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SEJM PRZED PRAC Ą. Zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych 
Ustąpienie min. Zaleskiego. — Ministrem spraw zagranicznych został 

mianowany p Józef Beck. 
Rozpoczynająca się doroczna 

sesja zwyczajna izb ustawodawczych 
ma do spełnienia kilka zadań pierw- 
szorzędnego państwowego znaczenia. 

Uchwalenie budżetu na najbliższy 
rok gospodarczy 1933—34 jest głów- 

nem, choć nie jedynem, zadaniem Sej 
mu i Senatu i zabierze z pewnością 
wiele godzin debaty w komisjach i 
na plenum. Wierzyć należy, że więk- 
szość posłów i senatorów przystąpi 
do tej pracy z całem poczuciem odpo 
wiedzialności, że decyzje będą podej 
mowane po głębokiej rozwadze i 
wszechstronnem oświetleniu nasuwa 

jących się zagadnień. Nasze izby par 
lamentarne dwuletnią już swoją pra: 
cą złożyły dowód, że w większości 
swej nie pracują dla poklasku galerji 
dla zdobycia taniej popularności, lecz 
że motywem ich uchwał i aktów usta 
wodawczych jest zawsze wzgląd na 
dobro państwa i rzeczowe ustosunko 
wanie się do sprawy, będącej na po- 
rządku dziennym obrad. 

Przedmiotem czujnej troski Sejmu 
i Senatu stanie się z natury rzeczy 
przewidywany na rok najbliższy de- 
ficyt, który w przedłożonym prelimi 
narzu rządowym przekracza kwotę 

350 miljonów złotych. Preliminarz 
ten po stronie wydatków wskazuje 
wprawdzie w poszczególnych pozyc- 
jach raczej górną granicę przewidy- 
wanych rozchodów i nie wyklucza mo 
żności uzyskania pewnych oszczędno 
ści, choćby w związku z nieukończo 
nym jeszcze procesem zniżki cen czy 
też w związku z-przewidywanem dal 
szem moratorjum zobowiązań mię: 
dzynarodowych. 

Pamiętać jednak należy, że bud- 
żet państwowy w dzisiejszej swojej 
postaci, nie uwzględniający zupełnie 
inwestycyj w większym stylu, jest w 
pierwszym rzędzie wykonaniem obo* 
wiązującego ustawodawstwa, zawiera 
więc szereg pozycyj sztywnych. Szty 
wnemi również w pewnej mierze są te 
pozycje, które określają świadczenia 
państwowe na rzecz pogotowia obron 
nego, oświaty, wymiaru sprawiedli- 
wości, czy służby bezpieczeństwa, 

gdyż zejście tu poniżej pewnego mi- 
nimum miogłoby odbić się ujemnie na 
sprawnem' funkcjonowaniu maszyny 
państwowej. 

Praca Sejmu i Senatu pójść może 
w trzech kierunkach: przeprowadze- 
mia dalszych oszczędności, wyszuka - 
nia nowych źródeł dochodu dła skar- 
bu państwa, wreszcie przystosowania 
obowiązującego ustawodawstwa do 
sytuacji ekonomicznej kraju. Nie prze 
sądzając w jakim przedewszystkiem 
kierunku pójdą te prace, ani nie roz 
strzygając pytania, czy i w jakim sto- 

pniu zdołają nasze izby ustawodaw- 
cze budżel zrównoważyć, stwierdzić 
należy z naciskiem, że nawet deficyt 
preliminarza, dochodzący zaledwie 
do 15 proc. przewidywanych wydat- 
ków. nie może w żadnej mierze ód- 
działać dotkliwiej na stabilizację na- 
szych stosunków gospodarczych i mo 
netarnych. 

Z projektów  ustawodawczych, 
wniesionych już w czasie sesji ubiegłej 
do laski marszałkowskiej, dwa prze- 
dewszystkiem zaprzątną uwagę obu 
izb i doczekają się zapewne realiza- 
cji: ustawa samorządowa i ustawa 0 
scaleniu ubezpieczeń _ społecznych. 
Projekty te znane są już oddawna о- 
Pinji publicznej, która też miała spo- 
sobność podjąć obszerniej: na te te 
maty dyskusję. Częściowo znajdowa- 
ły się już zamą b. r. na warsztacie sej- 
mowych prae komisyjnych. W czasie 
zaś przerwy w obradach izb ustawo- 
dawczych klub BBWR, niejednokrot 

nie przeprowadzał obszerne dyskusje 

na temat zagadnień zwł iązanyc a z 1е- 

mi projektami, dążąc do wszechstron 
nego oświetlenia problemów i ujed- 

nołicenia poglądów w kwestjach wą- 
tpliwych. 

Społeczeństwo nasze poczyna C0- 

raz mniejszą zwracać uwagę na kra- 

somówcze popisy sejmowych retorów 
i rozumie, że pozy ty wna praca usta- 

wodaweza koncentruje się w Pierw 

szej linji w debatach komisyjnych. U 

chwały plenum są już naj ciej tyl 

ko formalnem podsumow: iniem op'- 
nji skrystalizowanej w poprzednich 
SZ zegółowych i popartych znajomoś: 

cią rzeczy komisyjnych rozprawach. 

W tych to laboratoryjnych, pracach 

bierze udział niemał wy acznie klub 
BB., wnosząc szeroką inicjatywę spo- 
łeczną. Dzięki lemu Sejm nasz i Senat 
stały się wreszcie sprawnym instru- 
mentem pracy państwowej, kuźnią u 

   
  

   

          

    
     

  

    

    

sław podejmowanych li tylko z punk 
tu widzenia interesów całości, bez do 

mieszki partyjnej rachuby i chęci 
schlebiania galerji. 

Dość wskazać na prace komsji 
konstytucyjnej sabotowane i przemił 
czane przez całą opozycję, by zrozu- 

mieć, jak w cieniu nieefektownej mo 
że, rzeczowej debaty, bez reklamy pra 
sowej i oklasków gawiedzi rodzą się 
historyczne akty ustawodawcze, będą 
ce magna charta naszego państwowe 

go rozwoju. I w tej sesji praca nad 
naprawą naszego ustroju potoczy się 
energicznie naprzód. 

Nie zabraknie oczywiście i prób 
strony opozycji zawichrzenia rze 

czowości i powagi obrad, Tradycyjne 
żale i jeremjady, niegroźne papiero- 
we gromy i rodzieranie szat, znane 
nam już oddawna kolejki co tęższych 
sejmowych gębaczy, vota nieufności, 
wnioski nagłe, lawina  interpelacy, j. 
Opozycja, odsunięta od realnego wpły 
wu na tok pracy ustawodawczej przeź 
demagogiczne harce spróbuje raz jesz 
cze przywabić ku sobie uwagę i wzglę 
dy ogółu. 

Lecz są to metody tak już ograne, 
że budzą tylko pobłażliwe wzruszenie 
ramion. Pozytywna państwowo-twós 
cza praca izb ustawodawczych poto- 
czy się swoją koleją mimo opozycyj- 
nych interludjów. R. 

ze 

    

  

Na grobie Nieznanego 
Żołnierza. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 2 b. 
m. w południe pułk. Głogowski 
Gabinetu pospolita Pre 

    

ta Rzeczypospolitej. złążgł w umieniu 
p. Prezydenta wieniec Ma grobie Nie 
znanego Żołnierza, Następńie gen. 
Fabrycy I wiceminister Spraw Wojs- 
kowych, złożył wieniec w im. p. Mar- 
szałka Piłsudskiego. Uroczystości tej 
asystowali gen. Jarnuszkiewicz, do- 
wódca O. K., płk. Strzemiński, komen 
dant miasta, oraz delegacje oficerów 
garnizonu warszawskiego. 

W czasie składania wieńców or- 
kiestra 36 p. p. odegrała hymn naro- 
dowy. 

Nowy ambasador St. ZjedR. 
w Polsce. 

WASZYNGTON. (Pat.) Oficjalny 
komunikat Białego Domu donosi, że 
p. Lammot-Belin, jeden z wyższych 
urzędników departamentu stanu w 
Waszyngtonie, mianowany został 
ambasadorem Stanów Zjednoczonych 
w. Warszawie. 

R oo 

Nowo mianowany ambasador Stanów Zj» 
dnoczonych Ameryki Północnej w Warsza- 
wie, Ferdynand Lammo-eBlin, urodził się 
w Seranton w stanie Pensylwania w r. 1884, 
służbę swą rozpoczął tod pracy w departamen 
cie stanu, — w roku 1920 byl sekretarzeim 
poselstwa w Konstantynopolu, — w roku 
1921 sekretarzem ambasady w Paryżu, — 
a w roku 19238 powrócił do Waszyngtonu. 
Wiroku 1926 mianowany był pierwszym se- 

kretarzem poselstwa w Konstantynopolu, a 
w roku 1928 sekretarzem ambasady w Lou: 
dynie. W roku 1930 powołany ponownie da 
centrali, opuścił w roku zeszłym służbę dy- 
plomatyczną, by zająć się sprawami mająt 
kowemi. 

          

Nowy traktat handicwy 
paisko-sustrįacki. 

WARSZAWIA (Pat). Na rokowa- 
nia z Austrją w sprawie zawarcia no- 
wego traktatu handlowego, któryby za 
stąpił traktat z 1922 roku udaje się 
do Wiednia delegacja polska w skła 
dzie: min, Łukasiewicz, poseł Rzeczy 
pospolitej w Wiedniu, Mieczysław So 
kołowski, dyrektor departamentu Min 
Przem. i Handlu, Włodzimierz Adam 
kiewicz radca MSZ i zastępca naczel 
nika wydziału zachodniego. W charak 
terze ekspertów z ramienia min. Prze 
mysłu i Handlu wyjadą pp. dr. Stoga 
i radca Konopski. 

Odprawa instruktorek 
erganizacji Przysposobienia 

Wojsk. Kobiet. 

WARSZAWA. (Pat). Wczoraj zakończona 
została odprawa instrukiorom organizacji 
Przysposebienia Wojskowego Kobiet, w któ 

czestniczyło około 40 kierowniczek P. 

różnych ośrodków Rzeczypospolitej. 
odprawy pani Marszałkowa 

Piłsudska p a na herbatce zarząd na 

czelny Orga eji PWK. oraz przybyła na 
odprawę instruktorek, Wśród gości byli mię 
dzy innemi minister Jędrzejewicz, gen. Rydz 
Śmigły, szef Sztabu Głównego gen. Gąsio- 
rowski, gen. Rouppert i płk. Kiliūski, 

    

     

   

Dekrety P. Prezydenta Rzplitej. 

WARSZAWA (Pat). PAN MINIS- 

TER SPRAW ZAGRANICZNYCH AU 

GUST ZALESKI ZGŁOSIŁ PRZEZ P. 

PREMJERA PRYSTORA PROŚBĘ 

DO PANA PREZYDENTA RZECZY- 

POSPOLITEJ O ZWOLNIENIE Z U 

RZĘDU MINISTRA SPRAW ZAGRA- 
NICZNYCH. PAN PREZYDENT RZE 

CZYPOSPOLITEJ, PRZYCHYLAJĄC 

SIĘ DO PRZEDSTAWIONEJ MU 

PROŚBY, PRZYJĄŁ DYMISJĘ P. 

MINISTRA ZALESKIEGO I MIANO- . 

WAŁ DOTYCHCZASOWEGO PODSE 

KRETARZA STANU JÓZEFA BE- 

CKA MINISTREM SPRAW ZAGRA- 

NICZNYCH. 

DEKRETY NOMINACYJNE PA- 

NA PREZYDENTA BRZMIĄ NASTĘ 

PUJĄCO: > 

Do pana Augusta Zaleskiego, Mir 

nistra Spraw Zagranicznych w War- 

szawie. 

   

  

Przychylając się do przedstawio- 
nej mi prośby o dymisję, zwalniam 
Pana z urzędu Ministra Spraw Zagra 
nieznych. 

Spała, 2 listopada 1932 t 

Prezydent Rzeczypospełitej 

(7) I. MOŚCICKI 

Prezes Rady Ministrów 
(—) A. PKYSTOR 

  

Do pana Józefa Becka, podsekre- 
tarza stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranieznych w Warszawie. 
Mianuję Pana Ministrem Spraw 

Zagranicznych. 

Spała 2 listopada 1932 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(7 L MOŚCICKI 

Prezes Rady Ministrów 
(—) A. PRYSTOR. 

Oświadczenie min. Zaleskiego. 
Min. Józef Beck — kontynuować będzie politykę 

swego poprzednika. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Minister Zaleski złożył agencji 
„Iskra“ następujące oświadczenie: 

„Przelo 6 lat pełniłem ueiążliwe obowiąz 
ki ministra spraw zagranicznych, nie więe 
dziwnego, że jestem już wyczerpany fizycz- 

że muszę przez czas dłuższy wypo- 

  

    

Obecny system dyplomacji, polegający na 
ciągłym jeżdżeniu de Genewy jest tak uciąż 
fwy iż zdrowie meje nie może go juź dłu- 
żej wytrzymać. To właśnie skłoniło mnie do 
proszenia Pana Marszałka Piłsudskiego o 
zgodę na wniesienie prośby do Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej e zwolnienie mnie ze 
stanowiska. Bardzo jestem Mu wdzieczny za 
to, że zechciał łaskawie prośbę moją uwzglę 

dnić, 

Mam zamiar nadal wedłe sił moich współ 
pracować z rządami jako senator — zakoń- 
czył p. minister Zaleski”, 

Ze swej strony dowiadujemy się, 
że p. minister Beck kontynuować bę 

* 
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dzie w pełni politykę p. min. Zaleskie 
go. 
"W kołach politycznych Warszawy 

jako ewentualnych kandydatów na 
stanowisko wiceministra spraw zag- 
ranicznych wymieniają posła polsk + 
go w Wiedniu Łukasewicza i naczei- 
nika Wydziału Wschodniego MSZ. 
Schaetzła, 

Ponadto'ze zmianą. na stanowisku 
ministra spraw zagranicznych mają 
nastąpić pewne nieznaczne przesunię 
cią personalne w centrali MSZ-i na 
placówkach dyplomatycznych. 

Pogłoska jakoby p. min. Zaleski 
miał objąć ambasadę w Paryżu i z0- 
stać stałyd delegatem Polski do Li. 
gi Narodów — nie znajdują tymezn- 
sem potwierdzenia u czynników mi 
rodajnych. 

* 

Žyciorys Augusta Zaleskiego. 
August Zaleski urodził się w Warszawie 

13 września 1883 roku z ojea Szczęsnego i 

Matki Anny z Szydłowskich. Ukończył gim 

nazjum w Warszawie na Pradze w 1906 ro- 

ku, następnie wydział ekonomiczny w uni- 

wersytecie w Londynie, poezem poświęcił 

się działałności naukowej w dziedzinie hi- 

storycznej i ekonomicznej, Od 1912 — 1914 

roku pracował w Bibljotece Krasińskich i w 

tym czasie wydał książkę pod tyt.: .„Histor 

ja Konfraterni Kupieckiej w Wiarszawie“. 

Również był czynny w zarządzie Towarzy- 

stwa Miłośników Historji. Wi ezasie od lu 

tego 1915 r. do końca 1916 bawół w Londy 

nie w sprawach propagandowych na rzecz 

Polski. Od 1916 do 1918 roku był lektorem 

języka polskiego i literatury w King Colle- 

ge uniwersytetu londyńskiego. 1 październi 

ka (918 roku został mianowany maczelni- 

kiem wydziału Departamentu Stanu w V 

stopniu służbowym. Od marca 1919 roku kie 

rował przedstawicielstwem polskiem w Ber- 

a:je, Dnia 24 maja 1919 roku dekretem Na- 

  

czelnika Państwa był mianowany posłem: 

madzwyczajnym i ministrem pełnomocnym 

III kl. V st. sł, w Atenach. Dnia ł stycznia 

1921 roku, odwołany do Centrali, objął kie 

rownictwo departamentu spraw politycznych 

12 października 1921 roku mianowany dy- 

rektorem departamentu w MSZ. w IV st. sł. 

z powierzeniem kierownictwa spraw poli- 

tycznych. Dnia 18 marca 1922 roku miano- 

wany posłem nadzwyczajnym i ministrem 

pełnomocnym w Rzymie, przy Krywinale. 

Dnia 6 czerwca 1922 roku mianowany pos- 

łem nadzwyczajnym i ministrem pełnomoe- 

nym I klasy w III st. sł, W| związku z de- 

sygnowaniem na- stanowisko posła Rzeczy- 

pospolitej w Tokjo, odwołany zostaje z Rzy 

mu 3 marca 1926 roku i przeniesiony w stan 

rozporządzalmości. 15 maja 1926 roku mar- 

szałek Sejmu, w zastępstwie Prezydenta Rze 

czypospolitej, powierzył mu kierowniictwo 

MSZ. 25 cžerwča 1926 roku mianowany z0- 

staje ministrem spraw zagranicznych. 

Otwarcie Sesji Sejmowej. 
Min. Zawadzki wygłosi exposć. — Demonstracyjne 

wnioski opozycji. 
(Tel. od wiasn. koresp. z Warszawu) 

Dziś o godzinie 10 rano rozpoczy- 
na się pierwsze plenarne posiedzenie 
Sejmu. Minister skarbu Zawadzki wy 
głosi ekspose. Następnie rozwinie się 
debata generalna. 

Opozycja ma zgłosić kilka wnios- 

ków demonstracyjnych. Między inne- 
mi o votum nieufności dla rządu i vo 
tum nieufności dla marszałka Sejmu 
Świtalskiego. 

Po dyskusji generalnej sesja bę- 
dzie odroczona na 30 dni. 

JÓZEF SZCZERBA 
EMERYT 

opatrzony Ś,Ś$ Sakramentami zmarł cierpieniach, po długich i ciężkich 
w Wilnie dnia 2 listopada 1932 r. w wieku 62 lat. 

Eksportacja de kościoła św. Jana odbędzie się we czwartek dn. 3-go 
listopada o godz. 5 pp. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże ko- 
ściele w piątek dnia 4 b.m. o godz Ś rano, poczem nastąpi wyprowadze- 
nie zwłok na cmentarz Rossa do grobów rodzinnych, 

o czem zawiadaniia krewnych i znajomych 
pogrążona w głębokim smutku RODZINA.   

Życiorys ministra Becka] ; 

  

Minister JÓZEF BECK urodził się w dn. 
4 października 1804 roku, jako syn Józefa, 

byłego dyrektora departamentu, wicemini- 

stra spraw wewnętrznych, i Bronisławy z 

Łuczkowskich. Szkołę średnią ukończył w 

Krakowie. Studja wyższe zaś odbywał w Po 

litechnice Lwowskiej, poczem w Wiedniu, 

Akademji  Eksportowej. W; roku 1914 

wstąpił dó Łegjonów; biorąe udział we wszy 

stkich kampanjach legjemowych ma froncie, 

w pierwszym pułku artylerji. W 1918 rogu 

wraz z gen. Rydz-Śmigłym i ś. p. Lisem-Kulą 

na Ukrainie brał udział w pracach POW. 

W) roku 1919 ukończył szkołę Sztabu Gene- 

ralnego. Okres wojny z Rosją rozpoczyna ja 

ko dowódca baterji konnej artylerji, następ 

nie zostaje powołany do służby w Sztabie 

Generalnym. Wi roku 1919 zostaje wydele- 
gowany z ramienia Naczelnego Dowództwa 

w misji do Rumunji. Początek 1920 roku 

znajduje go w dowództwie frontu litewsko- 

białoruskiego. W roku 1921 bienze udział w 

konferencji w Brukseli w charakterze rze- 

czoznawcy wojska polskiego. Na przełomie 

1922 i 1923 roku zostaje mianowany attache 

wojskowym w ambasadzie Rzeczypospolitej 

Polskiej w Paryżu. Wi maju 1926 

roku zostaje mianowany szefem gabinetu mi 

nistra spraw wojskowych. W| roku 1930 obej 

muje tekę wicepremjera, zaś w grudniu 1930 

roku — stanowisko podsekretarza stanu w 

Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

Józef Beck od szeregu lat należy do naj 

bliższych współpracowników Marszałka Pił 

sudskiego, który stale powierza mu najbar 

dziej odpowiedzialne misje i zlecenia. 

Labour Party zwycięża 

w wyborach municypalnych. 

LONDYN (Pat). Dotychczas znany 

jest wynik wyborów municypalnych 

w Anglji i Walji do 88 rad miejskich 

na ogólną liczbę 300. Z dotychczaso- 

wych rezultatów wynika, że Labour 

Party odnosi zwycięstwo. Ё 

    © 

Zniżki na święto lotnicze. 

WARSZA WIA. (Pat). W związku z pierw 
szem ogólno- państwowem świętem lotniczem 
z okazji odsłonięcia pomnika czci poległych 
lotników Ministerstwo Komunikacji przy- 
nało pilotom i obserwatorom rezerwy zniżki 
kolejowe w wysokości 50 proc. normalnej 
taryfy. Święto lotnicze, jak wiadomo, odbę- 
dzie sięw Wiarszawie, w dniach 10, Il i 12 
listopada r. b. Zniżki te będą udzielane w 
ten sposób, że uczestnicy zjazdu przyj 
do Włarszawy za wykupionemi biletami, z 
w powrotnej drodze otrzymają bezpłatne bi 
lety kolejowe do miejsca zamieszkania, po 
uprzedniem zgłoszeniu się z imiennemi 7a- 
proszeniami do biura komitetu zjazdu War- 
szawa, Krakowskie Przedmieście 11, sekre- 
tarjat Aeroklubu Rzeczypospolitej.. 

  

   

  

   

Kancert Paderewskiego 

w Rzymie. JO 

RZYM (Pat). Dnia: 22 Haopań a: 

b. odbędzie się: w Auglistetim koncert 

mistrza Paderewskiego. Paderesyski 

jest uwielbiany przez melomanów 
rzymskich: To też; zapowiedź koncer- 

ti i wielkiego "| polskiego > muzyka, w. 

dzień ŚW. Geeylji avg tu vilki 
enfiizjazni. B ° : 

  

   

Nominacje. 
WARSZAWA .(Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej mianował dr. 
Bronisława Nakoniecznikofi-Klukow- 
skiego, dotychczasowego podsekreta- 
rza stanu w Min. Spr. Wewn. — pod: 
sekretarzem stanu w Prezydjum Ra- 
dy Ministrów. 

WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej mianował po: 
sła do Sejmu Mikołaja Dolanowskie- 
go podsekretarzem stanu w Minister- 
stwie Spraw Wewnętrznych, 

® EJ * 

Poseł Mikołaj Dołanowski, urodzony w 
r. 1393 w Cudnowie na Wołyniu, ukończył 
wydział prawny uniwersytetu w Odesie, po- 
czem nostryfikował się w Wiilnie, gdzie uzy 

   

  

skał tytuł m tra praw. W okresie walk 
o niepodle: brał udział w pracach POW. 
na Ukrainie jako komendant okręgu oraz 

  

czynnie współpracował w organizowaniu pał 
skich formacyj wojskowych na Wóśchodz e. 
Po odwołaniu go do kraju został przydzi 
lomy JB porucznik do Naczelnego Dowódz 

tp. cywiłnej pra 

    

   
   

  

   

    

ustawodawczych Spraw А 
W ro- atu ministerstw: 

      

    

BBWR, Za pracę niepodległości 
w wojnie połsko-bolszewickiej zo- 

odznaczony krzyżem niepodległości, 
   

siał х 
krzyžem walecznych i POW, 

WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej mianował w 
dniu sdzisiejszym dotychczasowego 
szefa biura prasowego Rady Ministr. 
Jana Kantego Piętaka pierwszym pre 
zesem Najwyższego Trybunału Admi- 
nistracyjnego. 

* J 

Nowy pierwszy ргехез Najwyžszego Тту- 
bunatu Administracyjaego Jan Kanty Pietak, 
urodzony w 1885 roku we Lwowie, wstąpił 
po ukończeniu wydziału prawnego Uniwersy 
tetu Lwowskiego w roku 1907 do służby w 

byłem namie stnietwie galicyjskiem i po przej 
ściu kilkułe j praktyki w galicyjskich u- 
rzędach politycznych i skarbowych w roku 
1913 powołany został do Ministerstwa Skar 
bu w Wiedniu, pełniąc następnie przez dwa 

  

    

  

"lata obowiązki. w sekretarjacie prawniczym 
Trybunału Admimistraeyjnego. Następnie 
przeszedł na stanowisko urzędnika prezydjał 
nego w byłem austr iem Ministerstwie 
Wiyznań i Oświaty. chwili powstania nie 
podległej Polski, zawezwany do Warszawy, 

objął najpierw w charakterze referenta, a od 
roku 1920 radcy ministerjalnego referat wyz 
nania prawosławnego w Ministerstwie Wi R. 
i O. P. pozostając na tem stanowisku do 
czerwca 1922 r., t. j. do chwili ogłoszenia 
autokefalji kościoła prawosławnego w Pols 
ec. Za zasługi, położone przy przeprowadze- 
niu autokefalji, odznaczony został krzyżem 
oficerskim orderu Odrodzenia Polski. Prze- 
niesiony następnie do Prezydjaum Rady M. 

nistrów, pełnił od roku 1922 obowiązki naj 
pierw radcy prawnego w ówczesnym depar 
tamencie ustawodawczym, następnie, od 
sierpnia 1926 roku w charakterze kierow 

a działu prawnego przy Prezesie Rady 
ńcu, od kwietnia 1927 roku 

do dnia dzisiejszego, slanowisko szefa Biu- 
ra Prawnego eg Rady Ministrów. Za 
wybitne zasługi, położone na tem stanowisku 
odznaczony został w 1928 roku krzyżem ko 
mandorskim orderu Odrodzenia Polski, zaś 
w 1931 roku złotym krzyżem zasługi. W cha 
rakterze szefa Biura Prawnego Prezydjum 
Rady Ministrów był przez 6 lat ostatnich da 
radcą prawnym szefów rządu, uczestnicząc 
w posiedzeniach Rady Ministrów. Od kilku 
lat jest delegatem rządu do rokowań z ko- 
misją papieską w sprawie wykonania kon- 
kordatu. 

Wahania funta szterlinga. 
LONDYN (Pat). Kurs funta szter- 

linga uległ dzisiej silnej fluktuacji. 
Pod wrażeniem ogłoszonej dzisiaj 
przez rząd subskrypcji nowej pożycz- 
ki konwersyjnej w wysokości 300 mil 
jonów funtów, kurs podniósł się od 
rana. raptownie skacząc z 3,30 i pół 
do 3,33 i trzy czwarte dol. za funt. A- 
le po południu nastąpiła reakcja ® 
funt przy zamknięciu giełdy Aa 
= i pėl dol. za funt. : 

- GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WIARSZAWIA. (Pat). Nowy York 8,914 — 
8,934 — 8.894: Szwajcarja 172,00 —— 172,43 
—1741,57. Włłochy 45,70 (— 14592 — 45,483 
Berlin 65. Tendencja niejednolita, -. (o 

Pożyczka budowlana--37,25 —. 37,50; 6, 
proc. dolarowa 56—56,50 (setki 57,50 — 37). 
4 Proc dolarowa ' 4 7 prot. * stabiliz. 
54,75 —:56:-—54,25: (sėtki: 59,60); 8: proc. Li 
Ž BGK. i BR. obl. BGK. 94. Te sanie, % procy 

ie komun. BGK. 9 

  

    
   

  

  

    

   

    

  

    

   

   

     

  

   
2 Wądiel.i ią, 
ydencją prze 

SZBÓŻOWA. t 

Pat). Na <dzisićjszem  zeć 
wo-towarowej „w Warsza 

kich zbóż gokoł;, 

ażnie slah-.     

        

   

w AARSZAAA A: 
ba а niu gieldy; 201 
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zdrożało. A lotna Pačiai af! "Warsza 
wi w ładunkach wagonowych/w kańdhi hur 
towym. A 100 itg:s do seni I-szy: 16.25 

116.25,    

  

   
   

„28. 30, 
R KRKA 6 owie$ 

owieś zbierany 16.35> 

Ё 4,16 — 16.50; ее 
ez 17— 18,: „gryka , 17 —18, gra 

so 18 — 19,groć y jadalny „24 
siemtie' hiiane bazis' 38 40, 

  

      

  

   

    

 



Listy z Warszawy. 
Proces żyrardowski. 

Najlepszym dowodem anormałno- 
ści obecnych stosunków jest to, co 
się przed paru dniami obserwowało 
w warszawskim sądzie okręgowym. 
Proces Blachowskiego o zamordowa- 
nie Koehlera, dyrektora žakaldow 
Żyrardowskich, gromadził tłumy pu- 
bliczności, która całkowicie była po 
stnonie oskarżonego, Możnaby nawet 
zaryzykować twierdzenie, że ów mor- 
derca stał się bohaterem dnia j ogro- 
mna większość mieszkańców stolicy 

30 szczerą sympatją. 

afiały się nieraz wypadki Бга- 
nia w opiekę przez opinję publiczną 
ludzi obwinionych o przeróżne zbro- 
dnie. Bywało to jedak przeważnie tyl 
ko wtedy, gdy zachodziła wątpliwość, 
czy oskarżenie jest słuszne. Tu niema 
ani cienia takiej wątpliwości. Wszys- 
cy wiedzą, że Blachowski zabił i on 
sam nie zapiera się swego czynu. A 
jednak... 

Tłumy zredukowanych, bezrobot- 
nych, głodnych, poniewieranych zntj 
dują w jego zbrodni coś jakby zadość- 
uczynienie. Podsądny stał sę wyrazi 
cielem tego gniewu, który ich nurtu- 

je, ktėry wzbiera, wzbiera coraz moc 
niej, a który, niestety, jakoś dziwnie 
ało brany jest w rachubę. Gdyby 
panowie fabtykknci; akcjonarjusze, 
dyrektorowie, kamieniezniey etc. etc. 
—ci wszyscy, którzy bez wielkich 
skrupółów pozbawiają ludzi pracy 
lub dachu nad głową, mieli czas po- 

    

  

    

    

fatygować się do sądu okręgowego; 
gdyby przyjrzeli się oczom, spoglą- 
dającym na Blachowskiego z ław, 
przeznaczonych dla publiczności —- 
możeby niejeden zrozumiał, że igra 
z ogniem i że ten ogień daleko jest 
bliżejj niż się panom sytuacji wy- 
daje. 

Jeżeli Blachowski stał się niejako 
symbolem nastroju ofiar obecnego 
kryzysu, to niewątpliwie sprzyja temit 
fakt, iż lufa jego rewolweru zwróciła 
się nie przeciw pierwszemu lepszemu 
wyzyskiwaczowi, ale przeciw repre- 
zentantowi kapitału, występującego 

bez żadnych sentymentalnych masek, 
prowadzącemu eksploatację „z całą 
bezwzględną brutalnością ii nie usiłu- 
jącemu wcale kłamać troski o cokol- 
wiek innego prócz zysku. 

Od czasu opanowania Żyrardowa 
przez kapital'stów francuskich, fab- 

ryka ta została jakby odseparowana 
od przemysłu krajowego. Podczas gdy 
przedsiębiorca łódzki stara się — czę- 
sto pozornie — utożsamiać swój inte- 
res z dobrem polskiej industrji (po* 
dobnie, jak każdy ziemianin uważa 
swój interes za interes rolnictwa) — 
w Żyrardowie z metodą tą najzupeł- 
niej zerwano, nie lekce „ale 
wprost już ignorując opinję  pub- 
liczną. 

Żyrardów stał się klasycznym te- 
renem drapieżnych plantatorski ch 
instynktów, z któremi nie kryj je się 
kapitalista, operujący na gruncie ob- 
cym, zwłaszcza barbarzyńskim. 

To też, mimo usiłowań sądu, aby 
sprawę zabójstwa odgrodzić od jej 
podłoża socjalnego, fakty, ujawnio- 
ne przez świadków, zmieniają punkt 
ciężkości procesu i ławę oskarżonych 
zajmuje coraz wyraźniej nie morder- 
ca, ale zarząd fabryki, 

I oto stają naprzeciwko siebie dwa 
symbole: Blachowski — polski biały 
murzyn i Koehler — zagraniczny 
plantator, który, dla zysku repreze ni 
towanego przez się kapitalu, nie wa- 
ha się rujnować opanowane przedsię- 
biorstwo. Okazuje się bowiem, że — 
podobnie, jak w zagłębiu węglowem 
—kapitał obcy prowadzi w Żyrardo- 
wie gospodarkę dewastacyjną. Chodzi 

  

  

łu o zniszczenie konkurencyjnego 
przedsiębiorstwa. Tym sposobem 
wszystkie ujemne strony kapitalizmu 

(które atakować stało się niejako 
modą w ostatnich czasach) przybiera 
ja w danych okolicznościach wręcz 
karykaturalne rozmiary. A taki. Bla- 
chowski przestaje już być tylko wy- 
razicielem rozpaczy mas eksploato- 
wanych i przeobraża się w desperac- 
ki symbol powszechnej naszej troski 
o los przemysłu krajowego. 

Jakkolwiek czyn jego zasługuje 
na bęzwzględne potępienie, sama po- 
stać „zbrodniarza* jest też do pew- 
nego stopnia symboliczna. Człowiek. 
który marzył o Niepodległości, wal- 
czył o nią, cierpiał dla niej człowiek. 
który cieszył się takim mirem wśród 
spółobywateli, że uczynili go preze- 
sem rady miejskiej; człowiek które- 
mu najpochlebniejsze wydają świa- 
dectwa działacze społeczni, narodowi. 
państwowi wreszcie — doczekawszy 

wymarzonej, wywalczonej, wymodło 
nej Polski, staje $ę niewolnikiem ja- 
kiegoś przybłędy, jakiegoś Koehlera, 
który zjawia się tu, by niszczyć, ruj- 
nować świetnie postawioną i do ko: 
nale prosperującą fabrykę, a z nią 
otaczające ją miasto — gniazdo ro- 
dzinne Blachowskiego. 

Każdy chyba przyzna, że jest w 
tem coś potwornego, coś, z czem się 
absolutnie pogodzić nie można. I kie- 
dy publiczność w sądzie słyszy, jak 
ów Koehłer traktował takich Blacho 
wskich, jak nómi pomiatał, wyrzucał 
na bruk, nie dopuszczał przed swoje 
jaśnie dyrektorskie oblicze ——to tru- 
dno się dziwić, że z sympatją i ser- 
decznem Sspółczuciem na „zbrodnia- 
rza* spogląda. Nawet wezwani na 
świadków ex-wojewoda i ex-starosta 
nie zawahali się dać wyraz tym uczu- 
ciom. 

Proces żyrardowisk musi spowodować 
gruntowną rewizję stosunku Państwa 
do zagranicznych władców naszego 
przemysłu, : bez kozery eoraz gło- 
śniej się mówi, że niemieccy właści- 
ciele polskich kopalń planowo dążą 
do ich „unieszkodliwienia* czyli rui- 
ny. Stwierdzony obecnie fakt, że za- 
rząd fabryki żyrardowskiej naklejał 
jej znaki na płótna, sprowadzane z: 
Francji, stawia tych panów tuż obox 

najzwyczajniejszych przemytników i 
daje chyba prawo Państwu do odpo- 
wiedniego ich traktowania. 

Strzał Blachowskiego — to nietyl- 
ko zbrodnia: to również i ostrzeżenie. 

Benedykt Hertz. 
RREKSSZERAE ZREREE OKE BOSO ORO RKKA 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
WYZNANIE WIARY. 

Lietuwos Aidas 25 

    

  

    

  

    

      

ździernika w art. p. 
m. „Problemat narodo: podkreśla, że Łi- 
twini są zbyt tolerancyjni wobee swoich 
mniejszości narodowych; interes zaś państ- 
wa litewskiego wymaga od Litwinów stania 
na gruncie polityki czysto narodowej — t. ; 
stawiania swoich interesów narodowych po- 
nad innemi zarówno w życiu państwowe 
jak i spałecznem. Tylko tą drogą — zda- 
niem dziennika — Litwini mogą doczekać 
się urzeczywistnienia swego ideału narodo- 

   
  

   

  

wego, a mianowicie odzyskai „okupowa- 
nych* przez Polskę ziem litewskich* i nie 
dopuszczenia do wynarodowienia  uchodź- 
ców z Litwy, którzy stanowią jedną trzecią 
całego narodu litewskiego. 

PROF. HERBACZEWSKI. 

Jak donosi „Rytas* Prof, Herbaczewski 
złożył na ręce zarządu Związku Dziennikrzy 

oświadczenie, że z powodu pozostawienia go 
w czasie konfliktu z uniwersytetem przez 
społeczeństwo bez poparcia moralnego (spo 
łeczeństwo nie protestowałoj i wykazania 
przez to, że jest mu on obojętny, wyrze- 
ka się ze swej strony pracy społeczno 
dziennikarskiej, 

PREZYDENT SMETONA DOKTOREM 
HONORIS CAUSA. 

28 października Rada wydz. humanisty- 
cznego uniwersytetu kowieńskiego obrała 
prezydenta Smetonę doktorem filozofji ho- 
noris causa. 

Jednocześnie został wybrany na stanowi 
sko privat-docenta w zakresie sztuki syn Ji. 
tewskiego ministra pełnomocnego w Rosji 
Bałtruszajtis. 

   

Zbiory Muzeum Białoruskiego. 
Zbiory znajdujące się w Muzeum 

Białoruskiem, 'w tej części murów 
bazyljańskich, które zajmował ongiś 
na mieszkanie Weljamin Rudski, ze- 
brane są przez Józefa Łuckiewicza 
pracą całego jego życia, od III kl. 
gimnazjum, do chwili śmierci w 1919 
roku 20.III. 

Największą wartością tych zbio” 
rów są dewocjonalja i druki kirylicą, 
oraz cerkiewne obrazki. W tej ludo- 
wej ikonografji znajdują się ciekawe 
zespolenia polsko-ruskie. Np. grupa 
kolorowych drzeworytów zw. łubki, 
fłoczonych w Wilnie; Św. Marcin i 
Droga Krzyżowa z 1760 r., inne z 1750 
roku z podpisem Poweł Komar drze- 
worytnik, przedstawiają Matkę Bos- 
ką, Ukrzyżowanie, Madonnę Boruń- 
ską z białoruskim nadpisem, a M. Bo- 
ską na Piaskach w Krakowie z pol- 
skim. Z 1821 r. ciekawy wrzeworyt © 
żywych barwach, „Najświętsza Panna 
lokowana na Ostrej Bramie* jak gło- 
si polski napis, w dole płonące miasto 
i kościoły wileńskie. Również cieka- 
we w fakturze Adam i Ewa, Jezus 
na modlitwie i in. 

Prymitywy rzeźbione w drzewie 
zasługują na uwagę, zwłaszcza jedna 
figura Pana Jezusa w szlacheckiej ka- 
pocie z potrzebami, z pow. wilejskie- 
go, są i wota z wosku, składane w ra- 
zie choroby. Ze starożytnej cerkwi 
Kołoży pod Grodnem, ocalono z roz- 
sypujących się murów tego zabytku, 

t. zw. hałośniki, czyli urny o wąskich 
szyjach, wmurowane w ściany, dla 
spotęgowania głosów śpiewaków, z 
pozostawieniem małych otworków na 
zewnątrz. Z kurhanów Wileńszczyzny 
wykopano naczynia gliniane palone, 
lepione jeszcze ręką ludzką bez na- 
rzędzi, naszyjniki bronzowe i pacior- 
ki. Szkło wileńskie i cyna (półmiski 
herbowe i miski), obficie zebrane: 
zwraca uwagę ciekawy husak, gąsior 
do wódki i z działu etnograficznego 
deszczki do kraszaniny tkanin w de- 
senie wschodnie i korowaj weselny 
o cechach phallicznych. 

Wi zbrojowni stoją  pohrebey, 
skrzynie podróżne; jedna malowana 
w sceny z XV pono wieku rohatynv, 
potężny łuk wojenny, maczuga krze- 
mieniem nabijana zapewne taką włas 
nie bronią walczyły pułki witoldowe 
pod Grunwaldem, pistolety z XVIII 
wieku, buzdygan hetmański, wreszcie 
miecz katowski, znaleziony na ja- 
kimś wileńskim strychu, z niewyraź- 
nie wyrytą postacią rycerza, kobiety 
klęczące na tle kamieniczki, głów bez 
korpusu i postaci z trzema zwierzę 
cemi głowami u pasa, a czarą w ręce. 
Cała, tajemnicza historja... Obok na- 
rzędzia tortur, kleszcze do ściskania 
palców ji rąk. 

Bardzo piękny jest zbiór ikon ze 
strogonówskiej szkoły, jedna z XVIII 
stulecia, Madonna z dzieckiem i no- 
wogrodzkie ikonki, niektóre wykoń- 

оВЕГО w Į L EN SK I 

Od Administracji 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

га miesiąc listopad i wyrównanie zaległości za miesiące ubiegłe. 
Zalegającym w opłacie będziemy zmuszeni powstrzymać wysyłanie 
naszego pisma z dniem 75 b. m. 

  

Bezrobotni w Londynie. 
Demonstracje przed pariamentem. — Szarża policji. 
LONDYN, (Pat.) Około godziny 8 

wieczorem dookoła parlamentu zgro- 
madził się tłum złożony z mniejwię- 
cej 5 tys. ludzi. Tłumy zaczęły na- 
pierać na otaczającą szczelnie gmach 
parlamentu połieję. Wówczas z bocz- 
nych ulic zaczęła się szarża policji 
na koniach, która w ciągu kilku mi- 

nut rozproszyła tłum, wypierając go 
poza most westminsterski na drugą 

stronę Tamizy. 

Równocześnie na galerji parla- 
mentu jeden z obecnych zaczął wzno- 
sić okrzyki antyrządowe. Demenstran 
ta aresztowano. 

Delegacja złożona 7 4 bezrobot- 
nych zostala przyieta przez leadera 
stronnictwa pracy, Landsburyego 0š- 
wiadezając mu, że poważna grupa 

  

bezrobotnych postanowiła uniezależ- 
nić się od będącego pod wpływem ko- 
munistów związku i stworzyć własną 
radę bezrobotnych, która pragnie 
współdziałać z Labour Party w kie- 
runku uzyskania poprawy bytu hez- 
robotnych środkami legalnemi. 

LONDYN. (Pat). 
ły się dokoła parla 

Co pewien czas zbiera 
nentu tłumy, które jed- 

      

   

nak polieia rozpraszała, W! Whitehall dosz- 
ło do zamieszek tak, iż polieja zmuszona by 
ła szarże W Trafalgarsquare tłum zajął 
wobec pelicji wrogą postawę, obrzucił ją ka 
mieniami, butelkami. Manifestanci przewró- 
cili również 2 samochcdy i rozbili szereg 
szyb. Dekcnano licznych aresztowań. Zada 
niem policji było zatrzymanie tłumu bezro- 
hetnych i ciekawych w pewnej odległości Gi 
gmachu parłamentu. Około godziny 2-ej płae 
przed parlamentem miał już wygląd normal 
ny. 

Aresztowanie organizatora „marszu głodnych”. 
LONDYN. (Pat.) Przywódca bez- 

roboinych, komunista Hannington, 
który zorganizował t. zw. „marsz gło- 
dnych* na Londyn, został dzisiaj a- 
resztowany. Około południa policja 
otoczyła dom, w którym mieszczą się 
biura związku bezrobotnych i doko- 
nała aresztowania, przeprowadzając 
równocześnie rewizję i konfiskując 

stosy dokumentów. W trybie policyj- 

nym Hannington skazany został na 
tydzień bezwzględnego aresztu za 
podburzanie tłumu. Proponowaną 
kaucję odrzucono. 

Okolice parlamentu miały dzisiaj 
po południu wygląd normalny i do 
godziny 6-ej wieczorem nigdzie po- 
rządku nie zakłócono. 

Jak się komuniści zaopiekowali bezroLotnymi? 
LONDYN (Pat). Wezorajsza sku- 

teczna likwidaeja demonstracji bezro 
botnych przez policję londyńską przy 
pieczętowała fiasko pochodu t. zw. 
głodoniorów z eałej Wielkiej Brytanji 
na Londyn, Obeenie czynione są sta- 
rania, aby bezrobotnym, którzy za na 
mową organizacji komunistycznej, 
przybyli piechotą z odległych stroa 
kraju, ułatwić opuszczenie stolicy. 

Ponieważ prowodyrzy komunistycz- 
ni tego niefortunnego pochodu w 0- 
bawie przed zemstą ze strony zbała- 
mueonych bezrobotnych, wycofali sie 
pozostawiając większość przybyłych 
na łasce losu, czynniki oficjalne, w 
porozumieniu ze związkami zawodo- 
wemi, organizują obecnie odwiezienie 
bezrobotnych autobusami do ich stron 
rodzinnych. 

  

Nowy gabinet estoński. 

  

Premjer Paets. 

TALLIN. (Pat.) Przesilenie rząd)- 
we zakończyło się w dniu dzisiejszym 
przez utworzenie nowego gabinetu 
pod przewodnictwem najstarszego z 
pośród mężów stanu Estonji, Kon- 

staniego Paetsa. Nowy rząd składa 
się z przedstawicieli 3 wielkich stron- 
nictw. Obsada poszczególnych tek 
jest następująca: Premjer Paets, ag- 
rarjusz. Sprawy zagraniczne Rei, je” 
den z przywódców  partji socjalno- 
demokratycznej, były premjer. Spra- 
wy wewnętrzne i sprawiedliwość An- 
derkopp, centrum narodowe. Obrona 
narodowa: general Toenisson (ceni- 
rum narodowe). 

  

Zamiast mydła 

tak) Alar 
doskonale oczyszczają poryskó- 
ry, pobudzają transpirację, zapo- 
biegają tworzeniu się wągrów, 
pryszczyit.p. i utrzymują czys- 

tą, gładką, o świeżym wyglądzie 

cerę. 
Sprzedają pierwszorzędne | per- 

fumerje i składy apteczne. 

EBD © GD EB WEB W GR EDC BTO 

Kto zwycięży — niewiadomo, 
ile jednak wydano dolarków — wiadomo. 
WASZYNGTON. (Pat). W! wyborach na 

prezydenta Stanów Zjednoczonych  upraw- 
nionych do głosowania jest około 47 tysięcy 
esób, w tej liczbie 35—45 kobiet. 

Według ołicjalnych obliczeń, w okresie 

czone znakomicie w ciepłym, złota- 
wym kołlorycie, sporo z nich wyka- 
zuje wpływy łacińskie, te zapewne 
powstały na Litwie, przy unickich 
cerkwiach. Książki kultu są cennemi 
zabytkami, unikatami, np. Ewange- 
lja z Rzuchowicz w Nowogródzkiem, 
z XIV w. oprawiona w 1733 r. przez 
Józefa Antoniego Łuckiewicza przod- 
ka Józefa zbieracza, ofiarowana twór 
cy Muzeum przez starego popa z Me- 
liszewa pod Brześciem, również pięk- 
ny modlitewnik, a z 1545 r. widzimy 
nielada zabytek, Trebnik dziaka Jer- 
moła, u dworce Szyszkinie Alexandra 
Sołtana, pisany dla Żyrowic, które 
jak wiemy, powstały właśnie z fun- 
dacji Solianów ` 

Z XVII w. jest Kronika rodziny 
Bunaków z Rosień, zawierająca wia- 
domości obyczajowe. Spory zbiór pie- 
częci: Jana III, Trybunału W. Ks. 
Lit. z 1774 r. z kadencji mińskiej, 
jednej z ostatnich, Szlacheckiego 
Zgromadzenia, napis pół po polsku 
pół po rosyjsku, pieczęcie wojsk W. 
Ks. Lit. i cechów wileńskich, np. 
krawców, z wyobrażeniem nożyc i 
napisem „Tełanus Rex* zapewne Ste- 

fanus Batory, pieczęcie pułków ułań- 
skich z wojen napoleońskich, pieczęć 
Republiki Białoruskiej ogłoszonej w 
Mińsku. Dalej pierścienie, oznaczają- 
ce nadanie władzy kasztelanskiej 
przez panującego, jeden z nich prze- 
hity gwoździem, co oznaczało że ktoś 
z rodziny był mieczem  katowskim 
ścięty i taki zhańbiony pierścień ozna 
czał pozbawienie szlachectwa. Z po- 

od 1 czerwca do 26 października partja re 
publikańska wydała na kampanję wyborczą 
143.379 dolarów, demokraci zaś 962.206 do- 
larów. 

śród zbioru medali zwraca uwagę 
„Žmijownik“, 7 XI-XII w. przedsta- 
wiający węże z głowami wilków, a + 
drugiej strony świętych greckich z ta 
kimże napisem, jest krzyż na łańcu- 
chu Weljamina Rutskiego i pierście- 
nie: Wiesława XI Połockiego „oraz 
syna jego Borysa, ozdobiony tryzu- 
hem, ukraińskim obecnie herbem. 
Wreszcie domniemana pieczęć Meu- 
doga, o której Bassanowicz napisał 
całą broszurę, przedstawiająca kró- 
lewską koronę, trzymaną przez dwóch 
rycerzy a pod nią Pogoń litewską z 
tarczą o krzyżu połockiim. Z drugiej 
strony znajduje się znacznie później- 
sza pieczęć kościelna  Włodawy- 
Różanki, i herb radziwiłłowski, napis 
nieczytelny. Tuż i berło Gedymina, 
żelazne, obite miedzianą blachą, ze 
znakami kalendarzowemi i Pogonią, 
jest to jednak tylko kopja, oryg'nal 
gdzieś zaginął, zbiór dość liczny, a!e 
bez większej wartości artystycznej 
przedstawiają Madonny, ciekawe po- 
łączenie wpływów łacińskich i bizan- 
tyjskich, ryngrafy, okute srebrem . 
t. zw. sakosy, bardzo bogato haftowa- 
„ne kapy metropolitów wileńskich, z 
XV i XVI w. reprodukowane w rosyj- 
skich wydawnictwach przed wojną. 

Dość duży zbiór portretów, ale 
nieustalonych napewno osób. Ks. Jó- 
zefa, gen. Wittgensztejna, Dominika 

Radziwiłła, ordynata niešwieskiego, 
który w nagrodę za wierną służbę 
Napoleonowi i poświęcenie miljono- 
wej fortuny, jednego żądał wkrocze- 
nia pierwszym na czele swych ułanów 

B 
ст 

HQ
 

k 
: 

ih 
2]
 

Nr. 279 (2494) 

  

300.000 zł. 
na Nr. 153.189 

ćwiartka zł. 10.— 

  

25 ta 

- DWIE 
główne wygrane 
padły w bieżącej Loterji na losy, zakupione w najszczęśliwszej 

Kolekturze Loterji Państwowej 

„NADZIEJA“ 
LWÓW,.LEGJONÓW 11. 

LOSY 1-ej KLASY 
26-ej Loterji są już do nabycia 

połówka zł. 20.— 

Główna wygrana wynosi 1.000.000 zł. 
bez żadnych zastrzeżeń. 

Nowy plan gry zawiera cały szereg inowacyj, poczynionych 
soecjalnie dla zapewnienia uczestnikom największych szans. 

Loterja będzie najciekawszą, 
i interesującą ze wszystkich dotychczasowych. 

Ciągnienie 1-ej kiasy już 17 b. m. 
Zwracamy uwagę P.T. Odbiorców na nowy adres: Legjonów II 

Losy wysyłamy za zaliczeniem pocztowem lub też za uprzed- 
nią wpłatą należytości na nasze konto P. K. O. Nr. 485.816, 
przyczem na odwrotnej stronie blankietu należy wymienić 

cel wpłaty tudzież dokładny adres. 

100.000 zł. 
na Nr. 144.936 

cały Zł. 40.— 

najbardziej korzystną 

  

Premier Herriot w kiszpanii. 
PARYŻ (Pat). Prawdopodobnie w 

ciągu dnia dzisiejszego w obecności 
premjera hiszjańskiego Azana i prem 
jera Herriota, zostanie przez minisi- 
rów pracy francuskiego i hiszpańskie 
go podpisany układ, mający na celu 
uregulowanie położenia robotinków 
obu krajów na zasadach wzajemnoś- 
ci, w duchu najbardziej przyjaznym. 

MADRYT (Pat). Premjer hiszpań- 
ski Azana na konferencji prasowej 
wygłosił mowę, w której wyjaśnił cel 
podróży Herriota do Hiszpanji. Od- 
wiedziny jego są pozbawione charak 
teru oficjalnego. Przybył on do Madry 

tu jako zwykły turysta, by wykazać 
swą życzliwość dla młodej republiki. 

  

Uczynimy wszystko co leży w naszej 
mocy — oś iadczył premjer Azana 
— by należycie odpowiedzieć na te 
dowody serdeczności z jego strony. 
Podróż Herriota może posiadać cechy 
tajemniczości tylko dla tych, którzy 
prowadzą akcję defetystyczną przeci 
wko republice. Nie ulega żadnej wą- 
tpliwości, że podróż Herriota ma dla 
nas wielkie znaczenie, gdyż przyczy- 
ni się do jeszcze większego zacieśnie- 
nia serdecznych stosunków między Э- 
bu krajami, które były i tak bardzo 
bliskie. Ale to zacieśnienie stosunków 
w niczem nie zmieni zasad pacyfisty- 
cznej naszej konstytucji. 

  

   

Konfiikt chińsko-japoński rozpatrzy 
Rada Ligi Narodów 21 b.m. 

GENEWA (Pat). Rada Ligi Naro- 
dów, która miała się specjalnie zająć 

konfliktem  japońsko-chińskim zbie- 
rze się w Genewie dnia 21 listopada. 

Dziecko o dwóch głowach. 
DYNEBURG, (Pat. W dniu 2 bm. dyne- 

hurskiej klinice położniczej urodziło się nie 
mowlę płei męskiej o dwóch głowach. Gło- 
wy nie są zreśnięte. Każda posiada szyję. 
Kerpus dziecka jest półtora raza szers 
normałnego. Dotyehczasowe badania lekar- 
skie stwierdziły, że niemowlę posiada pod- 
wójny stes pacierzowy. Pozatem zbudowane 
jest normalnie. Posiada jedną tylko parę 
rąk i jedną nóg. Wyraz obu twarzy jest zbli 
źniąezo podobny. Sztuczne usunięcie płodu 
za pemocą kleszczy spowodowało śmierć no 

   

worodka, Matka ma lat 28. Życie jej nie 
jest zagrożone. Ma pozatem 6-letniego ner- 
malnie rozwiniętego syna oraz dwoje bliż- 
niąt w wieku 2 lat. Rodzice nie zgadzają się, 

jak dotąd, za żadną cenę oddać zwłok dziee 

ka dla badań naukowych, domagają się na- 
tomiast usilnie pozwolenia na pegrzeb. Wy 
dział medyczny uniwersytetu łotewskiego wy 
syła dziś specjalną komisję lekarską do Dy- 
neburga, w celu przeprowadzenia badań о- 
raz zdobycia ciekawego okazu do muzeum 
patologicznego. 

  

Z Rosji Sowieckiej. 
Skazanie sprawców katastrofy 

pod Lublino. 

MOSKWA. (Pat). W procesie o spowodo 
wanie katastrofy kolejowej pod Lublino, try 
buna! ZSRR. egłosił wyrok, uznający naczel 
nika Bułakowa za spraweę katastrofy, w któ 
rej 36 osób poniosło śmierć, a 51 zostało ran 
nych. Skazano go na karę Śmierci przez roz 
strzelanie. 

W, motywach wyroku zaznaczono, że Bu 
łakow wkroczył w kompetencje urzędnika 
dyżurnego Wiantejewa, ctwierając samowol 

nie semafor w czasie, gdy tor zajęty był 
przez inny pociąg. Wantejew skazany z0- 
stał na 8 lat więzienia za poezwołenie Buła- 
kowowi wirącania się do jego czynności. 
Dróżnik Kazakow skazany został na 6 lat 
więzienia. Kierownik został uniewinniony. 
Wyrak powyższy jest defnitywny i zaskarże 
niu nie podiega. 

do Wilna w 1812 r. Emir Rzewuski 
w lurbanie, Niewiarowicz-Fasiewicz 
powstaniec z 63 roku, pędzla Redana, 
śliczny portret Jana Czeczota chore- 
go, dobry mały portrecik Mickiewi- 
cza z petersburskich czasów, z na- 
pisem Jan Justynowi 1845 r. Kompo- 
zytor Michał Ogiński, burmistrz Wii- 
na z 1799 r. Weiss z żoną, duży, ty- 
powy empir, scena klasyczna Smugle 
wieza, sporo nieustalonych minjatur, 
i drobniejszych rysunków, oraz dobry 
portret kredkowy fundatora Muzeum 
Józefa Łuckiewicza przez Dydziuka- 
sa i płaskorzeźba Guberskiego [jji 
Romma, dopełniiają ten dział. 

Znajdują się tu w znacznej ilości 
plansze rytownicze wileńskich majst 
rów, koło 100, oraz cerkiewne anty- 
minsy, barokowe w stylu, Bardzo cen 
ny jest zbiór modlitewników, najstar- 
szy druk. w Krakowie w 1491 r. 
Ozdobne gramoty ze Słucka 1482 r. 
z Holszan 1486, Biblia Skoryny 1517 
w Pradze druk.  białorusko-polskie 
Kazania Kiryły, druk. Wilno w 1596 
roku. Z oficyny ucznia Skoryny, Pio- 
tra Mścisławica, którego drukarnię 
rozgromiła czerń w Moskwie, namó* 
wiona przez pisarków, widzących 
swój ręczny zawód w niebezpieczeń- 
stwie, z powodu wynalezienia druku 
i wmawiający ludowi że to piekielny 
wynalazek czarta, mamy tu Czaso- 
słow z 1564 roku, Statut Litewski 
I-szy druk białoruski z 1588 r. kosz- 
tem Lwa Sapiehy u Mamoniczów tło- 
czony, dużo „hramot* do wojska i 
ludności, jedna po białorusku od Ba- 

JEDNORAZOWE. 
WCIERANIE 

PRZYNOSI 

NEO; 

    

torego,, kontrasygnowana przez Lwa 
Sapiehę, piękna arabska książka Al. 
Kitab, legendy arabskiem pismem w 
języku białoruskim, dla potomków 
Tatarów litewskich. W dziale kostju- 
merji, ludowe gorsety pięknie wyszy- 
wane, doskonale zachowany mundur 
ułański z 19 pułku, klamry i zapinki 
wykopane w Wileńszczyźnie, sztan- 
dar powstańczy z 63 roku, zdobyty 
przez Pachomowa, wspaniały, całko- 
wity strój polski, z żupanem ze zło- 
tolitej malerji, lustro z Loży masoń- 
skiej mińskiej „„Pochodnia Północy „L 
Oto pokrótce przegląd tych mało 
zwiedzanych zbiorów wileńskich, jed 
nego odcinku naszej przeszłości i 
wspólnej kultury, Dużo na podstawie 
tych właśnie zbiorów o tej wspólnej 
kulturze i odziaływaniu możnaby o- 
powiadać młodzieży tego kraju. 

Prócz tych zbiorów, znajduje się 
w gmachu po-bazyljańskim do 10 tys. 
tomów wydawnictw białoruskich i in. 
należących do Muzeum. Należy pa- 
miętać, że w wielkiej sali bibljoteki 
dawnych Bazyljanów mieścił się zbiór 
książek do 40 tys. tomów, zawierają- 
cych nieocenione dzieła do kultury 
wschodu. Część wywieźli Rosjanie, 
cz. czerńcy, zostawiwszy tylko dwóch 
Popów: staruszka protojereja Holen- 
kiewicza i młodszego Sawickiego, któ 
rego Niemcy wzięli zaraz dla posług 
duchownych dla prawosławnych w 0- 
bozach jeńców. Dziś resztki tej wspa- 
niałej bibljoteki leżą jakby na ubo- 
czu zainteresowań uczonych. 

Heł. Remer. ; 
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_ WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zbrodnia w rodzinie. 

Straszna tragedja rozegrała się w tych 
dniach w pow. mołodeczeńskim we wsi Za- 
rudzie. 

Przed paru dniami zaginęła żona go0spo- 
darza, Mikcłaja Rusaka, 27-letnia Eugenja 
Rusakowa. Po wsi kursowały pogłoski, że pa 
skandalach, które ciągie powtarzały się w 
domu Rusaków, Rusakowa. została zamordo- 
wana, Webee uporezywych pogłosek sprawa 
zainteresowała się połieja. 

W, ezasie dochodzenia zarówno mąż za 
ginicnej, jak i mieszkającą z nim matką 57- 
letnia Agata i siostra 20-łetnia Marja da- 
wali wymijające odpowiedzi. Dało to osta- 
teczną podstawę władzom  połieyjnym do 
przypuszczenia, że kryje się tu jakaś zbred 
nia. Pelieja energieznie przystąpiła do wy- 
świetiania tej tajemniczej sprawy, i w rczul 
tacie wpobliżu wsi Zarudzie w połu znalłe- 

ziono zakopane zwłoki młodej kobiety, któ 
re okazały się zwłokami zamordowanej Eu- 
genji Rusak, Na szyi widniały ślady podcię 
cia gardła ostrem narzędziem. Dalsze śledz 

twe ustaliłe, że M. Rusak ożenił się ze swą 
żeną,, starszą od niego © dwa lata wbrew 
wali rodziny. Eugenja zamieszkała z rodzi- 
ną męża i była w dalszym ciągu źle widzia 
na w domu i maltretowana przez teściową. 
Wobec takiego stanu rzeczy postanowiła 
cpuścić dom męża i zaskarżyć jego rodziuę 
przed pclicją w związku z jakiemś tajemni 
czem przestępstwem, którego dopuścił się jej 
mąż za namewą matki, Bejąe się zeznań 
Eugei powsłał rodzinny spisek, w rezulta 

cie którego Eugenja Rusakowa została zamor 
dowana. 

Matka, córka i syn Rusakewie zostali za- 
trzymani i esadzeni w areszcie. (e) 

    

Napad rabunkowy. 
W ckolicy Cny powiatu wilejįskiego, na 

powracającego z Mołodeczna do Wilejki fur 
mana Pawła Drozdowskiego napadło dwóch 
osobkników. Jak się później okazało byli to 
zwolnieni w ubiegły piątek na mocy am- 
nestji z więzienia karnego w Wilejce prze- 
stępey. 

Napastnicy zagrozili mu nežem i zažą- 
dali pieniędzy. Drczdowski oddał wszystka, 
a gdy rabusie zajęci byłi rewidowaniem wo- 
zu zbiegł i ukrył się w krzaki. 

Napastnicy zabrali z fury 6 butelek wód 

   

    

ki i nie znałazłszy nic więcej skierowali się 
w stronę Mołodeczna. 

Po odejściu napastników Drozdowski po 
jechał za nimi i koło Mołodeczna przy po- 
mocy policji chu zatrzymał. 

Są to Dymiir Chematow zam 
Mołodeczuie przy ulicy Sienkiew 
Wojcionek ze wsi Dubny, gminy zabrzeskiej 
pów. wołożyńskiego. 

   

  

bu a 
w więzieniu. 

sztowanych esadzeno ponownie 

(e) 

  

Podpalenia. 
Wie wsi Łuczówka, pew. mołodeczańskie- 

go gminy gródeckicj, W. Kaban w poroza- 
mieniu z Piotrem Wójcikiem podpalili za- 
budowania celem otrzymania asekuracji. 
Przypadkowe przechodzący w czasie pożaru 
Władysław  Bubicoek zauważył ogień, 
wszczął alarm eń zosiał ugaszony. 
SSprawców pedpale aresztowano. 

  

     

Nrugi wypadek podpalenia miał miejsce 
we wsi Pogrzebiszeze, gminy ilskiej pow. wi- 
lejskiego. Spaliła sie stodoła ze zbiorami, 8 
ławek szkolnych i isny inwentarz przecho- 
wywany w stodole. Podpalenia dokonał Jan 
Świateczko z zemsty. Podpalacza aresztowa- 

no. (e). 

PRZE PROSZE WORSE 

Stołpce. 
Iniormacyjne zebranie poselskie 

W ubiegłym tygodniu odbyło się 
«drugie zkolei informacyjne zebranie 
poselskie BBWR w Derewnie pow. 
stołpeckiego. Na zebranie przybyło ze 
Stołpców prezydjum rady powiato 
wej w osobach prezesa; posła Jana 
Gorzkowskiego oraz członków Du- 
dzińskiego i Kosza. Pos. Gorzkowski 
wygłosił referat polityczno-gospodar- 
czy. O ulgach dla rolnictwa mówił 
członek rady pow. inspektor samorzą 
dowy Dudziński. Po referatach roz- 
"winęła się dyskusja, w której podkre- 
slano pewne niedociągnięcia w gospo 
darce lasów państwowych, wysunięto 
szereg postulatów w dziedzinie podal 
kowej itd. : 

Kurs referentów wychowania 
©bywatelskiego Zw. Strzel. 

= WI dniu 31 października w: południe od. 
bylo się w świetlicy Zw. Slrz. w Stołpcach 
otwarcie dwudniowego kursu referentów wy 
chowania obywatelskiego Związku Strzelec 
kiego w związku z wprowadzeniem mowycih 

"metod pracy w nauce obywatełskiej. Na vt 
warcie przybyło wiełu gości z p. starostą Ku 
Toczyckim, inspektorem  szkołnym  Lisow- 
"skim, sędzią Czarkowskim, komendantem P. 

P. podkom. Jaskórzyńskim i kom. P. Wi por 

„Dzień Oszczędności”. 
Wi dniu 30 ub. m. w sali Ogniska Kole 

jowego w Stołpcach odbył i 
*czór, poświęcony obchodowi „Dnia Oszczęd 
ości”, zorganizowany z inicjatywy Powiato 
wej Rady BBWR. Po zagajeniu uroczystoś- 
«i przez pos. Gorzkowskiego, chór mie 
wego gimnazjum uństwowego. odśpiewał 
„hymait oszczędności”, poczem obszerne prze 
mówienie na temat: „Jak osze: ać mamy” 
wygłosił dyr. KKO. p. Nowacki. Uroczystość 

yła się częścią artystyczną  (dekla- 
"macje i t. p.) w wykonaniu młodzieży gom- 
nazjalnej. 

  

   

   

    

   

    

  

Na obchodzie obeeny był starosta *powia 
łowy p. Kuroczycki, przedstawiciele urzę- 

"dów i instytucyj oraz licznie przybyła publi 
<zność, Podczas antraktów przygrywała or- 

ikiestra 8 baonu KOP. 

Mełodeczno. 
ZJAZD NAUCZYCIELI W MOLODECZNIE. 

SĘ 

  

Onegdaj w  Mołodecznie odbył 
ipowiiatowy zjazd  nauczycielstwa szkół 
„powszechnych. Na oma- zjeśdzi tym 

      

  

były sprawy szkolnictwa, współ- 
amorządem i sprawy wewnetrzno- 

cyjne. Ponadto przedstawiciel мо- 
jewódzkiego oddziału Z. P. S. P. p. Stu- 
bieda wygłosił referat pod tyt.: „Samorząd 
a nauczycielstwo“. W. związku z przypada- 

eciem istnienia Związku, urządzo- 
na którą się złożyły się oko- 

licznościowe referaty, śpiewy i koncert or- 
kiestry 86 p. p 

  

   
  

  

   

      

WAGON LOPP W MOŁODECZNIE. 

W! dniach 17—20 ubm. na skutek starań 
Powiatowego Komiiieta LOPP. przybył do 
Mołodeczna propagandowy wagon kolejowy 
LOPP., obsługa którego przeprowadziła po- 

kazy przeciwgazowe, zaś przedstawiciele po- 
wiatowego komitetu wygłosili okolicznościo- 
we przemówienia. Wagon zwiedzali kolej- 
no urzędnicy, wojsko i szkoły. 

Klub „Białych Niedzwiedzi“. 
W] Słonimie powstał klub „iBałych Niedź 

wiedzi*, którego członkowie mają za zada- 
nie eodziennie kąpać się w rzeee Szezarze 
bez względu na porę roku i pogodę. W lip- 
€u i sierpniu r. hb. klub liczył 25 ezłonków, 
lecz wobec nastania zimna 15 członków 0- 
puściło szeregi klubn, ponieważ mie mogli 
spełnić nensensowege przyrzeczenia codzien 

nej rannej kąpieli. 

Kiłku członków zachorewało. 

    

Skutki nieostrożnego obcho- 
dzenia się z bronią. 

a zabawie we wsi Druczniny, gminy 
iej, z powodu nieostrożnego obcho- 

z rewolwerem postrzelił się w 
brzuch Jó z lat 24. Po upły- 
wie godziny Szynkiewicz zmarł. Dochodzenie 
ustaliło, że Szynkiewicz nielegalnie posia- 
dał broń. (2) 

   
dzenia się 
     

  

  

Okradzenie folwarku. 

Wi powiecie brasławskim złodzieje skradH 
folwark Kołomelin, własność p. Zasztowta. 

Kradzieży dokonano w czasie nieobecnoś 
ci właściciela folwarku zauważono zaś ją 
dopiero po powrocie p. Zasztowta z Wiilna. 
Łupem złodziei padła garderoba, bielizna 
pościelowa, samowar i inne rzeczy ogólnej 
wartości około 1000 zł. Zachodzi przypusz- 
czenie, że kradzieży dokonali zawodowi zło 
dzieje z Wiilna. Dalsze dochodzenie w toku. 

Z pogranicza. 
ZASTRZELENIE PRZEMYTNIKA. 

Na pograniczu  polsko-niemieckiem, po 
stronie niemieckiej, w rejonie wsi Zallent 
niemiecka straż graniczna zastrzeliła usiłu- 
jącego przedostać się przez granicę z prze- 
mytem mieszkańca wsi Witówka, pow. au 
gustowskiego niejakiego Basaraja, 

      

     

SPORT. 
Z WILNA. 

WILNO—GRODNO Wi 
Bokserzy Pogoni w majbł 

szmierzą się w Grodnie z lamt 
*bokserskim, 

Pogoń wyjeżdża w składzie: Bagiński, 
"Krecz, Znamierows Talko, Matiukof, Po- 
łikszą, Norwicz, Džuresko. 

jak widzimy Pogoń nie wystawia swego 
majsilniejszego zespołu, lecz mimo to nie 
wątpimy, iż powróci do Wilna jako zwy- 
«ięzca. 

BOKSIE. 

a niedzielę 
„ym kluberi 

        

     

ZE ŚWIATA. 
WIELKIE ZAWODY NARCIARSKIE. 
Największą imprezą narciarską w bie 

"żącym sezonie będz zawody 0 mistrzostwo 
świata, zorganizowane przez Austrję w Ins 
brucku. 

Program został już pó 
zjazdowy z różnicą wzniesień 2000 mtr. 
sztafeta nanodów, 8.11. bieg zjazdowy do 
kombinacji pań i panów z różnicą wziesień 
1000 mtr. 9.II. bieg 18 klm. do kombinacji 

A slałom pań, 10.11. siłałom panów, 11.11, Sk 
ki do kombinacji, 12.11. skoki, 13.IL. bieg 50 
klm. 

Obok powyższych stw wysoce 
atrakcyjnie zapowiadają się IX akademic- 

kie międzynarodowe zawody narciarskie w 
Saint Moritz 5—8 stycznia. Program prze- 
widuje: bieg zjazdowy t na 18 klm., skoki, 

"sztafeta 100030 oraz slalom. 
Polska weźmie udział w powyższych za- 

wodach. 

MISTRZ ŚWIATA W WADZE MUSZEJ. 

MANNHEIM, (Pat). Bokser angielski 
own zdobył mistrzostwo świata w wadze 

muszej, bijąc dotychczasowego mistrza 
YoungiPoreza. Mecz miał się rozegrać w 
"15 rundach. Wi 15-0j rundzie agenci bokse- 

   

    

  

mistrz       

  

ra francuskiego Youhg-Poreza rzucili na 
ring gąbkę ua znak, że mecz uważają 74 
skończony z powodu niezdolności do dalszej 
wałki swego pupiła. 

Mecz z awaniurą. 
WIEDEŃ. (Pat). W zawodach o mistrzo 

stwo Austrji rozegrane zostały spotkania: 
Vienna przeciwko Libertas 1:0, FAĆ przeciw 
ko Nicholson 2:2, Rapid przeciłyko Admira 
7:4, BAC przeciwko Austrja 5:1, Sportklub 
przeciwko WAG 3:2. W? czasie zawodów do- 
szło do nowych awantur. Awantury przybsa 
ły duże rozmiary na meczu Sportklub—WAC. 
Bramkarz WAC Tilden pobił jednego z na- 
pastników, co było hasłem do ogólnej bójki 
Kilka osób zostało poranionych. Dopiero in- 
ierwencja policji położyła kres zajściom. 

W tabeli zawodów prowadzi Rapid, ma 
12 punktów. 

    

      

   

jac 

    

Obniżenie wysokości Kar za 
zwłokę przy spłacaniu za- 

iegłości podatkowych. 
Jak się dowiaduje Agencja „Isk- 

ra”, w związku z obniżeniem stopy 
procentowej przez Bank Polski i inne 
instytucje kredytowe, p. minister skar 
bu wydał zarządzenie aby od wszel- 
kich wpłat, uskutecznionych po dniu 
1 listopada b. r. na poczet nieodro- 
czonych i nierozołżonych na raty za- 
ległości w podatkach bezpośrednich 
i opłatach stemplowych. były obni- 
żone kary za zwłokę, a mianowicie 
do 15*/, — zamiast dotychczasowych 
18%/, w stosunku rocznym, licząc od 
ustawowego terminu płatności. 

KU RJ_E R 

Na Rossie. 
Zaduszki. Święto umarłych. Czy umar- 

łych? Żywi tu bawią się wcale nienajgorzej. 
Tłok, gwar, a nawet śmiechy, sztuczne zgę- 
szczanie przepływających fal tłumu, łamanie 
ogrodzeń, deptanie po grobach, miszczenie 
ozdób i pomników. Bruk dostatecznej powa 
gi w tem miejscu i w tym czasie. Nie przy- 
czyniają się do ni różmokolorowe, chiń- 
skie lampjony z papieru porozwieszane na 
grobach, dobre maskaradzie, majówce, 
w noc świętojańską, na choince, Tu są ob- 
jawem znaczne arbarzyństwa. 

5 :ściem jeszcze coś tutaj poza 
Na uboczach, nieco w 

przygodnych spacerowi- 

skupienia nad groba- 

  

     

  

na 

  

   

    

   

    

   
   

   

      

  

wie wszystkie drżącemi 
„. niby symbolamiowej światłości 
o którą każdy dziś prosi dla 

  

tu spoczywa, h. Płoną dziś całe 
zę i doliny Ro Z wysoka patrzymy 

na to morze migotliwyc którego kre- 
su mie wi w. głębiach 

  

       

    

   

  

  

dwóch i gdzieś, ku ja- 
kimś znanym wzni niom, gasną i za       

    

    

      

    

   

    

bez przerwy, przesłania-- 
gle przez błądzące posta 

. Wysokie, smukłe sos 
ą się pniami i konarami w zie 

1 i ciemnych głębiach nieba. Zrzad 
zela biała brzoza i złoci się śwo- 

iennem bslowiem     

      

    

/ grobów d 
widać mąd 

: możemy znaleźć miejsca spo- 
j Słowackiego. Trudno na 

Lelewela 
czynku Euz 

  

  

  

ła niż, 
honorow 
nych harcerzykó 
słychać tu i © jest i przy grobis 
Obrońców W harcerska, ale już 
starsi i cieplej odziani chłopcy. C: pom- 
nik goreje światłem elektrycznych żarówek, 
silny blask pada od wewnąt na piękną 
marmurową tablicę ze słowami czci dla po 
ległych. S 

    

   
   zupłych i lekko o 

mną  biedacy 

  

     

  

i mogiłkac| 
skich migocze mnóstwo świe 
harcerki i zapalają coraz to nowe 
patrz — ja cheę temu nieznanemu”. N 
memu... z krzyżem bez napis 
pali, choć ten mały, chwiejny ogieniek, jeś- 
li nie ty, miła harcereczko... 

Zamyka powrót z odwiedzin zmarłych, 
jak mocny, koncowy akord funebre'u — po 
mnik poległych bohaterów POW, Tym, kló 
rzy zdala od szeregów towarzyszów, walczą 
cych jawnie w armji regularnej, zdani na 
trud najniewd: jszy, podziemnej, śmier 
telnej walki mężnie zginęli od salwy egze- 
kucyjnej wroga... 

   
   

        

s. z. kl. 

Legjoniści ku czci swych 
towarzyszy broni. | 

W dniu wczorajszym około godz. 
7 wieczorem zebrali się w lokalu przy 
zaułku Bernardyńskim nr. 10 człon- 
kowie związku Legjonistów, by ucz- 
cić swych poległych towarzyszów bro 
ni. Ze sztandarem udano się na cmen 
tarz Bernardyński, gdzie spoczywa- 
ją prochy ch towarzyszy. Wileńskie 
Campo Santo tonęło w powodzi šwia 
teł tworzących kolorową bajkę blas- 
ków i cieni, Na cmentarzu dołączyła 
się delegacja Zw. Podoficerów  Re- 

zerwy ze sztandarem, 

Pochód zatrzymał się obok mogi 
ły ś. p. ob. Tadeusza Dzieślewskiegv. 
Krótkie przemówienie wygłosił ob. 
Kazimierz Wójcicki, który stwierdz:ł 

tę nigdy nieprzemijającą ciągłość mię 
dzy życiem a śmiercią, między świa- 
tem żywych, a światem umarłych. 
Mówca zakończył swe przemówienie 
życzeniem by młode pokolenie wyros 
łe w słońcu niepodległości czciło gro 
by bohaterów legjonowych tak jak 
stańsze pokolenie czciło bohaterów 
walk o wolność w 31 lub 63-im czer- 
piąc z nich w dniach rocznic wiarę w 
przyszłość. 

Zaledwie ścichły słowa mówcy w 
ciszy jesiennego wieczoru w szumie o 
padających, zżółkłych liści, rozbrz- 
miały tony starej, jak dola żołnierska, 
pieśni „Śpij kolego w ciemnym gro- 
bie*, Tak po żołniersku żegnali swych 
zmarłych kolegów legjoniści, a myśli 
ich leciały w czasie tej cichej uroczy” 
stości, daleko do tych rozsianych po 
całej Polsce grobów, gdzie śnią swój 
sen o wolnej Ojczyźnie ich koledzy i 
towarzysze bojów o Niepodległość. 

Licznie zwiedzająca cmentarz publi 

czność dołączyła się do legjonistów 
oddając tem samem hold śpiącym 
snem wiecznym żołnierzom wolności 

L kos 
E NARCISSE BLEU 

LE 4 m de - 

R 

  

        

Uwadze nauczyciell. 
Są pewne poczynienia prywatne, które 

w naszych warunkach urastają do wagi spra 
wy społecznej. Żłe jest, gdy rzecz taka nie 
znajdzie dostatecznego poparcia. Wówczas 
impreza upada, powodując zniechęcenie ini 
cjatorów, nieufność odbiorców i jeszcze dot 
kliwszą lukę. 

Takiem przedsięwzięciem, godnem jak 
największego uznania i troski o jego byt 
jest wydawnictwo Księgarni Rutskiego „Fi- 
zyka i Chemja w Szkole. Cel jego? Oddaj- 
my głos redakcji: 

„Na pierwszym planie stawiamy sprawę 

należytej organizacji pracowni fizycznych 
przy szkołach wszystkich stopni, poczynając 
od powszechnych, oraz prowadzenia możli- 
wie prostemi środakmi ćwiczeń / uczniow- 
skich, celem wciągnięcia młodzieży do nap 
rawdę czynnego udziału w lekcjach, bez któ 
rego nauczanie fizyki zupełnie chybia celu". 

Treść zamieszczonych prac, nazwiska re 
daktłorów (A. Dmochowski i W. Staszewski) 
oraz tych, którzy przyrzekli współpracę, m. 
in. profesorów niemal wszystkich wyższych 
uczelni w Polsce, są pełnowartościową gwa 
rancją, że pismo będzie dobrze spełniało swo 
je zadania. 

Pismo fachowe. Typ perjodyku tak popu 
łarny na Zachodzie, tak rządki u nas, a tak 
potrzebny! Wi żadnej szkole nie powinno zab 
raknąć tego wydawnictwa! (k.). 

Ww KN S KI 

Zjazd „Zrębu*. 

    

с X rozpo 

zjazdu grupy „Z 

  

Degradacja komendanta Waligóry. 
W poniedziałek wieczorem odbył 

się w lokalu magistratu zapowiadany 
przez nas sąd dyscyplinarny nad ko- 
mendaniem straży ogniowej Waligó- 
rą, który, jak wiadomo, oskarżony 
jest o bezprawne pobieranie opłat za 
plombowanie gaśnie pożarowych w 
lokałach publicznych. Sąd obradował 

  

pod przewodnictwem d-ra Narkiewi- 
cza, Wyrok trzymany jest w ścisłej 
tajemniey. Sak zdołaliśmy jednak u- 
stalić sąd postanowił komendanta Wa 
ligórę zdegradować, 

Szezegóły podamy po zatwierdze- 
niu wyroku przez prezydenta miasta. 

Napad nożownika na ucznia. 
Ul. Magdaleny stała się onegdaj miejscem 

zagadkowego wypadku. 
Mniej więcej keło wpół do jedenastej wie 

ezcrem przechcdnie posłyszeli krzyk i wkrót 
ce natknięli sie na Iežącego na ehodniku mło 
dego chłopca w mundurku gimnazjalnym. 
Chłepiec miał przebite nożem plecy w ckoli 
ey słupa pacierzowego. Stojący przy nim ko 
lega cświadt: że do rannego podbiegł 
zmienaeka z tyłu jakiś nieznany im osobnik. 
i nie powiedziawszy ani słowa wymierzył 
jego koledze silny cies nożem w plecy, po: 

    

    

czem szybko zbiegł. 
Na miejsce wypadku niezwłocznie zaweż 

wano pegołowie ratunkowe, które przewioz 
ło ge w stanie poważnym do szpitala Św. 
Jakóka. Nazwiska rannego nie ustałono, bo- 
wiem nie chciał go wymienić, nie znalezio 
ne też przy nim żadnych dokumentów. Pc- 
wiadomiena © wypadku połicja wszczęła de 
chedzenie eclem ustalenia nazwiska rannego 
Graz ujawnienia sprawcy napadu i przyczy 
ny zajścia. (e) 

  

Samobójstwo kupca. 
We wtorek o godzinie 12 w południe w 

mieszkaniu swojem przy ulicy Zawalnej po- 
pełnił samobójstwo przez powieszenie się 
znany w wileńskich kołach kupieckich 34 
letni Dawid Gordon. 

Dawida Gordona, który jako kawaler 
mieszakł przy rodzieach znalazła wiszącego 
w łazience matka, która zaniepokojona jego 
długą obęunością w łazience zajrzała de środ 
A S ' 

Na alarm nadbiegli sąsiedzi, wisielea zdję 
to ze sznura. Przybyło zawezwane pogotowie 
leez ratunek był już spóźniony. 

Pewedy samobójstwa nie są dokładnie 
znane. Jak wynika z zeznań najbliższej ro- 
ūziny Gordon już dawno mówił o samobój- 
stwie a ostatnio zwierzył się nawet ojeu, że 
cheial popełnić samobójstwo przez utopienie 
się, lecz zaniechał tego zamiaru uważając, 
że nie jest te sposób dość pewny. (e) 

* 

3 

Z życia B.B.W.R. w Wilnie. 
Koło Dzielnicowe Nowy-Świat. 
W dniu 28 b. m. w Świetlicy kole- 

jowego przysposobienia wojskowego 
odbył się odczyt p. posła d-ra Brokow 
skiego, dla członków i sympatyków 
z dzielnicy Nowy-Świat. 

W/ gustownie urządzonej świetlicy 
której udzielił na urządzenie odczy- 
tu naczelnik oddziału mechanicznego 
inż. Żemojtel, zebrało się przeszło 
100 osób, wśród których przeważały 
zwarte oddziały kolejowego przyspo- 
sobienia wojskowego, oraz sekcja ko- 
biet i pracownicy kolejowi. 

Zagaił posiedzenie i powitał przy* 
byłego posła d-ra Brokowskiego, pre- 
zes dzielnicy p. Tretynkiewicz. 

W godzinnej mowie, trzymającej 
w napięciu słuchaczy, zobrazował pre 
legent stan prac naszego Sejmu i za- 
kończył apelem nawołującym społe- 
czeństwo do twórczej pracy. 

Posiedzenie zamknął p. Tretynkie 
wiez, dziękując w imieniu zebranych 
gości, p. drowi Brokowskiemu za wy 
głoszony odczyt. 

Z za kulis straży ogniowej. 
Niedawno podawaliśmy o zawie- 

szemiu w czynnościach aspiranta stra 
ży ogniowej Kalińskiego. Przeprowa- 
dzone w tej sprawie dochodzenie wy- 
kazało, że początkowe podejrzenie, ż 
Kaliński dopuścił się malwersacyj pie 
niężnych okazały się niesłuszne, Po- 
zostaje on jednak nadal w zawiesze- 
niu naskutek wykroczeń natury słu- 
żbowej. 

  

   

  

  

wyjaśnienie. 
Włydział Budownictwa Magistratu m. 

Wilna madsyła następujące pismo z 
prośbą o zamieszczenie. Red. 

W) związku z fistem kierownika szkoły 
Nr. 82 zamieszczonym w Nr. 275 „Kurjera 
Wfileńskiego* z dnia 28 października r. b. 
Sekcja Techniczna podaje do wiadomości, że 
do końca lipca 1932 r. sprawy remontów w 
szkołach załatwiane były przez Wydz. Szkol 
ny Magistratu, który w tym celu zatrudn'ał 
specjalnego technika. Z chwilą zredukowa- 
nia technika Wydziału Szkolnego, remonty 
szkół zlecone zostały Włydz. Budownictwa, 
który uprawniony był do wykonywania ro- 
bót tylko po każdorazowem poleceniu Wydz. 
Szkolnego, posiadającego w swojem rozporzą 
dzeniu odnośne kredyty. 

Na zarządzenie Wydz. Szkolnego koszto 
rys robót w szkole Nr. 32 sporządzony z0- 
stał i przesłany dor Wydz. Szkolnego 2 wrześ 
nia r. b. Polecenie zaś przeprowadzenia prze 
targu Wydz. Budownictwa otrzymał z te- 
goż Szkolnego Wydziału 14 października. 
Przetarg został zarządzony niiezwłocznie z 
pozostawieniem oferentom koniecznego kil- 
kudmiowego czasu dla wypełnienia ofert. 

Po otrzymaniu w dniu 24 października 
r. b. uchwały Magistratu o wykonaniu ro- 
bót już w dniu 27 października roboty zo- 
stały rozpoczęte. 

Wtobec wymowy powyższych dat komen- 
tarze do bezpodstawnego twierdzenia p. kie 
rownika Szkoły Nr. 32 „o organizacji pracy 
i o ludziach w Wydziale Budownictwa* są 
zbyteczne, 

Tajemnica gabinetu Nr. 4. 
Z pośród miljona spotkanych w, życiu ko 

biet, tą która jest dla ciebie przeznaczona, 
jak rozpoznasz? 

© Wiedz, kiedy się nawinie taka, od. której 
w żaden sposób nie możesz się odczepić, 
przyjacielu, to napewno ta. S 

Piotr Sokotowski trzydziestodwuletni syn 
Antoniego i Rozalji, zamieszkały w Wilnie, 
Polak, katolik, żonaty, jienny i drukarz, 

postępowaniem swojem wyknoczył przeciwko 
tej filozofjicznej prawdzie i wykroczenie 
swoje musi teraz ciężko odpokutować w 
więzieniu. 

Kiedy spotkał na drodze swego życia pięk 
ną kobietę Włeronikę  Gressównę, zamiast 
zawrzeć z nią ślub prawowity przed koś- 
cielnemi władzami, zaznał z nią bez żadnych 
uroczystych formalności dużo szczęścia... i 
pobrał się z inną. 

Goprawda tą inną także kochał. Pomija 
jąc to, że wniosła 1000 zł. posagu i wypia- 
wę za 2000 zł., była to kobietą ze wszech- 
miar godna szacunku i ubierała na zimę 
'prawdziwe futro. Kochał ją, ale nie przestał 
kochać Gressówny. I kiedy żona oczekiwała 
go w domu z obiadem i miłością, aktywniej- 
sza Gressówna szła pod: drukarnię (kiedy 
wychodził z pracy) i nie mógł się jej oprzeć, 

Po pewnym czasie (po miodowym miesią 
cu) ułożył tak życie, że codzień do domu 
wracał, ale bardzo późno, to zmaczy po pół- 
nocy. Ale wracał i był dla żony bardzo do- 
brym mężem. Nie mogła się zupełnie nań 

uskarżać, nie ustawał w miłości. 
I wrzystko pewnie ułożyłoby się dobrze, 

gdyż obie kochały go tak bardzo, Że możeby 
się nawet zgodziły na zamieszkanie we trój- 
kę, razem. WI tym kierunku nawet przedsię 
wziął Piotr pertraktację ze swoją łagodną, 
acz dumną małżonką. 

Ale wszystko się rozbiło o osobę trze- 
ciej kobiety — Zofji. Ta Zofja, siostra We- 
roniki (może przez zazdrość?) psuła Piotro- 
wi wszystko. O jej to osobę rozbiło się przed 
tem małżeństwo Piotra z Weroniką, teraz 
zaczęła psuć perspektywy zgody. Tak naia- 
trygowała, że życie dla Piotra spadło pom- 

żej jakiejkolwiek wartości. 

Dnia 3 kwietnia b. r. do piwiarni Cwaja- 
cjana (szaszłyczarnia) przy ulicy Mickiewi- 
cza 22 w Wilnie przyszedł w towarzystwie 
Weroniki Gressówny Piotr Sokołowski i ża 
mówiwszy napoje i zakąski zajął gabinet 
Nr. 4. Po upływie godziny rozległ się w ga- 
binecie strzał rewolwerowy, a w chwilę po- 
tem wybiegł stamtąd Piotr Sokołowski i w 
stanie silnego zdenerwowania krzyknął do 
nadbiegającego na skutek odgłosu strzała 
kelnera Whskojdia „tam strzelają”, poczem 
wybiegł . Kelner Dominik Właszkojć natych 
miast wszedł do gabinetu i tam ujrzał leżą- 
cą na podłodze ze słabemi oznakami życia 
Wieronikę. Natychmiast Dominik udał się w 
pościg za uciekającym Piotrem, goniąc za 
nim przez ulicę Mickiewicza, Dąbrowskiego 
do ulicy $-to Jakóbskiej, gdzie mu uciekają 
cy znikł z oczu. 

Na miejsce wypadku przybyło pogotowie 
ratunkowe i zabrało Śmiertelnie ranną We- 

ronikę Gressównę do szpitala Św. Jakóba, 
lecz ta po drodze zmarła, unosząc z sobą xa 
tamten świat tajemnicę gabinetu Nr. 4. 

Piotra po chwili widzimy w domu. W 
domu krzyk i bieganina. Teść Robert Kocha 
nowiicz wpada do pokoju Piotra, a Piotruś 
siedzi przy stole i z prawej strony głowy 
krew mu się leje. „Piotrusiu coś ty zrobił 
najlepszego” pyta teść. — „A Wera do mnie 
wystrzeliła i nie wiem co się ze mną stało, 
kula manie nie bierze, i siebie zabiła, więc 

ja tu przybiegłem i sam do siebie wystrze- 

    

liłem i nie wiem znów co się ze mną stało, 
kula mnie mie bierze, może Tatuś m da jaki 
inny rewolwer". 

W toku śledztwa ustałono, že Piotr Soko- 
łowski starał się niedługo przed opisanym 
wypadkiem o nabycie rewolweru i naboi. 

Oględziny sądowo-lekarskie i sekcja 
„zwłok Wleroniki Gressówny stwierdziły, "ž 

Śmierć nastąpiła wskutek postrzału czaszki, 
naruszenia mózgu i śmiertelnego krwotoku, 
oraz, że kierunek rany wyraźnie ku dołowi 
przemawia za tem, że strzał mógł paść z rę- 
ki obcej. 

Sokołowski wyjaśnił, że w czasie kolacji 
podchmielona Włeronika prosiła o piokaza- 
nie rewolweru, strzeliła doń z zabezpieczo- 
nego, potem, odbezpieczywszy wpakowała 
sama sobie kulę w skroń. Przerażony uciekł 
i chciał sam dopełnić tego co się nie udało 
Gressównie. 

Co się w czasie katastrofalnym działo w 
gabinecie wie tylko oskarżony ale jego zezna 
nia, są „z urzędu” niemiarodajne. Drugi je- 
dyny naoczny Świadek, będzie już zawsze 
milczał, bo mie żyje. Sokołowski to człowiek 

nie zły, lecz słaby, był już skazywany z art. 
134. Nienormalna sytuacja z żoną i prześla- 
dującą (miłośnie) Gressówną, mogła mu na- 
sunąć myśl, by przy pomocy rewolweru 
"przeciąć (przestrzełić) gordyjski węzeł. Nie- 
prawdopodobne by to Gressówna chciała 
strzelać, bo kobiety boją się broni palnej i 
życie odbierają sobie zazwyczaj innym вро- 
sobem. Tak mówił prokurator. 

Mecenas Jaikowski wywodził finaczej: 

Moment pozbycia się kochanki nie jest tak 
prosty, by cesarskiem cięciem wystrzału roz 
cinać węzeł gordyjski. Pójść po to do Sza- 
szłyczarni by tam mordować kochankę — 
rzecz niemożliwa. Jedno z dwojga, albo by- 
ła premedytacja, o co trudno posądzić So- 
kołowskiego, albo samobójstwo Gressowny. 

Sąd Okręgowy w Wiilnie, stanąwszy na 
stanowisku, że nie zawsze ludzie postępują 
konsekwentnie i czynów nie dokonuje się 
ż podręcznikiem łogiki w ręku, uznał że 
Sokołowski jest winien zbrodni, ale działał 
pod wpływem silnego wzruszenia i skazał 
Sokołowskiego na 4 lata więzienia. = 

Stare dzieci. 
Wiele z cennych wskazań, któ- 

rych nam nie szczędzą w zaraniu 
młodości rodzice i krewni przepada 
na marne. Nie mówię już o tak roz- 
powszechnionych zjawiskach, jak 
kłamstwo, drażnienie zwierząt lub 
mycie rąk i twarzy. Nie warto na- 
prawdę przeprowadzać ankiety, by 
przekonać o straszliwem rozpow- 
szechnieniu kłamstwa. Wystarczy 
zwrócić się do kogoś ze znajomych 
o drobną chociażby pożyczkę „do ju- 
tra". Taki domniemany finansista 
rozkłada ręce, że wczoraj to miał, łże 
następnie: 

— Szkoda, że wczoraj mi o tem 
nie powiedziałeś. 

Naturalnie zaraz się żegna z tobą. 
Patrzysz, dokąd ten pan zwiewa. A 
wali prosto do budki z papierosami 
i kupuje dwa płaskie, albo pudełko 
zapałek, względnie wskakuje do tram 
waju, bo na drugi dzień z łatwością 
wytłumaczy, że pewien znajomy woź- 
ny biurowy pożyczył mu na jeden 
dzień — bilet kwartalny. Po fakty z 
dziedziny drażnienia zwierząt nie trze 
ba chodzić do Zoo, ani przypominać 
sobie ostatnio zaprotestowanych wek 
sli. Iluż to mężczyzn czuło się tygry- 
sem wobec jakiejś zabłąkanej owiecz 
ki, albo odwrotnie — Ssiedemnasto- 
letni fordanser na dancingu stawał się 
łupem  czterdziestoletniej  pantery, 
która dopiero po siódmym coctailu 
uczuła w pełni swoje jestestwo: 

— Ile razy drażni się nierogaciz- 
nę, mówiąc do zwykłego nędznika: 
ty świnio! 

Z myciem rąk i twarzy jest jesz- 

cze gorzej. Panie nie myją buzi, ani 
szyjki, bo ordynarna woda, tak zale- 
cana w dzieciństwie przez mamusię, 
szkodzi wielu dojrzałym. Wystarczy 
szorować buzię kremem, który po 
obeschnięciu sam opada. Kąpieli na- 
tomiast nie móżna stosować jesienią, 
ponieważ schodzi z trudem nabyta 
opalenizna. 

A czy pani i pan pamiętają, że 
mamusia nie pozwalała kłaść brudne - 
go paluszka (czystego też) do buzi? 
Czy mamusia nie tłumaczyła, że „de- 
ar baby“ może się z tego powodu roz- 
chorować? Napewno tak. W takim 
razie zapytamy, czy Pani lub Pan nie 
pali papierosów t. zw. szwarcówek, 
sprzedawanych przez pokątnych do- 
stawców. Czy Pani i Pan w.edzą, że 
są one gorsze od najbardziej brud- 
nego palca w buzi, bo palenie szwar- 
cówek oznacza pakowanie kilkudzie- 
sięciu cudzych brudnych palców 
do buzi. 

Można kłamać (czasem trzeba), 
można się nie myć (czasam nieprzy- 
jemnie), można się drażnić nawza- 
jem, ale palić szwarcówek choćby 
najbardziej fantazyjnych — skandał! 

  

Ez 
Rewizje u płatników 

- w święta. 

Wi ubiegły wtorek na terenie Wilna pe 
raz pierwszy zastosowano uprawnienia no- 
wej ustawy skarbowej, zezwalającej na prze 
prowadzenie rewizji u płałników zalegają- 
cyeh z opłatą podatku. W: związku z tem 
do kupca Lejbkowieza (Skopówka 6) zjawił 
się sekwestrator w towarzystwie połiecj. W 
wyniku rewizji ujawniono większą sumę pie 
niędzy oraz papiery wartościowe, które za- 
trzymane. й



  

  

———— HH Dziš: Huberta. 

Czwartek Jutro: Karola. 

3 | Wschód słońca — g. 6 m. 26 
Lablstopad | Zachód | „ —g.3m.40       

Spostrzeżenia Zakładu Meteeroiogji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 2/XI — 1932 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

Temperatura średnia + "c 

а najwyžsza -- 5° С. 

3 najniższa + 1° С. 

Opad: — 

Wiatr: półn -zach. 

Tendencja: silay wzrost. 

Uwagi: ehmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 3 listopada według PIM. 

Po chmurnym lub mglistym ranku w cią 
gu dnia przejaśnienia. Nocą kilkustopniowe 
pezymrozki. Dniem temperatura od 6 — 8 
stopni. Słabe wiatry z kierunków północnych 
potem miejscowe, przechodzące w południo 
we. I 

OSOBISTA. 
— Dyrektor Lasów Państwowych p. Ed- 

ward Szemioth po powrocie z Włrszawy z 
Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych w 
dniu 2 bm. objął urzędowanie. 

ADMINISTRACYJNA 
— Starosta Grodzki przypomina, że ter 

min ważności pozwoleń na broń, wydanyeh 
w roku bieżącym przez Starostwo wygitsa 
z dniem 31 grudnia. 

Osoby, które pragną posiadane pozwole- 
nia przedłużyć na rok 1933 winny są przed 
końcem roku bieżącego złożyć podania do sta 
rosty i prosić o prolongatę posiadanych poz 
woleń. ż> 

Do podań dołączyć należy posiadane pvz 
wolenia i karty łowieckie. 

MIEJSKA. 

— Liczniki gospodarcze. W związku z 
wprowadzeniem ulgowej taryty elektrycznej 

dla cełów gospodarczych, do elektrowni miej 
skiej zgłosiło się dotychczas 200 abonentów 
retlektujących na korzystanie z prądu gos 
podarczego. Liczniki gospodarcze, nadcho- 
dzą do elektrowni partjami po 30 sztuk. 

Ogółem elektrownia sprowadziła 300 ta- 
kich liczników. 

— Ul Wiłkomierska przechodzi na prad 
zmienny. W! początkach przyszłego tygodnia 
elektrownia miejska przystąpi do przepra- 
wadzenia na ul. Wiłkomierskiej prądu zmien 
nego. 

— Ul. Kraszewskiego otrzyma dodatkowe 
oświetlenie. Na prośbę mieszkańców ul. Kra 
szewskiego Magistrat postanowił w najbliž 
szych dniach zwiększyć oświetlenie tej uli 
cy przez dodanie kilku punktów świetlnych. 

a Aa Z KOLEI 
— Kapewiacy. Zarząd Ogniska KPW. ko 

munikuje, iż w dniu 5 i 6 listopada w Ogni 
sku Kol. zostanie wystawioną 3 rewja Kol. 
pod tytułem „Kapewacy”. 

— Lustracja ministerjałna nowowybudo 
wanej linji kolejowej Włoropajewo—Druja. 
W. dniu wczorajszym na nowowybudowanej | 
linji kolejowej Włoropajewo—Druja bawiła 
Komisja „ministerjalna z inż. Sawickim na 
czele. Komisja zlustrowała stan wykonanych 
robót 

Uroczyste otwarcie nowej linji 
jak wiadomo, w dniu 6 b. m. 

L 

WOJSKOWA 
— Weielanie do szeregów. W dniach 29, 

36 i 31 bm. nastąpiło wcielanie do szeregów 
poborowych rocznika 1911. Obecnie wciela- 
ni są do szeregów poborowi zakwalifikowa- 
ni do kawalerji, artylerji konnej oraz in- 
mych rodzajów broni za wyjątkiem piechoty, 
która zostanie wcielona najprawdopodob- 
miej na wiosnę r. prz. 

— Kary na poborowych. Referat wojsko 
wy Magistratu przesłał ostatnio do Starost 
wa Grodzkiego kilkanaście wniosków o po- 
«iągnięcie do odpowiedzialności karnej po 
borowych urodzonych w roku 1914 oraz in 
mych roczników za wykroczenia przeciwko 
obowiązującej ustawie meldunkowej i obo 
wiązkowi rejestracy jnemu. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Towarzystwo Kursów Ffechnieznych w 

Wiłnie podaje do wiadomości, że zapisy na 
pozostałe wolne miejsca na kursach wieczo- 
rowych: Meljoracyjnych, Mierniczych i Dro- 
gowych zostały przedłużone do dnia 7 listo- 
pada br. Informacyj udziela kancelarja w go- 
dzinach 17—19, gmach Państw. Szkoły Tech- 
nicznej w Wilnie ul. Holendernia 12. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Komitet dla spraw doktoratów. Absol 

wenłów Wydziału Lekarskiego USB niniej- 

  

nastąpi, 

  

RONIKA 
szem powiadamia Koł. Kol., że w sobotę dn. 
5 listopada 1932 r. o godz. 7 wiecz, odbędzie 
się w sali wykładowej I klin. Chorób Wewn. 
zebranie absolwentów. Na porządku dzien- 
nym: 1) sprawozdanie Kamitetu z całokształ- 
tu działalności na terenie wileńskim, 2) spra- 
wozdanie z akcji w sprawie doktoratów we 
wszystkich środowiskach uniwersyteckich, 3) 
omówienie wytworzonej sytuacji. Jednocześ- 
nie poinformuje się kolegów o nowych jesz- 
cze nie opublikowanych zarządzeniach w kwe 
stji praktylki rocznej. Dążąc do tego, aby 
zebranie było jak najliczniejsze Komitet u- 
praszą Koł. Kol. Absolwentów aby wzajemnie 
się informowali i treści niniejszej notatki, 

— Baczność rezerwiści!! W, dniu 6 listo 
pada r. b. w iBalymstoku >dbędzie się Wal- 
ny Zjazd Rezerwistów. Wyjazd z Wilna na- 
słąpi 5 listopada r. b. o godz. 20. W związku 
z tem Zarząd Związku Rezerwistów w Wil 
nie prosi wszystkich członków o jaknajlicz 
niejsze wzięcie udziału w tym Zjezdze Zgła 
szać się do zapisów w Sekretarjacie Związku 
Rezerwstów ul. Żeligowskiego 4, do dnia 4 
listopada włącznie. 

— Walne Zebranie Zrzeszenia Asysten- 
tów USB. We czwartek dnia 3 listopada u 
godz. 19 w pierwszym terminie — o godz. 
19 m. 30 w drugim odbędzie się w sali II 
w gmachu głównym USB. doroczne walu: 
zebranie Zrzeszenia Asystentów USB. z nastę 

jennym: 1) Wybór 
tanie protokułu z 

3) sprawozdanie ustę 
arządu, 4) sprawozdanie komisji 

wybór nowego zarządu i ko- 
j nej, 6) sprawa zaległych skła- 

dek do ZUPU. 7) wolue wnioski. 
— Zebranie „Koła Polonistów* nauczy- 

cieli szkół średnieh odbędzie się dnia 4 ii- 
stopada 1932 r. 0 godzinie 49 m. 30 w gim 
nazjum państwowem im. E. Orzeszkowej w 
Wilnie. 

Na porządku dziennym: 
„Aktualiza w nauczaniu języka polskio- 
go“. a) w klasach młodszych — kol. Ma- 
siejewska; b)w klasach starszych — kol. A- 
chremowficzowa i kol. Stabińska - Przybytko 

wa. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 4 

w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbędzie się 
94 zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. Po- 
czątek o godzinie 18,30 dla członków, o godz 
19,30 dla zaproszonych gości. Na porządku 
dziennym referat p. d-ra Seweryna Wysłou- 
cha pt. „Podstawy polskiej polityki narodo- 
wościowej względem Białorusinów*. Wstęp 
dla członków bezpłatny — dla gości 50 gr. 
dla gości-akademików — 20 gr. Informacyj 
w sprawie zaproszeń udziala p. Stanisław Fer 
manowicz codziennie w godzinach między 
18—20 w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 3-1 
tel. 99. Wstęp za zaproszeniami imiennemi za 
okazaniem przy wejściu. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Pienum Rdy izby Rzemieślniczej. W 

dniu 27 października r. b. odbyło się Plenar- 
ne Zebranie Rady Izby Rzemieślniczej. Prze- 
wodniczył obradom prezydent Izby p. Wła- 
dysław Szumaūski. Po odczytaniu protokółu 
poprzedniego zebrania, który został przyjęty 
bez poprawek — dyrektor Izby p. Młynar- 
czyk wygłosił szczegółowe sprawozdanie ze 
stanu prac lzby za ubiegły okres referując 
kolejno poszczególne działy. Do ważniejszych 
prac Izby należało uporządkowanie statysty- 
ki samoistnych rzemieślników, czeladników 
i terminatorów przeprowadzenie kontroli war 
sztatów rzemieślniczych na terenie m. Wilna, 

prace przy wymiarze i rozłożeniu jednorazo- 
wych opłat na rzecz Izby, powołanie Komi- 
sji Podatkowej, która współpracując z Izbą 
Skarbową ma za zadanie bronić rzemieślni- 
ków przed niesłusznym wymiarem podatków, 
powołanie Komisji do ochrony produkcji 
szewskiej, powołanie Komisji do ulepszenia 
surowca skórzanego, prace. organizacyjne 
wśród Cechów i organizacyj rzem., przepro- 
wadzanie egzaminów mistrzowskich i czelad- 
niczych „oraz sprawy kredytowe. 

Po sprawozdaniu wywiązała się ożywiona 
dlyskusja, w wyniku której na wniosek rad- 
nego p. M. Oszurki Rada Izby jednogłośnie 
udzieliła podziękowania Zarządowi, 
gólnie dyrektorowi K. Młynarczykowi za 0- 
wocną pracę i skuteczną obronę interesów 

dziemiosła wileńskiego. 
Następnie dyrekeor Izby ował preli- 

minarz budżetowy na rok 1933, zamknięty 
w dochodach i wydatkach globalną sumą zł. 
68.942-—, czyli o 30 proc. mniejszy w po- 
równaniu do roku bieżącego. 

Rada Izby po przedyskutowaniu poszcze- 
gólnych pozycyj dochodowych i rozchodo- 
wych — preliminarz budżetowy uznała za 
realny, oraz wykazujacy jak największe 0sz- 
ezędności i zatwierdziła bez poprawek. 
‚ W końcu na wniosek wiceprezydenta Izby 
p. Łazarza Kruka postanowiono poczynić sta- 
rania w Wojewódzkim Komitecie do spraw 
Bezrobocia, by rzemieślnicy bezrobotni za- 
rwóno pracownicy. jak i właściciele warsz- 
tatów mogli korzystać z pomocy tego Komi- 
tetu. 
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||| RÓŻNE 
Bezpłatne Kursy dla Analfabetów. Za- 

rząd Akademickiego Koła PMS. ogłasza że 

  

a szcze- 

KUR JE "R 

wzorem roku ubiegłego, przyjmuje zapisy na 
bezpłatne kursy dla analfabetów. Zarząd pro. 
si tą drogą wszystkich o powiadomienie a- 
nalfabetów o mających nastąpić kursach. Za- 
pisy przyjmowane będą w lokalu PMS. Wileń 
ska 23 m. 9 codziennie od godziny 8—9 wie- 
czorem, a w niedzielę od 12—1 po poł. do 
dnia 12 listopada. 

Wykłady rozpoczną się 15 bieżącego mies 

ZABAWY 
— Zabawa taneczna u Peowiaków. Wi- 

leńskie Koło P. O. W. w dniu 5 listopada b 
r t j w sobotę o godzinie 20,30, w sałonach 
Zielonego Sztralla urządza pod protektora- 
tem gen. Dąb-Biernackiego, gen. Skwarczyń- 
skiego i prezydenta Maleszewskiego jesienną 
zabawę taneczną z której dochód przeznaczo 
no na bezrobotnych peowiaków. Strój wie- 
czorowy, orkiestra wojskowa. Wejście za za 
proszeniami (otrzymać można — zaułek Ber 
nardyński 10 od godziny 18 do 20-ej) w ce- 
nie od 1 do 2 zł.), 

TEATR | MUZYKA 
= Teatr Pohulanka. Czwartek 3. listopa- 

da 0 ь miała bajka-misterjum 

        

sa „Niebieski ptak*. 
Na palek 4 listopada dwa widowiska 

„Niebiesk.. „> ptaka” o godz. 12-ej i 5-е} 
Wszystkie LI tv już są wyprzedane, Następ 
ne przedstaw „a „Niebie kiego ptaka” so- 
bota 5 „listopada godz. 12-ta i 8-ma w. 

Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wilnie. We czwartek 3 listo 
pada Stały Teatr Objazdowy wyjeżdża pa 
raz drugi na artystyczne tournee po Wiileń- 
szczyźnie z dwoma kapitalnemi widowiska- 
mi: na popołudniówki dla młodzieży Ko- 
rzeniowskiego „Panna Mężatka*, oraz peł- 
na wdzięku i humoru „Roxy Pierwsze 
przedstawienie w Nowo-Święcianach — dru- 
gie (4 listopada) Staro-Święciany — trzecie 
(5 listopada) Brasław. — Obsadę stanowią 
pierwszorzędne siły zespołu z pp.: Molską, 
Stanistawską, Zarębińską, Glińską, Loedlem, 
Budzyńskim i Kubińskim, na czele. „Pannę 

Mężatkę” reżyserował dyr. Szpakiewicz, 
„Roxy“ — Z. Tomaszewski. 

— Teatr Muzyczny ,„Lutnia* Dziś ukaże 
się po raz ostatni po cenach zniżonych do- 
skonała operetka „Księżniczka czardasza* z 
E. Gistedt w roli tytułowej. 

— Premjera „Krysi Leśniezanki*. W; pia- 
tek 4 listopada premjera operetki Jarno 
„Krysia Leśniczanka”, oddznaczająca się pięk 
ną muzyką i dowcipnem librettem. Operetka 
ta ukaże się w nowej szacie dekoracyjnej 
i nowych, efektownych kostjumach, Udział 

biorą majwybitniejsze siły zespołu z E. Gi- 
stedt na czele. Reżyseruje  Wtyrwicz-Wi- 
chrowski. 

RADJO. 
CZWIARTEK, dnia 3 listopada 1932 r. 

11.40: Transmisja przeglądu prasowego 

Komupikat meteorologiczny. Czas. 12.10: 
Płyty. 12. Kom. met. 12.35: Poranek szk. 

z Filharmonji. 15.05: Program dzienny. 15.10 
Koncert dla młodzieży (płyty). 15.40: Ko- 
munikaty. 15.50: Muzyka lekka (płyty). 
16.00: „Chłopcy w domu* — odczyt. 16.15: 

Lekcja francuskiego. 16.30: Kom. Akad. Ko- 

   
     

         

    

              

     

    

       

   
   

  

   
   

ła Misyjnego. 16.40: „Polska i Moskwa za 
Wazów — odczyt. 17.00: Muzyka operowa. 
17.40: Odczyt aktualny. 17.55: Program na 
piątek. 18.00: Muzyka lekka. 19.00: Skrzyn. 
ka pocztowa Nr. 220. 19.20: Rozmaito 
19.30: Kwadrans literacki  (Dygasińsk') 

19.45: Ргазому dziennik radjowy. 20. 
Godzina życzeń (płyty). 20.55: Wiadomo 
sportowe. Dodatek do prasowego dziennika 
radjowego. 21.05: Koncert. 21.30: Słuchowi- 
sko. 22.15: Muzyka taneczna. 22.55: Kom. 
meteorologiczny. 23.00: Muzyka taneczna. 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze. 

W; sprawozdaniu „Dziennika Wileńskse- 
go” w dniu 19 października b.r. z wycieczki 
dziennikarskiej na szlaku Wpropajewo — 
Druja ukazała się wzmianka, dotycząca ks. 
Cikoty t gimnazjum w Drui. Wi związku z 
tą wzmianką my, niżej podpisani, nauczy- 
ciele i członkowie Rady Opieki Rodzicelskiej 
tegoż gimnazjum stanowczo  protestujemy 
przeciw wszelkim wyssanym z palca, goło- 
słownym insynuacjom tegoż pisma na temat 
lutejszego gimnazjum. Podana w wątpliwość 

ć tego gimnazjum przez ujęcie słowa 
* w cudzysłów i przy isywanie ten- 

dencyj białorutenizacji młodzieży nie odpo- 
wiądają rzeczywistości. Zdania tego rodza- 
ju wygłaszać mogą tylko osoby całkowicie 
nieorjentujące się w stosunkach miejsco- 
wych, a czerpiące wiadomości z pogłosek i 
plotek. lub urabiający swe sądy pod wpły- 
wem niechęci osobistych. Rozsiewanie tego 
rodzaju fałszywych pogłosek nie pozytywne 
go dla polskości na naszych ziemiach zdzia 
łać nie może, pogłoski zaś te, docierając do 
młodzieży i budząc wśród niej niepotrzebne 
wąpliwości, niepokoje i uczucie krzywdy, ja 
ką jej zakładowi się wyrządza, wywołać 
wśród niej mogą nastroje niepożądane ani 

42 kierownictwo gimnazjum, ani przez 
ze szkolne, ami nawet przez Redakcję 

„Dziennika Wilenskiego“, informowana 
przez nieodpowiedzialnych korespondentów 

Dla dobra więc młodzieży i spiawy pol- 
skiej, o którą nam niemniej chodzi, niż au- 
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torowi omawianych artykułów, prosimy ich 
o bliższe zapoznanie się z pracą gimnazjum, 
o przybycie na jakikołwiek obchód narodo 
wy, zebranie jakiejkolwiek organizacji ucz 
niowskiej; przeczytanie pisemka szkolnego, 
wysłuchanie uczniowskiego referatu na ze- 
braniu któregoś z kół naukowych i t. p. 

Q duchu panującym w gimnazjum śwad 
czy wreszcie przeprowadzona w ub. r. na żą 
danie Kuratorjum ankieta językowa, w któ 
rej znaczna większość młodzieży uznała ję- 
zyk polski za swój język ojczysty bez żad 
nych cudzysłowów. 
Alfred Arndt, F. Baran, Adelajda Freynalta 

Antoni Gołubiew, Ludwika Guze, Jakób Ka- 
szkur, Halina Kukowiczówna, Leon Masiula 
nis, Franciszka Oskierczyna, Jadwiga Świ- 
derska, Leon Wojakiewiez, Zofja Zaje6wna, 

  

Piotr Zubrzycki, Olga Žabina, Stanislaw Žol 
nierowicz. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

W) związku z motatką p. t. „Bójka na 
zebraniu studentów Żydów* wydrukowaną w 
„Kurjerze Wileńskim* Nr. 245 z dnia 25 b. 

m. prosimy o łaskawe zamieszczenie w naj 
bliższym numerze poczytnego pisma pańskie 
go następującego sprostowania: 

Nieprawdą jest, jakoby podczas odbyte- 
go zebrania akademików dnia. 21 bm. z u- 
działem dr. Włygodzkiego w lokalu W:zajem 
nej Pomocy doszło do bójek na sań oraz 
jakoby rzucono „w stronę mówcy odłamki 
drzewa i kamieni*; natomiast prawdą jest, 
że na początku odczytu wyniknął mały *n- 
cydent wywołany przez kilku kolegów, któ- 

  

Nr. 279 (2494) 

ry został szybko zlikwidowany, przyczem о- 
soba prelegenta, dr. Wygodzkiego, nie spotka 
ła się z żadnym ubliżającym gestem ze stro 
ny kogokolwiek z zebranych. 

Racz przyjąć, Panie Redaktorze, 
głębokiego szacunku 

Za zarząd 

A. Babkies, S. Marszałkowicz 

Sziekker pobity. 
POZNAŃ. (Pat). W! Poznaniu zakończony 

został międzynarodowy turniej zapaśników 
zawodowych o mistrzostwo Polski. Mistrzo 
stwo na rok bieżący zdobył niespodziewanie 
Amerykanin Pendłeton, bijąc w decydują- 
cem spotkaniu mistrza świata i Polski Sztek. 
kera. 

wyrary 

  

Dziś światowa premjera! — 

MarlenaD Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

: w swojej najlepszej 

z dotychczas. krecyj 

Wielka 42 kowo-rysunkowa Fiejszera. 
tlaniem tegoż arcydzieła — ceny nie podwyższone. 

płatne bezwzględnie nieważne. 

  

świetnej reżyserji, mistrza J. won Sternberga. 

Cudowne są piosenki śpiewane przez Marlenę w trzech językach. 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE, oraz wspaniała komedja dzwię- 

Pomimo wielkich kosztów związanych z wyświe- 
Fasse partouts i bilety bez- 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Najciekawsza kobieta śwista, słynna 

ietrich 
BLOND VENUS 

  

  

Dziś! 

IŁ) 
Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 

Film całkowicie zrealizowany w Afryce. 
W rołach gł: Nora Ney, Marja Bogda, Adam Brodzisz, Eug. Bodo i W. Conti. 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone. 

|| 
    ЛМЕ атр № p 

Pierwszy polski film egzotycznv na tle powieści Qssendowskiego p. t. 

  

Muzyka H. Warsa. 
Początek o godz. 4, 6, 8.i 10'15 

  

DZiś dawno ocze- Sźwiękowe Kino 
kiwana premjera! CASINO 

Walka 47, tel. 15-41. | 

KURJER SYBERYJSKI 
zny a miłością braterską. Poświęcenie braterskie, oto tło tego wielkiego obrazu. 
tego rewelacyjnego filmu zdobył tem dziełem kinematografji ztoty medal na rok 1932 dla produkcji szwedzkiej 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. Początek o g. 4, 6, 8 i 1015, w sob 

(PO0 WROGIM SZTANDAREM) 
Między honorem, miłością do ojczy- 

Gustaw Moląnder realizator 

i niedz. o 2-ej 
  

DZIŚ! 
Film, o którym mó- 

wi cały świat! 

twięk. Kino - Teatr 

Aollywood 
Mieklaw. 22, tel. 15-28 Podwójne życie człowieka 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Dr. JEKYLL I Mr. Hayde 
Real. Mamoullana. W rol. gł: mistrz maski Frideric March i Mariam Hopkins 

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

Na tle głośnej 
powieści 

Stewensona. 

  

  

Zatwierdzone przez M. S. Wewn. 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, ul. GARBARSKA 1, tel. 82 

WILEŃSKIEGO* 

BIURO REKLAMOWE 

PRZYJMUJE OGŁOSZENIA DO „KURJERA 

ORAZ WSZYSTKICH PISM 

NA WARUNKACH BARDZO DOGODNYCH. 

KOSZTORYSY i OFERTY na ŻĄDANIE 

  

Zjednocz. 
palnie: Eugenie, Hr. 
tylda, Andałuzja. 

Kop. Górnośl 

  

  

TANIO! 
poleca   

  

Wiłeńska 23 

WIELKI WYBÓR 

SKŁAD MEBLI 

B. Łokuciewski 
Składy: 

  

  
  

Zawiadamiamy Szanowną Klijentelę, iż 
Zakład Tapicersko-Dekoracyjny 

został przeniesiony 

al | KOKSĘ 
GÓRNOŚLĄSKI 

„PROGRESS* 
Laura, Dębieńsko, Ma- 

Radzionków, Mysłowice, 
Ferdynand i Florentyna. 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 

  

EGZYSTUJE OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

ijowska 8, Telefon 999, 

Diadelycy chorzy na cukrzycę! 

  

  

Cd roku 18:53 Istnleje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20; 

jadzine, ea 1 ga- į 

i 

  

Кко- 

bir że, kredensy, 
stoły, szaly, łóżka IŁd, 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO,Ę 

    

   
zamkniętych i zaplombowanych wozach. 

dostarcza & ш›:ЁЩЁ!{Ё 'ч…ШЬ'ё Е 

! BRA RATY. 
M. DEULL we" WILNO N10ESZŁY NOWOŚCI. 

8324 | 

  

=== == 

Ur. Zeldowicz: 
Choroby skórne, wener.. | 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz- 

Dr, Zeldowiczowe: 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych» 

  
B-cia Gajlewicze ;115./wieńką за 

Przyjmujemy obstalunki przeróbki mebli 
po cenach najniższych. 

Niebywała okazja 

  

Wyłączna sprzedaż artykułów spożywczych dla 
chorych na cukrzycę firmy „Cukro-Djeta'* 

Skład Apteczny 

66 (dawniej „I. B. SEGALL*") 
„ARX Mickiewicza 5, tel. 8-73 

od g. 12—2 i 4—6 wiecz, 
Mickiewicza 24, tel. 275 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
dla P. T. Rzeźników! 

| maszyna (Kutter) 25 litr. osobliwie ciężko 
„Fleischwolf“ na 400 

kg. na godzinę zupelnie nowe, natychmiast 
wykonana, | maszyna 

tanio do sprzedania. 
Informacje i obejrzenie — 

Polski Lloyd, ul. Słewackiego 27. 

Najniższe ceny! 

Dr. Wolfsen 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

  

Przetarg. 
Ministerstwo Komunikacji zawiadamia 

o przetargu ofertowym, który się odbędzie 
w Ministerstwie dnia 2 grudnia 1932 roku 

Il-ej na roczną dostawę druków o godz. 
dla Dyrekcyj Kolei Państwowych. 

zczegółowe ogłoszenia zamieszczone 
z dnia 27 X. k.r. są w „Monitorze Polskim" 

Nr. 248. 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

MIESZKANIE 
5-pokojowe, słoneczne, 
świeżo edremont. z wodą 
na miejscu, do wynsjęcia 
ul. Piłsudskiego 29, m. 4 

Do wynajęcia 

  

    
Gwarantowana jakość! 

  

Akuszerka 

grzyjmuje od 9 de 7 wiecz 
zlica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje boz przerwy 
przeprowadziła siłą 

Zwierzyniec, 

przeprowadziła słę 
na ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro - 
dawki, kurzajki i wągry: 

  

Ww. Z. P. 48. 8322 

Naja LANNEIOMĖ | piss dziewczynie-sterocie 
do lat 16 zapewniony byt: 
do śmierci na głębokiej 
prowincji w kulturalnem= 
środowisku. Zgłoszenie 
do Redakcji dla „Ef-Es*” 

Rzadea domu 
poszukuje posady: 
tylko za mieszkanie. 

852 

  

Tom. Zan:   odremontowane 5-pokoj. | aa lewo Gedeminowek: Zk 
NERO wycdsmi ul Grodzka 27. Oferty do Administr. 

ul. 3-go Maja II W. Z. Nr. 393 „Kurjera Wilensk.“ 

M. NIKIFOROWSKI. 

„SZLAK NIEPOTRZEBNY . 
ai III. 

Wi szkole od nauczyciela, inspek- 
tora, od popa — którego naukom 
czasami się przysłuchiwał, chociaż 
był katolikiem, słyszał Wasyl — że 
kraj, w którym zamieszkuje jego ro- 

dzina į on. to kraj „iskoni ruskij“, — 
naród zaś rosyjski — prawosławny. 

a mowa, — którą posługiwał się Wa- 
sił to, albo mowa, .„miącieżnickaja —- 
polackaja“, adbo „mužyckaja hutar- 
ka“ — od których trzeba się odzwy- 

czajać, ucząc się mowy rosyjskiej —- 
jako wyższej i delikatniejszej. WI 
no mu do głowy że car bardzo mi- 
luje naród. tutejszy, troszczy się o 
niego, buduje cerkwie, szkoły. nasy- 
ła strażników — by pilnowali porząd 
ku i spokoju i t. d. i t. d. 

Życie tymczasem pokazywało e> 
innego. Wasił słyszał — że chłopi nie 
rozmawiają po rosyjsku. łecz po pol- 
sku, lub białorusku, Od Piotra Zajca 
z Zamchowa dowiedział się, że są 
książki polskie i białoruskie, że kie- 
dyś kraj ten żył życiem niezależnem, 
dopóki nie dostał się pod zabór. Wa- 
sil widział — że nie wszyscy „iskoni“ 
Rosjanie i prawosławni chodzą do 

    

      

  

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

cerkwi, a wielu, jak i rodzice je- 

  

go. jeżdżą do pobliskiego katolickie- 
go kościoła. Dowiedział się trochę 
później — że wielu chłopów stało się 

prawosławnymi otrzymawszy chrzest 
kozackim batogiem. Zdumiewał się 
tym porządkiem, przez cesarza zapro- 
wadzonym. 

A ileż to razy słyszał jak „uriad- 
nik“, lub strażnik łajali od chamów 
włościan — nazywali „swołoczju”, ja 

„miatieżnikami* j; „buntowsz- 
czikami*. Częstowali przytem bato- 
gami, bili po twa i uprowadzali х 
sobą jednego, a czasem i kilkoro za: 
kutych w kajdank 

    
  

      

    

   
     

— „Ciekawy, zabawny cesarz — 
rozważał wcale nie po dziecinnemu — 
ciekawe porządki i piękne dbanie o 
miłoś już lo i na całym świecie 
tak samo?" 

    

Wszystkiem się ciekawił i niemało 
książek czytał, gdy czegoś nie rozu- 
miał — lecieł do dziada Pranuka - 
który na ciekawości i wątpliwości 
chłopca miał odpowiedzi w swej sta- 
rej głowie. 

Ca” miał lat szesnaście, zauważył 
raz u wujka swego Mikity ksi ąžeczkė 

  

   

na okładce której był krzyż i napis 
„za wieru, caria į otieczestwo“. Niez- 
miernie się tem zaciekawił, a szczegół 
nie napisem, Mocno się nauprzykrzał, 
lecz dowiedział za jaką to wiarę, ce- 
sarza i ojczyznę — wujek jego słu- 
żył. Okazało się, że za rosyjskie i pra- 
wosławne. ; 

— A za kogóż wujka na służbie 
cesarskiej mieli? — dokuczał chło- 
pak. 

— Jako katolika, a w dodatku + 
kraju naszego pochodzącego za Pola- 

     

  

  

  

   
   

  

ka i „miatiežnika“ -— odpow iadał M - 
kitka, konia zaprzęgając. 

—- I dziadžka na to nie?! Przecież 
to nieprawda?! 

Samo się wie. że nieprawd: 
łe musiałem milezeć, zebów było szko 

da. 
— To i na służbie carskiej, w 

wojsku, są strażniey i lak samo biją?! 

    
   

  

mara. nie pierasz- 
kadz: 

     
się Mikita — Ot 

sam, jak dosta się w ta służba, 
wszystkiego się dowiesz, a nawet du 

  

ża czego i spróbujesz. 

Teraz, gdy przyszła kolej i Wasi 
łowi pójść na służbę. myśli te opano: 
wały go rojem, na każdym kroku pro 
siły się do głowy. a wśród ich wiru 
powstawało pytanie dokąd, poco. 
dla kogo? 

Służyć — 

  

  

zgoda. Ale dlaczego pra- 

wie tylko my, chłopi, służymy. Ot, ża 
den panicz z Malinówki nie służy? 
Dlaczego Janek młynarz nie w wojs- 
ku? Powiedzieć — chorzy! A to prosto 
buhaje! Prawda — na „zdaczy* płuca 
i serce okazały się nie w porządku, a 
co się tyczy latania za dziewczętami, 
lub „molodycami“ — najzdrowszy х 
nas tego nie wyrobi, co ci chorzy. A 
gdy na wyprzódki bydło nasze zagar- 
niając, pójdą — najlepszy gończak 
nie dopadnie. Ładni chorzy — rozwa- 
żał Wasil, rachując tygodnie. które 
pozostały jeszcze przed rekructwem. 

A czas leciał. Połowa jesieni prze- 
szła, a wujek Mikitka i skrzynkę do 
wojska uszykował. Mocną, żelazem 
okutą, w iatuszki pomalowaną. 

  

        

IV: 

wieczoru przybył do 
oczekiwany szmaciarz 

Lejzor. Ten maleńki. chuderławy Ży 
dek, z oczami ledwo widzącemi, £ 
podsiwiałą brodą i pejsami — co kła: 

Pewnego 
Zar dawno    

    

  

czki wełny przypominały. byle jak 
przyczepione do skroni, zawsze był 
pożądanym gościem nietylko w Ża- 
rach, ałe i w każdej wsi. 

Jeżeli jaki miesiąc nie było wi- 
dać szaro-czarno-brudnego. wyszmel     
cowanego. w dziesięciu miejscach za 
łatanego, po pięty sięgającego chałatu 
i połyskującej od tłuszczu jarmułki. 

    

niejeden, osobliwie z ośrodka kobie- 
cego, zapytywał — „A gdzież to Lej- 
ZOT zaprapašciusia?“. Chudą, jak i 
sam gospodarz, klacz Lejzora, na je- 
dno oko ślepą; wóz deskami pozbija- 
ny, drutem okręcony, duhę nadłama- 

ną i blachą okutą, a do tego skrzyp 
kół, za mało nasmarowanych. było 
widać i słychać za pół mili. Gdy na- 
tomiast we wsi zatrzymywał się u 

pierwszej chaty — już w pięćdziesią 
tej moeno zamorusane dzieci, tłumnie 
lecąc do domu, z podwórka wrzesz* 

czały — „Mama, mama. Lejzor pryje- 
chau'. 

  

  

Z przyjazdem Lejzora w środowis 
ku kobiet powsławał ruch. Zbierano 

     

szmaty, wyjmowano z kubła sierść, 

z pod pieca wygrzebywano jajka. 
Rzecz zwyczajna. Bo podczas nieobec 
tości Lejzora — naparstek się zgubił, 

igła się złamała, guzików brakuje do 
koszuli — nawet i nie przerachować 
ogromu potrzeb i niedostatków gospo 
darskich. Przy pogodzie sprzyjającej 
zbierano się u wozu na ulicy. Gd 
chmurzyło, lub dżźdżyło, wtedy znosi 
Lejzor swoje skrzyneczki,  tobołki, 
woreczki do chaty i tu rozpocz 

wyprzedaż i hurtem į detalieznie. Ku 

pujących nie brakowało. Za kobieta- 
mi cisnęły się dziewczęta, a oczki aż 
im się rozbiegały patrząc na wstążki 
kolorowe, błyszczące szpileczki, za- 

      

   

  

Redaktor RON Witold Kiszkis. 

usznice, pierścionki i paciorki. Towas 
u Lejzora , „pod cherymem* był zaw- 
sze pierwszego gatunku. I chociaż zło” 
te ucho igielne nazajutrz robiło się: 
czarne, jak i sama igła; wstążki jed- 
wabne płowiały w przeciągu dwu dni; 
pierścionki i zausznice za tydzień tra 
ciły błysk i w ędrowały do śmietnika, 
na to się uwagi nie zwracało, ponie” 
waż wszystko było tanio i piękne. 
Wszyscy byWałi zadowoleni, a naj- 
więcej sam Lejzor — ehyżo i bez 0- 
myłki wykonywujący w całej rozcią* 
głości człery działania arytmetyczne= 
Jeżeli zaś trochę czasem: się i omylił 
w dodawaniu lub mnożeniu — to nie 

na swoją niekorzyść. Zachwycone ham 
dlem i kupnem kobiety czasem zapo- 
minały o chlebie w piecu, o niezmy- 
tych po obiedzie naczyniach i o mę 

żach, podwieczorku czekających. MĘ 
źni klęli kobiety i Lejzora, aż 

wreszcie sami szli spojrzeć na bogact 
wa gałganiarza. Bo Irzeba ot smar 
na koła, dziegciu do butów lub „ość 
muchę (ósemka tytoniu) szereszewki 
z butem albo niedźwiedziem (firma) + 
Przecież za byle drobiazgiem nie pę- 

dzić aż do miasteczka, gdy u Lejzora 
towar ten sam i daleko fańszy. 3 

(Gen) 

    

   
   

     
          

     
     
      

      

       

        

      

   
    
   

     

   

          

     

     
     

  

     
         

    
   
   
    

    


