbrojeniowy Št. Zjedn. i Anglji. 
LONDYN (Pat). Z kół amerykańs- 

kich z Londynu donoszą, że kompro- 

mis między Wielką Brytanją a Sła- 
nami Zjednoczonemi co do rozbroje- 
nia morskiego jest w zasadzie zawar- 
ty, lecz że zrealizowanie tego kom- 
promisu uzależnione jest od ustosun- 
kowania się i przystąpienia do niego 
Francji, Włoch i Japonji 

Propozycje prezydenta Hoovera 
co do redukcji ogólnego tonażu o 
jedną trzecią zostały jakoby przez ad 

  

ministrację brytyjską w ten sposób 
zaakceptowane, że każda ze stron po 
czyni redukcje w dogodnej dla siebie 
wysokości w poszczególnych kategor- 
jach tak, aby suma tych redukcyj we 
wszystkich kategorjach razem wzię- 
tych w stosunku do qQgólnego tonażu 
— równała się jednej trzeciej. W ten 
sposób wniosek prezydenta Hoovera 
dotyczący redukcji ilościowej byłby 
pogodzony z wnioskiem brytyjskim o 
redukcji jakościowej. 

Ekscesy antyżydowskie 
na uniwersytecie wiedeńskim. 

WIEDEŃ. (Pat). Wie wtorek po południu 
udała się do rektora uniwersytetu delegacja 
studentów żydawskich, w celu złożenia mu 

swych postulatów. Rekter przyrzekł, iż po- 
stara się © utrzymanie spokoju w uniwersy- 
tecie. Na wiadomość o przybyciu do uniwer- 
sytetu delegacji studentów żydowskich ze- 
brało się przed kaucełarją rektora około 300 
studentów narodowo-socjalistycznych. Z te 

  

go powodu studenci żydzi musieli czekać w 
kancelarii przez 5 godzin, poczem zdołano 
ieh wyprowadzić bocznemi drzwiami. Naejo 
naliści pekili 2-ch studentów żydowskich. 

WIEDEŃ. (Pat). Na oddziałach fizjologicz 
nym, a następnie anałomicznym doszło w 
dn. 26 bm. znów do bójek, w czasie których 
zranicno 10 studentów. Instytut anatomiez- 
ny został zamknięty. 

  

Epiłog tragicznego meczu 
„ bokserskiego. 

Sprawę przeciwko Grossewi umorzono. 
WIARSZAWA. (Pat). Przed kilku miesiąca 

mi w zawodach bokserskich we Lwowie zno 
kautowany został przez zawodnika Hasmo 
nei Grossa pięściarz Pogoni Godlewski, Jak 
wiadomo, Godlewski nie odzyskał już przy- 
tomnośsi i zmarł po przewiezieniu go do 
szpitala. W związku z tym wypadkiem wła- 
dze zarządziły aresztowanie Grossa oraz Sę- 
dzicgo tych zawodów Łandecka. Ten ostat- 

ŻYRARDOWSKIE PORZĄDK 

ni został natychmiast zwolniony, natomiast 
Gross siedział przez dwa tygodnie w więzie- 
niu, a następnie zwolniony został za akueją. 
Sprawa jednak toczyła się dalej. Dopiero 
przed kilkoma dniami prokurator okręgu 
Iwowskiego postanowił sprawę umorzyć, do 
chodzenie nie wykazało bowiem winy Gros- 
sa, ani sędziego Landecka. 

КОВЕ R WI E AS K 1 

Po świetnym wyczynie lotniczym. 

  

Fragment z entuzjastycznego przyjęcia kpi. Karpińskiego w Warszawie. 

5.700 bekonów polskich 
dla Anglii. 

LONDYN (Pat). Ogłoszony wczo- 
raj raport komisji organizacji przet- 
worów mięsa wieprzowego wyraźnie 

stwierdza konieczność utrzymania im 
portu, którego redukcja winna nastę- 
pować tylko częściowo w miarę roz- 
budowy własnej produkcji. Raport u- 
stala pogłowie świńskie przyczem 
dla Polski przyjmuje cyfrę 5.700 tys. 
świń jako przeciętną. Cyfrę pogłowia 
świńskiego dla Wielkiej Brytanji ra 

" port ustala 2.670 tys. zaś dla Danji 
3.700 tys. przeciętnie. Komisja wypo- 
wiada się przeciwko wprowadzeniu 
ceł na importowane bekony i szynki 
stwierdzając, że wprowadzenie ceł nie 
dałoby pożądanej pomocy własnej 
brytyjskiej produkcji. Dla ustalenia 
kontyngentów raport zaleca utworze- 
nie doradczego komitetu kontyngen- 
towego. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WIARSZAWIA. (Pat). Londyn 29,65—29,48; 
Nowy York 8,915 — 8,895; Paryż 35,04 — 
34,95; Szwajcarja 172,25 — 171,80; Włochy 
45,65 — 45,43; Berlin 211,70. Tendencja nie 
jednolita. 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWA. — Na dzisiejszym zebra- 
niu giełdy zbożowo-towarowej w Warszawie 
notowano za 100 kg. parytet wagon Warsza 
wa, w handlu hurtowym, w ładunkach wago 
nowych: żyto I standart 16,75 — 17, II stan- 
dart — 16,50 — 16,75, pszemica jara, czerwo 

na, szklista 28 i pół — 29, pszenica jednolita 
27 i pół — 28, pszenica zbierana 26 i pół — 
27, owies jednolity 17 i pół — 18, owies zbie 
rany 16 pół — 17, jęczmień na kaszę 16 — 
16 i pół, jęczmień browar. 17 — 18, gryka 
17 — 18, polny groch z workiem 24 — 26, 
groch Victoria z workiem 26 —29, peluszka 
17 i pół 18, siemie lniane basis.90 proc. 37 
— 39. 

    

Wieczór i drugi dzień procesu. 
Przedewszystkiem żałować należy, że de- 

tyzja sądu, by przesłuchiwać tylko tych 
świadków, którzy dobrowolnie stawili się 
pierwszego dnia procesu, wykluczy p. Hulkę 
- Laskowskiego, długoletniego mieszkańca Ży 
rardcwa, wychowanka Dietricha, byłego 
współwłaścicieła tabryki. H.-Laskowski, au 
tor głośnego reportażu z Żyrardowa jest cho 
ry i tylko dlatego się nie stawił. Teraz jaż 
zapóźuno. 

Zeznają więc ci, którzy ujęli Blachow- 
skiego na uliey, zeznaje pani Blachowska 
stwierdzając że oskarżony był dobrym ojeem 
i mężem, zeznaje wreszcie wice-wojewoda 
Qipiński i b. wojeweda Sołtan. Oba zezna- 
nia b. obciążają Żyrardów. Świadek Ołpiń- 
ski stwierdza niezwykłe trudności, jakie mu- 
giał 'zwałczać jako prezydent Żyrardowa, 
-gdy chciał utrzymać jaki taki kontakt z pa- 
nami. dyrektorami. Stwierdza niepojete re- 
dykcje i takie historje jak porażenie prą- 
dem. elęktromontera w skutek odmowy zarzą 
du co do wydnnia mu przepisowych rękawie 
gumowych. O Blachowskim wyraża się z uz- 
mantem jego pracy społecznej. 

Świadek Sołtan jako były minister spowa 
«dawał pomoc rządową dla głodującego Ży- 
rardowa, jako b. wojewoda uważa oburzenie 
i radykalizację tamtejszych robotników 2a 
skutek postępowania dyrekcji. Podczas lu- 
śńrzeji fabryk dyrekcja izolowała wojewodę 
od kontaktu z robotnikami. Donosił też wów 
«zas ministerstwu © sprzedaży towarów fran 
«©uskieh' pod firmą Żyrardowa. Tem. ostat- 
niem "interesuje się prokurator, ; 3 

We wiorek zeznawal ujemnie 6 Koehie- 
rze urzędnik „Kapłiński, Neurolog Dębowski 
uważa oskarżonego za neurastenika i ofiarę 
nerwów, przyczem obstaje że potrafiłby go 

  

uleczyć, gdyby ten mu powiedział o co cho- 
dzi... 

Wreszcie były dyrektor Whškiewicz, ten 
od spraw personalnych i redukcyj, próbuje 
wmówić że ezuł dla Blachowskiego szezegól 
ną sympatję i robił dlań więcej niż dla in- 
uych. Pokazują mu jednak jego własny list, 
w którym radzi Koehierowi pozbyć się Bla- 
<howskiego z Żyrardowa wogóle — choćby 
za cenę pewnych kosztów.. Dyr. Glinner mu 
siał ustąpić z powodu grubijaństwa Koehle 
ra; odszkodowanie uzyskał sądownie. O to- 
warach franeuskich nie nie wie... 

Św. Łepattę, b. wieewojewodę również 
nie dopuszczano do robotników. O Blachow 
skiar wyraża się z dużem uznaniem. 

Św. Zaleski, b. wicedyrektor Żyrardowa 
złeżył meldunek o Blachowskim na wyraźne 
żądanie wyjeżdżającego na urłop Laśkiewi- 
cza. który nie chciał tego brać na siebie. 
Jadnakźe sprawa został wstrzymana do paw- 
rotu dyr, Wiaśkiewicza, Dyr. Koehler to dys- 
pota i sadysta. Jego metody: ścierać kurz 
czapką robotnika, szpiegówać przed tualetą, 
zwłaszcza dmnską czy kto nie pali, czego 
surowo zakazał, próbować / zorganizowania 
podsłuchu felefonicznego, wyrzucać za drzwi 
iuieresantów, choćby to byli oficerowie w 
mundurze fuh kobiety: Świadek sam miał 
raz z nim awanturę, do której nie dopuścił, 
gdyż był w mundurze kapitana. 

_ Św. Ktotz, starosta płocki stwierdza, że 
Waśkiewiez organizował szpiegostwo i do- 
nosy. Powszechność teroru podreśla z nacis 
kiem. Siostra Świadka, pracująca w zakła- 
dach boi się zwolnienia. 

Św. Rybkowski, urzędnik, który pracował 
obok gabinetu Wiaśkiewicza nie boi się zez 

STARE DRUKI WILEŃSKIE 
(Odczyt p. L. Abramowicza w Zw. Bibljofilów w Bibljotece im. Wróblewskich). 

Przy dość licznem zgromadzeniu 
przyjaciół książki, prelegent przed- 

"stawił zebrane przez siebie- wiadomo 

*Ści. Książka wiłeńska, przechodziła 

opłakane koleje. Liczne pożary drew 

nianego Wilna, które nie oszczędziły 
ani klasztornych, ani pałacowych 

zbiorów, wojny i najazdy, potem wal 

ki inowiercze, z protestantami i pra- 
wosławnemi, kiedy to jak np. przy 
zborze kałwińskim spłonęła cała cen- 

na bibljoteka, niezbyt wielka pochop 
ność ogółu szlachty do drukowanego 

„słowa, a nakoniec w dziewiętnastym 

wieku « konfiskaty, „wywóz całych 
bibljotek zakładów naukowych, kla- 
sztornych i prywatnych do Rosji, wy- 

jazdy na emigrację zbierączy, którzy 
zabierali swoje zbiory ze sobą oto o: 
braz niszczenia dobytku krajowej kul 
tury. Ostatnio zabrała cenne zabytki 

ewakuacja rosyjska, mianowicie z 
bibljoteki publicznej i z tego nic nie 
zwrócono Wilnu! A tam by.a najyię- 
ksza osobliwość wileńska, pierwszy 
druk Apostoł Skoryny, zdekompleto- 
wany, ale z 1525 roku. 

Także z szesnastego wieku posiada 
my niewiele książek, jednak znajdują 
się one i w Towarzystwie Przyjaciół 

Nauk i w kałwińskiej bibljotece i w 
zbiorach bia,łoruskich w Bazyljańs- 
kich Murach. Dzisiaj mamy się jednak 
zająć tyłko. temi, które znajdują się 
w bibjlotece im. Wróblewskich w 
XVl-go. 

Widzimy tu rzadki i piękny druk 
z 1586 roku ślicznie wydany w Wil- 
nie traktat Antonii Possevini S$, J. Mo 

wia, Prawidło wiary heretyckiej St 
Grodziekiego S. J. 1592, Wilno oraz 
Kąkol który rozsiewa Stephanek Zi- 
zania w cerkwiach ruskich w Wilnie. 
Przytem naporanienie krótkie „do 
uniey Kościoła Ruskiego z Łacińskim. 
1595 dedykowane J. Wiel. Hieronimo 
wi Chodkiewiczowi przez autora Sa- 
muela Żebrowskiego. Z 1600 roku wi 
dzimy Apołegję przeciw Philaletowi, 
a ż 1582 XII artykułów Cwingłanów, 
Artes Duodecim Sacramenta Kiorum 
Sev. Zvin, doskonale zachowany, rza- 
dka książka, gdyż niszczona i palona. 

Wytwornie wydana jest książka 
z 1653 r. opisująca czyny Bogusława 
Radziwiłła, mianowicie jego boje na 
Polesiu w czasie inwazji kozacko- 
szwedzkiej (ciekawe, czy Sienkiewicz 
znał tę książkę, zapewne niej, tyt. 
Commentarius (wyd. Królewieckiej 

  

nawać nie... tylko ma rodzinę i woli, żeby go py 
tać konkretnie. To też pytają konkretnie, 
a świadek stwierdza. Teror był od 1926 roku 
to znaczy od ezasu przybycia Koehlera. Czy 
usuwano kogo — Prawie że nie... paru... 
w tem jeden Francuz, chyba że chodzi o 
„reorganizację“. A to co innego!—,„zreorgani 
zowano* na bruk trzy tysiące ludzi... 

Mee. Nowodworski stara się przekonać, że 
to chodziło © eo Innego, że świadek niero- 
zumie... — Owszem rozumie. Pracuje вро- 
łecznie a Żyrardów. zna od 25 lat. 

Koehler „zamroził* 30060 fundusz szkol- 
ny Dietricha, Koehler mordował Żyrardów. 

Św. Orlik, burmistrz Żyrardowa stwier- 
dza niemczenie fabryk, szykany petentów 
Polaków — za polskość właśnie; chee załą- 
czyć próbkę tego „kombinowanego* mater 
jału co to powstał we Franeji a stemple ma 
Żyrardowskie. — Sąd nłe uważa tego za ko- 
nieczne, Daisi świadkowie, znajomi i kole- 
dzy oskarżonego twierdzą, że zawsze hyl 
działaczem ideowym, ałe miał słabe nerwy, 
no i wódka... 

Ciąg dalszy futro. 
5 

Chce zostaf gwiazdą. 

WIEDEŃ. (Pat). Sensaeją wiedeńsko-lon 
dyńską jest obecna afera miss Churchill cór 
ki znanego angielskiego męża stanu, która— 
jak twierdzą — opuściła bez zgody rodzi- 
eów Londyn. „Die Stunde* stwierdza, że miss 
Churchill bawi obeenie w Wiedniu, gdzie 
pod kierownictwem jednego z angielskich re 
żyserów bierze rzekomo udział w nakręca- 
niu filmu, w którym tytułową rolę odtwarza 
Jannings. 

(m) 

bo były tego dwa wydania, w Elblą- 
gu i Królewcu. Z 1707 r. Opis Uniwer 
sytetu Batorego po łacinie Preusch- 
hoffa. 

Z końca XVIII w. (druki z tej epo 
ki XVIII w. nie są rzadkością i dla- 
tego ich tu nie widzimy), posiada 

BibL Wiróblewskich dwie relacje o 
pożarach w Wilnie w 1748 r. i następ 
nego 1749 r., które miasto w perzynę 
obróciły. „Światło okropne*, - wier- 
szem żałośllwym Bazylego Boniface- 
go Jachimowicza opisuje te klęski, 
dając dokładny spis wszystkich do- 
mów, placów, kościołów i dworków 
spalonych. Relacje te przedrukował 
Baliński w swej Histocji Wilna. 
Ciekawym i rzadkim dokumentem 

jest druk XX Bazyljanów Mowa ks. 
Michała Karpowieza przy poświęce- 
niu broni i: chorągwi wychodzącego 
do Powstania / Kościuszkowskiego 
wojska. W 1794 r. 25 Junii. „Na rów- 
ninach Józefatową Doliną zwanych, 

-z dodatkiem modlitw, przykładów i 
pobudek rycerskich. Cennym przy- 
czynkiem do literatury polemicznej 
i publicystyki XIX w. są numery 
1—5 pisemka pod tyt. Gębacz, skie- 
rowanego przeciw  Szubrawcom, 
przez wydawcę i autora dr. Łagiewni- 
ckiego, który potem wstąpił do zwał 
czanej przedtem grupy i zaprzestał 
polemiki. Egzemplarze tego pisma są 
tyłko w Warszawie i w Bibl. Wrób- 

„o zmianie 

s 
2 . 9213 

Żydzi - Legjoniści. 
P. dr. H. Hirschberg otrzymał w związ 

zi —-Legjonišei“ na 
od p. Wolia Gold- 

schlaga w Jaśle*o jego synu b. p. kpt. 
Zygmuncie Goldschlagu. 

       

„Przed wybuchem wojny Świato- 
wej nałeżał Zygmunt jako uczeń gim 
nazjum do Skautingu, a mobilizacja 
zastała go w S-ej kl. gimnazjalnej; 
wówczas już był od kiłku lat człon- 
kiem Związku Strzeleckiego. 

Już 6 sierpnia 1914 r. był sierżan- 
tem w 5 baonie I Brygady. potem 
pod pseudonimem ,.Murzyn* służył 
w oddziale wywiadowczym Święto 
pełka w następnym zaś roku jako u- 
łan Beliny brał udział we wszystkich 
walkach piłsudczyków. On to wy- 
niósł wśród kul rannego kapitana 
Herwina z pola walki. Służył aż do 
rozwiązania Legjonów. Kiedy w ro- 
ku 1918 Lwów był zagrożony zorgani: 
zował w Jaśle ochotników i dowo 
dził plutonem, który zdobył Janów. 
On — według oficjalnego komunika- 
tu z dnia 28 grudnia 1918 roku — 
zajął z 9 tąwarzyszami Krzywczyce, 
biorąc jeńców i chorągiew ukraińską 

za co otrzymał pisemną pochwałę do- 
wództwa. Raniony w pierś pod Czar- 
towską Skałą otrzymuje urlop, które- 
go używa na studjum chemji w uni- 
wersytecie Jagiellońskim. Potem już 
jako oficer pracuje w laboratorjum 
arsenału w Wilnie, w momencie ofen 
zywy bolszewickiej zgłasza się wbrew 
wyraźnemu žyczeniu przełożonych, 
znowu na front; w czerwcu roku 1919 
przydzielony do 1 komp. czołgów wal 
czy pod Białymstokiem i Łapami a 
następnie z końcem czerwca, przydzie 
lony do 201 pułku piechoty walczy 
pod Białymstokiem i w Daniłowie. 

Poległ 29 lipca 1919 roku pod Su- 
rażem jako kemendant oddziału о- 
chotniczego. 

1 stycznia 1919 roku został miano 
wany podporucznikiem wedle гохКа- 
zu dow. 5 pułku Legjonów nr. 47 z 
25 grudnia 1919 roku. Po śmierci zo- 
stał zamianowany kapitanem i otrzy- 
mał odznaczenie Virtuti Militari. 

Dziennik Ustaw. 
WIARSZAWA. (Pat). Ukazał się nowy 

„Dziennik Ustaw“ z dnia 26 października, 
przynoszący 24 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej, w pierwszym rzędzie roz- 
porządzenia z dnia 21 paźdmiernika 1932 r. 
6 ammestji z powodu wprowadzenia z dniem 
1 września 1932 r. jedmoliłego polskiego ko- 
deksu karnego i prawa o wykroczemiach. Po 
nadto Dziennik Ustaw przynosi rozporządze- 
nie o nowym kodeksie karnym wojskowym, 

je ustawy o państwowym podatku 
dochodowym, zmianie ustawy 0 Państwowym 
Banku Rolnym. o wykonamiu egzekucji 7 
nieruchomości przez Państwowy Bank Rol 
ny, 0 mianie: rozporządzenia .o likwidacji 
był. rosyjskich osób prywatnych, rozponządze 
nie, zmieniające przepisy ustawy o dobrach 
skonfiskowanych uczestnikom walk o niepod 
ległość, zmianę ustawy 0 stosunkach, słażbo 
wych nattczycieli, o przedłużeniu mocy usta 
wy w sprawie ochrony drobnych dzierżaw 
ców rolnych, rozporządzenie, zmieniające, n- 
stawę o wykupie gruntu, podlegającego usta 
wie w pnzedmiocie ochrony drobnych dzier- 
żawców rolnych i t. d. 

Skazanie podżegacza. 
W. dniu 26 bm. lidzki Sąd Okręgowy 5Ка 

чай mieszkańca wsi Kurdziuki gm. zabłoc- 
kiej, pow. lidzkiego Wincentego Lisowskiego, 
radnego gminy na 1 rok więziemia za nama 
wianie mieszkańców tejże wsi do niepłace- 

nia podatków j stawiania czynnego oporu 
sekwestratorom, dokonywującym czynności 
egzekucy jnych. 

  

  

  

lewskieh. Z tego czasu mamy ulotkę 
przeciw Szubrawcom ks, Czersk'ego. 
p. t. Wiadomości z Łysej Góry, vraz 
rzadkie dokumenty z posiedzeń Szu- 
braweów, z ustaleniem nowych pseu- 
donimów, liczby członków i szczegó- 
łów nieznanych Bielińskiemu( gdy pi 
sał historję Szubrawców. Archiwum 
tychże przepadło, jak wiadomo bez 
śladu, zapewne zostało spałone w 0- 
bawie represji, jst to więc cenna zdo- 
bycz bibljograficzna. Również niez- 
wykłym cudem ocalona Odezwa Rady 
Litewskiej pod Naczelnikiem Kościu- 
szką, po polsku i po rosyjsku, prze- 
znaczona dla szerzenia agitacji wśród 
wojska, zaczyna się od słów: „Żołnie- 
rze Rosjanie, z postaci człowieka za 
ludzi od nas znanić.,. i wzywa do bra- 
terstwa w imię wolności. Drugą taką 
cenną odezwę, na bibulastym papie- 
rze drukowaną, jest wezwanie do wło 
ścian w 1863 r. po białorusku pisaną, 
z okrzykiem „Dziatuki!* zatytułowa- 
na „Piśma Jaśka Haspadara z pad 
Wilni da mużykou ziemii połskojć. 
Autorem tego romantycznego wezwa 
nia jest według tradycji Konstanty 
Kalinowski, pseud. Witożeniec, czo- 
łowy kierownik Powstania stracony 
przez Murawjewa, Z tej epok. widzi- 

my też ulotkę z pieczęcią Rządu Na- 
rodowego, wzywającą ludność do 0- 
pierania się rozkazom policji i uni- 
kania wiernopoddańczych * adresów, 

Dożywianie niezamożnej 
dziatwy szkolnej. 

Minister oświaty p. Janusz Jędrze- 
jewicz wydał w tych dniach okólnik 
do podległych ministerstwu władz 
szkolnych w sprawie masowego do- 
żywiania niezamożnej dziatwy szkoł 
nej. 

W trosce nietylko o rozwój umy- 
słowy i moralny dziatwy i młodzieży 
szkolnej, ale i o jej rozwój fizyczny: 
p. minister zwraca się z gorącym ape 
lem do dyrekcyj i kierownietw szkół 
oraz ogółu nauczycielstwa, by spra- 
wę masowego dożywiania niezamoż- 
nej dziatwy szkolnej żywo wszyscy 
wzięli do serca. Szeroko przeprowa- 
dzona akcja dożywiania niezamożnej 
dziatwy szkolnej na terenie stolicy 
wykazała poważne rezultaty w posta 
ci współpracy w tym kierunku do- 
mów prywatnych, restauracyj, ka- 
wiarń i nadewszystko — co minister 
Jędrzejewicz z uznaniem podkreślił 
—samej młodzieży szkolnej zamoż- 
niejszej, która stale przynosi śniada 
nia dla swych potrzebujących kole- 
gów. 

Dyrekcje i kierownictwa szkół u- 
możliwiać będą dzieciom pozbawio- 
nym odpowiednich warunków domo 
wych naukę i przebywanie w godzi- 
nach pozalekcyjnych, w należycie 
ogrzanych i oświetlonych salach 
szkolnych. W szkołach zaś powszech 
nych eelowi temu służyć będą t. zw. 
świetlice szkolne. (Iskra). 

Historja wojny polsko -rosyjskiej 
1880-1881 r. 

W związku z setną rocznicą powsłania I: 
stopadowego i wzmagającem się zaintereso- 
waniem dziejami tej wojny, Wojskowe Biuro 
Historyczne jako instytucja powołana do 
prac naukowych nad historją wojskową, po- 
stanowiło celem udostępnienia materjałów 
źródłowych wydać niektóre z nich. Utworzo 
na zoslała specjalna komisja pod przewod- 
nietwem szefa Wfojskowego Biura Historycz 
nego, gen. Juljana Stachiewicza, w skład któ 
rej wszedł szereg archiwistów i historyków 
w osobach: prof. Iwaszkiewicza, dyr. Konar 
skiego, dyr. Łopacińskiego, ppłk. Pawłow- 
skiego, mjr. Laskowskiego, Płoskiego i kpi 
Pomarańskiego. Komisja ta postanowiła wy- 
dać możliwie kompletny materjał opercyj- 
ny i najważniejszy taktyczny, oraz organiza- 
cyjny. zwłaszcza dotyczący rozbudowy woj- 

ska. 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

   

ss ukazały się pod redakcją ppłk. 
awa Pawłowskiego dwa tomy wy: 

dawnictwa p. t. „Źródła do dziejów wojny 
polsko-rosyjskiej 1830—1831 T.“. 

Tom t-szy obejmujący okres od 30 listo 
pada 1830 r, do -4 marca 1831 r., daje mater 
jały dotyczące koncentracji wojska polskie 
go po wybuchu powstania, tworzenią no- 
wych jednostek, planów działań wojennych, 
wiadomości o nieprzyjacielu, walk lutowych 
pod Wiarszawą (Dobre, Whwer, Grochów i 
Białołęka) i walk korpusu Dwernickiego 
(Stoczek, Nowa Wiieś i Kurów). 

Tom 2-gi dolyczący okresu od 5-go mar 
ca do 11-go maja 1931 r. zawiera materjały 
do marcowych działań polskich na szosie 
brzeskiej (Wlawer, Dębe Włelkie, Ignaniej, 
kwietniowych walk w okolicach Warszawy 
(Cegłów, Kufłew), oraz kampanji korpusu 
gen. Sierawskiego (Wironów, Kazimierz). 

(Iskra) 

  

  

Publiczna sprzedaż zbiorów 
artystycznych Kreugera 

Dała w ogólnym rezultacie 636.238 koron. 
Za rzeźby, przedmioty złote i srebrne otrzy 
mano 168,003 korony Z dzieł sztuki osiągnęła 
najwyższą cenę znana rzeżba Rodina 
„L'homme qui marche*, za którą nabywca 
zapłacił 5000 koron. 

Nr. 247 (2489) 

KINA I FILMY 

„DAMA W SMOKINGU* 

(Casino). 

Według tytułu wygląda trochę tiuglowo 
coś a la Marlena w Marokku czy t. p. Jest 
zaś zgoła poc: i worna i dow 
<ipna kome: 

  

     

          

j wkraść się w lask 
gatego dziadka, zrobiona bardzo ładnie, z ta 

2, która potrafi z każdej 
j wydobyć nietylko odpo- 

>Ść śmiechu, ale i pewną dozę, cho 
ardzo łagodnej saty e 

tuacjami, to } 
mizmu, operowar 

Połączenie typu z charakte 
nieco bardziej skomplikowanym, jest już za 
daniem 

  

     

     
        

    

    

        

       

poważnem, wymaga an pewnej 
kultury, zarówno, żeby to skompowanać, jak 
i pozn ę na tem. 

„Dama w smokingu*, albo „U     

  

   
    

en homme*, jak to га М OT 
łeży do tego ostatniego rodzaju 
zresztą mie siągając zbyt w; 
zabawna w sposób najba: dostępny 
mając też i wspomniane bardzo zyjemne 

i 1 @а tych, którzy mogą je dostrzec 

onanie aktorskie to 
. Prowadzą go post 

mowicie cała rodzina Bermardów, z p 
Armandem Bernard na cze 
szitą ta 

     

  

         

      
   

  

  sznym 
„ Damy są zre 

na ich poziomie, za 

  

    
  

    

  

     

  

jaki 3 p В 
gusto Geminiino, twórca doskonałego filmu 
„Pocałunek Żorżety* (Les amours de minuit) 
który widzieliśmy w roku zeszłym. 

PASZPORT Nr. 

(Pan). 

to przeróbka ze zr 
Moja urzędowa 

właś ą Francuzom . „znajomo: 
tematu na tle stosunków «ewol 

Rosji przedwojennej i przedstaw 
petje jakiegoś mie: 
ry wpadłszy w sidełką pewn. 
„rewolucjonistki* polsko-żydows 
ma bardzo dużo strachu i praw 
jemności. Zarówno powieść jak 
trzeciorzędne i małeżą (zwłaszcza film) 
tego bric a brac francuskiego, którym nasza 
sojuszniczka zapycha a majchętniej 
— cudze rynki. 

Nad progr 
ładnemi zdjęciami zabytków naszej architek 
tury. 

13444. 

Jest 
powi 

j traneuskiej 
. osnutej z 

  

   

  

       

  

   

   
   

  

       

    

swoje, 

  

„SEWASTOPOL — TEODOZJA* 

(Helios). 

Rewolucja rosyjska stanowi ciągłe jeszcze 

niewyczęrpane źródło tematów holywoodz- 
kich fabrykantów filmowych. Oczy! i 
taka, jaka była lecz taka jaką sobie wyobra 
żają ale to właśnie najwięcej podoba się im 

i... ich publiczności. „Sewastopoł—Teodozja* 
jest właśnie czemś typowem właśnie w tym 
rodzaju. Naiwna, aż komiczna czasem dob- 
rże pomyślana i zrobiona w wielu efektach 
ekspresyjnych doskonała w fotografji, nie 
najgorsza w wykonaniu aktorskiem w sumie 
dość gruby twór, możliwy na poziomie yan- 
kesowskiego smaku. 

Nad program podobnie jak w kinie Pau 
ładne zdjęcia krajoznawcze. (sk). 

  

  

   

  

  

Zasiłki dia bezrobotnych ro- 
botników drukarń państwo- 

wych. 
W najbliższych dniach ma wejść w życie 

regulamin, ustalający prawo do zasiłków dla 
pozbawionych pracy robotników drukarń 
państwowych w Warszawie, Łodzi, Lubli- 
nie, Poznaniu, Wilnie i Łucku. 

Regulamin ten ustała wypadki w których 
robotnicy drukarscy w wieku powyżej lat 16 
uzyskują prawo do otrzymywania zasiłków 
w razie utraty pracy w drukarniach. Nowe 
przepisy przewidują również , wysokość i 
okres trwania zasiłków. Do okresu wycze 
kiwania, wynoszącego 26 tygodni, a upraw- 
niającego do otrzymywania zasiłków mają 

być zaliczone okresy pracy nietylko w dru- 
karniach państwowych, ale również i w pry- 
watnych, których pracownicy ulegają ubez- 

pieczeniu -w Funduszu Bezrobocia. 

  

M Boso AS СОАа НЕРОЙ 

Sport w Japonji. 

  

Base—ball, narodowa gra amerykańska 
zyskała po drugiej stronie Pacyfiku wielką 
popularność. 

wreszcie przepatrujemy cały szereg 

różnych nielegalnych druków za osta 
tnich lat niewoli, z czasów wojny, 
jako to, rzadkie Wiadomości Wojen. 
ne, wyd. w Warszawie, w l-ym roku 

wojny, Komunikaty P. O. Ojezyzna, 

8 numerów i t. p. 
Na ostatku, prelegent, a po nim 

p. M. Brensztejn, zatrzymują się dłu- 

żej z zapałem bibljofiłów na faktycz 
nym unikacie, nieznanym nawet Est- 
rejcherowi, który umieścił tylko w 
dodat. do swej Bibljografji wzmian- 
kę, otrzymaną Od p. Brensztejna, 

mianowicie pokazują nam trzy wy- 

dania bardzo popularnej broszurki, 
nieznanego autora, dobrym, wpraw- 
nym wierszem pisanej, pod tyt. Chłop 
Polski,  wychwalającą .włościański 

stan, analogiczną do tego rozprawę 
Dawiqek, (oskarżającą Żydów o wszy- 
stkie wady), i połączone oba poematy 
p. t. Chłop Polski i Dawidek. Jedno 
z tych wydań wprawione w książkę 
z 1790 r, też niewiadomego autora 
p. t. Dobry Żydek, własność ks. Jeleń 
skiego. Poemat o kmiotku cnotliwym 

i pilnym, zaczyna się od słów: „Cząst 

ko ludu szacowna, a jednak wzgar- 

dzona, co bujny wyprowadzasz owoc 
z ziemi łona". Wydawnictwo bez- 
sprzecznie wileńskie, znać bardzo du 
że miało powodzenie, druk oficyny 
bazyljańskiej  wedł. p. Brensztejna. 
który opracowuje ten cenny zabytek 

Ilustracja nasza przedstawia moment za 
wodów o mistrzostwo szkół średnich w Ja 
ponji. 

L 22 lr i i i OCR 
wileńskiej twórczości. Autor dotąd nie 
odkryty. 

Wreszcie oglądamy na błękitina- 
wym papierze, wytwornie wydaną ko 
medję w jednym akcie, wierszem, zai- 
ste niezwykłej treści. Bowiem była 
napisana przez p. Jana Chodźkę i gra 
na w Mińsku 15 sierpnia 1812 roku, 
drukowaną w druk. Departamentu 
Wojny, tytuł: Litwa oswobodzona czy 
li przejście Niemna., Rozprawiają tam 
szlachcice Targowicki i Zacnowski, 
jest patrjotyczna córeczka i jej żwawa 
subretka, na ostatku przemawia oj- 
czyzna, słowem apoteoza okoliczno: 
ciowa, którą byłoby ciekawe wystawić 
w odpowiednich strojach dzisiaj. 

W ożywionej dyskusji i komenta- 
rzach jakie zamieniałi potem obeeni 
zabierali głos: pp. Brensztejn, Drege. 
prez. Chomiński, prof. Karazija, W. 
Studnicki i in. Prof. Morelowski szczę 
śliwie podał myśl nurtującą oddawna 
bibljofilów opracowania rzadkich dru 
ków wileńskich pod względem grafi- 
cznym, zdobniczym,. filigranów i ogól 
nej ornamentyki książki. Zostało to 
uchwalone jednogłośnie gdyż mater- 
jał znajdujący się w Wilnie jest o ty- 
le obfity, że na dłuższą pracę w tym 
kierunku wystarczy. H.R. 

лао 
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"WIEŚCI I OB (ZKi Z KRAJU 
 Skrytobójcze strzały przez okno. 

Zamach na życie gajowego. 

© dniu wezorajszym do szpitala św. Ja- 

kóba w Wilnie przywieziono z zaścianka Ko 

ti6wka, gminy worniańskiej, gajowego lasów 

fuwinówka Macieja Sawrysa lat 59. 

Jak się dowiadujemy ranny Sawrys padł 

sfiarą zagadkcwego zamachu na jego życie. 

W dniu 26 bm., w godzianch porannych 

kicdy zajęty był sprawami gospodarskiemi 

w stodole, przez maie okienko stodoły 7 

zewnątrz oddanc zesłały do niego trzy strza 

ły karabinowe. Jedna z kul trafiła go w u 

Katastrofa autobusu 

    

do. Dwie inne kulė przeszyly mu tylko ubra 

nie, 
Po dokonaniu zamachu nieznany spraw 

ta zbiegł. { 
Przypuszczalnie była to zemsta ze strony 

kiusownikėw z ktėrymi gajowy Sawrys pro 
wadził 2 sią walkę. 

Powiadomiena połieja prowadzi dochodze 

nie. Jednego pdejrzanego osobnika zatrzy. 

mano. 

  

linji Wilnc—Narocz. 
Szofer i jedna pasażerka lekko ranni. 

W' dniu 26 bm. w godzinach porannych 

ma trakcie Batorego, w pobliżu Ławaryszek 

autobus linji Navocz—Wflno Nr. 588178 zdą 

Żający w kierunki Wfłina na skutek zatara- 

G6wania drogi przez furmanki wiejskie zo- 

ЫЙ ragle zahamowany przez szofera Walea 

tego Grygora zam. w Wiłtnie przy ulicy Krzy 

wej Nr. 11. 
Autobus siłą rezpędu wywrócił się i sto- 

Gzył do przydrożnego rowu. Dzięki szezęśli 

«emu zbicgowi okoHezaości kałastrofa nie 

  

miała tragicznych nasłępstw. W autobusie 

zostały wybite szyby zaś sam autobus uległ 

nieznacznym uszkodzeniom. Lekko ranni 

zostali szofer Włałenty Grygor doznając po- 

kałeczeń arży oraz jedna z разайетек К- 

milja Szatrańska mieszkanka wsi Trakieni- 

ki 
Pa godzinnej naprawie autobus odjechał 

de Wiilna. Poszkodowanym udzicłono pierw 

szej pomocy w ambułatorjum Pogotowia Ra 

tnnkowego. 

    

Skutki nieostrożnego obchodzenia się 
z bronią palną. 

W dniu wczorajszym we wsi Brinkisz- 

ki, gminy mejszagołskiej został postrzelony 

przez kolegę podczas nie ostrożnego mani- 

puiowania oheiętym karabinem, mieszkaniec 

tej wsl 17-letni Jan Rutkowski. Kula trafi- 

ła Rutkowskiego w bok. Sprawceę postrzele- 

nia 19-letniego Bronisława Kossowskiego za 

trzymano. Rannegoe przewieziono do Wii- 

na i umieszczono w szpitalu św. Jakóba. 

Znowu žyro powodem Śmierci. 
Onegdaį na 224 klm. toru kolejowego 

Brześć—Kowel, rzuciła się pod pociąg kobie 

ta, ponosząc natychmiastową śmierć. Jak 

możnz wnioskować z opisu ubrania i ryso- 

pisu denatki, jest to Dominika Jabłońska, 

żona maszynisty kolejowego, zam. w Brzeń 

  

eiu 3 Maja 11. Z pierwiastkowego dochodze 

nia wynika, że powodem samobójstwa był 

rozstrój nerwcwy, powstały na tłe strat ma- 

terjałnych, które poniosła Jabłońska skui- 

kiem pożyrowania weksli osobie nie wypła- 

całnej. 

  

KAŻDY ROLNIK NIECH PRZECZYTA: 

MYŚLI ŻOŁNIERZA-ROLNIKA 
0 NASZEM GOSPODARSTWIE 

pióra Generała Lucjana ŻELIGOWSKIEGO 

a zrozumie gdzie leżą źródła kryzysu i znajdzie odpowiedź — co mu czynić należy! 

Skład Główny GEBETHNER i WOLFF, do nabycia wć wszystkich księgarniach 

oraz w biurze T-wa LNIARSKIEGO w WILNIE, Św. Jacka 2, — Cena zł 2— 

  

Święciany. 
ZJAZD WÓJTÓW I PISARZY 

GMINNYCH. 

IW dniu 22 bm. w Święcianach odbył się 

kołejny zjazd burmistrzów, wójtów i pisarzy 

gminnych pod przewodnictwem p. starosty 

i przy udziałe naczelnika Urzędu Skarbowe- 

go, inspektora szkołnego, komendanta Po- 

wiatowej Policji Państwowej, lekarza powia- 

«towego i kierownika Zarządu Drogowego i 

inspektora Samorządu Gminnego. 

Otwierając zjazd p. starosta w dłuższem 

przemówieniu wskazał na konieczność stoso 

wania jak najdalej idących oszczędności w 

samorządzie, a jednocześnie nasilenia pracy, 

która bez większych nakładów pieniężnych 

musi być rozszerzową i pogłębianą. Ten, kto 

nie potrafi intensywnie pracować, będzie mu 

osiał ustąpić dla tych co mogą i chcą prace 

wać z korzyścią dla ludności. 

Na zjezdzie były omawiane sprawy ulg 

dla rolników, sprawy egzekucji podatków 

przez Urząd Skarbowy.- sprawa bezrobocia 

si zbiórek na rzecz beziobotnych, sprawy za 

<«opatrzenia szkół w związku z przyrostem 

„dziatwy, sprawy czynnego udziału Gminnych 

Komisyj Oświałowych nn terenie gmin. Spra 

wzy drogowe poruszał kierownik Zarządu 

Drogowego i uzupełnił je p. starosta, kładąc 

nacisk .na wykorzystanie Świadczeń w natn- 

cze wobec pomniejszenia obciążeń pienięż 

nych. 

<'-Komeńdant Powiatowy P. P. poruszał 

«sprawy współdziałania władz gminnych z Po 

dicją podkreśl. to jako niezbędny warunek 

utrzymania bezpieczeństwa. Obszernie zosta- 

ły omowione sprawy budžeiow gminnych 

bieżących i przyszłych. Resztę porządku 

dziennego zawierało sprawy opieki społecz- 

mej, oraz inne sprawy o charaktnze ogólnym. 

Zamyk zjazd p. słarosta zaznaczył, 

že osobiśc odpowiedzialnymi pp. W9j 

poruszonych spraw i że 

    

  

  

   
łów za wykonami 

objeżdżając powiat będzie sprawdzał to na 
B. i G. miejscu. 

Daugieliszki. 
WA ROLNICZA. 

3 bm. odbyła się u nas pierwsza 

    

       
    

   

  

x zamier ch 85 wystaw płonów z konkur 

sów rob Od rana zjechały się zespo- 

žy aby T cić swoje płony i pokazać re- 

zwitat p Po wysłuchaniu nabożeństwa 

  

otworzył wę przybyły ze Święcian p. 

* starosta i wygłosił przemówienie. Następnie 

przemawiał agronom p. Pawłowski w języku 

polskim i litewskim. 
"W w: wie przyjęło udział 11 zespołów 

10 konkursistów w charakterze 

sospodarzy przykładowych. Po wystawie od 

był się sąd konkursowy, w wyniku którego 

7a dobre plony otnzymali nagrody: Zygmunt 

Ratenis, Jan Czepanis, Michał i Antoni Abo 

rowicze, Józef iras, Bronisława Łunec- 

<a, nagrody + otzymaH:: Zespół z 

gielisz i e nagrodę 
Józef Abarowicz. 

y się walny zjazd gm. 

koła Zwią dów, w którym udział 

wzięło 40 członków pod przewodnictwem p. 

Reginisa — nauczyciela. Do Zarządu zostali 

«gybrani: p. Niechwiedowicz i p. Jenczak, 

na deleguiow uu Zjazń Powiatowy zaproszo 

mo p. Adamowicza i p. Kluka. 

Z pogranicza. 
NAPAD UCZNFÓW NA NAUCZYCIE- 

LA, 
ajszym w Oranach fitew- 
dzącego nauczyc 

ine] połs Niichała Kraj 
dwóch ów szkoły ltewsk 

uderzeń tępem na: 

dziem w głowc. Skutkiem ciężkiego uderze- 

mia Krajewski uległ zmi niu czaszki 1 

w stanie beznadziejaym odwieziony został 

ło. szpitala. Sprawców napadu zatrzymano. 
Nie podają oni powodów napaści. 

  

      

   
      

  

         

    

   W tym 

   

W dniu wc 

skich ma p 
ły powśze 
go napadł 
którzy zadali mu kilka 

  

      
         

    

   

  

   

W OLICIE WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI 

PROKLAMOWAŁA GŁODÓWKĘ. 

Z pogranicza donoszą, iż przedwczoraj 

w więzieniu w Olicie. wybuchła głodówka 

więżniów politycznych. 112 więźniów edmó- 

wiło przyjęcia posiłku i zażądało przybycia 

    

prokuratora. Powodem głedówki jest nie 

ładzkie ebchońze sie strażników i zarządu 

więzienia. 

  

Druja. 
ECHA POŻARU SUSZARNI 

GIERSZOWA. 
Dnia 22 bm. o godzinie 8 i pół w Drui 

powstał pożar w zabudowaniach Jankla Gler 
szowa, a mianowicie spłonęły składniee Inu 

i siemienia lnianego na sumę, według obli- 

ezeń włościciela 8000 zł. Po rozpoczęciu się 

peżaru przybyli: prezes Straży Pożarnej p. 

Tecžil Janczewski, D-eca 19 szwadronu KOP. 

r6tm. Obołewicz i plut. Ciechan z większością 

ułanów szwadrenowych, oraz Straż. Pożarna 

drujska. Po ogromnych wysiłkach pod kie- 

rownietwem rotm. Skrzypkowskiego, ogień 

umiejseowiono. 
Należy podkreślić nadludzki wprost wysi- 

łek ułanów, szefa Obolewieza, plut. Ciechna 

Graz energiczne kierownietwo akcją ratunko 

wą rotmistrza Skrzypkowskiego. Obeeny. 

Kraśne. 
SKARB W POŃCZOSZE. 

W dniu wezorajszym na posterunek po- 

licjj w Kraśnem zgłosiła się mieszkanka 

wsi Olechnowicze Marja Makarska reemigra 

ntka ze Stanów Zjednoczonych Ameryki P. 

i zameldowała o zaginięciu woreczka, który 

przechowywała stale na piersiach. W, worecz 

ku zrobionem nota bene z pończochy, znaj- 

dował się, jak na” stosunki wiejskie, praw- 

dziwy skarb, bo aż 280 dol. Amer. oraz 270 

złotych. 
Zeznała ona, że woreczek z nieniędzmi za 

ginął w czasie pracy przy przenoszeniu gliny 

Pomagał jej robotnik Aleksander Piisaro- 

nek. 
Zachodzi przypuszczenie, że sprawcą „za 

ginięcia* z eennego, woreczka był Pisaronek. 

Polleja prowadzi dochodzenie. 

Zastrzelił męża, bo kochał 
żonę. 

W: dniu 20 bm, na chut. Janiskich, gminy 

stolińskiej został zabity wystrzałem przez ok 

ne Bazył Protasesieki. O zebójstwo podejrza 

ny jest jeden z sąsiadów, który utrzymywał 

stosunki miłosne z żeną zabitego i wielokrot 

nie odgrażał się, że go zabije. Śledztwo pro- 
wadzą ergaua policyjne, podejrzanego aresz 

towano. 

Dlaczego został zamknięty 
teatr żydowski. 

Jak już donosiliśmy wczoraj z po 

lecenia prezydjum magistratu m. Wil 

na zamknięty został teatr żydowski 
przy ul. Ludwisarskiej. Przyczyny te- 
go zarządzenia są następujące: 

Magistrat otrzymał wiadomość, 

że teatr ludowy znajduje się w stanie 

groźnym. Przeprowadzono tam  re- 

mont bez zezwolenia komisji budow- 

lanej. Prezydjam miasta wysłało ko- 

misję techniczną, która zbadała stan 

teatru przyczem stwierdziła, że zacho- 

dzi konieczność naprawy dachu, prze 

budowania garderoby i całej instala- 
cji elektrycznej. 

W związku z zamknięciem teatru 
w dniu wczorajszym u prezydenta mia 

sta interwenjowała delegacja dyrekcji 
teatru, która prosiła o udzielenie na 
imprezy artystyczne małej sali miejs- 
kiej przy ylicy Końskiej. Sprawa ta 
jeszeze nie została zdecydowana. 

Dziennikarze i działacze ży- 
dowscy powrócili do Kowna. 

Bawiąca w Wilnie wycieczka dziennika- 

rzy i działaczy żydowskich z Kowna w dn. 

wczorajszym w rejonie Zaw przekroczyła 
granicę udając się do Kowna. 

Ludność naszej ziemi. 
tocznik statystyczny Ligi Narodów za r. 

podaje ilość ogólną ludz:, zamiesz- 
ch glob ziemski na 2 miljardy 12 mił 

jonów 800,000 osób. Z tej liczby 1,103 miłjo- 

ny zamieszkują kontynent Europy, miljo 
ny obie Ameryki, 142 mėljony — Atryka, 10 
miljonów — Australję. 

  

    
  

  

   

   

  

       

КОВЕ В МОа М от 

Z działalności B B. W. R. 
W piątek dnia 28 b.-m. 6 godzinie 

18 odbędzie się w sali Ogniska kole- 

jowego, Kolejowa 19 zebranie koła 

dzielnicy Nowy Świał. 
Referat na temat Sejm wobec bie- 

żących zadań wygłosi poseł dr. Ste- 

fan Brokowski, : 

Po referacie ódbędzóe się dyskusja 
* 

WW sobołę dnia 29 b. m. o godzinie 

18 odbędzie się w Święcianach stara- 

niem rady powiatowej BBWR. „Czar 
na kawa“ z odczytem d-ra A. Hirsch- 

berga na temat „Tadeusz Hołówko”. 

      

   

    

W. poniedziałek przybył do Whrszawy, 
yciu 14,000 klm. nad trzema częścia 

ata, kpt. Karpiński wraz z mechani- 

kiem Rogalskim 
nasza przedsta 

    

  

        
  

    

     

  

   

€żne prz ków na Łotni 
sku Mokolo 

„Lublin RX 
wyki 

  

e dzielnych lot 
skim w  Wlrszawie. Aparat 

órym łotnicy odbyli tę pod 
łe zalety, wzbudzając 

   

  

    

Sis 

  

się 

  

ŻAROWKA PHILIPSA 
CHRONI WASZE OCZY ,D 

  

Współczesna technika wykryła te- 

go oto potworka, 

rąqdo0 zera 
Jest to pasożyt, którego nabywacie 

bezwiednie wraz z każdą kupioną б 

przez Was t. zw. 
„Prądożerca* tkwi w nich, opycha 

zwanego 

„tanią* żarówką. 

prądem. pożera zatem Wasza 

pieniądze, nie dając wzamian za to 

bynajmniej wiącej światła. Najnowsza 

zdobycze techniki 

żercę* i znalazły natychmiast spósób 

zniszczenia go. 

naorawdę tanie, różniąc się od tak 

zwanych „tanich”*, tem, że zużywają 
niawspółmierniea mniejsze ilości prądu. 

wykryiy „prądo- 

Żarówki Philipsa są 

WASZĄ KIESZEŃ 

  

Sport robotniczy a piłkarstwo. 
Popularyzacja sportu w warsl- 

wach robotniczych nieustannie wzra- 

sła. To wzmaganie się zainłeresowa- 

nia robolnika rozwojem fizycznym po 

słępuje nawet w szybszem tempie niż 
u innych warstw społecznych. 

Powyższy objaw jest zupelnie zro 
zumiały ponieważ zawód robotnka 

Wielka afera przemytnicza. 
Od środy ubiegłego tygodnia podawaliś- 

„my wzmianki i notatki o sensacyjnej rozpra 

wie w Sądzie Okręgowym Wdleńskóm prze- 

ciwko Strakuno: Bajanowi i ianym, 

karżonym o udział w wielkich naduży 

w komorze celnej posko-łotewsk 

Po zamknięciu przewodu w środę dnia 

26 bm. rozegrała się główna kampanja mię 

dzy koalicją tóg adwok h, obramowa- 

nych fioletem, a dwuprzymierzem prokurato 

ra i rzecznoznawcy — przedstawiciela imte- 

resów skarbu. Zanim podamy przebieg tej 

walki zagłębimy się w samą sprawę: 

NA CENZUROWANEM AKTU OSKARŻENIA 

Mieszkańcy miasta Wiilna: Eljasz Stra- 

kun la 44, Bajon. lat 36, Zelman Wóleń- 

czyk lat 33, Józef Wiszniewski lat 34, Marjan 

Węcławski lat 39, Abram Albert Ettingin i. 

37 i mieszkaniec miasta Warszawy (niema 

go na ławie oskarżonych, ukrył się zagrani- 

са) Jakob Ettingim lat 34 są oskarženi: о 

szereg nadużyć przy tranzycie granicznym. 

Strakun i Sajon 9. II. 1928 r. w porozu 

mieniu z urzędnikiem celnym Józefem Wfisz 

miewskim wwieźli z Łotwy do Polskį 81 kg. 

skórek futrzanych, unikając opłaty celnej 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 27 października 1932 r. 

11,40: Przegląd pras. Kom. meteor. Czas. 

12,10: Muzyka. 12,30: Kom. meteor. 12,35. 

Poranek szkolny zFilharm. 15,05: Program 

dzienny. 15,10: Koncert dla młodzieży (pły: 

ty). 15,40: Komunikaty. 15,50: Utwory Ma s- 

sent'a (płyty). 16,00: Przegląd czasopism kob. 

16,15: Lekcja francuskiego. 16,30: Kom. Zw. 

Młodz. Polskiej. 16,40: „Obrona chrześcijań- 

stwa przed Turkami i Tatarami" — odczyt. 

17,00: Utwory Beethovena (płyty). 17,40: Od- 

czyt akitualny. 17,55: Program na piątek. -— 

18,00: Muzyka lekża. 18,55: „Skrzynka pocz 

towa Nr. 219". 19,15: Rozmaitości. 19,30: 

Kwadrans literacki. 19,45: Prasowy dziennik 

radjowy. 20,00: Transmisja części koncertu. 

20,20: Wieczór sonat w wyk. Wandy Ledó- 

chowskiej (skrzypce) i Cecylji Krewer (for- 

tepian). 21,30: Słuchowisko. 22,15: Muzyka 

taneczna. 22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka 

tameczna. : 

     
   

   

  

- MOWINKI RADIOWE. — 
SPOŁECZNIK NA FRONCIE. 

O godzinie 19,30 w t. zw. „Kwadransie 

literackim", który nadany zostanie z War- 

szawy usłyszymy fragment z powieści Kazi 

mierza Leczyckiego „Państewko*. Będzie to 

humorystyczno-nastrojowe wspomnienie 2 

czasów wojny 1918 r. zatytułowane „Społecz 

nik na froncie". 

WIECZÓR SONAT. 

Dzisiaj o godz. 20.20 rozgłośnia wileńska 

nadaje wieczór sonat w wykonaniu Wandy 

Ledochowskiej —- skrzypce i Cecylji Krewer 

—fortepian. Program wypełnią sonata a-dur 

op. 13 G. Fauera i sonata g-dur op..13 Edw. 

Griega. W przerwie recytacje utworów Jana 

Kasprowicza. 

SŁUCHOWISKO POETYCKIE. 

Bezpośrednio po koncercie 0. godz. 21,30 - 

będą mogli radjosłuchacze przeżyć kilka 

wzruszających i ciepłych momentów dzięki 

słuchowisko ..Księżniczki Kasia”, zradjofeni 

zowanemu podług Yeatsa. autora „Opowieś 

ci o Hanrahanie Rudym". 

Z NASZEJ PRZESZŁOŚCI. 

Wi dziale odczytowym dzisiejszego pro- 

gramu wyróżnia się odczyt profesora Uniwer 

sytetu Lwowskiego, St. Zakrzewskiego p. t. 

„Obrona chrześcijaństwa przed Turkami i Ta 

i*, Prelekcja ta będzie dalszym ciągiem 

ań znakomitego uczonego mad rozwo 

jem misji historycznej Polski na przestrze 

ni dziejów. Odczyt ten transmitowany bę- 

dzie ze Lwowa o: godz. 16,40. 

Przewrót w Radjotonli. 
Epokowy wynalazek polski. 

Doniosłego wynałazku w dziedzi- 

nie radjofonji dokonali pp. Kazimierz 

Skotnicki i Jerzy Heinrich. Skonstru- 

owali oni aparat kryształkowy do od- 

bioru na głośnik. Na aparacie tym 

przy specjalnej antenie będącej rów 

nież wynalazkiem konstruktorów 0- 

trzymuje się odbiór o Sile aparatu 

lampowe 

W ten sposób nieosiągalne (według 

słów Marconiego wygłoszonych  za- 

ledwie 2 tygodnie temu) marzenie o 

otrzymaniu z kryształka większego 

napięcia od ułamka mikroampera sta 

ło się dzięki polskim wynalazeom rze 

czywistošcią. 
Patentem tym zainteresowały się 

już wytwórnie zagraniezne, 

      

   

  

   

w kwocie 2430 zł, 16. 9. 1928 r. 112,7 kg. ta 
kichże skórek un c opłaty 5815 ał., 24 II. 
1928 r. 54,75 kg. skórek. nie płacąc cła 1642 
i wreszcie 16. IM. 1928 r. porozumiawszy się 

jesrczez Jakóbem Fitinginem wwieźli bez 

oclenia 99,1 kg. tka edwabnych bez ui- 
czenia cła w kwocie 25,547 zł. 

Strokun, Bajon I Wileńszyk w 
Józefem Wiiszniewskim i Abramem 

  

   

    

    

     

   

    

porozu- 

   
   
   

mieniu Z 
Albertem Etlingenem w dniach 16. 10. 1926, 

2, 4. 1927, 30. 10. 1927 i 17. 3. 1928 r. wwieżli 

  

sposób jak wyżej 1667 klg. her- 
ej do przywozu, 6,147,5 klg. ro 
zanych do przywozu 4.361 klg. 

ao w proszku zakazanego do przywozu 

237 klg. tkaniń jedwabnych tak samo za 

azanych unikając opłat na ponad 85,000 zł. 

Wileńczyk a 16. 10. 1926 r. i 30. 10. 

1927 r. przedstawiał rewidentom Urzędu Cel 

nego. Józefowi Wisznie mu i Marjanowi 

Węcławskiemu jako autentyczne sfałszowame 

faktury w przedmiocie nadesłania ładunków 

450 kg. herbaty, 1400 klg. kaszy, 1131 kig. 

grochu i 91 skrzyń masła kakaowego. 

Wiszniewski, będąc rewidentem Urzędu 

Celnego w Wlilnie dokonywał nieprawidło- 

wo rewizyj celnych, świadomie fałszywie i 

wbrew rzecziwistości odnotowywał w kwi- 

tach tegoż Urzędu transporty w dniach 9. IE 

1928r., 24, II. 1928 r. 16. III. 1928 r., 16. X. 

1926 r. 2. IV. 1927 r.i 17. III. 1928r. udzie- 

lając istotnej pomocy Strakunowi, Bajono- 

wi, Ettingenowi i innym przy ich manipu- 

lacjach ściganych przez par. K. K. 

Węcławski 30. 10. 1927 r. będąc urzędm- 

kiem Urzędu Celnego w Wiilnie świadomie 

fałszywie wbrew rzeczywistości na deklarac 

ji celnej stwierdził nieprawdziwe dane o wy- 

niku rewizji a mianowicie, że 91 skrzyń za 

wierało masło kakaowe, wówczas gdy tego 

olejku było 7 skrz., a 84 skrzynie zawierały 

kakao w proszku okazując Strakunowi, Bajo- 

nowi i Wfileńczykowi istotną pomoc przy 

wydaniu 84 skrzyń kakao w proszku bez u!- 

szeczenia należności celnych w kwocie 7660 

«zł. i 85 gr. 
Jakób Ettingin, 16 i 17 marca 1928 roku 

wwiózł z Łotwy do Polski w  porozumie- 

miu ze Strakunem, Bajonem, Wjszniewskim 

i Wileńszykiem 336 klg. tkanin jedwabnych 

pochodzenia zagranicznego bez uiszczenia 

cła w wysokości 86 tys. zł. ; 

Abram—Albert Etfingin 16, 2. 1926 roku 

w porozumieniu ze Štrakunem, Bajonem, Wi 

leńczykiem i Wiiszniewskim wwiózł z Łotwy 

do Polski 1667 klg. herbaty bez opłacenia 
cła w wysokości 6167 zł. 90 gr. 

Ogólne straty skarhu państwa z powodu 

działań zarzucanych (czy słusznie?) 7-u 05- 

karżonych wynoszą 80—122 tys. zł. zależnie 

od rachunku. Е 

OKOLICZNOŚCI SPRAWY. 

W; marcu 1929 r. do kancelarji prezesa 

Sądu Okręgowego w Wilnie oraz prezesa !z 

by Okręgowej Kontroli Państwowej w Wil 

nie wpłynęły w języku żydowskim anonimo 

we listy o zorgamizowanej kontrabandzie to 

warów z Niemiec przez Łotwę do Polski. 

Przeprowadzono wywiady, ustalono że na 

odcinku kolejowym Turmonty—Zemgale w 

czasie reekspedycji towarów odbywały się fał 

szywe deklarowania towarów wysokocło- 

wych ma  niskocłowe. Manipulację ułal- 

wiało uproszczone postępowanie celne. Ko 

rzysłały m. i. firmy ekspedycyjne łotewskie 

„Baltruska“, „M. Milner“, „A Lewin*,. Prze- 

  

    

  

    

       

  

  

syłki nadzwyczajne i bagażowe winny były . 

"być zrewidowane przez komorę celną w Tur 

moncie, na stacji kolejowej Zemgale, jednak 

te przesyłki mie były rewidowane z braku 

czasu gdyż pociągi osobowe krótko zatrzymy 

wały się na stacji. 
WI poszczególnych wypadkach przemytu 

nie były stosowane obowiązujące przepisy 

celno kolejowe i unzędnicy celni jak również 

i magazynierzy kolejowi załatwiali swe czyn 

ności do otrzymywania towarów bez opła- 

cenia należności celnych. Przesyłki zagranicz 

ne w większości wypadków nie były ważone 

i zapisywane do ksiąg wagonowych, wpisa- 

nie wstępnych dokumentów celnych do re- 

jestru przywozu odbywała się po dokonanej 

rewizji i po upływie kiłku dni. 

Wie wrześciu 1928 r. delegat nadzwyczaj 

nego Komisarza do walki z nielegalnym ob- 

rotem towarów zagranicznych, inspektor cel 

ny Włodzimierz Mańkowski odbył podróż 

na Łotwę celem zebrania informacyj o prze 

  

  

mycaniu towarów do Polski i stwierdził, że 
mazwa. jakość i ilość towarów wysyłanych 
z Rygi nie odpowiada nazwie, ilości i jako 
ści towarów przybyłych do Wilna. 

Dochodzenie i śledztwo ujawniły, że więk 
śzości wypadków wmytu towarów wysoko- 

  

  

  

  

   
cłowych dokonała firma madawca „Baltra- 
stra“ w Rydze. zaś firmą odbiorczą lub pośre     

dniczącą przy odbiorze były firmy ekspedy 
cyjne w Wilnie: „B-cia Strakunowie* vel 

uropejskie Towarzystwo Transportowe * 
(„Eurotrans“) 4 „Polsko Azjatyckie Towarzy 
stwo Handlowe“ w Warszawie. 

      

Zarząd S-ki „Dom Ekspedycyjny“ b-cia 

Strakun stanowili Eljasz Strakun i Saui 

Bajon. 
Zarząd S-ki „Eurotrans* stanowił Georg 

-Minsker— jednoczesny dyrektor łotewskiej 
firmy „Baltrustra*. 

Firma „Eurotrans* nie posiadała koncesji 
na załatwianie formalności celnych i dła »- 

minięcia tej przeszkody w  prosperowaniu 
zawarła umowę, fuzję z ukoncesjonowaną fir 

mą „Braci Strakun*. Głównym kierownikiem 
był Jakób Ettingen który podczas śledztwa 

ukrył się i pomimo wysłanych listów goń- 
czych nie został dotychczas ujęty. 

W aferę jest wplątana firma londyńska: 
„Joseph Aronsberg et Sohn*, która nadawała 
przesyłki dla kupca Arona w Dyneburgu. 

Arona w Dyneburgu oczywiście nie było, 

a jedynym śladem po nim była wiza wjaz- 

dowa do Warszawy, gdzie go... też nie moż 
na byłó odszukać. 

KIM BYŁ Ś. P. MAŃKOWSKI. 

Świadkiem z za grobu $za pośrednictwem 

listów, dowodów rzeczowych) jest jeden z ini 

cjatorów dochodzenia były urzędnik litew- 

ski i polski Mańkowski. Jego „dane“ krążą 

złowieszczo nad głowami oskarżonych. Kim 

byl 4. p. Mańkowski. Na postać nieboszczyka 

rzuca wprost rewelacyjne światło zeznanie 

jednego ze świadków obrony, przedstawiciela 

Izby Przemysłowo—Handlowej w Wilnie 

radcy p. B. Nogid. Jego zeznania nosiły 

wprost rewelacyjny charakter. Okazało się 

że maskutek skarg pogrzywdzonych — firm 

Izba Przemysłowa-—-Handlowa wszczęła wła 

ane dochodzenie <o do osoby urzęrnika cel 

rego Komisji do Wilki z Przemytem pana 

Mańkowskiego. Mańkowski był inicjatorem 

zarówno pierwszej sprawy celnej jak też i 

obecnej. Jak w swoim czasie donosiliśmy, 

w czasie pierwszej rozprawy zmarł om na 

udar śercówy. › 
Dochodzenie wspomniane Lžby Przemy- 

słowo—Handlowej ustaliło iż na początku 
"powojennej karjery Mańkowski był urzędni 

kiem celnym 'na Litwie, działał w porozumie 
niu z przemytnikami często sam przemycany 

towar konfiskował a następnie za łapówki 

zwalniał go. Mańkowski szantażował kup- 

ców często bezpodstawnie zabierał kupcom 

towar i po otrzymaniu wymuszonej gotówki 

zwalniał. Przy jednej z podobnych afer zo- 

stał przez władze litewskie aresztowany. Kis 

dy na Litwie w ten sposób swą karjerę zakoń 

czył, powrócił do Polski i tu w Wilme 

udając urzędnika celnego sprowokował kup 

ców do sprzedaży mu mielegalnego towaru 

(radca Nogid ilustruje to zeznanie faktami). 

Następnie Mańkowski udał się na własny ra 

chunek do Łotwy gdzie rzekomo miał zebrać 

rewelacyjne fakty o przemycie towaru z Pol 

ski do Łotwy. Po powrocie z zagranicy do 

stał się na posadę urzędnika seme i w tej 

roli w dalszym ciągu szantażował kupców 

wileńskich, ale już teraz z większą odwagą. 

Mańkowski zaczął dokonywać rewizyj u kup 

ców i składał władzom doniesienia niezgod- 

dne z prawdą powodując w ten sposób «ze 

reg aresztowań. Jednakże większa część 

wszczętych przez niego spraw została przez 

władze prokuratorskie umorzona z braku 

cech- przestępstwa. 

Swoje relewacyjne zeznania zakańcza 

przedstawiciel Izby P-H. oświadczeniem, że 

naskutek tego dochodzenia, które zostało skie 

rowane do Min. Skarbu, Mańkowski został 

natychmiast zwołniony. 

Zeznanie to zostało przez obronę w czasie 

przemówień wszestronnie komentowane. — 

Jest jednym z ważnych „punktów oporu” 

obrony, trampoliną do odbicia oskarżenia. 

Przemówienia prokuratora i obrońców, wy- 

głoszone w dniu wczorajszym, zamieścimy 

w jutrzejszym n-nze. 
Ost. 

Niesumienni oskarżyciele 
i dobrze zasłużona rehabilitacja. 

Istnieje niezły sposób dokuczenia lub tak 

zwanego zalania sadła za skórę. Wystarczy 

oskarżyć kogoś o jedno z licznych  prze- 

stępstw czy zbrodni, jakie z taką precyzją 

przewiduje kodeks karny i awantura gotowa. 

Wiele „wody* upłynie zanim zdoła się zasko 

czony oczyścić od zarzutów, a tymczasem po 

zostaje pod tak zwanym „pręgierzem opinji“, 

co również pociąga straty materjalne. Nie są 

to, jak widać, sposoby do pogardzenia. 

Takie przynajmniej myśli nasuwają stę 

w związku z przebiegiem sprawy p. T. Rat- 

kowskiego, byłego redaktora i administrato- 

ra pisma „Alma Mater Vilnensis*, o której 

dnia 4. IV. 1932 r. umieściliśmy obszeme 

sprawozdanie. Już wtedy orzekł sąd okr. o 

głównym zanzucie przywłaszczenia 2 tysięcy 

przeszło złotych nietylko, że brak na to ja- 

kichkolwiek dowodów, lecz dołączona do 

tego motywacja „stoi w sprzeczności ze zdro 

wymagający bezwzględnej sprawności 

fizycznej łączy go z dziedziną sportu 

mocniej niż przedstawiciela pracy czy 

sto umysłowej. Bicepsy górnika wzmo 

cnione podnoszeniem ciężarów i za- 

paśniectwem również uczynią mu lżej. 

szym kilof lub młot. 

Jednak nie wszystkie rodzaje spor 

tu cieszą się jednakową popularnoś- 

cią wśród warstw robolniczych, Np. 

tennis nie posiada tam zwolenników, 

natomiast największe uznanie zyska- 

ły: ciężka atletyka, (boks, zapaśniet- 

wo i podnoszenie ciężarów) oraz pił- 

karstwo. Piłka nożna posiada nieprze 

party urok dzięki rozmaitości walki 

bo chciaż gra cała drużyna to jednak 

inaczej gra bramkarz, napastnik lub 

obrońca. Następnie bardzo ważną ce- 

chą footballu jest idea zespołowości 

— jakby namiastka solidarności za- 

wodowej — w spotkaniach bowiem 
piłkarskich zwycięstwa przypadają 

drużynom, których gracze nie są soli 

słami lecz pracują dla sukcesu zcspo- 

łu. = 

  

Poza tem robotnika z dusznych 

hal fabrycznych lub ciasnych kuryta- 

rzy kopalń nęci otwarta przestrzeń bo 

iska, to ostre i czyste powietrze, wcią- 

gane haustami do wymęczonych płuc 

Wkońcu bezpośrednie zetknięcie się 

z przeciwnikiem w walce-0 piłkę jest 

bardziej emocjonujące niż np. walka 

o piłkę w siatkówce. 

To też w klubach robotniczych — 

a nie należy ich identyfikować z fa- 

brycznemi — kwitnie przeważnie p:ł 

karstwo. Osiągnęło ono już niezły po- 

ziom i pewne zespoły robotnicze, jak 

np. Widzew z Łodzi lub Legja + Kra 

kowa mają „dobrą markę” w p łkar: 

stwie polskiem. 

Obecnie odbywają się rozgrywki 
o robotnicze mistrzostwa Polski. | 

30 b. m. ódbędzie się decydujący 

mecz o mistrzowstwa Polski południo 

wej. Mistrz Śląska RKS, Jedność z 
Królewskiej Huty zmierzy się z mi- 

strzem Zagłębia RKS. Zagłębie. Spot- 

kanie nastąpi w Dąbrowie Górniczej. 

Po niedzielnym meczu Jedność 
lub: Zagłębie — już jako mistrz Pol- 

ski południowej — spotka się z mi- 
strzem Polski północnej Widzewem. 

Zwycięzca w, tem spotkaniu zdobę- 

dzie tytuł robotniczego mistrza Pol- 

RR : : a 3 
O wzroście piłkarstwa robotnicze 

go świadczy dobitnie fakt, iż w po- 
szczególnych okręgach piłkarskich, 
powstaje konieczność utworzenia po- 
dokręgów autonomicznych dla klu- 
bów robotniczych. Powyższa akcja 
ma być przeprowadzona przedewszy- 
stkiem w okręgu warszawskim. 

Powyższy fakt należy powitać z 
radością, gdyż rozwój jakiegokolwiek 
rodzaju sportu w świecie robotniczym 
Polski ma dodatnie znaczenie nietyl 
ko wyłącznie sportowe, lecz również 
społeczne. т wpj. 
“ 2 i ki 

wą logiką“ (str. 7). 

Sąd Okręgowy nie znalaz! jednak w pa- 

pierach wydawnictwa dowodu wydatkowa- 

nia 655 zł., nie dołączonych tam pnzez jakieś 

niedbalstwo (trudno przypuszczać ałą wolę..) 

oskarżyciel, rachunków  drukarnianych i 

wskutek tego wydał wyrok skazujący z za- 

wieszeniem kary. 
Sąd Apelacyjny matomiast, nietylko już 

wszystko znalazł w najzupełniejszym porząd 

ku, nietylko uwolnił red. R. całkowicie od 

wszelkich zarzutów, ale stwierdził łiczne po 

łożone przezeń zasługi i rzadką bezinteresow 

ność, co zresztą wysunął już sąd. okręgowy. 

dość obszernie w motywach swego wyroku. 

Sąd Apelacyjny nietylko nie stwierdził 

żadnych braków, lecz oo ważniejsze, biorąs 
pod uwagę, że p. R. prowadził pismo na wła 

sne ryzyko i przy dość znacznym wkładzie 

gotówkowym ze swej własnej: kieszeni, nie 

był zobowiązany pisemnie do podlegania 

kontroli Znzeszenia Naukowych Kół, że zre- 

sztą czasopismo powstało niezależmie od ja- 

kiejkołwiek instytucji akademickiej, orzekł, 

iż p. Ratkowski miał prawo czerpać z kasy 

pisma także i na własne potrzeby i nie moż- 

naby mu z tego zrobić zanzutu przywłaszcze 

nia. Że tego nie zrobił, to znowu dowód je- 
go rzadkiej bezinteresowności. ° 

Sąd obradował w pełnym składzie z wice 

prezesm Dmochowskim na ozele i sędziami 

Jodzewiozem i Jundziłłem w asystencji. W 

zwykłej kolei rzeczy pozostaje tylko panu, R. 
pociągnąć do odpowiedzialności niesumien- 

nych oskarżycieli, co podobno uczyni. 
Zst. 
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" Iš Dziė: Sabiny. 
Czwartek ' Jutro: Szyrnona. 

i 27 j| Wschód słońca — +. €m. 14 

październi ża 205 02267 37:34 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii Usš 

w Wilnie z dnia 26 X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 752 

Temperatura średnia + 5 С. 

Ž najwyższa e 179.0: 
ю najniższe 1С 

Opad: ślad. 

Wiatr: połudn. 

Tendencje: wzro:t, potem spadek. 

Uwagi: chmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 27 
hm. według PIM. 

Po przejściowem rozpogodzeniu ponowny 

wzrost zachmurzenia aż do deszczów. Nocą 

miejscowe przymeozki: W) ciągu dnia tem- 

peratura około 10 stopni. Najpierw słabe, 

potem wiatry południowe. 

OSOBISTA. 

Przyjazd do Wilna ministra komuni- 
kaeji. W dniu wczorajszym pociągiem o0so- 
bowym przybył do Wina w sprawach kole- 

umiarkowane 

jowych minister komunikacji inż. Butkie- 
wicz. 

Z p. ministrem przybyli m. inn. d de- 

  

  

   
part. ruchu kolejowego Gronowski i dyr. 
budowy Andrzejewski, którzy wczoraj po: 
giem wieczornym odjechali do Whrszawy. 

P. minister z resztą otoczenia odjedzie 
dzisiaj. 

Wyjazd do Warszawy prezesa Żucho- 
wieza. Prezes Wil. Dyrekcji Pocztowej inż. 
Żuchowicz wyjechał w sprawach służbowych 
do Warszawy. 

Na czas nieobecności prezesa kierowni- 
ctwo dy 4 objął naczelnik wydziału tecli- 
nicznego Nowicki. 

    
   

  

MIEJSKA. 

— Bezdomni otrzymali locum 
Wydział Opieki Społecznej naskutek 
alarmu prasy wynalazł mieszkania i 
ulokował już 62 rodziny bezdomne. 
Kosztowało to magistrat zgórą 5.000 
zł. Obecnie pozostało jeszcze do ulo- 
kowania kiłka rodzin, które tymczaso 
wo zamieszkują w schronisku przy uł. 
Dzielnej 54. 

— Roboty kanalizacyjne Skanali- 
zowywanie miasta postępuje szybko 
naprzód. Dzięki inicjatywie i energji 
dyrektora kanalizacji i wodociągów 
miejskich inż. Jensza skanalizowano 
w roku bieżącym ulice: Stromą, Arse- 
nalską, Piekiełko, Szeroką, Młynową, 
Witebską i Zarzecze. Obecnie roboty 
kanalizacyjne prowadzone są na ul. 
Połockiej i Kopanicy. 

Na robotach kanalizacyjnych ma- 
gistrat zatrudnia ebecnie ponad 200 
bezrobotnych. 

  

SPRAWY SZKOLNE 

Kuratorjam Okr. Szkolnego zawiada- 
unia, że z ulg taryfowych mogą korzystać w 
bieżącym roku szkolnym przy przejazdach 
ua ferje świąteczne „Wkzystkich Świętych” 
wychowamkowie zakładów naukowych, pań- 
stwowych i prywatnych z prawami pełnemi 

i niepełnemi. 

Powyższe ulgi przysługują w czasie od 
29 października do 3 listopada rb. włącznie. 

WOJSKOWA 
Weielenie do szeregów rocznika 1914. 

W. dniach 29, 30 i 31 bm. nastąpi wcielenie 
do szeregów poborowych rocznika 1911. Po 
woływane pod broń są obecnie kawal. arty- 
lerja konna czeka oraz niektóre inne ro 
dzaje broni. Wseielenie poborowych zakwali 
fikowanych = piechoty nastąpi prawdops- 
dobnie na wiosnę r. prz. Karty powołania są 
już rozsyłane. 

Zasiłki dla rezerwistów. Ostatni tur- 
“us powołanych w roku bieżącym na ćws- 
czenia wojskowe kończy się około połowy 
listopada. Ponieważ ustawa przewiduje zgła- 
szanie się © zasiłek rodzim powołanych na 
ćwiczenia najpóźniej w ciągu miesiąca od 
dnia zwolnienia z ćwiczeń, wydział wojsko- 
wy Magistratu będzie przyjmował podania 
w prekluzyjnym terminie do połowy: grud- 
nia. 

Przy: zgłaszaniu si 

   

  

  

    

o zasiłek należy po 

  

    

  

siadać przy sobie: z iadczenie formacji 
wojskowi: odbyciu ćwicze dź odpowied 
mią adnol: czce wojskowej, do- 

  

razem z będącą na jego 
utrzymaniu rodziną. Pozatem należy wypeł 
mić blankiet zgłoszeniowy, który można bez 

  

  

RONIKA 
płatnie otrzymać w referacie wojskowym Ma- 
gistratu. 

Obecnie przyjmowane są zgłoszenia po- 
przednich turnusów. 

— Komunikaty Kem. PKU. Wilno—mia 
sto. Celem uniknięcia zbędnej koresponden 
cji Komendant PKU, Wilno — miasto poda 
je do wiadomości i wyjaśnia, że na podsta- 
wie Dziennika Ustaw Nr. 41/82 wszelkie po- 
damia wnoszone do PKU. o wyjazd zagrani- 
<ę winny być opłacane stempłem, a miano- 
wicie: od podania 5 zł, od każdego załącz- 
mika dołączonego do podania 50 gr. i a- 
ma zezwolenie na wyjazd zagramicę 5 

      

   

  

    
Komendant PKU. Wilno — 1 

wiadomości zainteresowanych, 5 
ia w sprawach wymierzonego podalku woj 

skowego należy wnosić nie do PKU. a do 
właściwego Urzędu Wojewódzkiego, za po- 
średnictwem referatu wojskowego Magistratu 
przez który został doręczony nakaz płatni- 
czy. 

    

Z POCZTY 

— Walka z tałszerzami znaczków 
poeztowych. Wileńska Dyr. Poczt i 
Telegrafów ujawniła listy ze sfałszo- 
wanemi znaczkami pocztowemi. Fal 
ck robione są w pomyśłowy spo 

sób. Najczęściej zapomocą mydła zna 
czek jest zmywany i w ten sposób ze 
starych, zużytych znaczków fabryku- 
je się nowe. Listów takich codziennie 
ujawniano około 30. W ten sposób w 
ciągu półrocza r. b. przychwycono aż 
629 listów ze sfałszowanemi znaczka 
mi. 

Ponieważ na sprytnych tych kom 
binacjach najbardziej cierpi poczta, 
której dochody zaczynaą się poważnie 
zmniejszać, wileńska dyrekcja wypo 
wiedziała bezpardonową walkę fał- 
szerzem znaczków,powiadamiając o 

każdorazowem fałszerstwie władze 
prokuratorskie. Po przeprowadzeniu 
dochodzenie i ujawnieniu winnych od 
było się już 130 procesów, przyczem 
wydano 99 wyroków skazujących. 

Energiczne wystąpienie wileńskiej 
dyrekcji spowodowało, że ilość fał- 
szerstw znaczkowych poczynając od 
1 lipca do dnia dzisiejszego znacznie 
zmalała. Obecnie przychwytywane 
są dwa trzy sfałszowane listy dziennie 

  

Telefony. W ostatnich miesią- 
cach liczba abonentów  telefonicz- 
nych na terenie Wilna zaczęła stop- 
niowo się zmniejszać, Po obniżeniu 
jednak opłat telefonicznych spadek 
abonentów został zahamowany, a na- 
wet można stwierdzić nieznaczny zre 
sztą wzrost. Obecnie w Wilnie jest 
1799 abonentów telefonicznych. 

Dzięki przeprowadzonej rozbudo- 
wie centrali telefonicznej ilość abo- 
nentów może być bez trudu powięk- 
szona do 3000 numerów. 

      

Dwa nowe pośrednietwa pocztowe. W 
ostatnich dniach na terenie Wileńskiej Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów uruchomiono dwa 
nowe pośrednict pocztowo-telejgraficzne 
Hołyńka k. Nieświeża oraz pośrednictwo po 
cztowe Jelenpol o rozszerzonym zakresie dzia 
łania. 

   

. Z KOLEI 

-—- Mieszkania służbowe dla kolejarzy, — 
Wskutek dłuższych starań Zjednoczenia Ko- 
lejowców Polskich, Ministerstwo Komunika 
cj zgodziło się przyznać dodatkowo prawo 
do mieszkań służbo h dla następujących 
kategoryj pracowników: naczelnikom maga- 
zynów zasobów, kierownikom ekspedycyj to 
warowych, kontrolerom przewozów, kontro 
lerom elektrotechnieznym, zawiadowcom d 
cinków sygnałowych, monterom sygnalizac- 
ji, nadzorcom przewodów, intendentom szpi 
tali. 

Odnośne zarządz. 
ne w najbliższym Dzienniku Min. 
kacji. 

        

ie będzie opublikowa- 
Komuni- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Klub Włóezęgów. W) piątek dnia 28 
bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę- 

  

      

          

      

   

dzie się 3-cie zebrawie Klubu Włóczęgów 
Senjorów. Początek o godz. 19 m. 30. Na po 
rządku dzieaonym referat Dyrektora Bobrow- 
skiego, p. t. „Rosja w roku 19: Wstep 
dla członków bezplatay, Па i 50. gr. 
dla gošci -—- akademil 

sl. Herma- 
‚ 18 а 

zh 

w sprawie zaproszeń udz 
uowicz codziennie 
20 w lokalu przy ulicy 
(tel 98). 

Whzelkie zaproszenia dotychczasowe asu 
lują Wstęp za zaproszej i 
uv, ża okazaniem pszy wej 

     

  

SZLAK NIEPOTRZEBNY. 
Rozpoczniemy jutro druk powie- 

ści specjalnego rodzaju. Jest to próba 
zaznajomienia naszych cźytelników, 
oraz łingwistów, z wyrazem kultury 

polskiej, przetransponowanej w psy- 
chikę Białorusina o wykształceniu ro 
syjskiem, Jak się ta kultura, uczucia, 
i stosunek do przeszłości polskiej w 
naszym kraju ustosunkow: w pa 
mięci łudu naszego, ujrzą czytelnicy 
w opowiadaniu syna tej ziemi. Cie- 
kawą jest jego płaszczyzna, z napły- 
wowemi rusycyzmami, 2 przystoso- 
waną białoruszczyzną. posiadającą 
tak wyborne określenia stanów du- 
szy i charakterów. Poprawiając ręko- 

pis gdzie tego zachodziła konieczna 
potrzeba, staraliśmy się zachować 
wszystkie właściwości mowy polsk 
w ustach Białorusina. 

ieść Nikiforowskiego jest po 
dwójnym dokumentem umys.owej 
symbiozy rosyjsko-polsko-białorus- 

kiej i wiernem. be zpośredniem spra- 
„,wozdaniem wojennych przeżyć auto 
ra. Słynna kampanja do Prus Wscho 
dnich, o ile wiemy, nie była dotąd 
opisywana w powieści polskiej. Oto 

  

    
  

   
  

    

  

  

        

Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* 

  

wrażenia żołnierza, jego rozumowa- 
nia, jego uczucia prostego człowieka, 
o sercu tkliwem, o szczerze chrześci 
jańskich przekonaniach. 

Właściwości pisowni Nikitorow- 
skiego, które zostały poprawione 
odnoszą się do używania stale przy- 

miotnika po rzeczowniku np. marzeń 
słodkich, salwę próbną, siłę nową 
it. p. używanie za zamiast niż, i o 
np. nie więcej za cztery mile, za 
sześć kroków, zamiast który i jak, 
pisze €o, np. pierze eo Śnieg, po- 
rządki eo cesarz zaprowadził, łzy 
co groch pokociłi się, stale zam. 
żywać rodzaju męskiego, nijaki 

strażniki biły, a natomiast męski 
rodzaj zamiast nijakiego, i żeński: 
katarzynki zrobiłi, żołnierze szły, 

zastanawiały się.  maszerowały, np. 
kobietki płakali, samochody szli, psy 
szczekali, it. p. zam. je, używa ich, 
np. widział ich (kobiety), zam. który, 
używa jaki. Według zwykle używa- 
nych przez Białorusinów wyr i 
Nikiforowski pisze zawsze: wraz zam. 
zaraz, trapił zam. trafił, czuć zam. 
słychać. szparko (szybko). znachodził 

  

    
    

    
  

  

      

  

S-ka z ogr. odp. 

KU RJ E R 

— Zebranie ogólne esłonkiń Związka Pra 
cy Obywatelskiej Kobiet, Wie czwartek t. j. 
dnia 27 bm. o godz. 7 wieczorem w lokalu 
ZPOK. (Jagiellońska Nr. 3/5 m. 3) odbędzie 

się ogólne zebranie Członkiń Związku Pracy 
Ob ywatelskiej Kobiet, poświę 1e sprawosu 

8 m organizacji. 
Ww stęp tylko dla członkiń. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Komitet „Chleb dzieciom* podaje do 
wiadomości, iż Sekretarjat K-tu został prze 
niesiony na ul. J, Jasińskiego 20/22 i jest 
czynny we wtorki i piątki od 5—7 wiecz. 

— Drużyna Młodzików im. Filaretów. W 
dniu 23 bm. w lokału przy ul. Jagiellońskiej 
8—23 odbyła się zbiórka I Wfleńskiej Druży 
ny Młodzików, męskiej i żeńskiej im, Fila- 
retów. 

Drużyny młodzików skupiają w sobie mło 
dzież w wieku od 1. 10 do 16 i mają za zada 
nie rozwój młodzieży w kierunku fizycznym 
i moralnym. 

Pierwszą zbiórka zgromadziła 36 osób, 
podczas której wygłoszono pogadankę i prze 
prowadzomo ćwiczenia gimnastyczne oraz u- 
mysłowe. 

Zainteresowanie j chęć do pracy wśród 
młod ieży daje rękojmę pomyślnego rozwoju 

   

   

      

   

  

    
   

  

órki odbywają się w każdą niedzielę 
14. 

przyjmuje codziennie od godz. 18 
ckretarjat Oddziału. 

dziba Oddziału mieści się przy ul. Ja- 
giellońskiej 8 m. 23. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
Wycieczka Żydów do Palestyny. W 

dniu wczraj m do Palestyny wyjechała 
wycieczka Żydów pod przewodnietwem Pi 
nesa. 

  

  

  

Bibuła i kamienie. Do lakalu sjonisty- 
-j „Gordonji* komuniści rzucili większą 

ulotek wywrotowych oraz wybili okm: 
Za komunistami zarządzono poszukiwa- 

nia. Bibulę urunięlo. 

TEATR | MUZYRA 
Teatr Pohulanka na wczorajszej prem 

  

        iloś: 

        
  

    

  

jerze „Niebiesk. ptaka” rozbrzmiewał hucz- 
nemi okłaskami tłumnie zebranej, zachwy- 
conej publiczności. 

Insceni „ strona dekora na, ilustrae 
   

    ja muzyczna, gra wszystki rtystów, nie- 
zwykłe efekty techniczne wszystko to zio 
żyło się na całość zachwycająco i wartą w-- 
dzenia. 

ebieski płak* będzie powtórzony dziś 
artek o godz. 7 m. 30 w piątek 28 

dziernika godz. 8, w sobotę 29 paździer- 
a O godz. 8 i w niedzielę 30 października 

o godz. B wiecz. 

    

         

  

Teatr Muzyczny Lutnia. Dziś grana bę 
» w dalszym ciągu, obfitująca w piękne 

dje, pełna humoru i zabawnych syta- 
j wyborna operetka Kalmana „Księżncz 

Gistedt w roli tytułowej 
która cies. abu: ącem powodzeniem. 

Reszta obsady premjerowa. 

— Niedzielna  popołuadniówka w Lutni. 
W! niedzielę 30 października ujrzymy po «e- 
nach zniżonych efektowną operetkę Abraha- 
ma „Wiktorja i jej huzar” z Elną Gistedt 
w roli tytułow W przygotowaniu operetka 
Jarko, „K Leśniezanka”, w reżyserji K 
Wyrwi hrowskiego. 

— Dziś już gra Belgijskie Trio Nadworne 
ali Konserwatorjum (Wóżelka 47) o godz. 

$ wiecz. Znakomity ten zespół kameralny raz 
jeden tylko czarować będzie subtelnością in 
terpretacji i prec wykonania. 

Pozostałe bile! „Orbis do godz. 7 
wiecz. później w kasie Konserwalorjum. 

Jutro jedyny recital znakomitego wiołen 

    
      

      

   

  

      

        

   

    

czelisty włoskiego Amodee Baldevino przy 
współudziale świetnego pianisty Enrice Rośsi- 
Vecchi. Szczegóły w afiszach. 

— Im Elinson w Wilnie. Zaszczytnie 
znany z konkursu im. Fr. Chopina, świetny 
pianista wirtuoz Izo Elinson, czarować bę- 
dzie słuchaczy swą grą w sobotę najbliższą 
29 bm. w sali Konserwatorjum. W wykonaniu 
tego słynnego pianisty usłyszymy szereg «r 
cydzieł mu h Szumanna, Szuberta, Cho 
pina oraz S iego i innych. 

Konkurs P. K. 0. na „%aj- 
eszczędniejszą Pracownicę 

Domową“. 

Wydział Ekonomiczny P. K, O. ogłosił 
konkurs z nagrodami na „Najoszczędniejszą 
Pracownię Domową* m. Wł 

Konkurs ten jest organizowany wyłącznie 
dla żeńskiej służby domowej pod kątem wi- 

popularyzacji Mam oszczędności 
warstw społeczeństwa. 

zł. 500, druga st. 
po 50 zł. przyz- 

tom, które od dnia 
1 października 

        

   

      

   

    

    
    tym pracowr 

1 listopada 1932 r. do dnia 
1933 roku odłożą największą s 4 
na swoją książeczkę proporcjonalnie do po. 
bieranego wynagrodzenia. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
UCIECZKA ŻONY Z KOCHANKIEM PO 

OKRADZENIU MIESZKANIA. 

Giedrojć zam. przy ulicy 

   
    

    

    

      

w. „ Wineen 

  

     
tego Nr. 5 pomocnik maszynisty PKP. zamel 
dował policji, że żona jego ko tajac z je- 
go nieobecności okradła mieszkanie, zabiera 

  

jąc ztamtąd rzeczy na ególną mę 2500 

się — znajdował, liszni — zbyteczny, 
zachistały—zakołysały, sini—szafiro- 

wy, zajzdrość, nienasyć niedosyt, 
Szlaku Niepotrzebnymwojłiszećą.ć 

żywioła —zwierzęta domowe i t. p. 
Nikiforowski nietylko dał w Szła- 

ku Niepotrzebnym swoje własne prze 
życia ale wyszedłszy z wojny z ро- 

suchol, przeczuwał swoja 
i opisał ją w rzewnem po- 

     

    

żegnaniu biednego Wasyla ze świa- 
tem i rodziną” 

Życiorys Michała Nikiforowskie 
go przedsi: iwia się ciekawie ze wzglę 
du na specyficzną dla naszej zie- 

mi mieszaninę  rosyjsko-białoruska 
polską, którą co krok możemy do 
dziś dnia spotykać u autochionów 

Ojciec jego, psałomszczyk cerkwi 
w Rogowie gub. mińskiej. syn popa, 
ożeniony z Marją Łabuciówną, z 
pow. dziśnieńskiego, pochodził z Lo 
twy, ale przeniósł się z rodziną da 
owego Rogowa, gdzie w r. 1891 uro 
dził się Michał. polem rodzina ta 
zam. w Wilnie i tu młody Nikifo 
rowski uczęszczał dó Duch. Semi- 
narjum prawosławnego potem do 
Szkoły junkierskiej. którą ukończył 
ze stopniem podporucznika. 

Był powołany do szeregów 2 

    

  

WI LN SK I 

@. 4 zbiegia r kochankiem Antczakiem w kie 
runku Zemgale, 

Połieja zarządziła poszukiwania. 

ALARM W BANKU POLSKIM. 

Wczoraj około godz. 2 pp. w gmachu 
Banku Połskiego rozległy się dzwonki ałar- 
umowe jak gdyhy ktoś niepowałany dostał się 
do skarbca. 

Z pobliskiego komisarjatu przybyło na- 
tyehmiast kilku policjantów, lecz jedynie po- 
to, aby się dowiedzieć że dzwonki naprawiu 
no. 

PIĘCIORO PORZUCONYCH DZIECI. 

W dniu 25 bm. Wiołkowska Janina (Przy- 
jaźń 18) znalazła w bramie domu Nr. 69 
przy ulicy Kalwaryjskiej 3-ch podrzutków 

płci męskiej w wieku lat 8, 4 i 1: Dwóch 
podrzutków umieszezono w przytułku przy 
ul. Połockiej, jednego zaś w przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

   

a WSE 
W dniu 25 bm. w drzwiach frontowych 

wsi Nr. 32 przy ulicy Stefańskiej znalezio 
o półłrzutka płci żeńskiej w wieku około 

46 tygodnia. Przy podrzutku znaleziono 
kartkę z napisem „Ten dzieciak ocirzczony 
na imię Janina“. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

W. xk 
W dniu 25 bm. w klatce schodowej domu 

Nr. 14 przy ulicy M. Pohulanka znaleziono 
podrzutka płci męskiej w wieku około 2-ch 

tygodni. Przy pedrzutku znaleziomo kartkę 7 
napisem „Dziecko nie ochrzczone polskie”. 
Podrzutka umieszczono w przytułku Dzie- 
ciątka Jezus, 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W; dniu 25 bm. Szumski Jankiel (Zawałna 
7, będąc w ogradzie Bernardyńskim usiło 
wał popełnić samobójstwo przez wypicie e- 
sencji octowej. 

DZADSLIE 

  

OFIARY 
Od Związku Rezerwistów Koło w 

pajewie zebrane dobrowolne skład 
dusz budowy pom 
inż, Włgury zł. 44 

WŚRÓD FI5SM. 

„Przegląd Wschodni*. Gdy stosun 
ki polityczne na naszej zachodniej 
granicy stają się zawikłane, a gospodar 
cze nie zmierzają do sąsiedzkiej nor 
my: mur wchodni naszego państwa, 
dotychczas zagadkówy politycznie, « 

niemal nieprzenikliwy gospodarczo, 

Woro 
na fun       

    

  

Nr. 247 (2489) 

zaczyna się ożywiać.- Pakt nieagresji 
udostępnia nam nawiązanie tu bliż 
szych kontaktów, do czego wszakże 
przystępować należy z pełną znajo 
mością rynku, gospodarstwa i stosurt 
ków wewnętrznych Związku Sowiec 
kiego. 

Zaznajamianiu naszego społeczeń 
stwa z zagadnieniami wschodniemi 
poświęcony został nowy dwutygod 
nik specjalny p. t. „Przegląd Wschod 
ni“, oparty na obfitym i objektywnie 
oświetlonym materjale statystycznym 

i prasowym Sowietów. Nr. 1 z dnia 1 
b. m. zawiera artykuły „Polska a 
Wschód*. „Rozwój produkcji przemy 
słowej w Z. S. S. R.*, „„Dnieprostrój”, 
„Handel zagraniczny Z. S. S. R.*. w 

  

   

   

  

kronice m. in. „Pakt nieagresji” (peł 
ny tekst), Kampanja zbożowa. sytua 

  

cja przemysłu i transportu oraz rez 
wój szkolnictwa w Związku Sowiee 
kim, wreszcie przegląd wydawnietw j 
prasy z wyczerpującym wykazem dru 
ków polskich, które w r b. na terenie 
Sowietów się ukazały, 

  

s>wtięk. Kino - Teatr 

RELIOS 
Wileżska 38, tel. 9-26 

czerwoną. 

Największy sukces światowy. 
DZIA za krwowych dai W Roei 

W rol. gł. boh filmu „Dr. ]jekyl* Miriam Hopkins jako tancerka ceserska i George Rencroft jako 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 

Początek o godz 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 
marynarz-bolszewik. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

TEODOZJA - 
Wielkie emocje. Potężne sceny. — 

SEWASTOPO Ostatnie chwile caratu 
Walka momji białej z 

  

ANONS: Wkrótce w naszem kinie ukaże się genjalne arcydzieło króla reżyserów nie- 

zapomnianego twórcy „TRÓJKI 

i „ŚPIEWAKA NIEZNANEGO" Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wiełka 47, tel. 1541 

Turżańskiego 

Hotel student! 
4 

  

W 
Jak żyją, kochają i cierpią akademicy Uniwersytetu w Paryżu. 
  

fwięk. iezir świetlny | DZIŚ! 

PAN 
„4. Wielka 42, tel. 5-28 | 

  

Rosyjska muzyka, śpiew i tańce 
w wspaniałym filmie spiewno - dźwiękowym 
Porywający dram. osn. na tle stosunków panując. w carskiej Rosji. 

Tania Fedor oraz słynny amant Leon Mathot. — NAD PROGRAM: DODATEK DŹWIĘKOWY. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-е). 

REWOLUCJONISTKA (Paszport 18444) 
W roli tytułowej — najpiękniejsza Rosjanka 

Na i-szy scans cenv znižone. 
  

W_TYCH DNIACH! 
To, czego świat jeszcze nie widział! 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
włea Wielka 42. 

Zadziwiające ah ae badacza, 

Najbardziej emocjonujący, niesamowity i osobliwy film, 
jaki dotychczas siais > jesciiżarekie. 

  

rzył sztucznego człowieka-przestępcę. 
który stwo- 

  

  

DZIŚ! Arcyfilm 

dźwiękowy reżys 
J. w. Stejnberga 

"twięk. Kino - Teatr 

Aoliywood 
Miakiew. 22, tel. 15-28 

MAROKK 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

W roli gł. słynna 
gwiazda ekranu Mariena Dietrich, 

GARRY COOPER i ADOLF MENJOU. 

Pociątek seansów o godz. 4, 6, B i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-e 

1 | największa atrakcja Wilna! Wspan. podwójny program! Dwie orkiestry: mandoiinistów i smyczkowa. 

) KOZAC KINO-TEATR | 1) 

WIE 
UL. WIELKA 25 

Dramat kaukaski wytwórni „SOwKino” w-g sł. pow. Hr. Lwa Tołsteja. 
w Wilnie. Cudowna malown. krajbr. Kaukazu. W rol. gł.: 

2) Skradziony testament 
Początek codziennie o godz 4-ej po poł., w soboty, niedziele i święta o g. l-ej. 

Pierwszy raz 
Olanin, Czarska i Paczujew 

Dramat sensacyjny, pełen niebywałych emocyj z królem 
ekwilibrystėw Carlo Aldinim. Niebywałe tryki cyrkowe. 

Ceny miejsc nie podwyższone 
  

ELTONA 
Ad 2 

PRZYNOSI. 
Britas 

  

(Dokąd? Tylko do 
Składu Aptecznego 

66 (dawniej „I. B. SEGALL") 

„ARX Mickiewicza 5, tel. 8 73 
po kosmetykę, perfumerję, artykuły podróżne 

i inae wyroby Skórzane. 
Najniższe cenyl 

Stale nowości. 

s Loczszosoozacooooeo: | 
7E2EEMEZIEI WEST TRZE AOYCSE INIT T T TTD TDIA INRI 

wybuchem wojny światowej i służył 
w artyler. brygadzie, a potem w 
w 22-ej „wozduchopławatielnoj ro- 
cie” (kompnaja aeroplanów), był 
w kampanji mazurskiej i na rumuń 
skim froncie. Z początkiem 1917 r. 
nie solidaryzując się z ruchem bol- 
sze wickim, dezerterował z wojska ro 
syjskiego, powrócił do rodziny, do 
Prozorok. gdzie pełniąc obowiązki 
psalmisty w cerkwi miejscowej, zbli- 

          

żył się do ludu wiejskiego i rozwi- 
nął w sobie jeszcze większą świado 
domość przynależności do narodu 
białoruskiego. Z polskością, jak się 
zdaje, miał tylko  dalekie stosunki, 
w walkach z bołszewikami udzialu 
nie brał. miał zrujnowane zdrowie, 

   wstręt do wo pragnął siedzieć 
cicho na swojskiej niwie i pracować 
dla rodaków. Р 

Pod wpływem agitacji, uwierzyw 
szy święcie, że białoruska Włościań- 
ska Hromada, jest związkiem czysto 
kulturalnym, dążącym do uniezależ 
nienia narodowego / Białorusinów i 
budzenia w nim sumowiedzy, da- 

leki ód nieprzyjaznych: luh separaty- 
stycznych uczuć © wzgłeędem Polski, 
z którą, jak toswidać z tej autobiogra 
fieznej opowieści. łączyło go więcej 

» 

        

Gwarantowana jakość! 

WYKONYWA: 

  

  
niż z Rosją, przystąpił do Hromady 
i od 1926 r. był sekretarzem mie $со- 
wego hurtka. W 1927 r. w jesieni 
został aresztowany z innymi, przesie 
dział w więzieniu w Głębokiem, po- 
lem w Wilejce a. następ- 
nie na Łukis h w Wilh Tu ze- 
Iknąl się z rozmaitymi więźniami po- 
litycznymi szerzoną w  więzie- 
niach oświałą polską. Rozprawa od- 
była się w 1928 r.; \Чхопу — ро- 
czątkowo na 4 lala ciężkiego  wię- 
zienia „za uprawianie antypaństwo 
wej roboty”. otrzymał po wyroka 
Sądu Apelacyjnego dwa lata. które 
odsiedział we Wronkach w woj, po- 

znańskiem. 
Tam dorywczo i bczplanowo, 

ale z zamiłowaniem dopełnia wyksz- 
tałcenia w polskiej literaturze: czyla 
dużo, próbuje pisać swe wrażenia. 
Mimo tragicznej omyłki, jakiej padł 
ofiarą, gdyż nigdy komunistz ani 
wrogiem państwowości polskiej nie 

był. jeno świadomym Białorusinem, 
garnie się do kultury polskiej i w niej 

szuka możliwości rozwoju dla biało- 

ruskich swych umiłowań. 
Wyszedłszy z więzienia, osiadł w 

Prozorokach, i tam, żyjąc z pisywa- 
nia próśb, z przygodnych zarobków, 

  

   

    

  

   

  

    

          

   

  

  

  

Książka to najlepszy przyjaciel! czło- 
wieka, bo muświadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

Bibljoteka Nowości 
Wilno, ul. Jagielicńska 8, m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

  

Nadzwyczajna okazja! 
Likwidacja Lombardu! — Biskupia 4. 
Urządzenia biurowe, kasy ogniotrwałe, ubrania i t.p. 

R" Ceny znacznie zniżone. 

ROR ana: 

KONCESJONOWANY ELEKTRO ONTER 

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

instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, 

dzwonki sygnalizacyjne. 
USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

iii M A) i 

Akuszerka 

Marja Lakneroma 
+ rzyjmuje od 9 do 7 wiean. 
lica Karztanowa 7, m 5 
W.Z.P. Ne. 69. 8520 

MILL. 

  

Axuszerka 

M. Brzezina 
przyjmvie bez przerw» 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
a lewo Gedem'nowską 

ul, Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3:93 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycz- 
my, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323 

Kupię psa 
dobrego stróża na wieś 

= Mickiewicza 21 

= 

  

  

  

  

  

oraz 

  

Sklep kapeluszy 

ааааа   
bez żadnych środków do życia, z roz- 
wijającemi się suchotami, których. 
nie miał za eo leczyć, w nędzy, pisze, 

dużo wspomnień i wrażeń z widzia- 
nych koło siebie rzeczy. „Kurjer* 
drukował nieraz koresp. jego, nace- 
chowane zawsze głębokiem  współ- 
czuciem dła niedoli ludzkiej i znajo- 
mością ludu, z którym żył i z którego 
pochodził. Zmarł w dniu 24 lipca 
1930 roku, i został pochowany na 
miejscowym prawosławnym cmenta- 
rzu. 

  

Ten Białorusin, który nim nigdy 
nie przestał być, mimo wykształce- 
nie rosyjskie i wyznanie prawosław 
ne, zbliżony do połskości i z pod war- 
stwy szkół i wojska rosy skiego ad: 
najdywujący swą „tulej: duszę, z 
bolesnem załamaniem się w hurtkach 
lromady, to, dla głębszego obserwa 
lora, cała historja człowieka naszej 
ziemi, o złożonej kulłurze i niezmien 
nem rodowem podłożu własnego po- 
czucia narodowego. Dla tych przy- 
czyn, podajemy do wiadomości pub- 

licznej historję o Wasylu  Kapczuku 

   

  

  

   

stefan 

Drukarnia „Znicz: Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel, 3-46. 
‚ \ 

  
Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


