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przesilenia 
rządowe w Estonii. 

Podezas ostaniej mej bytności w 

Tallinie koledzy estońscy mówili, że 

wobec oczekiwanego przesilenia rzą- 

dowego, wyjazd -ich do Polski na 
zjazd porozumienia prasowego w tej 
chwili jest iin bardzo nie na rękę. 
Październik i listopad, to miesiące 

krytyczne dla każdego rządu estoń: 

skiego, okres kiedy w parlamencie 

estońskim toczą się dyskusje nad bu- 
dżetem, ustala się wytyczne polityki 
gospodarczej. Rząd, który przetrwa 

ten okres krytyczny, będzie mógł spo- 

kojnie rządzić nadal. Jednak takich 

rządów niewiełe naliczymy w dotych- 

czasowej historji Estonji. 
W okresie częstych i długotrwa- 

łych przesileń rządowych, kiedy to 

przywódcy partyjni nie bacząc nawet 
na katastrofalny kryzys gospodarczy 

rujnujący kraj, w imię demagogicz- 

nych haseł partyjnych prowadzą wai- 

kę o władzę, zamiast wspólnemi si- 
łami dążyć do wyprowadzenia pań- 
stwa z kryzysu, objawia się cała bez- 

względność tych zawodowych  poli- 

tyków. Każdy przywódca partyjny, 
który zasiada na opróżnionym fotelu 
ministerjalnym, wykupić musi prze- 
dewszystkiem swoje weksle politycz- 
ne, spełnić obietnice, któremi skusił 
swoich wyborców. Weksel nie wyku- 

piony, poderwie wiarę w niego gło- 
sujących. Honor obywatelski składa 
się w ofierze honorowi partyjnemu. 

Mianowany zaledwie kiłka mie- 
sięev temu gabimet premjera Einbun- 

da, składający się z 4.ministrów blo- 
ku rolniczego i 3 ministrów centruia 

narodowego  (partje mieszczańskie), 

zamierzał zrealizować swój maksy- 
malny program popierania rolnictwa, 

wywołując sprzeciw ministrów cent- 
rowych, którzy byli związani obiet- 
mieami  poczynionemi wyborcom 

miejskiim. Rozłam, który zarysował 

się w rządzie estońskim przybierał 

formy coraz bardziej groźne. Dwa 
zagadnienia gospodarcze skupiły na 

sobie uwagę opinji publicznej, od ich 
szezęśliwego rozwiązania uzależniony 

był los rządu estońskiego: zrównowa- 

żenie budżetu oraz ożywienie gospo- 

darki prywatnej przy jednoczesnem 

utrzymaniu kursu korony. 

Wobec znacznego skurczenia się 
eksportu, aktywne saldo znacznie się 
zmniejszyło. Pomimo najdalej idą- 
cych ograniczeń dewizowych stale 
rosnący brak wałuty wytwarzał trud- 
ności w wymianie towarów. W pierw- 
szem półroczu r. b. dochody państwa 

zmniejszyły się o 9 miljonów koron. 
Budżet Estonji na rok bieżący wyno- 

si 83,4 mil. koron. Z sumy tej udało 
się zaoszczędzić 8,5 mil. koron. Ge- 
lem zrównoważenia budżetu należa- 

ło obecnie jeszcze przeprowadzić kom 
presję wydatków w wysokości 2 mil. 
koron. Ministrowie centrum narodo- 
wego, proponując podwyżkę ceł na 

surowce włókiennicze przeciwni byl” 
dalszej znacznej redukcji upos 
urzędniczych, oraz jednorazowego 

podatku walutowego. Ten program 
rolników wywołał niesłychane rozgo- 
ryczenie V i 

   

  

    

        

    

ród mieszczan i urzędni- 
ków. którzy zwoływali w kraju sze- 

reg wieców protestacyjnych. Sytua- 
cja sławała się coraz ziej naprę- 
żoną. Jednak ministrowie bloku rol- 
niczego nie ustępowali od swego pro- 
gramu maksymalnego, gdyż rolnicy, 
dawniej cierpliwi, mogący czekać la- 
tami spełnienia przyrzeczonych im 
obietnic, dzisiaj stali się niecierpli- 

   

    

   

  

wymi. Wpłynął na to kryzys oraz 
przewaga w partji rolniczej lewicow-     

  

ców t. zw. nowoosiedleńców. 
Podczas sesji parlamentarnej m'- 

nistrowie centrum narodowego ustą- 
pil, rząd musiał podać się do dymi- 
sj fastąpiły prawie że miesięczne 
rokowania prezesa parlamentu z po- 
szczególnymi przywódcami. Prezes 

parlamentu bezskutecznie kołatał od 
jednego do drugiego, błagając o opa- 
miętanie się i uzgodnienie swoiikc 
glądów. Rolnicy nie chcieli ustąpić 
od swego programu. Kryzys gospo- 
darczy pogłębiał « rządowy 
trwał nadal. Zwrócono się ostatecz- 

nie znowu do dotychczasowego pre- 

mjera Einbunda. Korowód rozpoczął 
się od początku. Rząd nie dochodził 

do skutku. Wreszcie prezes parlamen 
tu powierzył misj 

  

    

  

      

  

    ję utworzenia gabi- 
netu, prorektorowiii Uniwersytetu pre- 
fesorowi Uluotsowi. Profesor Jiir. 
Uluots, mąż niezwykle wybitny, pro- 
stolinijny, szczery i uczciwy, z całym 

  

"Uluots zgodzić nie mógł. 

zapałem podjął się zaszczytnej misji 

Zamierzał utworzyć rząd fachowców, 

gabinet pracy, który miał oprzeć na 

ludziach cieszących się zaufaniem 

społeczeństwa. Przywódcy partji rol- 

niczej, obawiając się, że .rząd ten 

dzięki swej popularności będzie mógł 

uniezależnić się od wpływów partyj- 

nych, uwarunkowali poparcie rządu 

od przyjęcia do gabinetu leadera no- 

woosiedleńców Kóstera, zwolennika 

obalenia kursu korony, na co słę prof. 
Inicjatywa 

szlachelnego, wybilnego fachowca, 
stworzenia gabinetu narodowego, po- 
nadpartyjnego nie powiodła się. 
Intrygi partyjne znów wzięły górę 

rad dobrem państwa, co wywołało о- 

burzenie opinji publicznej. Nawet 

akademicka młodzież dorpacka, nic 

biorąca udziału w życiu politycznem 
kraju, samorzutnie zorganizowała 
wielkie wiece protestacyjne oraz о- 
wacyjnie willała wracającego swego 
profesora. 

Cierpliwość, nawet spokojnego, 
północnego narodu estońskiego ma 
swój koniec. Koalicyjny rząd trzech 
błoków parlamentarnych, a m. bloku 
rolników, centrum narodowego 1 50- 
cjalistów został wreszcie utworzony, 
a premjerem został najstarszy i naj- 
bardziej zasłużony polityk Estonii 
Konstanty Piits, członek partji rolni- 
ków. b. pierwszy premjer niepodleg- 
łej Estonji, piastujący ten urząd już 
6 razy; Y trem spraw wewnętr;- 

nych mianowano Anderkoppa (cen- 
trum), ministrem spraw zagranicz- 
nych socjalistę A. Rei, który przewod- 
niczył pierwszemu konstytucy jnemu 
zgromadzeniu narodowemu, wielok- 
rotny minister. Kilkakrotnie miniist 
mi byli również nowomianowany mi- 
nister gospodarki Jiirman, (rolnik), 
tak samo jak li minister spraw woj- 
skowych, generał Tónisson (bezpar- 
tyjny) oraz minister komunikacji Jo- 
hanson (socjalista), Pierwszy raz u- 
dział w rządzie biorą: minister rol- 
nictwa Tupits (rolnik) dotychczasowy 
naczelny redaktor „Kaja i minister 
oświecenia publicznego i opieki spo- 
łecznej Kukke, redaktor .,Postimees* 
(centrum). Wobec tego, że w rządzie 
tym skrajne skrzydło rolników, (no- 
woosiedleńcy) udziału nie bierze, rząd 
będzie prawdopodobnie realizował 
program następujący: porzucenie do- 
tychczasowego monopolu zbożowego, 
którego koszty w tym roku wynosiły 
3 miljony koron. Dotychczasowy po- 
ziom zboża utrzymywany będzie ra- 
czej za pomocą regulacji importu i 
podniesienia ceł zbożowych. Rolnicy 
zaś od rządu będą otrzymywali listy 
zastawne, które wobec zobowiązania 
się rządu ich wykupienia, zrealizo- 
wać będą mogli w banku. Zmniejszo- 
ne będą chyba równiież premje eks- 
portowe. Pensje zaś urzędników albo 
wcale nie zostaną zmniejszone, albo 
ulegną nieznacznej redukcji. Jednal: 
niejednolity skład gabinetu, nie wró- 
ży mu długiego żywola. 

Wszystkie rządy Estonji trwały 

     

  

   

   

  

    

   

    

bardzo krótko. Zaledwie niektóre z 
nich doczekały się zęśliwie swojej 

  

rocznic) Żywot wi ości trwał 
kilka miesięcy. Dotychczasowy ustrój 
parlamentarny, zdawałoby się odpo- 
wwiednii dla małych państw, nie wy- 
trzymał próby ia. 

„Kiedy to nareszcie i u nas znaj- 
dą się ludzie* mówił mi jeden z 
daktorów estońskich, „którzy 
żyliby kres targom w na 
mencie, jak to uczynił u was Mar: 
łek Piłsudski, który, muszę dodać, 
cieszy się-w Estonji niezwykłą 1 popu- 
larnošcią“. (Cała niezależna prasa 

  

  

    

      

  

  

   

  

   estońska, skupiająca większość cz 
telników, od dłuższego już cza 

  

zwalcza obecny stan anormalny, pro- 
pagując zerwanie z dotychczas 
swawołą partyj | parlamentarnych. 
Pragną oni wzmocnienia władzy wy- 
tonawczej kosztem parlamentu par- 
Lyjnego. 3 

Stale pogłębiający się kryzys gos- 
podarczy wywołał kryzys ustrojn po- 
litycznego. Obecnie, co kilka miesio- 
cy zmieniające się rządy okazały 
bezsilnemi do przeprowadzenia mię- 
dzynarodowych porozumień gospo- 
darczych. Żyjemy w dalszym ciągu 
z dnia na dzień. Zmieniają się rządy. 
ludzie, programy — kryzys trwa na- 
dal. 

Narody zachodu jak i wschodu, 
wielkie i małe, szukają nowych form 

    

      

  

  

Audjencje na Zamku. 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
8 b. m. przed południem b. ministra 
spraw zagranicznych p. Augusta Zales 
kiego, który złożył p. Prezydentowi 
wizytę pożegnalną. O godzinie 12-ej 
przyjął p. Prezydent dyrektora Mię- 
dzynarodowego Biura Pracy p. But- 

lera. 

Hojny dar premjera Prystora 
dia studentów U.S.B. 

Jak się dowiadujemy p. prezes Ra 
dy Ministrów Aleksander Prystor zło 
żył na ręce J. M. Rektora USB. 2.500 
zł. na najbiedniejszych studentów na 

szej Wszechnicy. 

Pożegnalny obiad 
dla min. Zaleskiego. 

WARSZAWA (Pat). We wtorek w 
klubie towarzyskim przy ulicy Fok- 
sal odbył się obiad pożegnalny dla mi 
nistra Zaleskiego, urządzony przez u- 
rzędników Ministerstwa Spraw Zagra 
nieznych. W obiedzie wzięli udział m 
in. minister spraw zagranicznych p. 
Beck, podsekretarz stanu w Prezyd- 

jum rady ministrów Lechnicki, pod: 
sekretarz. stanu w ministerstwie spr. 
zagranicznych Szembek, poseł Rzeczy 
pospolitej w Madrycie Perłowski, Ко- 
misarz: generalny Rzeczypospolitej w 
Gdańsku Papee oraz nieomal wszyscy 
urzędnicy centrali ministerstwa. 

Poseł BBWR. prof. Staniewicz 
złożył mandat poselski. 

WARSZAWA (Pat). Poseł BBWR 

prof. Staniewicz Witold złożył man- 

dat poselski. 

Walny Zjezd Delegatów 
ZwiązkuLegjonistów Polskich 

Zarząd Główny Związku Legjoni 
stów Polskich na posiedzeniu odby- 
tem w dniu 4-ym b. m, uchwalił zwo- 
łać tegoroczny Walny Zjazd delega- 
tów na dzień 3 i 4 grudnia r. b. do 
Warszawy. (Iskra). 

Zjazd naczelników wydziału 
ruchu kolejowego. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 8 i 9 
listopada odbywa się w Warszawie 
zjazd naczelników wydziałów ruchu 
kolejowego poszczególnych dyrekcyj. 
Zjazd otworzył przemówieniem p. mi 
nister komunikacji inż. Butkiewicz, 
Na zjeździe wygłoszono szereg refera- 
tów oraz poruszono wiele aktualnych 
zagadńień z dziedziny ruchu kolejo 
wego. Między innemi! omawiane były 
wypadki kolejowe, sprawa środków 
ratunkowych przeciwpożarowych i 
sanitarnych w pociągach osobowych, 
sprawa włączania wagonów towaro- 
wych do pociągów osobowych i t. d. 

Traktat handiowy sowiecko- 
łotewski 

RYGA (Pat). Po długotrawałych 
naradach w sprawie traktatu handlo 
wego z Rosją sowiecką — Sowiety u 
czyniły nareszcie Łotwie konkretne 
propozycje. Warunki jednak posta- 
wione delegacji łotewskiej są tak cię 
żkie, że Łotwa propozycji tej przyjąć 
nie może. Wobec tego przewiduje się 
w najbliższych dniach powrót delega 
cji łotewskiej do Rygi. 

A S I I RITA UIS TS 

bytowania. Lud, który będzie miał 

Ścisły kontakt z inteligencją, gdy ta 
stanie się jego przywódeą j doradcą, 
nie będzie wyzyskiwany przez agiła- 
torów politycznych. 

Społeczeństwo zrzeszone w orga- 

nizacje zawodowe, © budowie ponad- 
klasowej, będzie mogło stworzyć par- 
lament zawodowo gospodarczy, w któ 
rym mandaty podzielone byłyby nie 
wśród przywódców partyjnych, $ 
przeprowadzony zostałby sprawiedli- 
wy podział na poszczególne gałęzie 
wytwórczości intelektualnej i mater- 
jalnej. 

Tdea ta wobec zupełnego bankrue- 
twa obecnego systemu politycznego, 
znajduje w sferach intelektualnych 
Estonji coraz więcej zwolenników. 
Dlaczego jednak program ten nie zo- 
staje zrealizówany? Odpowiedź pro- 
sta. Brak człowieka, wodza — któryhy 

      

  

   
  

  

  

wziął iniejatywę twórczą w swoje 
ręce. Więc w dalszym ciągu trwać 

będą eksperymenty zmieniających się 
stale doktorów na ciele pacjenta. 
Również i małe narody oczekują rzą- 
dów, które byłyby w stanie uwoln ć 
ich od sejmokracji i które mogłyby 
stworzyć solidarność i porozumienie. 
międzynarodowe, bez którego nie 0- 

parte o mocnych sąsiadów małe pań- 
stwa łatwo stać się mogą łupem sil- 

niejszego. Norbert Żaba. 
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STEFAN PURTO 
przedsiębiorca budowiany 

zmarł śmiercią tragiczną w dniu 8 b. m. w wieku lat 42, 

o czem powiadamia pogrążony w głębokim smutku 
BRAT. 

O pogrzebie nastąpi osobne powiadomienie. 

    
RECON Z SB ARA   

Groźba przesilenia gabinetowego wNiemozech 
Przed ważnemi decyzjami gabinetu. 

BERLIN (Pat). Wczoraj wieczo- 

rem, jak donoszą dzienniki,, w ko- 

ach politycznych krążyły pogłoski o 

zgłeszeniu dymisji przez ministra wy 

żywienia Rzeszy von Brauna. Tylko 

na prośbę kanclerza Papena zgodził 

się von Braun narazie odroczyć swą 

decyzję. Dymisja ta — zdaniem kół 

politycznych — byłaby wstępem do 0 

  

   

gólnego kryzysu gabinetowego. Gabi- 

net Rzeszy zbierze się. we środę ce- 

dem powzięcia uchwał eo do przysz- 
łych swych planów. $ 

W związku z wczorajszą audjene- 

ja Papena u Hindenburga oczekują 

ważnych decyzyj gabinetu w sprawie. 

projektu reformy konstytucji oraź 
przedłożeń kontyngentowych. 

Pierwsza po wyborach mowa 
polityczna Papena. 

BERLIN. (Pat). Na wydanem we wtorek 

przez Zw K korespondentów prasy zagra” 

nicznej przyjęciu kanclerz Papen wygłosił 

pierwsze pe wyborach przemówienie polity- 

czne. 

      

do wyników niedzielnego 
yraził przekonanie, że 

cbecnie dojdzie w Nie h do prawdziwej 

keneentracji harcdawej i że społeczeństwo 

niemieckie równem zrezamieniem, jakie 

akazałc sprawie polityki zagranicznej, po- 

prze dążenia de stworzenia silnej podstawy 

dia rządu. Sprawy personatne nie będą ode- 

grywały reli. Cele rządu obecnego pozostaną 

niezmienicne. Związek międ polityką za- 

Zi a wewnętrzną zmusza naród nie- 

miecki do wyłenienia takiego rządu, który 

będzie mógł sprostać zadaniom i trudnoś- 

ciom 6becnej sytuacji Niemiec. Pierwszym 

warunkiem tego jest przywrócenie pełnej 

suwerenności pań a i stworzenie trwałej, 

wyposażonej w siłę władzy rządowej. Przy- 

wróce! ilnej władzy w państwie niemiec- 

kiem jest nietylko koniecznością życiową ala 

sumej Rzeszy, ale stanewi centralny problem 

Europy. Dzięki położeniu geograficznemu 

Niemiec, wstrząśnienia gospodarcze i poli- 

czne w państwie niemieckiem przenosić 

sie muszą na pozostałe państwa Europy i 

świata. 
„Dotąd nie będzie spokoju, ani pokoju w 

Europie, dopóki się nie przyzna narodowi 
niemieckiemu koniecznych do życia warun= 
ków, mogących zagwarantować pokojowy i 
trwały jego rozwój. Od ezasu wojny połi- 
tyka zagraniczna Niemiec zawsze zmierzała 

do tego, aby przeforsować uznanie warun- 

ków, posiadających elenrentarne znaczenie 
dia życia narodu niemieckiego". 

Żądamy — mówił kanclerz — przyzna- 

nia Niemeom przysługujących wszystkim in- 

nym pjraw nie jako łaski lub dobrodziejst- 

wa, lecz jako zadośćuczynienia naszym nie- 

przedawnionym roszczeniom. Nie będzie te 

żadną nowością, gdy powiem, że traktat wer 

salski nie przyniósł prawdziwego pokoju. 

Traktat ten pomyślany był tylko jako preli- 

minarz do traktaiu i zawiera оп klauzuię 

głosówan 

  

   

     
    

  

   

    

  

  

   

     

   

    

   

rewizjonistyczną, która odnosi się do wszy- 

stkieh jego postanowień. Nietylko niemiecka, 

ale i europejska polityka musi uważać za 

swój cel, ażeby postanowienia narzucone 

przymusówe zostały zastąpione przez roz- 

wiązanie, wynikające z najskrupułatniejszej 

ceeny wszystkich dążności. Wi tem powinny 

Niemcom pomóc inne narody, ckazujące zró 

zumienie dła naszych dążeń. 

Ponieważ ani podstępem, ani groźką nie 

damy się po wieczne czasy związać narzueo- 

nemi nem przymusowo decyzjami, droga na- 

sza będzie drogą pokojowego porozumienia. 

Na tę drogę wstąpiliśmy już w Locarno, 

kontynuewaliśmy ją w Lozannie i kroczyć 

nią będziemy nadal, aby umożliwić zwycięst- 

wo tym wielkim zasadom, w zaufaniu do któ 

rych złożyliśmy broń w 1918 roku. 

Źródło obecnego kryzysu gospodarczego 

— zdawieni kanclerza — tkwi w przesłan- 

kach raczej polityczny niż ekonomicznych 

Pokój gospodarczy Europa hędzie mogła ©- 

siągnąć tylko przez urzeczywistnienie osta: 

tecznego celu polityki niem ckiej, polegają- 

cego na zrealizowaniu zasad równoupraw- 

nienia i samostanowienia narodów. 

Przechodząc do omówienia traneuskiego 

planu kensteuktywnego, kanclerz powie- 

dział: „Niezaprzeczalnie, jeżeli uda się na- 

dać wszystkim armjom charakter obronny bę 

dzie to decydującym krokiem naprzód na 

drodze moralnego rozbrojenia i pacyfikacji 

świata. Tylko przez równy system zbrojenio 

wy dnakowe uzbrojenie, którego potea- 

cjał zależeć musi od długości granie i moż- 

liwości ieh naruszenia, jak również od ilości 

sąsiadów, możliwe jest osiągnięcie równego 

dla wszystkieh narodów bezpieczeństwa. 

Rząd niemiecki powita każde zarządze- 

nie, zmierzające do wzmocnienia siły obron- 

nej, nie zaś zaczepnej oraz do urzeczywist- 

nienia postulatu równych praw i równego 

bezpieczeństwa dla Niemiec. Niemey pew- 

strzymają się od współpracy nad konwen- 

cją rozbrojeniową dopóty dopóki nie będą 
wiedziały, czy ta konwencja zostanie w pełni 

zastesowana również į do innych*. 

  

  

   

  

    

  

   

    

      

Przed wyborami nowego prezydenta St. Zjedn. 
Wybór elektorów. 

NOWY YORK. (Pat). W dniu dzi- 

siejszym wyborcy amerykańscy Wyz- 

naczą 531 elektorów z mandatem im- 

peratywnym dokonania wyboru no- 

wego prezydenta Stanów Zjednoczo- 

nych. 
W poniedziałek wieczorem zakła- 

dy wyborcze dokonywane były w sto- 

sunku 1:5 na korzyść Roosevelta. 

Kto zasiądzie w Białym Domu ? 

  

    
Na iłustracji maszej widzimy fotogratje 

siedziby prezydentów Stanów Zjednoczonych 
w Waszyngtonie, t zw. Biały Dom. U góry 
widzimy podobiznę dwóch kandydatów na 

  
gospodarzy tego domu, a mianowicie kandy- 
data partji republikańskiej, dotychczosowego 
prezydenta Stanów Hoovera i kandydata par 
tji demokratycznej Franklina Roosevelta. 

    

Nieudany zamach na życie Hoovera 
SAN FANCISCO (Pat). Pociąg spe- 

ejalny, wiozący Hoovera do Paloalto, 
zatrzymany został wpobliżu Winne- 
mucea w stanie Newada przez sygna- 
ły strażnika, strzegącego mostu. 
Stwierdzono, że strażnik otrzymał kil 

ka ciosów nożem, zaś obok leżał jego 
towarzysz. Wpobliżu mostu znałezio 
no jeden ładunek dynamitowy, leżący 
obok toru, drugi zaś wpobliżu, w krza 
kach. W okolicy zarządzono vnergiez 
ne poszukiwania. 

Cena 15 groszy 

cryamu ud godz. $— 3 ppoł. Rękopiców Redakcja nie zwraca 

ml, Ś-tu Juźska I, Telefon 3-0. 
esa—79 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 30 gr., kronika redzkc., kommnikaty— 

5%, zagraniczne 160%, zamiejscowe 25%, Dia poszukujących pracy 50% zniżką 

Konferencja rozbrojeniowa. 
GENEWA (Pat). Prezydjum konfe 

rencji rozbrojeniowej zakończyło w 

dniu 8 b. m. dyskusję w sprawie kon 
troli przyszłych zobowiązań rozbroje 
niowych. 

Delegat sowiecki: Dowgalewski po 
nownie zastrzegł sobie prawo wypo- 
wiedzenia się w sprawach kontroli dv 
chwiłi, gdy będzie wiadome, jak da- 
leko posunęła się redukcja zbrojeń. 
Ta deklaracja delegata sowieckiego 
może oznaczać, że Sowiety pod pre- 
tekstem niedostateczności przyszłych 
zobowiązań rozbrojeniowych sprzeci 
wiają się zbyt ścisłej kontroli. 

Następnie prezydjum dyskutowa - 
ło nad raportem delegata włoskiego 
w sprawie zakazu wojny chemicznej 
' bakterjologicznej. Raport ten w 
stormułowanych propozycjach idzie 
dalej, niż propozycje dawniejsze, mia 
nowicie proponuje absolutny zakaz 
wojny chemicznej ! bakterjologicznej 
i to nietylko pod warunkiem wzajem- 
ności, dalej zakaz przygotowywania 
takiej wojny. wreszcie kontrolę i san 
'kcje przeciwko państwu, nie dotrzy- 
mującemu przyjętych zobowiązań. W 
porównaniu z dawnym projektem ra- 
port wykazuje duży postęp w duchu 
det, wysuwanych od wielu lat przez 
niektóre delegacje, a w szczególności 
przez delegację polską, które to idce 
napotykały dawniej na dość silną op? 
zycję. W dyskusji delegaci Francji i 
Wielkiej Brytanji uzależniali swą zgo 
dę na absolutny zakaz wojny chemicz 
nej i bakterjologicznej od ścisłych po 
stanowień co do kontroli i sankcyj. 

Herriot wyjaśnia. 
PARYŻ (Pat). W wywiadzie, udzie 

lonym wczoraj wiecz. przedstawi- 
cielow: agencji Havasa, Herriot pod- 
kreślił, że wizyta jego, złożona rządo 
wi hiszpańskiemu, była jedynie ak- 
tem. przyjaźni Republiki Francuskiej 
dla młodej republiki sąsiedzkiej z 0- 
kazj: odznaczenia Legją Honorową 
prezydenta Zamorry oraz podpisania 
konwencji pracy. 

Uroczyste otwarcie pierw- 
szego potskiego gimnazjum 

w Niemczech. 
BYTOM (Pat). W. dniu 8 b. m. od- 

była się uroczystość otwarcia pierw- 
szego gimnazjum polskiego w Niem- 
czech. Uroczystość rozpoczęto mszą 
św. odprawioną przez ks. proboszcza 
Klimasa, prezesa Polskiego Katolic- 
kiego Towarzystwa Szkolnego na 
Śląsku Opolskim. Kazanie nie mogło 
się odbyć z powodu sprzeciwu miejs- 
cowego proboszcza. Po mszy, w ude- 
korowanej auli gimnazjum przy ul. 
Kurfuerstenstrasse, odbyła się uroczy 
sta akademja. 

Sprawa ks. Pszczynskiego 
przed Trybunateu Haskim. 
HAGA (Pat). W poniedziałek roz- 

poczęła się przed Trybunałem Has- 
kim rozprawa ustna w sprawie skar- 
gi niemieckiej, dotyczącej księcia 
Pszczyńskiego. Rozprawa ogranicza 
się do formalnej ekscepcji polskiej 
wobec tego, że ks. Pszczyński wpro- 
wadził swą skargę na drogę zewnętrz- 
nych instancyj sądowych. Zastępca- 
mi rządu polskiego są radca Sobolew- 
ski i profesor Jeze z Paryża. Towarzy 
szy im dr. Mycielski z polskiego MSZ. 
Imieniem rządu niemieckiego wystę- 
puje prof. Kaufman z Berlina. 

Na pierwszem posiedzeniu Trybu- 
nał wysłuchał przemówienia radcy So 
bolewskiego, który zbijał argumenta- 
cję prawną niemiiecką oraz prof. Jeze, 
który w obszernem przemówieniu u- 
zasadniał podstawy ekscepcji polskiej 
wskazując przytem na zaczepny cha- 
rakter akcji Niemiec na terenie mię- 
dzynarodowym pod pretekstem spra- 
wy ks'ącia Pszczyńskiego. We środę 
przemawiać będzie zastępca niemiec- 
ki prof. Kaufman. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
/_ PIENIĘŻNA. 

  

  

    

   

    

  

WARSZAWIA, (Pat). Londyn 29,50 — 
29,44. Nowy York 8,918 — 8, 898. Paryż 
36 — 34,91., Szwajcarja 171,90 — 174,47. 
Tendencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 84.00. 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWIA, 8. 11. — Na dzisiejszym 
zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w War 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Warszawa w handlu hurtowym, w łądunkach 
wagonowych: żyto standart I 16,25 — 16,50, 
standart II 16,00 — 16,25, pszenica jara czec 
wona szklista 27,50 — 28,00. pszenica jedn 

lita 26,50 — 27,00, pszenica zbierana 26,00 — 
26,50, owies jednolity 17 — 17,50, owies zbie 
rany 16,00 — 16,50, jęczmień na kaszę 15,75 
— 16,25, jęczmień browarny 17,00 — 18,00, 

gryka 17,00 — 18,00, proso 18,00; — 19,09, 
groch polny z workiem 24,00 — 26,00, sie- 
mie lniane bazis 38,00 — 40,00. ziemniąki za 
dalne 4,00 — 4,50. 
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AMERYKAŃSKI KREUGER? 
Przed kilku dniami zamieściły pisma ory- 

ginałną ilustrację: dwóch agentów policji 
wiecze jakiegoś starszego jegomošeia, który 
rozpaczliwie zasłania sobie kapełuszem twarz 
przed natręctwem fotografów. Wiyjaśniający 
podpis głosił, że chodzi to o Samuela Insulla, 
aresztowanego przez policję grecką w Ate- 
nach. 

Co zacz ten Insull? W Ameryce nazwisko 
to jest równie znane, jak nazwisko Hoovera, 
Morgana, Forda czy Rockefellera. Samuel 

Insull, „król elektryczności*  doniedawna 
niekoroncwany król Chieaga, były dyrektor 
85 towarzystw, obecnie oskarżony o podstęp- 
ne machinacje i sprzeniewierzenie astrono- 
miczncį sumy 450 miljonów funtów sterlin- 
gów. Śledztwo w tej niecodziennej sprawie 
jeszcze się tcczy i niechybnie długo trwać 
będzie. Ostatnie słowo: winien czy niewinien 
nie zostało jeszcze wypowiedziane. W. ka: 
dym razie, spłot okoliczneści, towarzy: 
cych całej tej aterze pozwala się domyślać, 
że preces — < ile do niego dojdzie — prze- 
wyższy swemi rozmiarami nawet historję 
Kreugera. Można będzie wtedy o Insullu mó 
wić już nawet nie © jako amerykańskim Kre- 
ugerze. Miano super — Kreugera, miano a- 
merykaūskiego Napolecna szwindiu będą bo- 
daj właściwsze i bardziej do istoty rzeczy 
zbliżone. 

"Trudno nam, Europejczykom, dziś o Sa- 
muelu Insullu pisać. Pomijając jaż nawet 0- 
koliczność, że śledztwo w tej sprawie ledwie 
się rozpoczęło, uświadomić sobie należy, że 
machinacje Insulla splotły się z amerykań- 
skim systemem gespodarki społecznej i wo: 

góle z amerykańskim układem stosunków w 
węzeł tak nierozerwalny, że tylko Ameryk 
min i obywatel republiki transatlantycki: 
moógiby właściwie aważać się za kompetent- 
nego przy zabieraniu głosu w tej sprawie. 
W niniejszym zarysie historji Insulla, za- 
kończonej tnk katastrofalnym krachem opie 
rać się będziemy przeto na źródłach wyłącz- 
mie amerykańskich („New Republic, Nowy 
York). 

Karjera Insulia tem się różni od karjery 
innych miljarderów amerykańskich, że nie 
rozpoczął jej od sprzedawania gazet czy czy- 
szczenia butów. Urodzony w Londynie w r. 
1859 — a więe liczy dziś 73 lata! — nie miał 
młody Insali środków na naukę i zadowolił 
się cpanowaniem kunsztu stenografji i pi- 
sania na maszynie, Udało mu uzyskać posa- 
dę sekreiarza u ówczesnego przedstawiciela 
słynnego Edisona w Londynie, niejakiego 
Johnson. Ten estatni polecił swego sekreta- 
rza Edisonowi, który zkołei również potra- 
fił ocenić zdolności, energję i spryt przyszłe- 
go „króla elektryczności*. Wezwał go wre- 
szcie do Ameryki. Od tej chwili datuje się 
karjera Insulia. 

Edison byt wielkim wynalazcą, lecz miał 

słabą głowę «io interesów. Pod tym wzglę- 
<dem wyręczał go znakomicie Insuli. Spółka 
tych dwóch ludzi przynosiła Edisonowi co- 
raz większą sławę, zaś Insullowi — coraz 

większe zyski. Edison wyrażał się o Insullu, 
jako o „jednym z najlepszych ludzi intere- 
su* Słanów Zjednoczonych Am. Półn. 

Stworzywszy, dzięki współpracy z Edi- 
sonem, solidne podstawy tinansowe swej przy 
szłej potęgi, osiadł Insuli na stałe w 4-mil- 
jonGwem Chicago i zajął się rozwojem dzia- 
łalności na niespetykaną przedtem skalę. 
Przedewszystkiem zmonopolizował w swych 
rękach oświetlenie olbrzymiego miasta, jed- 
nocząc 5 rywalizujących ze sobą dotychczas 
towarzystw pod nazwą „Commanwealth Ele- 
etric Company“. Pozatem podporządkował 
sobie również oświetienie gazowe („Peoples 
Gas Light and Coke Company“). Przez opa- 
„mowanie tak ważnego resortu gospodarki 
miejskiej, zaczął lnsull odgrywać niemal dy- 
kłatorską rolę w Chicago. W, tym ciemnym 
Spiveie intryg, korupcji i remoralizacji, w 
tem osławicnem na cały świat bagnie łapo- 
wnietwa, szaniażu i bandytyzmu, jakie ple- 
miły się i płenią na gruncie chicagoskim, na- 
zwisko Insulla do kryształowych bynajmniej 
nie należało. 

Chęć władzy, połączona z żądzą zysku 
zagłuszały wszelkie skrupuły, któremi zresz- 

  

   

   

  

        

fo data WADE ŁO TY] 
E NARCGISSE BLEU 

lr - & №уврдшэ 
VARSOVIE | 

       

    

tą Insull nigdy sic zbytnio nie odznaczał. Po- 

wodzenie zaślepiało. Swoista, purytańska fi- 

. lozofja, każąca utożsamiać interes ogółu z 
interesem własnym pchała Insulla naprzód, 
bez oglądania się na Środki. Niewygodnych . 
dla siebie Indzi usuwał z całą bezwzględno- 

ścią. Osławiony burmisztrz Chicaga „Biz 
BiN* Thompson był pionkiem w jego rę: 
kach. Ulubioną bronią Insulla w walce z 
przeciwnikami były przekupstwo i szantaż. 
Drogą przekupstwa np. zażegnał Insnll w 
swoim czasie groźny strajk pracowników ga 
zowni w Chicago. Drogą szantażu moralnego 
usiłował pozbawić adwokata Riehberga sta- 
nowiska radcy prawnego magistratu chica- 
goskiego, jedynie z tego względu, że Kich- 
terg był człowiekiem uczciwym i dążył co 
cdbagnienia stesunków w radzie miejskiej 
Chicago. 

Długie łata trwała ciężka dyktatura „kró 

la elektryczności*, Przyszedł jednak kres. 
Gmach budowany przez Insulla z takim na- 
kładem sprytu i energji zarysował się gwał- 
townie, by wkońcu runąć i pogrzebać hege- 
monję finansową b. wspólnika Edisona. 

Trzy były główne przyczyny upadku I[n- 
sulla, jeżeli chodzi © materjalny punkt wi- 
dzenia: 1) skomplikowany chaotycznie układ 
stesunków w królestwie Insulia, 2) ślepy 0p- 
tymizm, nie liczący się ze zmianą konjunkiu 
ry i kryzysem gcspodarczym, wreszcie: 3) 
pożyczki, zaciągnięte przez lnsulla w ban- 
kach i niespłacene przezeń w terminie, 

Insuli ślepo wierzył w swą gwiazdę i w 
rychły powrót amerykańskiej „prosperity”* 
Nie chciał nie wiedzieć o załamującym się 
dokoła życiu gospodarczem, o codziennych 
krachach banków i fabryk, o złej passie ja- 
ka nawiedziła cały Świat, jak długi i szeroki. 
Insull wciąż rozbudowywał swe przedsiębior 

stwa, z tym samym rozmachem, z jakim czy 

nił to dawniej, za najlepszych lat konjun- 
ktury ekonomicznej. Z  niewiarogodnym 
wprost optymizmem zaciągał aż do ostat- 
niej chwiłi dziesiątki miljonów dolarów po 
życzek pod zastaw akcyj swych przedsię- 
biorstw. Wireszcie stało się, c0 stać się mu- 
siało. Akcje, zastawione w bankach spadły 
do części swej wartości. Wiysiłki Insulla pro- 
longaty pożyczek, ewentualnie zaciągnięcia 
pożyczek z nowych źródeł spełzły na ni- 
ezem. Dymisja „króla elektryczności* stała 
się nieunikniona. Skandal miał wybuchnąć 
lada chwila. Komisja senatu została specjal- 
nie delegowana dla zbadania stanu rzeczy na 
miejscu. 

Insull nie czekał na wyniki śledztwa. 
W$iadł na ckręt i wylądował w Europie, gdy 
tymczasem w Chicago rzeczoznawey biedzą 
się nad księgami handłowemi niezliczonych 
biur „króla elektryczności*. Insulla areszto- 
wano wprawdzie w Atenach, lecz wkrótee 
wypuszezono za kaucją na wolność, podobnie 
jak jego brata Martina (ponowna analogja 
z Ivarem i Torstenem Kreugerami). 

Może dopiero przyszłość wyjaśni czy In- 
sul był człowiekiem złej woli, czy też po- 
prostu padł ofiarą — jak tyłu innzgch! -— 
światowego kryzysu. 4. T. J-ski. 

  

  

NOTATKI ZE ŚWIATA. 
— FIASKO POLSKIEGO ELDORADO oka 

zało się w laboratorjum politechniki Iwow- 
skiej, gdzie analiza nadesłanych piasków po- 
leskich wykazała minimalną zawartość złota 
— 0,1 grama na tonnę piasku. A co pomys: 
towi ipoleszucy zdążyli już wydać piękne pie- 
niądze za tereny między rzekami Łucz i Ła- 
min, w nadziei, że odegrają one rolę Yukonu 
i terenów Alaski... — Te rozczarowanie, to 
całe szczęście: przecież wszyscy połecieliby 
kopać złoto, któżby się zajmował pożytecz- 
ną pracą? 

    

— ZOFIA STRYJEŃSKA WYSTAWIA 
WE LWOWIE swój dorobek artystyczny. 
Powodzenie b. duże. Wi związku z wystawą 
odbędzie się odczyt ilustrowany dziełami ar- 

tystki, a omawiający jej twórczość. — Ta- 
kie odczyty towarzyszące wystawie jakżeby 
się przydały „wyrobionemu estetycznie * 
Wilnul... 

— PROCES GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 
zainteresował warszawian. Znany z prude- 
ryjnych kryterjów kryłyk teatralny skarżył 
do sądu niejaką Choroszczeńską, która ob- 
staje że jest jego żoną, ma z nim syna i t. p. 
Swego czasu sprawa ta była załatwiona przez 
arbitraż red. dr. Wilocha, kt6ry po zapozna- 
niu się z faktami doszedł do wniosku że 
kwalifikuje się ona raczej do załatwienia w 
4 oczy... Obecnie wygrał p. Grzymała, Cho- 
roszczeńską sąd: skazał, a karę darował. 

   

— PROCES GORGONOWIEJ nie rozpocz- 
nie się przed lutym. Oskarżać w procesie bę- 
dzie (prok. dr. Szyp 

    

  

   

  

— TOTALIZATOR POCIĄGA OFIARY. 

i dziś jeszcze. Świeży jest wypadek powie: 

szenia się w Włarszawie młodego człowieka, 

przy którym znaleziono kartki z nazwami ko 

ni oraz bilety z wyścigów. Kryzys nie jest 

niestety dostatecznem lekarstwem па 07 

ką bezmyślność. Może raczej przeciwnie... 

     
  

  

— NA ZŁY GATUNEK TYTONIÓW| mo- 
nópolowych złożył memorjał-skargę Zwią- 
zek Kupców Tytoniowych, załączając prób- 
ki, które wcałe nie odpowiadały standarto- 
wej jakości nazwy z opakowania. Kupcy 
skarżą Się ma straty i zatargi z kli jentelą, spo 
wodowane częstemi rekJamacjami. 

— GABRJEL d'ANUNZIO W. KLASZTO- 
RZE ma zamiar spędzić resztę swego roman 
tycznego żywota. Zapowiadał to już kilka- 
krotnie, opinja jednak traktowała to jako 
jeden z licznych i charakterystycznych dla 
poety tricków weklamiarskich. Obecnie jed- 
nak mówi się zupełnie poważnie o podarowa- 
miu willi mad jeziorem Gerdo państwu na 

muzeum, co ma symbolizować ucieczkę od 
próżności tego świata. Anunzio chce uszczę- 

śliwić swą osobą historyczny klasztor Bene- 

dyktynow Monte Gassino. 

— WIELKI ZJAZD KATOLICKI zorgani- 

zowało duchowieństwo polskie w St. Etien- 
ne. Młodzież polska wystąpiła w strojach 

krakowskich. Ogółem wzięło udział w zjeź- 
dzie około tysiąca osób z kolonji polskiej. 

— PO REMBRANCIE — BRACIA EY- 
KOWIE poszli na warsztat rewidentów hi- 
storji sztuki. Zbieracz Remders Brugges do- 
wiódł że brat znakomitego Jana, Hubert von 
Eyke nie istniał wcale, a nazwisko jego ja- 

ko współtwórcy „Ottona Gandawskiego“ do- 
pisano w dwa wieki później, w wieku siede- 

mnastym. Rodzinie bowiem Eyków — boga- 
tych kupczyków belgijskich zechciało się 
pochodzić nie od rejestrowanego handlarza 
farb Huberta Eyka, lecz od brata Jana von 

Eyka. Powiedziano — mapisano. Tak to pow 
staje czasem historja, tak to gemjalny twór- 
ca malarstwa olejnego otrzymał brata — po 

śmierci. 

— POLICJA 4 PAŃSTW,.SZUKA córki 

byłego prezydenta San Salwadoru. 18-letn 
romantyczna panienka zwiała sobie z Anglii 
żaglówką do Francji, stąd zaś, z przebraniu 
meskiem do Lizbony Włysiedłona zpowrotem 
do Francji, obracała się wśród szajki narko- 
manėw; tu zniknął oslatni śląd po niej. — 
Zroxpaczeni rodzice mobilizują wszystko, by 
odnaleźć swą awanturniczą „pociechę”. 

   

   

   
     

— KONKURSEM PLAGJATU DLA MA- 
ŁOLETNICH nałeży nazwać imprezę lite- 
watów paryskich. Jest nia konkurs literacki 

i „ dziecka, książkę samodzielną. 
e jest w Paryżu : 

tów, i 50 iiteratów, którzy nięwiele wystają 

noskiem ponad swe biurko autorskie. W 
h* zrzynano filmy, dzieła Colette, pa- 

mięimiki wojenne — co kto chce — Pierwsza 
magrodę dostała. 14-letnia córka emigrantów 
rosyjskich Nadzia Rubakina za tom pod ty- 
tułem „kukułka, słowik d osiął”, rzecz bar- 
dzo jakoby subtelną i pełną uroku oraz kar- 
tek z Diderota 

Co wyrośnie z małej, kióra taką drogą 
zaczyna życiową karjerę? 

      

   

    

  

  

Dr. Med. 

Gzesław Gzarnawski 
Choroby uszu, nosa i gardła 

przeprowadził się 
na ul Zygmuntowską 20, m. 4, 

telefon 17-04 

valas S Kal 

_ __ Demonstracja 
urzędników magistrackich Warszawy. 

Groźba ogólnej głodówki. 

  

  

WARSZAWA (Pat). Urzędnicy ma 
gistratu spędzili noc dzisiejszą w biu- 
rach, protestując w ten sposób prze- 
ciwko opóźnieniu w wypłacie pensyj. 
Q godzinie 6 rano urzędnicy rozeszłi 
się do domów po powzięciu rezołucji, 

że do 15 b. m. oczekiwać będą na rea 
lizację zapowiedzianego przez magist 
rat planu. Dają się słyszeć głosy za 
rozpoczęciem głodówki w razie, gdy- 
bymagistrał nie wypełnił swych zo- 
bowiązań. 

AA a MAN si, 

Jeszcze jeden mandat przybył 
hitlerowcom. 

BERLIN (Pat). Z jednego z okrę- 
gów wyborczych nadesłano dopiero 
teraz definitywne wyniki głosowania, 
na mocy których partji narodowo-so- 

cjalistycznej przyznano jeszcze jeden 
mandat. W ten sposób liczba posłów 
hitlerowskich wynosi 196. 

Strajk komunikacyjny w Berlinie 
zlikwidowany. 

BERLIN, (Pat). Późnym wieczorem kie- 
rownietwo strajku komunikacyjnego ogłosi- 
ło przez prasę zawiadomienie, zapowiadają- 
ce na dzisiał podjęcie pracy przez strajkują- 
cych. ciągu wczorajszego dnia policja a- 
resztowała dalszych 50 osób w związku z 
wykroczeniami strajkujących. — 26 osób po 
przes(uchaniu zatrzymano w więzieniu. Os- 

karżeni będą oni o naruszenie spokoju pu- 
blieznego i niebezpieczne pogróżki. 

BERLIN (Pat). Strajk komunika- 
cyjny zlikwidowany został ubiegłej 
nocy. Wszyscy pracownicy stawili się 
dziś rano do pracy. 

  

Gdzie jesteś Katarzyno Bielińska? 
Wygrałaś 40 tysięcy dolarów I 

WIARSZAWA, (Pat). Jak donosi prasa 
wieczorna, policja poszukuje 27-letniej Ka- 
tarzyny Bielińskiej, służącej, pochodzącej z 
powiatu stryjskiego, która posiada dolarów- 

kę, na którą w dniu 1 września rb. padła 
główna wygrana w sumie 40 tysięcy dola- 
rów. 

inauguracyjne posiedzenie Nacz. Kom. 
Funduszu Pomocy Bezrobotnym. 

WARSZAWA. (Pat). Wdniu 8 bm. 

w pałacu Prezydjum Rady Ministrów 
odbyło się inauguracyjne posiedzenie 
Naczelnego Komitetu Funduszu Pomo 
cy Bezrobotnym, w którem, prócz pre 
mjera Prystora, ministra Hubickiego i 
członków Naczelnego Komitetu wzię- 
ło udział szereg osobistości ze sfer spo 
łecznych. 

Posiedzenie zagaił p. premier Pry- 
stor następującem przemówieniem: 

„Naczelny Kemitet powołany został do 
przeprowadzenia akeji łagodzenia skutków 
hezrobocia, podobnie jak to było w roku ze- 
szłym. Pracy tej, którą panowie podjąć ma- 
ja obeenie, przypisuję bardzo wiełkie zna- 
czenie. Nie wydaje się, by w ciągu najbliż- 
szego sezonu sytuacja gospodarcza mogła się 
znacznie poprawić. Będziemy więc musieli 
nieść na sobie te ciężary, które nfesiemy dzi- 
siaj. Największym i najcięższym z tych cię- 
żarów jest brak praey. 

Brak pracy jest klęską, i te klęską nie in- 
dywidualną już tytko, a klęską społeczną. 
Społeczeństwo winno przeto wydobyć z sie- 
bie wszystkie wysiłki, żeby jeżeli nie prze- 

zwyciężyć tę klęskę, to w każdym razie zła- 
godzić jej skutki. Społeczeństwo nasze zna- 
ne jest ze swej wrażliwości na niedolę ludz- 
ką i ze swej ofiarności. Ofiarności tej są ro- 
zmaite rodzje. W! tym wypadku najbardziej 
pożytecznym i skutecznym rodzajem ofiar- 
ności byłoby dostarczenie pracy. Niestety 
wszystkim dostarczyć pracy niema sposobu. 
Należy jednak w tym kierunku robić również 
wysiłki, czy to drogą dzielenia pracy, czy też 
drogą powiększenia stanu zatrudnienia. W 
zeszłym roku w kierunku zwiększenia ilości 
pracy ówezesny Komitet zrobił dość dużo i 
w tym roku Komitet nie powinien zaniedby- 
wać tego zagadnienia. Jeżeli mówiliśmy o 
ofiarności społeczeństwa, to muszę przyznać 
że ofiarność w zeszłym roku była duża i 
trzeba uchylić przed nią czoła. Muszę zwłasz 
cza zwrócić uwagę na to, że warstwy naj- 
bezpośredniej zainteresowane, t. j. robotnicy 

.i pracownicy najbardziej jednak przyczyni- 
dy się swą ofiarnością do zmniejszenia i zła- 

godzenia skutków tego bezrobocia. Uważam, 
że sfery posiadające powinnyby w tym roku 
wytężyć znacznie więgćj swe wysiłki i nie 
powinny zwalać .eałego ciężaru swej ofiar- 
ności na przymusowe opłaty, które ustawowo 
zestały ustanowione. Wbbec tego, że w tym 
Komitecie większość stanowią przedstawicie- 
le instytucyj społecznych, mam nadzieję, że 
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potrafią panowie pobudzić najszersze koła 
społeczeństwa do wypełnienia w miarę moż- 
ności tych zadań, które stoją przed nami. 
Będzie to nietyłko w interesie rządu, ale i 
całego społeczeństwa”. 

Po przemówieniu p. premier Pry- 
stor udzielił głosu prezesowi Naczelne 
go Komitetu Funduszu Pomocy Bezro 
botnym b. ministrowi Klarnerowi, któ 
ry w dłuższym referacie zobrazował 
dotychczasową działalność Funduszu 
Pomocy Bezrobotnym, zaś wiceprezes 
Naczelnego Komitetu b. minister p. 
Jurkiewicz zreferował podstawy orga- 
nizacji Funduszu Pomocy Bezrobotn. 

Po tych przemówieniach wywiąza 
ła się ożywiona dyskusja,( w czasie 
której m. in. ks. prof. Wóycicki zgło- 
sił postulat, dotyczący wyodrębnienia 
pomocy dla młodocianych robotników 
zaś wojewoda Grażyński podniósł 
kwestję akcji w świetlicach, sprawę o- 
grodów. działek oraz poletek. Poza- 
tem zebranie ustaliło tekst odezwy do 
społeczeństwa w sprawie niesienia po- 
mocy bezrobotnym oraz regulaminy 
dla Komitetu Naczelnego, dyrekcji o-. 
raz komitetów lokalnych Funduszu 
Pomocy Bezrobotnym. Prezydjum Na 
czelnego Komitetu powoła na stano- 
wisko dyrektora Komitetu p. Tadeu- 
sza Grunwalda, byłego naczelnika wy 
działu w Ministerstwie Pracy i Opieki 
Społecznej. 

Osaczony groźny bandyta 
popełnił samobójstwo. 

WARSZAWA, (Pat). We wtorek w godzi- 
nach popołudniowych urząd śledczy otrzy- 
mał poutną informację, że w jednym z do- 
mów pnzy ul. Aleja Szucha ukrywa się zna- 
ny bandyta Śliwiński, lat 21, stały mieszka- 
niec miasta Pruszkowa pod Whrszawą, po- 
szukiwany za napady i rozboje na terenie 
województwa warszawskiego. 

Ostatnio Sliwiński dokonał z bronią w rę- 
ku dwóch napadów na pociągi kołejki elek- 
tryeznej Warzzawa—Grodzisk. 

Do domu w Alei Szucha wysłano oddział 
pelieji śłedczej i policję mundurową z pan- 
cerzami cehronnemi. Po przeprowadzeniu 

niezbędnego ubezpieczenia komisarz, kiera- 
jący akczą schwytania bandyty, wezwał go 

do poddania się. Bandyta początkowo odmó- 
wił. Po ehwili wahania, jednak zapytał, czy 

jest wpobliżu komisarz, gdyż tylko komisa- 
rzowi może się poddać. 

Otrzymawszy odpowiedź twierdzącą, Sli- 
wiński wyszedł z kryjówki, z rękami podnie- 
sionemi, trzymająć w każdej rewolwer. 

W; pewnej chwili bandyta błyskawieznie 
opuścił ręee i otworzył ogień do polieji. 4 
kule rewołwerowe trafiły w tarcze ochronne, 
któremi zasłaniali się połicjanei. Wi tymże 
moemenice policja odpowiedziała strzałami, 
w wyniku czego bandyta cofnął się zpowro- 
tem do swej kryjówki na strych. Po jakimś 
czasie rozległy się na strychu dwa strzały. 
Okazało się, že bandyta, nie widząc możnoś- 
i ujšcia przed policją, popełnił smobójstwo. 
Zwłoki zabezpieczono do decyzji władz pro- 
kuratorskich. 

LIKE ONONIDE 

KGWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Rys Dziejów Duszpasterstwa Wojsko 

wego w Polsce od 968—1831 ks. Edmund No 
wak magister filozofji kapelan wojska pol 
skiego. Warszawa 1932, Wojskowy. Instytut 
Naukowo Wydawniczy. Obszernie i pieknię 
wydana książka, z przedmową niezapomnia 
nego Pasterza Armj Polskiej $. p. Bandurskie 
go, obejmuje mało znane i dotąd zupełnie nie 
opracowane dzieje tych mężnych kapłanów, 
którzy towarzyszyli naszym wojskom w 
dniach triumfu lub klęski. Zacząwszy od świa 
dectw kronikarza Galla Anonima, opisującego 
wyprawy Chrobrego i pobożność rycerstwa, 
przechodz autor, plnie notując wszystkie ze 
brane wiadomości, przez czasy Jagiellonów, 
mówi o organizacji duszpasterstwa w wojsku 
podczas pochodów, w obozach, dając charak 
terystykę poszczególnych znanychk postaci 
kapelanów i ich krótkie życiorysy. Książka 
przechodzi czasy krółów oberalnych aż do 
wojny 31. Szkoda że autor ne pociągnął swej 
zajmującej pracy dalej, i nie dał nam postaci 
kapłanów walczących i modlących się przy 

boku powstańców 63 roku, a także tych uko 
chanych przez Legjonistów postaci księży le 
gjonowych. Dzieło ciekawe i pisane ze swadą, 
do którego w obszerniejszej recenzj powróci 
my, ozdobione licznemi portretami kapelanów 

LITERATKI WILEŃSKIE. 
Wszelkie podziały i selekcje są 

rzeczą bardzo niebezpieczną,  ježeli 
mie służą wyłącznie do celów meto- 
dycznych w nauce. Takie niebezpie- 
czeństwo wyrasta w tej chwili 
przedemną. Z pomiędzy literatów pol 
skich mam wyosobnić pisarzy wileń- 
skich a ponadto i z tej grupy regjo- 
nalnej wydzielić kobiety. 

To nasuwa odrazu myśl, że pisa- 
rze wileńscy, jako osobna grupa, róż- 
nią się charakterem swojej twórczo- 
Ści od reszty pisarzy polskich, a 
(Wilnianki w swojej twórczośc: lite- 
rackiej różnią się zasadniczo od Wil- 
nian. Bo jeżeli tak nie jest to pocóż 
'w literaturze polskiej mówić osobno 
o pisarzach wileńskich, a w ich śro- 
dowisko iidąc jeszeze dałej, wyosob- 
niać kobiety? 

Jednak myliłby się, ktoby tak 
myślał. Były czasy kiedy sławny kry- 
tykAleksander Tyszyński dzielił lite- 
raturę polską na szkoły według dziel- 
nic, ale wówczas w literaturze pols- 
kiej rzeczywiście istniały prądy reg- 
jonalne. Szkoła ukraińska opierała 
swoją odrębność nietylko na pocho- 
dzeniu Słowackiego, Zaleskiego i Go- 
szczyńskiego, ałe czerpała również 
tematy, tło obyczajowe i akcje ze źró 
deł ludowych Ukrainy. Tak samo czy 
nili w.stosunku do Llitwy i Białej Ru- 
si Miekiewiez, Czeczot, Zan, Odyniec, 
Ghodźko, Syrokomla i inni, zaliczen 
przez Tyszyńskiego do szkoły litew- 
skiej. 

Ale to było wówczas, gdy nie było 
telegrafu, telefonów, kina i radja. 
Kultura społeczna rozwijała się po- 
woli i powoli jedno środowisko wpły- 
wało na drugie. Połock, Kijów, Wil- 
no; Warszawa, Kraków, Poznań roz- 
wijały się nliemal niezależnie, a wza- 
jemne oddziaływanie odbywało się 

    

powoli. Zresztą i całe życie miało cha 
rakter bardziej flegmatyczny — sie- 
lankowy. 

Dziś wszystko odbywa się w za- 
wrotnem tempie, to pierwszy powód 
zaniku odrębności, a drugim jest zwy 
cięstwo nad przestrzenią. Druk, tele - 
fony, radjo ułatwiają wymianę myśl: 
i w tej gorączkowej gadanianie male- 
ją odrębności kulturalne nietylko 
dzielnic jednego i tego samego pań- 
stwa, ale i odrębności narodowe. Dla- 
tego jeżeli dziś się mówi o literatach 
tej lub owej miejscowości to nie dla- 
tego, że mają oni jakieś jednolite, róż 

"ne od innych oblicze, ale poprostu dla 
tego, aby podkreślić zasługę ich mia- 
sta rodzinnego, w ogólnej pracy kul- 
turalnej. 

Tak samo i w sprawach kobiecych 
„Emancypacja stała się nieaktualna. 
Kobiety spełniaję tę samą pracę co 

i mężczyźni i dążą ku tym samym 
celom, chodzi nie o specjalny charak- 
ter ich pracy, ale o znaczenie ich u- 
działu w pracy ogólnej. 

O literatach wiileńskich z tego sta- 
nowiska pisano parokrotnie. W rokn 
1926 ś. p. Czesław Jankowski wydał 
nakładem Białego Krzyża „Almanach* 
z życiorysami pisarzy i dziennikarzy 
zamieszkałych w Wilniie. W roku u- 
biegłym p. Wiktor Piotrowicz wydał 
w osobnej broszurze swoje odczytv 
radjowe o poetach wileńskich. Wresz- 
cie na łamach pisma „Polonista*, wy 
dawanego przez Bibljotekę Polską w 
Warszawie w numerze listopadowym 
ubiegłego roku dałem przegląd twór- 
czości literackiej w Wiłnie za ostat- 
nie lata. 

Dzisiejsze wilnianki literatki ma- 
ja w historjil szereg poprzedniczek. 
Oto naprzykład Ewa Felińska, żona 
brata sławnego Alojzego Felińskiego, 

" Destrungowej) 

  

autora tragedji p. t. „Barbara Radzi- 
wiłłówna* i hymnu „Boże coś Pol- 
skę“, Urodzona w 1793 roku, mając 
'45 lat życia uczestniczyła w spisku 
politycznym Konarskiego i za to spę- 
dziła 2 łata na zesłaniu w Syberj'. 
Po powrocie rozwinęła twórczość li- 

łeracką w powieściach, nowelach i 
artykułach, drukowanych w Tyg. Pe- 
tersburskim, w Ateneum i osobnych 
wydaniach książkowych. Imię jej łą- 
czy się z ruchem reakcyjnym, nato- 
miast z ruchem postępowo-demokra - 
tycznym ubiegłego stulecia łączy się 
imię Zofji z Chłopickich (senatorowej 

później Klimańskiej. 
Urodzona w roku 1812, za młodu by- 
ła zaręczona z osławion. rozpusi- 
nikiem Bajkowym, zochydzonym w 
„Dziadach przez Mickiewicza. 
Śmierć Bajkowa uratowała osiemna- 
stoletnią narzeczoną od tego hańbią- 
cego małżeństwa. Potem „dwukrotnie 
zamężna pisywała pod półudonimem 
Zofji z Brzozówki w takich postępo- 
wych pismach, jak „Gwiazda i „Pa- 
miginik naukowo-literacki“. Ta wła- 
śnie działalność jej literacka i publi- 
cystyczna doprowadziła do tego, że 
wraz ze swym mężem Klimańskim, 
z Romuałdem Podberesklim i poetą 
Antonim Sową (recte Edwardem Że- 
ligowskim) została zesłana ma Sybe- 
rję. 

Rdzennie wileńską literatką była 
w II połowie ubiegłego wieku Gabrie- 
1а z Giinterów Puzynina; ktėrą w r. 
1928 przypomniała zasłużona firma 
księgarska Zawadzkiego przez wyda- 
nie pamiętników tej autorki, przed- 
tem nie drukowanych. 

Częściowo już tylko przez współ- 
pracę w dawnym „Kurjerze Wileń- 
skim“ —— związana jest z naszem mia- 
stem Marja Brzezina (Sadowska). Tu 
też została wydana powięść jej „,Pa- 
mietniki Muchy“. į 

Chronologicznie wyprzedza te 

wszystkie autorki Anna z Radziwił- 
łów Mostowska. Góruje również ona 
nad niemi pozycją w literaturze. Ba- 
dania historyczno-literackie Gebeth- 
nera uczyniły z niej poprzedniczkę 
romantyzmu. Wi powieściach swoich 
„Strach w zameczku, „Matylda i 
Danilo“ oraz „Astolda”, idąc w ślady 
pani de Genlis, stworzyła u nas pier- 
wsze, t. zw. „romanse grozy. Pier- 
wiastek fnatastyczny i nadprzyrodzo- 
ny, który spotykamy w tych powieś- 
ciach, był potem przez pewien czaś 
cechą polskiego romantyzmu, mianv- 
wice wówczes gdy kwitła balladoma- 
nja i wzorem dla poetów, była wileń- 
ska część Dziadów Mifckiewieza. 

Ale Mostowska nie jest najdaw- 
niejszą zasłużoną w literaturze wil- 
nianką. Przed nią już, za króla Sta- 
sia, ściślej w roku 1776, Konstancja 
z Ryków Benisławska wydała w Wil- 
nie swoje wiersze p. t. „Pieśni sobie 
špiewane“. 

W epoce pozytywizmu i Młodej 
Polski praca literacka kobiet w Wił- 
nie nie rozwinęła się. Mamy tu do za: 
notowanlia tylko sporadyczne współ- 
pracowniectwo Elizy Orzeszkowej w 
wileńskich czasopismach. Wydano 
tu również kilka jej książek, stano- 
wiących naogół nieznaczną część jej 
literackiego dorobku. Z jej współcze- 
snych tylko Helena Janina Rogoziń- 
ska stawiała w Wilnie swe pierwsze 
kroki literackie, a na dalszą twór- 
czość przeniosła się do Warszawy. 

Pokolenie owe dotychczas repre- 
zentuje u nas pani Ludwika Życka, 
autorka szeregu powiieści i licznych 
artykułów rozsianych po czasopis- 
mach. 

Z literatek przedwojennych.mamy 
wśród siebie panią Stnisławską, któ- 

  

rej i Wilno zawdzięcza wiele nietylko 
pod tym względem lecz i na polu pra- 
cy społecznej i oświiatowej, oraz pan- 
nę Marję Reultównę, której dzialai- 

ność ogarnia również i literaturę i 
oświatę. 

Najbardziej ożywiła się twórczość 
literacka kobiet w Wiilnie po przyłą- 
czeniu naszego miasta do Polski, šciš- 
lej mówiąc po otwarciu uniwersytetu. 
W pierwszem pięcioleciu mieliśmy 
szereg literatek, które teraz zamiłkły. 
Wymienić tu należy pp. Wandę No- 
wodworską, Helenę Obiezierską, Ha- 
linę Packiewiczównę, Marję Salmono 
wiiczównę, Wandę  Grendyszyńską, 
Jadwigę Gasztowtównę, nieco póź- 
niej pannę Markiewiczównę. Wszyst- 
kie one od dłuższego czasu nic nie 
publikują, — jednak może się ode- 
zwą. Później nieco zapisała się na 
polu liryki swym ,„Płonącym domem" 
p. J. Wokulska, bardziej znana z pra- 
cy na polu historji literatury, gdzie 
się podpisuje jako Piotrowiiczowa. 

Natomiast ustawicznie czynną jest 
b to już od lat 26-ciu pani Helena 
Romer Ocheńkowska. Twórczość jej 
jest wybitnie oryginalna, gdyż wnosi 
do fiteratury lud z Wileńszczyzny, 
ujęty dokładnie i dobrze 
Tego jeszcze nikt u nas nie uczynił. 
Orzeszkowa obracała się nie wśród 
chłopów, ale wśród drobnej szlachty 
i nie tu lecz „nad Niemnem w Gro- 
dzieńszczyźnie, gdy tymczasem pani 
Hel. Romer za przedmliot swych no- 
wel obrała wieśniaków z Wileńszczy- 
zny. 

Pani Helena Matejkówna w treści 
swych nowel nic regjonalnego nie 
daje. Kroczy śladami Berenta i Że- 
romskiego, ale czyni to :z talentem. 

Pani Dobaczewska obrała sobie 
środowiisko mieszczańskie Wilna. Toż 
samo uczyniła w swych powieściach 
i p. Kobylińska. Autorki te tworzą 
również na polu liryki, Pani Doba- 
czewska dwukrotnie opiewała już nie 
tyle piękno, ile tradycje Wilna, pani 
Kobylińska rozkosze Druskienik 1 
swoje własne kapryśne nastroje i 

wyczuty. ' 

refleksje w szeregu zbiorków poetyc- 
kich. 

W dramatycznej twórczości z po- 
wojennych Wilnianek zapisały stę do- 
tychczas tylko Felicja Kruszewska 
swoim sławnym na całą Po!skę 
„Snem“ i pani Helena Romer-Oclhien- 
kowska „Wilją u p-twa Mickiewi- 
czów* i „Betlejkami Wileńskiemi* 
oraz obrazkami teatralnemi dla 4zie- 
ci i młodzieży grywanemi ogólnie w 
mieście i na wsi. 

Z Wilnem jest związana p. Kazi- 
miera IHakowiczówna:  pochodze- 
niem, niektóremi motywami twórczo- 
Ści j wreszcie nagrodą literacką mia- 
sta Wllna z roku 1930. 

Narybek literacki sianowią panie 
Marta Aluchna Kolatorowa, Anna 
Kompielska ; Anna Nieławicka, któ- 
re zasiadają jeszcze na ławie uniwer- 
syteckiej. Talenty są, ale czy się roz- 
wiiną? Odpowiedź należy do przy- 
szłości. 

A więc w rezultacie stwierdzić na- 
leży, że od czasów króla Stasia aż 
do dziś dnia kobiety biorą udział w 
życiu literackiem Wilna. Procentowo 
w stosunku do mężczyzn udział ten 

nie jest mniejszy niż gdziekołwiek 
indziej. Także i jakość nie jest do zle 
kceważenia. Szereg postaci, jak Mo- 
stowska, Puzynina, Hel. Romer į in- 
ne twórczością wybiega poza granice 
Wileńszczyzny i zdobywa sobie kart- 
kę w dziejach polskiej literatury. 

„ Nadmlieniam tylko, gdyż to wy- 
biega poza ramy mojej pogadanki, 
że obecnie szereg kobiet Wilnianek 
chlubnie zapisało się na polu litera- 
tury naukowej, że wspomnę tu o dr. 
Sukiennickiej, dr. Łowmiańskiej, dr. 
Hleb-Koszańskiej, pani Marji Duna- 
jównie, pani Rodkiewiczównie, dr. 
Turskiej. Ale o tem  kiedyindziej 
Na dziś wystarczy literatury pięknej. 

Wł. Areimowicz. 
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Stracenie szpiega. 
BARANOWICZE (Pat). W dniu 8 

bm. o godzinie 11,30 został wykona- 

ny wyrok Śmierej przez powieszenie 

ma osobie Włodzimierza Pietraszews- 

kiego, skazanego w dniu 7 b, m. przecz 

Sąd Okręgowy w Baranowiczach za 

uprawianie szpiegostwa na rzecz pań 

stwa „ościennego. Wyrok wykonany 
został przez pomoenika kata Brauna 
w obecności władz sądowych i więzien 
nych. Skazany do ostatniej chwili za- 
chowywał się spokojnie i przyjął po- 
cieszenie od księdza katolickiego. 

Wykrycie potajemnej gorzelni w Nowej Wilejce. 
Nocy onegdajszej na terenie Nowej Wi- 

lejki przy ul. Zadwornej w zabudowaniach 

Kazimierza Siemaszki kontrola skarbowa z 

komisarzem Segertem na czele ujawniła du- 

żą potajemną gorzelnię samogonu. 

Gerzelnia mieściła się w podziemiach о- 

mu K. Siemaszki i była zaopatrzona we 

wszełkie niezbędne przyrządy do pędzenia 

samogonki. Siemaszko, jak to ustaliło do- 

chodzenie, zaopatrywał w swe wyroby liez- 

ne piwiarnie na przedmieściach Wilna, pobie 

rając za litr wódki trzy złote. Na ślad 30- 

rżełni komisarz Segert natrafił w czasie re- 
wiżji w piwiarni Beńskiego przy ul. Stefań- 
skiej. Zatrzymał on tam mianowieie pew- 
mego csobnika, jak się potem okazało, wspo- 

manianego wyżej Słemaszkę, który usiłował 
sprzedać kilka butelek samogonki Beńskie- 

mu. 
Zmalczione w gorzelni aparaty skofisko- 

wano, zaś Siemaszkę oddano do dyspozycji 
władz sądowych, z polecenia których osa- 
dzono go w więzieniu. 

Wi gorzełni znaleziono również znaczną 
ilość gotowych wyrobów. 

Jak ustaliło dochodzenie, Siemaszko pro- 
wadził ten proceder od dłuższego już czasu, 
mając bardzo szeroką klijentełę. 

Należy dodać, że gorzelnia była urządzo- 
na na wzór legalnych gorzelni i zaopatrzona 

w aparaty rektyfikacyjne. fe) 

Wybuch granatu w kuźni. 
We wsi Alejańce gm. mejszagolskiej do 

kowala Wacława Wojtkiewicza przyniósł 

stryjeczny brat jego Bolesław pocisk armatni 
dla przerobienia go na łemiesz do pługa. -- 
©dy pocisk został rozgrzany na ogniu w pew 
mej chwili nastąpiła eksplozja. 

Wacław Wojtkiewicz został zabity na miej 
seu, O tragieznym tym wypadku zamełdo- 
wał psłieji brat Waeława Bronisław. Prze- 
prowadzone szezegółowe (dochodzenie pot- 
wierdziło złożony o wypadku meldunek. (e). 

Nosił wilk ponieśli i wilka. 
45-letni znachor Konstanty Budow, miesz 

kaniec wsi Podwisięta gm. wiśniewskiej od 
kilku miesięcy leczył jakiemiś ziołami 76-let- 
nia Barbarę Łukaszewiczową, która oneg- 
“aj od szarlatańskich praktyk zmarła. Do- 
wiedziawszy się c tem wnuk Łukaszewiczo- 

wej Tomasz wpadł do domu Budowa i wy- 
wierzył mu kijem kilka ciężkich razów w 

okolicę czaszki. Uderzenia były tak ciężkie, 
iż znachor wyzionął dueha. Tomasza Łukasze 
wieza aresztowano. (e) 

Trup nieznanego mężczyzny. 
W dn. 6 bm. na torze kołejow. Brześć— 

Chełm około kol. Durycze w odległości 200: 
mtr od budki kolejowej znaleziono zwłoki 

mężczyzny. Ze znałezicnej przy zwłokach 
książeczki wojskowej wynika, że zabity osob 
mik pochodzi ze wsi Kamieniey, gm. Jundy, 

pow. chełmskiego, ur. 1908 r. Nazwiska jed- 
nak nie ustałone, ponieważ pierwsza kartka 
książeczki wojskowej była wydarta. Na zwło 
kach widnieją rany pochodzące prawdopodo- 
bnie od noża luh innego narzędzia. Docho- 
dzenie w toku. 

  

Odbudowa starej kaplicy 
ma cmentarzu w Głębokiem. 

(Korespondencja własna z Głębokiego). 

W dniu 23.X. 1932 r, odbyła się 
uroczystość poświęcenia nowoodbu- 
dowanej Kaplicy na cmentarzu kato - 
Jickim w Głębokiem. W poświęceniu 
wzięło udział niemal całe społeczeń- 
stwo m. Głębokiego wraz z wladzam', 

organizacjami i wojskiem. Pochód 
był imponujący, a kulminacyjnym 
jego punktem było przemówienie ks. 
prałata Lubiańca delegata Kurji Me- 
tropolitalnej w Wilnie, który nakreś 
Mił dzieje kaplicy i jej budowę sięgają 
«cą czasów drugiej połowy XVIII wie- 
ku, pozatem w gorących słowach pod 
miósł ofiarność społeczeństwa głęboc- 
kiego, zasługi Komitetu Odbudowy 
a przedewszystkiem kiłkakrotnie w 
«szczerych słowach dziękował przewo 

ddniczącemu Komitetu p. staroście 
Stafanusowi, jako przedstawicielowi 
rządu. Trzeba podkreślić, że istotnie 
starosta Stefanus w krótkim okresie 
pracy na niwie społecznej powiatu 
sdziśnieńskiego, zjednał sobie całko: 
wicie szeroki ogół. Budowa kaplicy, 
to jeden z epizodów jego pracy. W 
następnej korespondencji omówimy 
budowę glmnazjum, szkół i domów 
dudowych, remiz strażackich, mostów 
ž t. d., a jest tego wiele i jest o czem 
poinformować szersze społeczeństwo. 
„Mówiąc o odbudowanej kaplicy, spo- 
dłeczeństwo tutejsze miało możność, 
mietylko podziwiać piękny zabytek 
architektoniczny z XVIII stulecia, a 
zbudowany przez OO. Karmelitów, 
decz przedewszystkiem wczuć się w 
mroczysty akt religijny, łączący nie- 
mal z entuzjazmem wszystkie war- 
Stwy ludności chrześcijańskiej Głę- 
bokiego i okolicy. 

W końcu należy nadmienić, że 
odbudowana kapiica od roku 1865-g0 
40 1920 była w posiadaniu cerkwi 
prawosławnej i niedawno wróciła pod 
zarząd kościoła katolickieg. 

Nowy proboszcz. 
Dzisiaj o godz. 15 przyjechał do Słonima 

ks. Romuald Sirkowski nowomianowany 
dziekan i proboszcz paraf 

Przybyłego ks. dziekan 
dworcu powitało mie 

i apołeczeństwo. 

Z pogranicza. 
MŁODOCIANI BADACZE ROSJI SÓW. 

Na staeji granicznej Mikaszewieze zatrzy 
mano dwóch uczniów jednego z gimnazjum 
warszawskiego, którzy zamierzali w pociągu 

   

    

e duchowieństwo 

towarowym dostać się na teren Rosji So- 
wieckiej. Zatrzymanych odesłano do miej- 
sca zamieszkania. 

ZATRZYMANIE 
„MIŁEGO* TOWARZYSTWA. 

Na terenie pogranicza polsko-litewskiego 
ostatnio zarządzono obławę, w wyniku któ- 
rej zatrzymano kilkunastu przemytników z 

towarem, 11 włóczęgów, kilku koniokradów 
dwóch dezerterów uchylających się od pobo 
ru, trzech agitatorów komunistycznych, 2 
agentów litewskich oraz kilku osób przeby- 
wających nielegalnie w pasie pogranieznym. 

Zatrzymanych skierowano do dyspozycji 
władz śledezych. 

Katastrofa samolotu 
wojskowego. 

Na polach wsi Mniehowce na terenie gm. 
ostrowskiej skutkiem defektu motoru spadł 
samolot wojskowy. Dzięki przytomności umy 
słu lotników, aparat nie uległ rozbiciu. Zało- 
ga wyszła z wypadku bez szwanku. Po go- 
dzinnej naprawie motoru lotnicy udali się w 
dalszą podróż. 

Ujęcie poszukiwanego 
przez policję Cygana. 

W; rejonie wst Czerkasy koło Suchodow- 
szczyzny zatrzymano dwóch Cyganów, któ- 

rzy usiłowali nielegalnie dostać się na teren 
Rosji Sowieckiej. 

7 rysopisu jednego z Cyganów rozpozna- 
no oddawna poszukiwanego przez władze są 
dowe i policyjne przestępcę Kordasza Zig- 
mara. 

Wypadki. 

МИ związku z 15 rocznicą rewolucji paź- 

dziernikowej w Rosji dwaj domorośli komu 
niści Sasza Pikszyn lat 17 i Kola Kagan lat 
18, mieszkańey miasteczka Kozłowszczyzna 
zaprosili do siebie kilku młodych chłopców, 
którym wygłosili odczyt o genezie rewolty 
październikowej w Rosji. Pikszyn i Kagan 
lak przekonywująco tłumaczyli swoim rówie- 
šnikom i rówieśniezkom o powodach „ok- 
tiabrowskoj* rewolucji iż nie zauważyłi, jak 
de pekoju weszło trzech funkejonarjuszy po 
licji, którzy całe towarzystwo przyłapali. 

Wieczór ku czci Moniuszki. 

SŁONIM (Pat). Staraniem Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet w Słonimie urządzony 
został wieczór ku czci śp. St. Moniuszki. Na 
program złożyło się: słowo wstępne wygło- 
siła p. J. Teliżyna przewodnicząca 7РОК. 
w którem podkreśla zasługi twórcy pieśni 
narodowej i streścida jego życie. Dalszą 

programu wypeh Uwertura „Baj- 
Moniuszki odegrana przez orkiestrę 79 
„Grajek i „Dwie Zorze* odśpiewała 

p. A. Falkiewiczowa solo p akomipan ja- 
mencie p. M. Szamaszkiewiczówny na forte- 
piamie. Na © H-gą koncertu złożyły się 
fragmenty z 2-go aktu „Halki*, na zakończe- 
nie tańczono balet — Mazur pod reżyserją 
p. Szpakowskiego. Bogaty program i jego 
wykonanie wzbudziły wśród licznie zebranej 
publiczności wielkie uznanie. Dochód z im- 
prezy ma być przeznaczony na odzież dla 
najuboższej dziatwy. 
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Trujące gazy na ulicach Wilna. 
Diaczego milczą władze sanitarne? 

Na ostatnio odbytem posiedzeniu 

Komisji Ogrodowej rzucone zostało 

pytanie, czy wydzieliny gazowe Ar- 

bonu są szkodliwe dla drzewostanu 

miasta i jeżeli tak, to w jakim stop- 

niu? Odpowiedź komisji była twier- 

dząca. W jakim jednak stopniu ciec- 

pią na tem drzewa stwierdzą ścisłe 

badania fachowe. 

Przy tej okazji należy przypom- 

nieć, że w swoim czasie na jednem 

2 posiedzeń Rady Miejskiej postano- 

wiono również przeprowadzić anali- 

zę tych gazów dła stwierdzenia ich 

szkodliwości dla zdrowia mieszkań- 

<ów. Dobrzeby było. gdyby Magistrat 

    

zechciał podać do wiadomości pub- 
licznej o wyniku tych ciekawych i 
absorbujących ogół lndności Wilna 

badaniach. ! 

Podobno miarodajne czynniki od 

dłuższego już czasu noszą się z za- 

miarem zmuszenia Arbonu do używa- 

nia materjałów pędnych lepszego ga- 

tunku, co w znacznym stopniu kwe- 

stję tę rozwiązałoby. Incjatywie tej 

należy przyklasnąć, szkoda tylko, że 

realizacja tego projektu posuwa się 

jakoś bardzo opornie i jak dotych- 

czas nie wróży szybkiego załatwienia 

całej tej sprawy, która jest przecież 

bardzo pałącą. 

KPU ESR W IEEE N+S5R I 

u Sensacyjne morderstwo przy ul. Strycharskiej. 
4 strzały w pokoju sypialnym. „Uwieziona“ „służąca. Historja z te- 

stamentem. 2000 dolarów za wolność. Co zeznaje sprawczyni za- 

bójstwa. Zagmatwana historia. Dalsze dochodzenie. 

NOCNA WIZYTA W KOMISARJACIE 

W noey z poniedziałku na wtorek 
około godziny trzeciej po północy 
drzwi pokoju dyżurnego w 4 komisar 
jacie policji gwałtownie rozwarły się 
i do pokoju wbiegła kobieta wykazu- 
jae silne podniecenie. Była nawpół ro 
zebrana. Narzucone na plecy palto nie 
ukrywało nieporządku jej toalety. 

Kobieta szybko zbliżyła się do po- 
Sterunkowego zanim ten zdążył pod- 
sumować swoje wrażenia i położyw- 
Szy na stole obek niego brauning 0š- 
wiadezyła: 
Zamordowałam mego kochanka Ste 

fana Purto w jego mieszkaniu przy u- 
licy Strycharskiej 11. Proszę o zaa: 

resztowanie. ‚ 
Posterunkowy niezwłocznie zaa: 

larmował o wypadku miarodajne wła 
dze, zaś na miejsce wypadku wydele- 
gowano dwóch posterunkowych, ©ё- 
lem przeprowadzenia pierwiastkowe- 
go dochodzenia oraz zbadania na miej 
seu taktycznego stanu rzeczy. 

NA MIEJSCU ZBRODNI. 

Po przybyciu na miejsce zbrodni 
policjanci weszli bez przeszkody przez 
naoścież otwarte drzwi do mieszka- 
mia Purty. W mieszkaniu panowała 
niezem nie zamącona cisza. Gdy się 
rozległy w pokoju kroki, od strony ku 
chni roziegło się pukanie i nawoływa 
nie pomocy. Jeden z pliejantów udał 
się w kierunku kuchni, zaś drugi prze 
szedł do sypialni, gdzie oczom jego w 
świetle elektrycznej lampki przedsta- 

wił się wstrząsający widok. 
Na łóżku leżał obficie zbroczony 

krwią właścicieł mieszkania, Był ro- 
zebrany. Na piersi widniały dwie ra- 
ny postrzałowe. W międzyczasie przy 
był na miejsce wypadku zawezwany 
lekarz pogotowia ratunkowego, który 
stwierdził, że Purto nie żyje. Jedna z 
kul przebiła mu serce powodujące na- 
tychmiastową śmierć. Tymczasem dru 
gi poliejant idąc śladem krzyków do- 
tarł do drzwi od kuchni, lecz zastał je 
zamknięte na klucz. Po dłuższych wy 
siłkach drzwi zostały wyważone. W 
kuchni leżała nawpół przytomna ze 
strachu młoda dziewczyna. Jak się pó 
źniej okazało była to służąca zamordo 
wanego. Według jej opowiadania zo- 
stała ona obudzona wśród nocy hu- 
kiem : 

WYSTRZALOW REWOLWERO- 
WYCH 

oddanych w pokoju sypialnym. Prze- 
rażona dziewczyna chciała wybiece z 
kuchni przeczuwając, że stało się ja- 
kieś nieszczęście lecz okazało się to 
niemożliwe, bowiem drzwi od kuchni 
były zamknięte na klucz od zewnątrz 
zaś kluczy od zamków nie było, co 
PTBTRSIDUDSS DIVA УаИЕОРРАС С 

Źródło 
niebezpieczeństwa. 
Palacz tytoniu, który lekkomyśl- 

nie kupuje papierosy t. zw.. „szwar- 
cówki*, a więc nielegalnego pocho- 
dzenia, nie wyobraża sobie napewno. 
w jakich warunkach te szwarcówki 
są wyrabiane. 

Oto obrazek izby, która w ciągu 
dnia przeobraża się w fabrykę ,„,szwar 
cówek*: „..Mieszkańcy śpią wprost 
na ziemi, na resztkach watowanych 
palt i szczątkach kołder, siadają i je- 
dzą na deskach podłogi, a jedyny op- 
rócz garnków sprzęt domowy stano- 
"wi mały żelazny piecyk. Można sobie 
wyobrazić, jakie tam przedziwnie le- 
pkie ściany i podłoga. Z trudem ma- 
szeruje po nich karaluch, a nieostroż- 
ma i rzadka mucha umiera długo, 
przylepiona do Ściany, brzęcząc roz- 
paczliwie i napróżno! Tuż obok szkla 
mych drzwi, wychodzących na pod- 
wórze, czernieje smołowcem wąski 
otwór korytarza, w którym znajduje 
się kilka odosobnionych ubikacyj dla 
nieprzyzwoitego użytku. Bliskie są- 
siedztwo tego korytarza, miłmo jed- 
mnocegłowej ściany, powoduje dość 
nieprzyjemny zapach w izbie nawet 
wtedy. gdy w ciepłe dni letnie owe 
ubikacje są zabite gwoździami...* 

W ciągu nocy liczni mieszkańcy 
śpią, czasem wraca zapóźniony pijak, 
lub młoda lokatorka sprowadza go- 
ści. Ze świtem izba pustoszeje. Wów- 
czas obejmują rządy: najstarsi i naj- 
młodsi, którzy z wieczorem tracą 
wszelkie prawo do głosu. Pozostają 
oni w domu, ponieważ nie potrafią 
już albo jeszcze zarbkować na mieś- 
cie. W ciągu dnia zabierają się do 
pracy; wypełniają różnokolorowe gil- 
zy tytoniem, a warsztatem jest zno- 
wu ta sama podłoga. Codziennie ranv 
jeden z dorosłych członków rodziny 
zabiera wyprodukowane papierosy i 
kolportuje je wśród amatorów barw- 
nych gilz i produkcji! „własnej robo- 
ty“. Wraz z temi papierosami, zwa- 
memi popularnie „szwarcówkami* 
kolportuje wszystkie choroby, jakim 
ulegli i ulegają mieszkańcy tej strasz- 
liwej izby. 

Amatorzy  czekoładowych gilz i 
papierosów „swojej roboty'' myją co- 
dziennie zęby i płuczą gardła, ale bez 
wahania biorą te .„szwarcówki* do 
ust... 

Jest to największe niebezpieczen- 
stwo dla palacza „szwarcówek* i je- 
go najbliższych. A. D. W. 

dało jej do zrozumienia, że została u- 
więziona w kuchni. 

PURTO ZOSTAŁ ZAMORDOWANY 
PODCZAS SNU 

Oględziny lekarskie zwłok zamor 
dowanego stwierdziły z całą stanow- 
czością, że Purto został zamordowany 
podezas snu. Morderczyni oddała do 
śpiącego cztery strzały rewołwerowe. 
Śmiertelnie ranny Purto zdążył jedy 
nie usiąść na łóżku, poczem padł w 
przeciwiegłą od poduszki stronę. W 
takim też stanie zwłoki jego zostały 
znalezione przez przybyłych na miejs 
ce tragicznego wypadku posterunko- 
wych policji. 

Po spisaniu protokółu zwłoki za: 
mordowanego zabezpieczono na miej 
seu do decyzji władz prokuratorskich 
zaś morderczyni, która okazała się ko 
chańką zamordowanego Marją Malko 
urodzoną Giedrojeiówną osadzona zo 

stala w areszcie policyjnym. 

CO WYKAZAŁO DOTYCHCZASO- 
WE DOCHODZENIE. 

Zamordowany Stefan Purto ucho 
dził w całej okolicy za człowieka bar 
dzo zamożnego. Posiadał trzy kamie- 
nice, plae budowlany, działkę ziemi 
oraz rachunek bieżący w jednym z 
banków  wiłeńskich. Z zawodu był 
przedsiębiorcą budowlanym i prowa- 
dził dobrze swe interesy. 

Jak zostało ustalone pochodzi Ste- 
fan Purto z żydowskiej rodziny zam. 
przy ulicy Wiłkomierskiej. Ojciec je- 
go był zamożnym kupcem i właścicie 
lem cegielni przy ulicy Wiłkomiers- 
kiej. 

Na kilka lat przed wojną Stefan 
Purto pokochał biedną chrześcijańs- 
ką dziewczynę, córkę dozorcy doino- 
wego i mimo oporu ortodoksyjnej ro 
dziny przyjął chrzest i ożenił się z u- 
kochzną. 

Przed kilku laty Purto, wówczas 
już zamożny przedsiębiorca budowła- 
ny, zapoznał się z Marją Malko, z któ 
rą nawiązał bliższe stosunki miłosne. 

W tym też czasie między Purtą, a je- 

go żoną, obecnie już zmaHą wynikły 

nieporozumienia, wobec czego roz- 
szedł się z żoną i przyjął do mieszka- 
nia Malko, która ze swej strony po- 

rzuciła męża, 
Niedawno Purto poznał niejaką 

Bogdziewiez, z którą postanowił się 
ożenić, Na przeszkodzie stanęła jed- 

  

nak tym razem kochanka, która rów 
nież dążyła do poślubienia Purty. Pur 

to chcąe się jej pozbyć zaproponował 

nawet 

2000 DOLARÓW ODSTĘPNEGO ZA 
ODZYSKANIE WOLNOŚCI. 

Ale Malko nie cheiata o tem sły- 
szeć i oświadczyła, że prędzej zamor- 
duje go, niż pozwoli na to, by się oże- 

nił z inną. Na tem tle pomiędzy nim 

a kochanką wynikły nieporozumienia 
które w noey z poniedziałku na wto- 
rek znalazły łak tragiczne zakończe- 
nie. Według zeznań służącej tatalne- 
go wieczoru między Purtą a jego ko- 
cehanką wynikłu ostra sprzeczka po- 
czem Purto położył się do łóżka i za- 
snął, Kochanka nie zasnęła i wśród 
nocy wstała, wydobyła z szutlady 
biurka rewołwer i zastrzeliła kochan 
ka w łóżku. 

HISTORJA Z TESTAMENTEM, 

Przeprowadzone dochodzenie poli 
cyjne usłaliłe jeszcze następujący 
szezegół, który znacznie gmatwa całą 

sprawę. Okazuje się. że Purto nieda- 
wno sporządził testament, w którym 
zapisał eały swój majątek na rzecz 
Marji Malko. Ostatnio jednak w zwią 
zku z wynikłemi pomiędzy nim a 
Malko nieporozumieniami Purto jej 
groził, że zniszczy sporządzony testa- 
ment, a majątek przepisze na rzecz 
swego brata, właściciela cegielni. Po- 
gróżki Purty eo do zmiany testamentu 
widocznie również odegrały w krwa- 
wym epiłogu swoją rolę. Jaką — wy- 
jaśni niewatpliwie dalsze dochodze- 

nie, i 

CO ZEZNAJE MARJA MALKO. 
W dniu wczorajszym zbadana z0- 

stała morderczyni. Przyznała się ona 
bez ogródek do zastrzelenia podezas 
snu swego kochanka. Na usprawiedli 
wienie przytoczyła całkiem nową wer 

sję. Według jej zeznań zamordowała 
Purtę w obronie własnego życia, bo- 
wiem Purto cheąe się jej pozbyć, gro 
ził jej jakoby zatruciem lub zastrzele 
niem, Będące przekonana, że Purto gro 
źbę wykona postanowiła zamordować 
go wpierw. 

Po przesłuchaniu Marja Malko de 
cyzją prokuratury osadzona została w 

więzieniu na Łukiszkach. Dalsze do- 
chodzenie w tej sprawie prowadzi wy- 
dział śledczy. (e) 

  

STS NIK TOYA TVO ЗОНЕ 

Napad przy zaułku Bernardyńskim. 
Wiezoraj o godz. 9-ej wieczorem niejaki 

bubowik Wiktor przechodząc Bernardyńskim 

zaulkiem został napadnięty przez niezna- 

nych opryszków, którzy rzueili się na niego 

z białą bronią. Dzięki szybkiej orjentacji 

został on tylko lekko pokałeczóny. Pomocy 
udzieliło mu pogotowie ratunkowe, 

Jednego z napastników ujęto, nazwiska 
jednak nie ustałono z powodu braku doku- 
mentów. Drugi opryszek zbiegł. { 

‚н оу е ias 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Pohułanka — dziś, środa 9. 11. 

ostatnie widowisko wieczorowe baśni M. Ma 

eterlincka „Niebieski ptak*. Jest to już 20 

przedstawienie tego utworu, cieszącego się 

wybitnem powodzeniem. 

— „Szczęście od Jutra*. — Wpbec licz- 

nego zainteresowania się publiczności i próśb 

do dyrekcji — dane będą jeszcze dwa wido 

wiska świetnej komedji laureata m. War 

szawy Stefama Kiedrzyńskiego p. t. „Szczę- 

ście od jutra”, w sobotę dnia 12 i w nie- 

dzielę dnia 13 o godz. 8 wiecz. 

Ceny miejsc propagandowe, na obydwa 

widowiska. : 
— Nowa premjera w Teatrze Wielkim na 

Pchulanee, W początkach przyszłego tygod- 
nia Teatr Wielki wystapi 2 premjerą glošntj 

sztuki Shawa „Zbyt prawdziwe aby było 

dobre". Ostatnia ta nowość angielskiego dra 
maturga porusza  najżywotniejsze problemy 
dnia dzisiejszego, zabarwione głoboką ironją 

i sarkazmem autora. .Premjera ta budzi niez 

wykłe zainteresowanie. 

Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 

skieh ZASP. w Wilnie. Dziś w Środę dnia 

9 listopada w Królewszczyźnie, jutro w czwar 
tek dnia 10 listopada w Wlilejce Stały Teatr 
Ozjadowy Wileński odegra pełną humoru i 
pogody amerykańską komedję „Roxy“. — 
Udział biorą: Marja Zarębińska, Whnda 

Stanisławska, E. Gliński, B. Leodl i Z Mol- 
ska. 

Ceny miejsc od 50 gr. do 3,50 gr. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś grana 
będzie w dalszym ciągu, obfiłująca w pięk- 
ne melodje, wspaniale wystawiona operetka 
Jarno „Krysia Leśniczanka*, w której Elna 

Gistedt tworzy niezrównaną kreację. Poza- 
tem w rolach głównych wystąpią: Gabrjelli, 
Halmirska, Dembowski, Szczawiński (ce- 
sarz), Tatrzański i  Wyrwicz-Wichrowski, 
który operetkę tę wyreżyserował. Zniżki a- 
kademickie wydaje kasa Nr. 3 — codziennie 
od 7-—8 wiecz. 

W. przygotowaniu „Szaleństwo Colette“. 
— „Wiiktorja i jej huzar*, W! piątek dn 

11 bm. o godz. 4-ej pei poł. z okazji Święta 
Niepodległości, wystawioną zostamie specjal- 
nie dla wojska efektowna operetka .„Wiiktor- 
ja i jej huzar* w obsadzie premjerowej. 

Wszystkie bilety sprzedame. 
— Jutro pożegnalny występ słynnej di- 

seuse*y Deli Lipińskiej. Wyjątkowe walory 
interprętacji świetnych parodyj i piosenek 
ludowych, które mogliśmy zaobserwować na 
poprzednim recitalu rudowłosej divy Deli 
Lipińskiej, wzbudziły ogromne zainieresowa- 

mie recitalem czwartkowym. 
Koncert odbędzie się w czwartek dnia 19 

bm. o godz. 8 wiecz w sali Konserwatorjum 

(Wielka 47). Szczegóły w afiszach. 

RADJO 
ŚRODA, dnia 9 listopada 1932 r. 

11.40: Komunikaty. Przegłąd prasy pols- 
kiej. Kom. met. Czas. 14.55: Program dzien 
15.00: Muzyka popularna (płyty). 15.40: Ko- 

  

      

mumnikaty. 15.50: Wesołe piosenki (płyty). 
16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: Chwilka 
strzelecka. 16.40:-,„Zupa na gweździn* — od 
czyt. 17.00: Utwory Haydna (płyty). 17.40: 
„Juljusz Klaczko jako krytyk* — odczyt. 

"17.55: Program na czwartek. 18.00: Muzyka 

lekka. 18.50: Rozmaitości. 19.00: Przegląd 
litewski. 19.15: Przerwa. 19.20: Skrzynka 
molnicza. 19.30: Nowości teatralne. 19.45: 
Prasowy dzieńnik radjowy. 20.00: Muzyka 
lekka. 20.30: Pogadanka w związku z Tygo- 
dniem Akademika. 20.50: Transmisja 169-ej 
Środy Literackiej. 21.30: Transmisja koncert: 
22.00: „Na widnokręgu”. 22.15: Muzyka. 
22.40: Odczyt w języku esperanckim. 22.55: 
Komunikat meteorologiczny. 23.00: Muzyką 
taneczna. 

CZWARTEK, dnia 10 listopada 1932 r. 
11.40: Przegląd prasy polskiej. Kom. me- 

teor. Czas. 12,10: Płyty. 12,30: Kom. meteor. 
12,35: Poranek szkolny. 14,55: Program dzien 
my. 15,00: Koncert dla młodzieży (płyty). — 
15,40: Komunikaty. 15,50: Wiesałe piosenki 
(płyty). 16,00: „Nasze strychy i nasze piw- 
nice': — odczyt. 16,15: Lekcja francuskiego. 
16,30: Kom. Tow. Gimn. „„Sokół*, 16,40: — 

„Kwestja naprawy -ustroju w XVIII w. i upa 
dek państwa polskiego* — odczyt. 17,00: Wy 
17,40: Odczyt aktualny. 17,55: Program na 
piątek. 18,00: Muzyka taneczna. 18,55: Kom. 
litewski. 19,00: Skrzynka pocztowa Nr. 221. 
19,20: Rozmaitości. 19,30: Kwadrans literac- 

ki (M. Nittman). 19,45: Prasowy dziennik rad 
jowy. 20,00: Transmisja z łotniska wojsko- 
wego w Warszawie — apelu poległych lotni- 
ków. 20,15: Muzyka poważna. 21,00: D. c. 
transmisji z lotniska. 21,15: Komunikaty. — 
21,30: Słuchowisko (Nieboska komedja — - 
Krasińskiego). 23,00: Komunikaty. 23,05: Mu 
zyka taneczna. 

KOWINKI RADJOWE. 
ASY REWJOWE. 

O godz. 15,50 w studjo wileńskiem wystą 

pią najznakomitsi wykonawcy lekkich pio- 

senėk, a mianowicie Maurycy Chevalier, Jó- 

zefina Backer i Hanka Ordonówna. Te trzy 

nazwiska mówią same za siebie — nawet z 

płyt gramofonowych. 

ZUPA NA GWOŹDZIU. 

O godz. 1640 transmitowany będzie z 

Krakowa odczyt inż. Stanisława Broniewskie 

go p. t. „Zupa ma gwoździu”. Prelegent na . 

podstawie książki prof Mauriziu „Pokarm roś 
linny w historji rozwoju” zajmie się histor- 

ją taniego pokarmu biednej ludności, sięga- 
jąc do czasów napoleońskich, kiedy to Spo- 
rządzono osławioną zupę rumfordzką oraz 

rozmaite polewki gotowane w czasie droży:- 

ny i wojen. 

  

Z ŻYCIA KARAIMÓW. 

Dzisiejsza „Środa Literacka" transmito- 
wana będzie przez rogłośnię wileńską 6 g. 
20,55 i zapozna ogół radjosłuchaczy z ży- 
ciem kulturalnem polskich Karaimów. Ref:- 
raty informacyjne urozmaicone zostaną au 
dycją wokalną, na której treść złożą się sta 
re piosenki karaimskie w opracowniu p. Lid 
ji Szole. ‚ 

э 
Odroczenie procesu 

o zamordowanie Margolisa. 
Na wniosek prokuratora Korkucia sąd 

odroczył do dnia 14 bm. sprawę Fajwnsza 
Eingerna, Josela Kapłana i leka Szerniana, 
oskarżonych z artykułów 100, 101, 102, 51 
i 453 K. K. w eelu sprowadzenia świadka, 
który na rozprawę nie mógł przybyć. 

Hojny dar. 

Jak się dowiadujemy prenijerost- 
wo Prystorowie i wiceminister W. R. 
i O. P. ks. prof. Żongołłowicz oifaro- 
wali na kościół w Żytomli 500 zł. 
Pieniądze zostały przesłane na ręce 
ks. Wieliczko. 

14 rocznica niepodległości 
Polski. 

Dzień 11 listopada jako rocznica 
uzyskania Niepodległości, w Wilnie 
obchodzony będzie wzorem lat ubieg 

łych uroczyście. W dniu tym odbę- 

dzie się uroczyste dziękczynne nabo- 
żeństwo, defilada wojskowa oraz aka 

dema. 
Dzień 11 listopada jest świętem 

państwowem. W' dniu tym urzędy 

państwowe i samorządowe będą nie- 

czynne. Szkoły również w dniu tym 

będą nieczynne. 

X Tydzień Akademika. 

Wielki Wieczór Akademicki. 

Czy wiecie, że dziś o godzinie 

8.30 z okazji X-go Tygodnia Akadem:. 

ka odbędzie się w Sali Śniadeckich 
USB. Wielki Wieczór Akademicki. 

Niewątpliwie szerokie warstwy 

społeczeństwa wileńskiego i młodzie- 

ży szkolnej zainteresują się frapują- 
cym programem Wieczoru. 

Udział biorą: Chór akademicki, po 

eci-akademicy z autorecytacjami, Ży 

wa Gazetka z niefrasobliwym humo- 

rem młodzieńczym, oraz sekcja man- 

dolinistów Związku Studentów Rosjan 

USB. 
Bilety tylko 50 gr. i 30 gr. dla aka 

demików i młodzieży szkolnej. Nie 
przeoczcie tej tak miłej okazji. 

   

  

Taiemnice mózgu i życia 
psychicznego. 

Staraniem komisji imprezowej X- 

go Tygodnia Akademika w niedzielę 

13 listopada b. r. o godzinie 5 po. poł. 

w Auli Kolumnowej odbędzie się od: 

czyt profesora dr. Maksymiljana Ro- 

sego, dyrektora Kliniki Psychjatrycz 

nej USB. ii Polskiego Instytutu Badań 

Mózgu p. t. „Mózg, a życie psychicz- 

ne*. Całkowity dochód przeznaczony 

na cele X-go Tygodnia Akademika. 

Wejście 1 zł., akademickie 50 gr. 

SPORT 
KONFERENCJA SPORTOWIA. 

Stan sportu wileńskiego jest bezsprzecz- 

nie niezadawalniający. Działacze sportowi 

Wiilna, przykładają wszelkich starań by тох 

szerzyć kadry zawodników i podnieść uświa- 

domienie sportowe w społeczeństwie wileń - 

skiem. 

Wysiłki te tylko częściowo zostały zreali 

zowane, co w dużej mierze zawisło ód władz 

centralnych, które z dziwną lekkomyślnością 

traktowały sprawy sportowe Wilna. 

Ostatnio przedstawiciele poszczególnych 

związków postanowili zorganizować wspólną 

akcję mając na celu ożywienie i wzmocnię- 

nie ruchu sportowego w Wiilnie. 

Jako etap przygotowawczy tej akcji w 

dniu 10 bm. odbędzie się zebranie przedstawi 

cieli poszczególnych związków okręgowych 

sportowych o godz. 18 przy ulicy Tatarskiej 

Nr. 5. i 

"md 
Wydatki na szkolnictwo 
średnie i powszechne. © 

Na szkolnictwo ogólnokształcące w prełli- 
minarzu budżetowym na rok 1933—34 rząd 
przewiduje kwotę 228,505,000 zł. Ogólny kry 
Zys gospodarczy i konieczność oszczędności 
budżetowych odbiły się niestety i na tych 
ważnych wydatkach. Jednakże w rozmiarach 
daleko mniejszych, niż w innych częściach 

budżetu. Wykonanie budżetu za rok 1931—32 
. wykazuje sumę wydatków na szkolnictwo 

ogólnokształącące w wysokości  259,601,000 
zł. Przeprowadzone więc oszczędności wynv- 

szą około 30 miljonów zł. 

Największą pozycję wydatkową .w tym 
dziale budżetu stanowią szkoły powszechne 
specjalne i ochronki, mianowicie 192,637,000 
zł. Suma ta przeznaczona jest dla 24,804 
szkół powszechnych. Największą iłość szkół 

powszechnych posiada okręg szkolny Iwow- 
ski, bo 4,757, najmniejszą — okręg szkolny 
łucki, bo 1,647. Etat nauczycieli publicznych 
szkół powszechnych na rok 1933—34 przewi 

duje 66,523 osoby. Nadto 500 etatów nauczy- 
cielskich od 1 września 1933 roku, a więc 
z początkiem nowego roku szkolnego i nap 
ływem nowego rocznika dzieci do szkół pow 
szechnych. 

Wydatki na szkolnictwo średnie przew.- 
dziane są w wysokości 25,423,000 zł. Oczy- 
wiście główną pozycją w tych wydatkach 
jest uposażenie nauczycieli, których etat na 
przyszły okres budżetowy wynosi 4,383 i niż 
szych funkcjonarjuszów, których etat wynosi 
779 osób. Oczywiście mowa tu tylko o szko 
łach średnich, utrzymywanych przez państ- 
wo. Również i tu największą liczbę nauczy- 
<cieli posiada okręg szkolny twowski 1,033, 

zaś najniższą okrąg łucki 152. (Iskra). 

List de Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W! związku z napaścią, skierowaną prza- 
ciwko mnie w numerze 279 „Dziennika Wi- 
leūskiego“ we wzmiance p. t. „Porażka sa- 
nacji w Kole Medyków USB.* uprzejmie pro 
szę o umieszczenie następującego oświadcze 
nia: 

1) W: sprawie zarzutu złamania słowa ho- 
noru, podniesienego przeciwko mnie na Wal 
nem Zebraniu Koła Medyków przez p. Go- 
łońskiego odwołałem się na podstawie par. 
5 i 48 Statutu Oficerskich Sądów Honoro- 
wych do właściwego Oficerskiego Sądu Ho- 
norowego. 

2) Z odczytanego sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej wynika, że z ogólnej sumy fun- 
duszu pożyczkowego 510 zł. członkowie b. 
Zarządu Koła Medyków pobrali tytułem po- 
życzek krótkoterminowych 190 zł., 'co Ko- 
misja Rewizyjna „uznała za objaw wysoce - 
niepożądany. 

3) Kol. Zygmunt Kanigowski, członek us- 
tępującej Komisji Rewizyjnej, w przemówie 
niu swojem na Wjalnem Zebraniu zaznaczył, 
iż zarzuty, postawione w ulotce przez kol. 
Suroża ustępującemu Zarządowi nie są poz 
bawione podstaw i że dziwi go mocno wrza- 
wa, powstała z powodu wspomnianej ulotki. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania 

Włodzimierz Suroż. 
Wilno, dn. 7. 11. 1932 r.
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 8/Х! — 1932 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 771 

  

Reco tdda 1 00: 
й Parana i ACS 
> najniższa ++ 3 С. 

"Opad: — 

Wiat: połudn.-wsch. 

Tesdencje: lekki szadel góteCNIE wziósti 

  

Uwati: półpochmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 9 listopada według PIM. 

Przeważnie pochmurno i mglisto. Miejs- 
cami drobne opady. Dniem temperatura oko- 
ło 7 stopni. Słabe wiatry południowe i po- 
łudniowo -wschodnie. 

MIEJSKA. 
— Doprowadzenie do porządku słupów 

reklamowych. Magistrat zamierza podobno 
zwrócić nareszcie uwagę na stan słupów re- 
klamowych i poddać je gruntownej reperacji 
Zamiar ten jest bardzo na dobie. 

— Zadrzewienie miasta. W, tych dniach 
Magistrat przystapił do zadrzewienia szosy 
Kalłwaryjskiej i okolic Krzywego Koła. W 
wymienionych punkiach mają być zasadzone 
lipy, które z biegiem czasu przyczynią się 
znacznie do podniesienia zarówno warun- 
ków estetycznych jak i zdrowotnych tej dziel 

nicy. 
— Budowa nowej jezdni. Onegdaj rozpo- 

budową próbnego odcinka z kostki betono- 
częte zostały na ul. Wiileńskiej roboty nad 

Roboty są narązie przygotowawcze. W 
majbliższych dniach Magistrat spodziewa się 
otrzymać transport kostki. Wykonanie ca- 
łego odcinka o powierzchni 160 mtr* obli- 
liczone jest na przeciąg tygodnia. 
widowany? W) związku z opracowany mobe- 

— Czy Urząd Przemysłowy zostanie żlik- 
enie planem reorganizacyjnym w Magistra- 
cie powstała myśl zlikwidowania Urzędu 

Przemysłowego. W wypadku zrealizowania 
tego projektu agendy przemysłowe przejąłby 
Urząd Wojewódzki. 

   

    

LITERACKA 

— Dzisiejsza Środa Literacka będzie ob- 
razem starej, a tak oryginalnej kułtury kara- 
1mskiej. JE. Hahan Seraja Bej Szapszał wyg- 
dosi odczyt naukowy, poprzedzony słowem 
'wstępnem znawcy wyznań wileńskich p. W. 
'Piotrowicza. Odczyt ilustrowany będzie przeź 
roeczami. Dopełnią wieczoru pieśni karaims- 
"kie, śpiewane przez pp. Walentynę i Halinę 

'Łobanasówne (pieśni i duety) w opracowaniu 
p. Lidji Szolc, która zarazem będzie akompan 
jatorką. Pieśni te objaśniać będzie p. Lidja 
'Poziemska. 

Początek o godzinie 20,30 w Związku Li- 
$teratów, Ostrobramska 9. Wstęp wolny dla 

ezłonków zwyczajnych i członków-sympaty- 
*ków. Goście wprowadzeni osobiście lub pi- 
semnie przez członków, płacą 1 zł. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Z Koła Polonistów. Dnia 11 bm. od- 

będzie się w lokalu Koła zebranie S. T. O. 

  

figwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
"FUeńska 38, tel. 9-26 

gwiazda 

Niezwykły film rewelacyjny 
Ay sowieckiego reżysera M. Gerynga p. t. 

słynnej 
wytw, Paramount 

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

z referatem kol. Miłosza pt. „Poezja społe- 
czma'; z recytacjami. Koreferat wygłosi koi. 
Szreder. Początek o godz. 7 wieczorem 
Goście mile widziani. 

— Mme-ci Czwartek Akademieki. W dnia 
10 listopada 1932 r. w salonach Ogniska A- 
kademickiego (ul. Wiełka 24) o godz. 2 
odbędzie się IIl.ci „Czwartek Akademick— 

Filmowy". 
1) Co nas razi w filmach polskich? a) 

Scenarjusz, b) Artyści, c) Reżyserja. 
2) Plotki filmowe jesiennego sezonu. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Sprostowanie. Do wcz jszego komu- 

nikatu kuratora O. S. zakradł się błąd, mia- 
nowicie zarządzenie dotyczy nie dnia 1 li- 

stopada jak wydrukowano, lecz 11 listopada 
jako dnia Święta Niepodległości 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Baczność podoficerowie rezerwy. Za- 

rząd Koła Wileńskiego OZPR wzywa wszyst- 

kich członków o liczne przybycie do lokalu 

Związku (Dominikańska 13) w dniu 11-go 

kość rb. o godz. 7.30 wiecz, a to celem 

iału w uroczystościach obchodu 
Niepodległości _ Rzeczypospolitej 

  

  

    

   

    

Polskiej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walka o tanią elektryczność We śro- 

dę dnia 9 bm. o godz. 20 w lokalu Związku 

Lokatorów przy ul. Hetmańskiej Nr. 2 od- 

będzie się konferencja przedstawicieli orga- 

nizacyj zawodowyc hi gospodarczych w spra 
wie utworzenia Komitetu Obywatelskiego do 
Wialki o Tanią Elektryczność w Wfllnie 

Uprasza się wszystkie Związki o delego- 
wanie swych przedstawicieli. 

  

    

5 RÓŻNE 
— Sól nieprawnie drożeje. Starostwo Gro- 

dzkie sprawdzając stan cen na produkty w 
sprzedaży detalicznej zwróciło uwagę na ce- 
ny soli, gdyż ostatnio sprzedawcy zdradzaią 
wyraźne "tendencje do pobierania cen wyż- 
szych od obowiązującego cennika. 

— Amnestja za wykroczenia mełdunkowe 
Zgodnie z przepisami ustawy o amnesji po- 
dlegają również umorzeniu wykroczen'a 
meldunkowe, wynikające z ustawy o ruchu 
i ewidencji ludności. W' związku z tem biuso 
meldunkowe zaniecha przesyłania do sta- 
rostw meldunków o przewinieniach rządców 
i lokatorów głównych, zaszłych przed dniem 
1 września rb. 

    

  

  

KOMUNIKATY 

— Nadanie dyplomów uznania za pracę 
na połu W. F. i P. W. W: uznaniu zasług 
'poniesionych w pracy na polu Wychowania 
Fizycznego i Przysp. Wojsk. przewodniczący 
"Wojewódzkiego Kometetu WF i PW; p. wo- 
jewoda wileński i d-ca O. K. III nadali dyp- 

omy uznania następującym osobom: 
Obwód P. W. 1 p. p. Leg. 
Zachara Antoni, por rez czł. Zw. Rezer- 

wistów; Żarnowski Wiotld, ppr. rez. - prof 
gomnazjum OO Jezuitów Wilno; Mazur Za- 
charjasz ppor. rez. cz. Zw Strzeleckiego Wil 
'no; Bencewicz-Dowgielewicz Urz. PKP z PW 
Kolejowego Wilno; Szaronowski Franciszek, 
plut. rez. Zw Pod. Rez. Wilno; Magiera Szy 
mon członek Związku Strzeleckiego Wilno; 
Hillerowa Marja, członkini ZS i ZAP Wilno. 
«Obwód PW. 6 p. p. Leg. 
Sajdak Franciszek, Kierownik szkoły pow 

Szechnej w Mickunach; Kobyliński Wiktor, 
Komendant posterunku policji państwowej 

Sylvia Sidney. 
GEHENNA KOBIETY 

Film, porywający siłą treści i głęboką grą 
Symfonja przeżyć, uczuć. wrażeń i miłości. 

E UR JIE R 

\ Gierwiatach; Rabalski Kazimierz, st. po- 
sterunkowy, m. Kowalczuki; Aluchna Edward 

Sł oświaty pozaszkolnej, pow. wil.-troc- 
i. 

Obwód P. W. 85 p. p. 
Krupowicz Józef, fełczer weterynarji m. 

Krewo: Bartel Stanisław, urzędnik — oficer 
ZS, Oszmiana; Pienias Józef, naucz. publicz- 
nej szkoły powszechnej Dziewieniszki,; Osińs 
ki Leopold nauczyciel szkoły powszechnej w 
"Wielkich Lepiach. 

Obwód P.W. 86 p. p. 
Вапе! Feliks, inspektor ubezpieczeń wza- 

śjemnych w Mołodecznie; Gasztold Romuald, 
zawiadowca drogowy PKP w Zalesiu k. Smór 
goń; Kondratowicz Antoni, osadnik, Jarsze- 
wicze; Marutówna Bronisława, naucz. szkoły 

poyszechnej Lucyno. 
W wojsku. 
Ppłk. dypl. Wenda Zygmunt — d-ca 1 p. 

b. Leg Wilno; ppłk dypl. Smolarski Włady- 

sław — d-ca 86 p p. w Mołodecznie; kpt. 
Plackowski Wacław — z Inspektoratu Armji 
Wilno. 

Dyplomy te zostaną wręczone podczes 1- 

roczystości w rocznicę odzyskania niepodleg- 
łości dnia 11 listopada 1932 roku. 

ZABAWY 
— Czarna Kawa B. K. w „Ognisku Ko- 

lejowem* Dna 10 listopada rb. w. salonach 
„Ogniska Kolejowego" przy ulicy Kolejowej 

Nr 19 odbędzie się Czarna Kawa i dancing. 

Początek o godz. 21-ej. Całkowity dochód 
przeznaczony na rzecz iBałego Krzyża. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY W. PIWIARNI. 

We wtorck wieczorem do pi yiarni przy 
ul. Mickiewicza Nr. 41 wszedł jakiś osobnik, 

który zamówił kolaeyjkę i piwo. Po wypi- 
ciu kilku kufli osobnik ów wydobył z kiesze 
ni buteleczkę esencji octowej i błyskawicznie 
wypił jej zawartość. Zawezwane pogotowie 

ratunkowe przewiozło go w stanie ciężkim 
do szpitala. Okazał się nim niejaki Konstan- 
ty Butlis zam. przy zaułku Saraceńskim 4. 

Przyczyna targnięcia się na życie — cięż- 

ka sytuacja materjalna (e) 

MĄŻ POBIŁ ŻONĘ. 

W. dniu wczorajszym w godzinach wieczo- 
rowych przy zaułku Lidzkim Nr. 13 p. Ben- 

der, podejrzewając swoj у o flirt z n- 

nym mężczyzną napadł ją i tak dotkliwie 
pobił, że zaszła potrzeba interwencji PoĘCTO> 
wia ratunkowego (a 

FATALNA POMYŁKA. 

W: dniu 7 bm. Krupowiczowa Marja lat 
33 zam. przy ul. Dominikańskiej Nr. 16 przez 
pomyłkę napiła się esencji octowej, wskutex 

czego uległa zatruciu Lekarz pogotowia ra- 
tunkowego po udzieleniu pomocy odwiózł 
wymienioną do szpitala Sawicz w stanie nie 
zagrżającym życiu. Dochodzenie prowadzi 
IH-ci komisarjat P. P. 

POD DOROŻKĄ. 

W. dniu 7 bm Amdreje wPiotr zam. przy 
ul. Kominy 31, powożąc dorożką na ul. Nie- 
mieckiej najechał na przechodzącą przez jez- 
dnię Rajcher Basię zamieszkałą przy zaułku 
Szwarcowym Nr. 6, która doznała okalecze- 
nia głowy. Lekarz pogotowia ratunkowego 
po udzieleńiu pomocy odwiózł poszkodowa- 
ną do szpitala Żydowskiego w stanie nieza- 

ającym życiu. 

KRADZIEŻE. 

— W; dniu 7 bm. Miłkowski Romuald za- 
mieszkały przy ul. Ad. Mickiewicza Nr. 29 
zameldował, że w międzyczasie od 5 do 7 
bm. nieznani sprawcy za pomocą wyrwania 
skobłi dostali się na strych domu mieszkał- 
nego skąd skradli bieliznę damską , męską 

i stołową łącznej wartości zł. 800. Dochodze. 
nie prowadzi wydz. śledczy. 

  

    

   

      

  

        

  

Bohaterką tego niezwykł. 
arcydzieła jest premjow. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 
  

Sžwlękowe Klno 

CASINO 
Miięlka 47, tel. 15-41. 

„Kongres tańczy”, 
Dziś premiera! Ulub. publiczn., bohat. filmów: 

„Lil- i Liljana Harvey janka chce się rozwiešė“ 
NAD PROGRAM: Dodatki ma an Ceny od 25 gr. 

„Precz z miłością*, „Z rozkszu księżniczki", „Droga do raju“, 
w najnowszym 
przeboju p. t. QUICK 

Początek o g. 4. 6, 8 i 1015, w sob. i niedz. o 2-ej 
  

  

 $twięk. teatr świetlny Dziś Г. w superprzeboju sezonu 

al. Wielka 42, tel. 5-28 | dzięń l o którym mówi całe Wilno 

'terięk. Kino - Teatr | DZIŚ! Najpotężniejsze arcydzieło W rolach gł: BRYGIDA HELM 

Hollywood 
Vłekiew. 22, tel. 15-28 

muzyczne wszystkich ezasów 
towej sławy Orkiestra cygańska Rodeo. 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

ROMANSE CYGAŃSKIE 
UWAGA! Niektóre romanse będą wykonane w języku rosyjskim. 
Ceny miejsc: Parter od 49 gr. 

i Józef Schildkraut oraz świa- 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10'15 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Dziś! Najnowsza 
gwiazda dźwię- 
kowego ekranu   Rewelacyjny przebój wszechświatowy. 

Mariena Dietrich 
Ww relach gł. męskich: Victor Mac Laglen i Barry Norton. 

we wspan dram. 
reżyserji Józefa 
Sternberga p. t. X-27 Szpieg) 

  

M. NIKIFOROWSKI. 

„SZLAK N IEPOTRZEBNY“. 
„O, licho ich! Po djabła tyle! Nie- 

jużto są oni tak potrzebni i jaka ko- 
rzyść? Niejuż to i oni, jak i sam car, 
obładowayi złotem, krzyżami i meda- 
lami — także troszczą się o dobro 

ludu?“ 
— I Wasil, swemi pytaniami, nie 

tylko zadziwiał swoich nauczycieli, 

a nawet ii strachu nadawał, 
„Ile cesarz pensji pobiera? 

Dlaczego syn jego — prawie dziecko, 
a już w szarży kapitana? Ile cesarz 
posiada pałaców?" 

Podofjcer — nie wiedzący co po- 
wiedzieć — czerwieniał i srożył się. 

„Pytania podobne służby się 
nie tyczą. Żołnierz powinien tylko 
bezsprzecznie być posłusznym swojej 
władzy i wykonywać, bez wahania 
się, rozkazy, pamiętając, że jest sługą 
cara i Ojczyzny i obrońcą takowych 
od wrogów wewnętrznych i zewnętrz 
nych* — ciągnął nauczyciel — gene- 
ralję, wyuczoną na „ząb. 

Za podobne zapytania najwięcej 
się srożył sierżant. a Wasila inaczej 
nie traktował, jak jako prowodyra re 
krutów, a razem i rokoszanina. 

Wieczorem — gdy śpiewano „Bo- 
że chroń cara*, Wasil, cedząc przez 
zęby hymn, rozważał — „Dobrze ca- 
rowi — Bóg się nim opiekuje. „Świał- 
łości*, „wyższości** i „szlachetności'* 

© dobro jego się kłopocą. a my bro- 
nimy. Lecz nas oł—to i od ręki „wuj- 
ka“, albo kaprala obronić niema 
*komu. 

    

  

  

    

  

A Wasil kosić powoli nie- 
znacznie, stawał się jeżeli nie prowo- 
dyrem, to ulubieńcem towarzyszy, 
nawet i starsi pokochali go. Dobrze 
piśmienny, pojętny i ciekawski — 
Wasil całą służbę, głupio-mądre us 
wy, znał „w ząb”, a więc pocóż ska- 

kać do oczu kapralowi, lub „wujko- 
wi* — by coś wytłumaczyli — gdy 
swój kolega potrafi objaśnić nie go: 
rzej od sierżanta? A w dodatku i 
„ciągną * nie trzeba. Tak prosto, 
po koleżeńsku, wyjaśni, powie. 

Podoficerowie ńie bardzo lubili 
za to Wasiła, zawsze czemkolwiek 
dokuczali mu, lecz daleko sięgnąć nie 
mogli, ponieważ młodzieniec był nie 
w ciemię bity, a wszystko wiedział 
i wykonywał nie gorzej od przełożo- 
nych. 

Na S La marca dano rekr 
tom rotę prz „ Dowódca dywizji 
nawet spotniał : o znaczeniu 
przysięgi i obowliązkach z niej wyeie- 

   

    

   

    

      

     

   

  

szystko wyłącznie dla Boga 
- rozważał Wasil. słucha- 

jąc przemówienia generalskiego., — a 
kiedyż chociaż odrobinę żołnierzowi 
i ludowi? Tylko” jemu chyba to, co 
pisał ojeiec, że w Zagirju dwóch stra- 
żników dodano. a na szłaku — blisko 
Pogorzelec — monopolkę SWWARTOt 

Po trzech tygodniach wyznaczono 
kandydatów do szkoły podoficerskiej, 
Popadłhy i Wasil. lecz sierżani zapre 

  

    

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

zentował go takim. hersztem i „mia- 
tieżnikiem* — że kapitan ze spisu 
wykasował. 

Na początku. maja odjechał pułk 
do obozu letniego. Życie i służba obo 
zowe były trochę weselsze i przyjem- 

  

    
  

niejsze. Wy wał się człowiek z za- 
duchu koszar. Ćwiczenia chociaż i 
ciężkie, lecz rozmaitsze, a przez to 
i nudy mniej. I chociaż żołnierz znaj- 
dował się w cęgach tej samej dyscy- 

     pliny, ale łagodziło je to, że Irzy— 
cztery miesiące krasnej pory roku, 

spędzało się na łonie przyrody. W     
jazd do obozu zawsze był witany ra- 

    

  

    dością żołniersk Chłop tak się zżył 
z*matką przyrodą, że pałac e najpięk 
niejsze, — to dla niego ciężar. 

  

Przed frontem, łukiem otaczając 
obóz, biegła niegłęboka rzeczułka. Za 
nią na lewo —— ciągnęły się wydmy. 

gdzie się odbywało ostre strzelanie, u 
na prawo —— widać było wieś. W woł 
ne godziny, S adywalt Wasil na pagórc- 
czastym brzegu i w dal się wglądał. 
Widział gospodarzy w polu za sochą, 
wpatrywał się w białe czeredy koś- 
ców. nadsłuchiwał pieśni żniej (żniej- 
ki--kobiefy żnącej. To-- drugie wy- 
dawało się odmienne niżli w kraju, 
lecz osnowa, przelłeg życia | pracy 

        

   

    

chłopskiej, wszędzie jednakie, wsze- 
dzie ogrom w siłku. za który czase m    

nic się nie pozostawało. Wspominaży 
się tedy: ojciec na roli, matka w ogro- 

dzie i miłe oblicze Hanulki z sierpem. 
szcze dwie wiosny— marzył 

Wasil — a tam będziem, ja z sochą. 

  

   

a Hanulka z sierpem — lecz już na 
naszej niwie pracująca. A narazie 
trzeba do kompanji wracać — nieba 
wem apel. Bo ten Lucyper—sierżani 

  

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Š- 
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GÓRNOŚLĄSKI 
Zjednocz. Kop. Górnośl „PROGRESS* ko- 
palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- 

a tylda, Andaluzja. Radzionków, Mysłowice, 
BE Ferdynand i Florentyna. 

Bi Vagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
EE zamkniętych i zaplombowanych wozach 

dostarcza 

|." DEULL """© 

  

WILNO 
  

EGZYSTUJE OD 1890 В. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: Kijowska 8, Telefon 999 

  

  

KTO "WE 
nadeśle swój charakter pisma 

oraz imię, miesiąc | rok urodzenia 

OTRZYMA LOS 
do l-ej klasy 26-ej Loterji Państwowej, wybra- 
ny zupełnie bezinteresownie przez słynnego 
astrologa Szyllera-Szkolnika na zasadzie obli- 
czeń kabalistycznych iastrologji po uprzedniem 
wpłaceniu do P. K. Q. za Nr. 18607 należno- 
ści za ćwierć losu 10 zł., pół losu 20 zł., 
cały los 40 zł. Losy wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu gotówki. Główna wygrana miljon zł. 
Cienie ejj klady już 617 istopida (5325r. 
Uwaga: Do każdego losu Kolektura dołącza 

własnoręczne potwierdzenie p. Szyllera- 
Szkolnika wybranego przezeń numeru. 

Adresować: 
Kolektura Loterji Państw. Ne 757, 

Warszawa, Marszałkowska 58, m. 34. 

Konkurs. 
Komitet Organizacyjny Giełdy Zbożo- 

wo-Towarowej i Lniarskiej w Wilnie ogła- 
sza konkurs na stanowiska maklerów przy- 
sięgłych. 

Kwalifikacje, prawa i obowiązki ak 
lerów ustalone są w Rozp. Min. Przemysłu 
i Handlu z dn. 15.1I1.1927 r. (Dziennik Ust. 

  

"Nr. 32. poz. 292). 
Oferty wraz Z życiorysem i odpisami 

świadectw składać należy do dn. 20.X1.32 r. 
do Biura Komitetu Organizacyjnego (lzba 
Przemysłowo- Handlowa w Wilnie, ul. Ad. 
Mickiewicza 32, pokój 14). 

Komitet Organizacyjny Giełdy Zbożowo- 

Towarowej i Lniarskiej w Wilnie. 

„Biiletyn Orzodniczy” 
Organ Związku Stowarzyszeń Urzędników Państw. 

z wykształaeniem akademiekiem, a więc: inżynierów, 

lekarzy i prawników wszystkich działów administracji 

państwowej 

  

  

jest poświęcony zagadnieniom administracji państwo: 

wej, sprawom ogółu urzędników oraz urzędników 7 

wykształceniem akademickiem 

Prenumerata wynosi: 

rocznie ————— —— — 8 zł. 

półrocznie „— — — — — — 6 zł. 

cena pojedyńczego едхетр!. — — 1 zł: 

cena podwójnego egzempł. — — 2 Zl. 

Członkowie Stowarzyszeń, nale do Związku 

  

otrzymują „Biuletyn Urzędniczy* bezpłatnie. 

Zgłoszenia prenumeraty przyjmuje każdy Urząd Pocz 

towy. Prenumeratę wpłacać należy na konto czekowe 

w P. K. O. Nr.20254 Właściciel Konta: Związek S 

warzyszeń Urzędników Państwowych z wykształce 

akademickiem. 

   

    

niem 

Redakcja i Administfacja przyjmuje od godz. 

i od 18 — 19, Warszawa, Miodowa 14 m. 

10—t5 

  

  

i i, dl Inej Poszukiwani akwizytorzy (ki): *>,seaaż,” 
naczyń aluminjowych na terenie wojew. Wileńskiego 
i Nowogródzkiego. ŻZ.głoszenia. we wtorki, czwartki 
i soboty od 10—12 i 5—7, W. Pohulanka 14, m. 23 

tak i patrzy — bym się opóźnił. Wraz i opiekę był oddan żołnierz. Cały 

*i przypasuje: pod karabin na cztery ogrom tych karnych ćwiczeń: „gęsie - 

godziny. Ale niedoczekanie — idę!" go*, skoki ze skrzynią — którą mu- 

Apele odbywały się uroczyście. sowo było trzymać rękoma wyciąg: morze, uder; 

Poprzedzał strzał z armaty, potem 
w całym obozie grały orkiestry, a w 
końcu śpiewali żołnierze. Czuć było 
jakąś wielkość i potężność w tych ne 
śpiewach — płynących z tysięcy mło- 
dych piersi, Niestety — to nie była 
pieśń podziękowania dniu i przyro- 

dzie za ich błogość, a tylko hymn te- 
mu. kto tak daleko stał, i od przyro- 
dy, i od jej twórczości. i od śpiewają- 

     

  

niętemi, 

pod łóżkiem, bieganie po najgorszem 
błocie i to wszystko czasem za drob- 

niewyw 
niezdarnošė 
wyglądało na jakiś prze 
tatarszczyzny. 

suogło się zdawać, że 
bą ludzi nienormalnych, 
jatów zbiegłych. 

Rejostr MANUIDWJ. 
Do Rejestru Handiowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W” dniu 23.VIL 1932 r. 

13237. I. Firma nen Kuniski i S-ka. Spółka fir- 
mowa”. Prowadze sklepu drohn. gałanterji i manu- 
faktury. Siedziba w Oszmianie ulica Żeligowskiego i 
Przedsiębiorstwo istnieje od 13 czarwca 1932 roku. 

Wispólnicy zam. w Oszmianie Szymen Kuniski przy 
ul. Żeligowskiego 1 1 Szaj przy ul. Żeligow- 
skiego 31. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 

z dnia 13 czerwca 1932 roku na czas nieograniczony. 
Zarząd nal do Szymena Kuniskiego, który ma »ra 
Na w imieniu spółki że stemplem firmowym podpi- 

    

    

    

  

     

    

   

   

  

   
   erać umowy. 

korespondencję zy 
wogóle reprezentować 

wystaw 
łą poleconą i wartościową 

spółkę nazewnątrz przed ws 

  

  

  

kiemi władzami i urzędami. 1097—V! 

W dniu 25.VI. 1932 r. 
13242. I. Firma: „leko Norman Spółka — Spoż     

    

   

  

wiec w Wólejc Sprzed kułów 

Siedziba w Wilejce Powiatow uliea 
Przedsiębiorstwo istnieje od 4 stycznia 1932 roku. 

Wkpólniecy zam. w Wilejce: Teko Norman, Mow: 
Norman, Boruch Norman, Fajwa Cymerman, Abram 

Kopelowicz i Grejnem Koblenc. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dnia 4 stycznia 1932 roku. 
uzupełnionej umową dodatkową z dnia 3. II. 1932 r. 
na czas nieokreślony. Zarząd należy do a Norma- 
na. Reprezentowanie spółki wewnątrz ewnątrz 

należy do lcki Normana. Wszelkiego zaś rodzaju umo 
wy, weksle i inne zobow nia: czeki pełnomoctnic- 

  

   

  

    
   

    

„twa i wogóle wszystkie akty i dokumenty winny być 
  podpisywane w imieniu spółki przez wszystkich wspól 

ników. Jednak każdy ze wspólników samodzielnie ma 
prawo odbierać dla firmy z poczty i telegrafów ws 

     

    

    

  

  

   

   

  

      

  

kiego rodzaju korespondencję: zwyczajną, polec 

pienięż i wartościo a ówno otrzymy 
kolei wszelkie ładunki pr i towary i wykony- 
wać wszelkie formalności. 1099—V1. 

  

desek i drzewa opa- 
Siedziba w Wilnie, 

     

  

13244. I. Firma 
łowego Chana Re: 

przed 
kw Wilnie”. 

    

ulica Kalwaryjska 57. Sprzedaż desek i drzewa opa- 

łowego. Firma istnieje od 1932 roku. Włłaściciełka 

Reźnik Chana zam. tamże. 1100—VI. 

13243. I. Firma: „Rezynohurt — Rebeka Zajd- 

sznurowa* w Wilnie; ulica Rudnicka 6. Sprzedaż - 

taliczna kaloszy, obuwia, skór i mici. Firma istnieje 
Rebeka. 

1102—VI. 
Właścicielka Zajdsznurowa 

yljańska 6—2. 

„Hercog i S-ka: Biuro technicz- 
Sądu Okręgowego w 

12 marca 1932 roku 
rmy w osobach Saula 
orem masy upadło- 

w Wilnie uli. 
1103—VI. 

od 1931 roku. 
zam. w Wilnie, ulica Ba    

  

  11200. III. Firma: 
ne Spółka”. mocy decyzji 
Wilnie Wydziału VI z dnia 
ogłoszono upadłość w handlu 

i Nattalego Hercoga i ku 
y no Hersza Zuka zam. 

a W. Pohulanka 36—2 z urzędu. 

W dniu 27.VI. 1932 r. 
„Polski Sklep wódczano — ko- 
W. Hołow: i A. Kowzan -—= 

Spółka — spółka firmowa”. Prowadzenie handlu wód 
czano—kolonjalnego i tyloniowego. Siedziba w Osz- 
mianie, ulica Piłsudskiego 27. Przedsiębiorstwo istnie- 
je od 1 grudnia 1931 roku. Wkpólnicy zam. w Osz- 
mianie: Władysław Hołownia przy ulicy Piłsudskiego 
27 i Aleksander Kowzan przy ulicy Sadowej 42. -- 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia i 
grudnia 1931 roku, a umową dodatkową z 

dnia 6 czerwca 1932 oraz umową dodatkową z dm 
15 czerwca 1932 r. na czasokres do dnia t grud: 

"934 roku. Zarząd nale: dc Aleksandra Kowza: 
który samodzielnie podpisuje w imieniu spółki wek- 
sle i wszelkie bez wyjątku dokumenty. 1101—-VI. 

Obwieszczenie. 
I Urząd Skarbowy m. Wilna niniejszem podaje da 
wiadomości publicznej, iż w dniu 10. listopada 1932 : 
o godz. 10 rano, odbędzie się w lokalu Sali Licytacyj- 
nej TH Urzędu Skarbowego m. Wilna przy ul. Wingry 
6, sprzedaż z licytacji 200 kg. tektury i 300 kg. r 
nego papieru oszacowanego na kwotę zł. 600 (sz 
set) należących do. Josielewicza Azriela na pokrycie 

zaległych należności Skarbowych. 
Zajęte mienie oglądać można w dniu i miejscu sprze 

daży w godzinach między 9,30 a 10. 
Kierownik 

Działu Egzekueyjnego. 

Konkurs. 
Magistrat miesta Wilna ogłasza niniejszem kon- 

kurs na druk Rocznika Statystycznego m. Wilna za 
rok 1931, który ma być wydrukowany według wzoru 
i w rozmiarze rocznika poprzedniego. Termin rozpo- 
częcia druku przewidziany jest na 20 b. m. Bliższych 
informacyj udziela Centralne Biuro Statystyczne m. 
Wilna — Dominikańska 2. Termin składania ofert 
wraz z sumą gwarancyjną w wysokości 500 zł. upły- 
wa z.dniem 15 b. m. 

    

   

      

13245. I. Firma: 
loujalny i tytoniowy     

    

    

  

  

   

  

  

  

   

  

IMEJVI 
    1135/VI Magistrat m. Wilna. 

     

  

czołganie się na brzuchu—- 
podobnem. 

  

  

anie się z zadania, za 

lub tępotę, to wszystko 
ytek czasów 

Człowiekowi z sensem 
widzi przed so- 

z domu war- 

    

Przygodnego w 
dzinę do apelu, 

Nr. 284 (2499) 

KURSY 
pisania 

na maszynach 
Maszyny: Remington, Un 

derwood. Royal. deal i in. 

Korespondencja handlo- 

wa i urzędowa. Metoda 

Informacje: 

Wilno, Sosnowa 10, m. 5 

оЕЕ О ЕЕа в 

br. GINSBERG 
choroby skórne, wane 
ryczne | moczopłołowe 

Wileńska 3 tei. 567. 
od godz. 85—1 1 $—5. 

Akuszerka 

Marja Lainejoka 
srayjmuje od 9 do 7 wieez, 
ilica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo Gedeminowskę 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

L E Kupię natych- 
« miast większą. 

partję lnu czesanego, do- 
kładnie oczyszczonego, 
gotowego do sprzędzemia 

Gatunek możliwie naj- 
cieńszy. Oferty z ceną 
i próbkami kierować pod 

adresem: H. Rzeszewski, 
Łódź, 11 Listopada 30. 

Odstąpię 
interes dobrze prosperu- 
jący w pierwszorzędnym 
punkcie. Dowiedzieć się: 

w Redskcji „K. W.* 

Sprzedaje się 
WÓZEK DZIECINNY 

w bardzo dobrym stanie 

nowoczesna. 

  

  

  
  

  

  

  

  

tanio.  Dowiedzieć się: 
Zwierzyniec, ul. Jasna 38 

m. 3 

  

Zgu dowód osobis- 
© ty, wydany ns 

imię Wincentego Jurewi- 
cza, zam. w folwarku Ber- 
wieńce, Oszmiana, unie- 

ażnia się. 
A 

Zgub książ. wojsk» 
© wydaną przez 

P. K. U. Wiłno na imię 
Włądystawa Szymonowi- 

cza, unieważnia się. 
abo sek 

Wybitny 

pedagog 
wyjedzie na 909. 
Specjalnosć: matematyka, 
łacina i historja z zakresu 
B8:u klas. Przygotowuje 

eksternistów. 
Juljan Surażski, Wilno, 

ul. Kijowska 6, m. 8, 
tel. 2-54 

7 AREA 

DRUKARNIA 
1KTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Br. 1 

Teleton 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarszie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
—TANTOL— 
SOLIDNIE 

A dakus 
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"ly dosyč tragicznie. Pamiętał—jak 

w marcu, jeden z podoficerów, szere- 
gując swój pluton i będąc nie w hu- 

sł żołnierza, 

Zakipiała krew kaukaska i odpłacił 
Plutonowego przenieśli 

do innej kompanji, a uczciwy, zawsze 
spokojny. syn Kaukazu, powędrowab 
na trzy lata do bataljonu dyscypli- 
narnego (rodzaj więzienia wojskowe- 
go) gdzie panowały 

Ormianina. 

jeszcze i rózg.. 

  

eczoru, mając go- 
Wasił zabrał się do 

cych szarych ludzi. Hymn temu, kto 
wychowywał te piersi dla tniszczenia, 
okropności i żału nieutulonego. 

  

XII. 

Po manewrach — w końcu sierp- 
nia — pułk powrócił do koszar i do 
nudnych ćwiezeń. Czekano na rekru 
tów, któ zawsze przynosili z sobą 

źwiający prąd. co na czas pewic 
1 martwe; formalislyczne ży- 

koszarowe. Wielu odjechało na 
Wasiłowi obiecano w kolejce 

następnej. Daleką była podróż, lecz 
pragnie zobaczyć kraje rodzinne, 
rodziców j Hanulkę przezwycie- 
żyło. Oszczędzał z przysyłek ojeow- 
skich. okrajał z żołdowych ..połeini- 
ków” (50 kopiejek dawna miesię- 
czna gaża żołnierza w armji carskiej) 

i uciułał polrzebną na podróż kwotę. 
Lecz los przeznaczył co innego. 

Pogodził się Wasił z wymaganiami 
służby, odkładał w stronę rozważania 
o jej potrzebie i korzy ci, lecz w ża: 
den sposób nie mógł darować niepo- 
trzebnych. bezpodstawnych wybry- 

ków ze strony tych, pod czyją władzę 

  

     

     
cie 
urlop. 

      

     

   
  

   

   

1, tel, 3-40. 

ZO OTEKĄ 
        

   
* 

© 
— 

Nie będziemy się zastanawiać nad 
częstą niewinnością stawianych pod 

karabin, pozbawionych urlopu, ska- 

zywanych na dyżur bez kolejki, areszt 

zwyczajny, poważniejszy, obostrzony 

- ze strawą gorącą jeden raz w trzy 

dni, — ostry —w ciemnym karcerze, 
„hauplwachlę“ 2 chlebem i wodą 

na przeciąg sześciu tygodni, 
Kto był żołnierzem armji carskiej 

—-len napewno zakosztował jedną—- 
lub dwie z tych przyjemności. Najw:ę 

cej wymagali i poniewieralił podofi- 
cerowie, którzy mieli mocny „nachil“ 
(chęćj ku użyciu pięści, jako narzę- 

dzia najlepiej pouczającego. Ofieero- 
wie niby się z boku trzymali, lecz 
bez ich aprobaty nie mogły się dziać 
podobne wybryki. Jeżeli czasem sami 
ft powstrzymali swoje ręce, zato wie- 
lu z nich łajało. jak mawiają, gorz 
od szewców. Wasil też już zdążył od- 
siedzieć pięć dni zwyczajnego. ponie- 

waż nie w porę odsalutował swemu 

kapralowi, stając „wo front". Z tym 

frontem zawsze była bieda i nieporo- 
zumiienia. 

Zdarzały się wypadki. że się koń 

    

    

   

   

  

   

  

   

głośnego czytania. Żołnierze obstąpili 
i słuchali. Posłuchał trochę i sierżant, 
ale zauważywszy towarzysza Wasila 
Akima Suchorukiego który coś 

krawcował, podszedł ku niemu z wy- 
mówką: „Dlaczego Akim nie odsalu- 
tował mu na podwórzu?” Suchoruk: 
lumaczył, że śpiesząc do kancelarj: 
pułku z papierami, nie zauważył go. 

ant niezadowolony z tłumacze- 
nia ukarał Aktima dwudniowym dy- 

żurem. Wasil, nie zorjentowawszy się 
dobrze —- dokąd poszedł feldtebel. 

zwrócił się oburzony do towarzyszy: 

Ot jędza, wąż, gadzina! Nie 
e by kogoś nie ukąsić! Żadnej: 

»pce do Akima... 
Kto  gadzina?! zagrzimiał 

feldfebel, wychodząc z poza filaru — 

Jak Śmiesz obrażać swoją władzę! 
Mialieżnik ty, s... syn Wraz nauczę 

ja ciebie jak Rae buntować! Tu 
tobie nie „Po - jeszeze głośniej 

zaryczał sierżant. 

  

  

  

  

    

   

  

(D: cn.) 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


