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NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Cena 15 groszy 

  

KURI 
NIEZALEŻNY OGRGAR DEMOKRATYCZNY 

ERWILENSKI 

  

BEBAKCJA | ADUEGZTRACJA : Wine, Jegielieńcha 3, Tośelny: Redakcji 78, Aóminieiracji YA Redaktor naczelny przyłzmja ad godz, 3—3 ppoł. Sebrctarz redakcji przyjmaje ed godz. I — 3 ppoł, Adsiaisicacja czyzsa Gd godz. 9— 3 ppol. Rękepisów Redakcja nie zwraca 

Dyreżlar wydzwakitwa przyjaanje ed pedz, 1--3 ppoł. 

SKRA PRENUMERATY: miesięcy I sónocztniem do dems lub przesyłką pocztową 3 m, z odbiorem w adinia 

. fg. m um jedza, uplrozenia mucrieniswe-—30 gr. zs wysta, Ds tych cen dolicza sig: sa ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejscs 

й azmer dowodowy 15 gr. Układ sgłowań 6-cis łnnowy, za tekstem 19-cielamowy. Administracja 

Ogłoszeniz są 
   

owane: ed godz. 9—3 | 7—9 wiecz. Konie czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukaruia — al. 
trseji 2 zł. 5Q gr. Zagranieą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty— 

25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 140%, zamiejscowe 25%. Dia poszukujących pracy 50% zniżką 

zastrzega sobie prewo muizay termina deska egieszeń.   

Ś-te jućska |, Telelen 3-60. 

  

Roosevelt prezydentem St. Zjednoczonych Możliwość rekonstrukcji gabinetu Rzeszy. 
Zwycięstwo stronnictwa demokratycznego. 

Zupełna porażka Hoovera. 
NEW YORK (Pat). PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

WYBRANY ZOSTAŁ KANDYDAT STRONNICTWA DEMOKRATYCZNE 

GO FRANKLIN ROOSEVELT, 

PRZECIWNIKIEM 

HOOVEREM, KTÓRY ZALEDWIE 
  

LICZBOWĄ PRZEWAGĘ GŁOSÓW. 

WYKAZUJĄC PRZEWAGĘ NAD SWYM 

KANDYDATEM PARTJI REPUBLIKAŃSKIEJ 
TYLKO W PIĘCIU STANACH MIAŁ 

LONDYN (Pat). WYNIKI WYBORÓW W AMERYCE WSKAZUJĄ NA 

ZWYCIĘSTWO ROOSEVELTA w 

JAKICH NIE BYŁO SPODZIEWANE 
TAK WIELKICH ROZMIARACH, W 
HOOVER ZOSTAŁ POPROSTU 

ZMIAŻDŻONY, UZYSKUJĄC PRZEWAGĘ ZALEDWIE W 5 STAN. POD- 

CZAS GDY ROOSEVELT UZYSKAŁ ZDECYDOWANĄ PRZEWAGĘ W 35 

STANACH. 
Z NIEOFICJALNYCH DOTĄD OBŁICZEŃ WYNIKA, 

VELT MA ZAPEWNIONE 453 GŁOS 

CZEM, HOOVER ZAŚ URATOWAŁ ) 
4 ĄAŁ JUŻ ZWYCIĘSTWO ROOSEVELTO     78 GŁOSÓW. AGOVER PRZYZN 

Wi I WYSŁAŁ DOŃ 

Najbardziej 

TELEGRAM 

ŻE ROOSE- 
| W ZGROMADZENIU WYBOR-     

Z DAWNEJ WIĘKSZOŚCI TYLKO 

GRATULACYJNY. 

sensacyjne 
we współczesnej historji zwycięstwo. 

Prezydent 

znaczną 

NOWY YORK (Pat). 

Roosevelt został wybrany 

większością głosów i ehoć dotychczas 

brakuje wyników z kilkunastu sta 

nów, to jednak nie mogą one nie 

zmienić, Wieeprezydentem wybrany 

został John Garner. 

Jednocześnie odbyły się wybory do 

Izby Reprezentantów i do Senatu, z 

którego ustępuje trzecia część senato 

rów, przyczem demokraci osiągnęli 

większość otrzymawszy dotychczas do 

Izby Reprezentantów 107 mandatów, 

republikanie zaś 31. 

Wyniki eo do 297 mandatów nie 

są jeszcze znane, łecz jest rzeczą bez 

sporną, że demokraci odnieśli najbar 

dziej sensacyjne w historji współezes 

nej zwycięstwo. Do senatu weszło do- 

tychczas 9 demokratów i 1 republika 

Wybory odbyły się 
NOWY YORK (Pat). Prezydent 

Roosevelt został wybrany olbrzymią 
większością głosów i po raz pierwszy 
od 12 lat rząd demokratyczny zajmie 
miejsce rządu republikańskiego. 

W stanie Nowy York Roosevelt od 
niósł najpełniejszy sukces, olrzymaw 
Szy w tym obwodzie 1:297.2100 gło- 

sów, podczas gdy Hoover otrzymał —- 
495.815. а 

W Nowym Yorku przed hotelem 
Baltimore (siedzibą demokratów) ze 
brały się ogromne tłumy publiczności 

nin. 24 wyniki są jeszcze nieznane. 

Większość wybranych senatorów jest 

za zniesieniem prohibicji. 
Poza tem w większości stanów od 

były się wybory gubernatorów. Na 

miejsce Roosevelta gubernatorem sta 

nu Nowy Yerk zestał wybrany demo- 

krata Lehman, burmistrzem Nowego 

Yorku — Obrien. 

NOWY YORK (Pat). Do chwili 0- 

beenej 42 stany na ogólną liczbę 48 

dały swe głosy na Roosevelta, który, 

jak się zdaje otrzyma w całym kraju 

6 5 miljonów głosów więcej, niż uzy- 

skał Hoover w roku 1928. Roosevelt 

ma zapewnione dotychczas 472 głosy 

w kolegjum wyborczem. Do senatu 

wybrano 21* demokratów co daje im 

już większość w senacie. 

. э е 
zupełnie spokojnie. 
które oklaskiwały entuzjastycznie no 
wego prezydenta w chwili, gdy wcze 
snym rankiem wychodził z hotelu. 

Wybory przeszły spokojnie w ca- 
łych stanach i nie zanotowano nig- 
dzie zamieszek, prócz miasta Sterlai 
kille w stanie Ohio, gdzie miały miej 
sce bójki wyborcze w których parę o” 
sób odniosło rany. 

Większość dzienników przyjęła 
zwycięstwo demokratów przychylnie, 
zapowiadając lepszą przyszłość. 

Zwycięstwo na całej linii. 
NOWY YORK (Pat). Ostatnie ob- 

liczenia potwierdzają truimfalne zwy 
cięstwo Roosevelta. Demokraci zdoby 
li już 472 głosy na ogólną liczbę 531, 
jakiemi rozporządza kolegjum wybor 
cze. 

Na podstawie dotychezasowych © 
bliczeń demokraci posiadać będą w 
Izbie Reprezentantów 215 miejsc, zaś 
republikanie 66. 154 mandaty są jesz- 
cze wątpliwe. 

WASZYNGTON (Pat). Z dotych- 

czas otrzymanych danych wynika, że 
demokraci w wyborach do Izby Repre 
zentantów już uzyskali 241 manda” 
tów co zapewnia im większość w Iz- 

bie. 
WASZYNGTON (Pat). W wybo- 

rach do Senatu demokraci uzyskali 
_25 mandatów. Wraz z 31 mandatami 
jakie mają demokraci w senacie, po- 
siadają oni razem 56 miejsc, a więe 
większość, Senat liczy bowiem 96 
ezłonków. 

Dwóch Polaków w Izbie Reprezentantów 
CHICAGO (Pat). W Chicago wy- 

brano do Izby Reprezentantów dwóch 

Polaków: Leonarda i Leona 

Kociałkowskiego, członków partji de 

Prasa francuska o 
PARYŻ, (Pat). — Prasa francuska, oma- 

wiajac wybory w Stanach Zjednoczonych pod 
kreśla, że od roku 1920 i Śmierci Wilsona 
demokracja edniosła po raz pierwszy zwy 
ciestwo. 

„Le Journal“ spodziewa że domekrat 

ja zastosuje politykę, opartą na szerszych 
podstawach, prowadzących do interesowania 

się losami Europy. 

Pertinax zaznacza w „Eche de Paris*, że 
Roosevelt przystępuje do pełnienia funkcyj, 

nie mając żadnej swojej idei, Od Hoovera 
różni się on głębokiem prz aniem, że 
kryzys obeeny jest czemś wi iż przy- 

Szulca 

  

  

    

  

    

mokratycznej. Wybór trzeciego Pola 

ka Wiktora Schlaegera jest jeszcze 

wątpliwy. 

wyniku wyborów. 
padkiem, źe nie można cofać się wstecz, że 
należy dokonać czegoś nówego nie tracąc 
czasu na komplikacje i pogrążania się w róż 

nych žalach. 
Le Petit Journal“ ostrzega przed nadzie 

ja, że wybory pociągną za sobą natychmia- 
stową amortyzację długów francuskich, poło 
żą kres prohibi i spowodują wstąpienie 
Ameryki do Łigi Naradów. Od nowego rzą- 

jednak oczekiwać polityki bardziej 
lepiej dostosowanej do koniecz 

lzynarodowych. Z tych właśnie za 

ń wychodząc, Francja z radością wita 

wybór Roosevelta. 

  

     

   

  

giętkiej i 
   

Genewa wobec wyniku wyborów. 
GENEWA (Pat). W kołach zbliżo 

nych do Ligi Narodów żywo omawia- 

ne jest doniosłe wydarzenie, jakiem 
jest niewątpliwie sukces Roosevelta. 
Korespondent Havasa podkreśla, że 
akcja, jaką prowadził osobisty przy- 

  

jaciel Roosevelta Norman Davis w Ge 
newie, Londynie ii Paryżu, obecnis 

zaś prowadzi w Rzymie daje przeds- 
mak stanowiska nowych władz ame- 
rykańskich wobec wielkich zagadnień 
genewskich. 

Hoover zamierza wycofać się 
z życia politycznego. 

NOWY YORK (Pat). Roosevelt wy 
słał do Hoovera depeszę, dziękując za 
życzenia w związku z odniesionem 
zwycięstwem. Hoover oświadczył 
przedstawicielom prasy, że po ustą- 
pieniu ze stanowiska prezydenta, a 
więc w marcu roku przyszłego zamie 
rza w zupełności wycofać się z życia 
politycznego. 

Pierwsze przemówienie 
Roosevelta. 

NOWY YORK, (Pat). — Roosevelt wygło- 
sił przemówienie przez radjo, w którem oma 

wiająe zwycięstwo stronnietwa demokratycz 
nego — oświadczył, że stwierdza ono zaufa- 
nie i wiarę wiełkich mas narodu amerykań- 

skiego w możliwość przezwyciężenia kryzy 
su i odbudowy normalnych stosunków ekono 
micznych przez zastosowanie dobrze pomy- 
ślanego i metodycznie wykonywanego planu 
pod energieznem kierownietwem. 

Przypuszczalne zmiany na 
stanowiskach ambasadorów. 

LONDYN (Pat). Wobec zwycięst- 
wa Roosevelta nastąpią zmiany na 
stanowiskach ambasadorów Słanów 
Zjednoczonych zagranicą. W kołach 
amerykańskich w Londynie wymie- 
niają trzy nazwiska jako możliwe, je 
żeli chodzi o przyszłego ambasadora 
St. Zj. w Londynie, mianowicie b. am 
basadora amerykańskiego w Londy 
nie za czasów prezydentury Wiisona 
Davisa, kandydata demokratycznegJ 
na sekretarza stanu Bakera oraz sen. 
Boraha, który niedawno odwiedził 
Polskę. Na Normana Davisa wskazu- 
ją jako na przyszłego ambasadora St. 
Zj, w Paryżu. 

Wrażenie w Berlinie. 
BERLIN, (Pat). — Wielkie zwycięstwo 

Roosevelta, jakkolwiek oczekiwane, wywo 
łało w tutejszych kołach politycznych wieł 
kie wrażenie. Dają temmu wyraż dzienńiki, 
wysuwająe na pierwsze miejsee znaczenie 
wyboru Roosevelta nietylko dła wewnętrz- 
nych stosunków amerykańskich, ałe rów- 
nież dla układu stosunków międzynarodo- 
wych. $ 

Koła miarodajne tłumaczą zasadniczą 
zmianę polityczno—społeczną, jaka ujawni 
ła się podczas ostatnich wyborów na prezy 
denta, wpływem gospodarczego kryzysu świa 
towego. 

Koła niemieckie liczą, że prezydent Roo- 
sevelt okaże zrozumienie dla gospodarczych 
trudności nietylko w Ameryce ale i w całym 
świecie i w związku z tem odpowiednie 
ustosunkuje się dę zagadnienia długów wo- 
jennych. 

W. zakresie polityki rozbrojeniowej koła 
niemieckie widziałyby chętnie kontynuowa- 
xie linji, wyznaczonej przez Hoovera. 

    

„Prasa ujawnia pewnego rodzaju zaniepo 
kojenie, jaka będzie dalsza polityka zagrani 
czna Stanów Zjedneczonych, zwłaszcza w 
stosunku do. Niemiec. 

Jak przyjęła wiadomość 
© zwycięstwie Roosevelta 
kolonja ameryk. w Paryżu. 

PARYŻ, (Pat). — Kolonja amerykańska 
w Paryżu przyjęła z entuzjazmem  wiado- 
mość o zwycięstwie Roosevelta. W! domu 
Legjonu Amerykańskiego trudno było zna- 
leźć, miejsca, tak licznie zebrali się Amery 
kanie, bawiący w Paryżu i oczekujący wiado 
mości © wynikach wyborów. 

   

  

Wliadomość o zwycięstwie Roosevelta 
przyjęto niemiłknącemi okłaskami. W: barach 
„oblewano* obficie oczekiwane zniesienie 
prohibicji, która wśród Amerykanów parys- 
kich nie ma wielu entuzjastów. Zwolennicy 
Hoovera rówmież popijali, jak powtwrzano, 

na pocieszenie się. Większość wśród nich nie 
miała nadziei na powtórny Śwybór Hoovera. 
Natomiast nie oczekiwano tak druzgocącej 
kłęski partji republikańskiej. 

    

  

  

Kto liczył głosy? 
NOWY YORK, (Pat). — Znany z kilka- 

krotnych: występów w Warszawie i innych 
miastach Polski fenomenalny rachmistrz 
Finkelstein został zaangażowany przez Bro 
adcaslting do błyskawicznego sumowania gło- 
sów przy wyborach na podstawie nadcho- 
dzących telegraficznie raportów. 

Inauguracyjne posiedzenie 
Państwowej Rady 

Oświecenia Publicznego. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 9 Hsto 

pada w sali konferencyjnej minister 
stwa oświaty odbyło się inauguracyj- 
ue posiedzenie powołanej do życia 

krzez ministra WR i OP Państwowej 
Rady Oświecenia Publicznego. 

Po zagajeniu obrad p. minister Jė 
drzejewicz wygłosił obszerny referat. 
w którym zobrazował ogólny stan wy 
chowania i oświaty w Polsce. 

      

  

   

Nowe kombinacje i przypuszczenia. 
BERLIN (Pat) Prasa przynosi dzi 

siaj nowe kombinacje na temat ewen 
tualmej rekonstrukcji gabinetu, która 
ma nastąpić w razie niedojścia do po 
rozumienia między Papenem a przed 
stawicielami wielkich stronnictw w 
nowym Reichstagu. 

Wczorajsze oświadczenie Papena, 
że przy kontynuowaniu dotychczaso 
wej polityki rządu Rzeszy kwestje per 
sonalne nie odegrają żadnej roli, in- 
terpretowane jest w kołach politycz- 
nych w tym sensie, że kanclerz zda- 
je sobie już 
swego ustąpienia. 

Pogłoski o zachwianiu się stanowi 

sprawę z konieczności 

ska ministra rolnictwa Rzeszy Brau- 
na nie zostały dotychczas zdemento- 
wane. Natomiast uporczywie twier- 
dzi się, że razem z Braunem ustąpią 
również Papen i minister spraw wew 
nętrznych Rzeszy Gayl. W związku z 
tem wymieniają już kandydatów na 
stanowisko Papena, na czoło których 
wysuwa się b. minister Reichswehry 
Gessler, posiadający poparcie kół na 
rodowych. 

W kołach tych widzą w nim naj 
odpowiedniejszego pośrednika w ro- 
kowaniach z narodowymi socjalista- 
mi i centrum. 

Echa wyborów w Prusach. 
Wzrost głosów polskich na pegraniczu. 

PIŁA (Pat). Omawiając wyniki wy 
borów prasa miejscowa stwierdza, że 
na terenach graniczących z Polską, 
bezwzględną większość posiada prawi 
ca, t.j. hitlerowcy i niemiecko-narodo 
wi (Hugenberg). Zarówno socjali:ty 

czna jak i centrowa prasa podkreśla 
znaczny wzrost głosów polskich na 
pograniczu. Dopatruje się ona w tem 
niebezpieczeństwa dla niemczyzny i 
bije na alarm. 

  

Uniewinnienie tancerki Kozłowskiej 
oskarżonej 6 zabójstwo kochanka. 

NICEA, (PAT). — Przed tutejszym są- 
dem przysięgłych odbyła się rozprawa prze 

ciwko tancerce Adeli Kozłowskiej, rodem 
z Gliwie, oskarżonej o zabójstwo swego ko 
chanka Zennguta, syna właściciela hotelu we 
Lwowie. Oskarżona zeznała, iż krytycznego 

dnia Zenngut zbił ją za to, że nie dostawa- 

ła pieniędzy od rodziców, przyczem groził, 
jej rewolwerem. Podezas szamotania się padł 
strzał, lecz Gskarżena nie pamięta w jaki 
sposób to sie stało. Zeznania świadków niz 
wniosły nie cbciążającego dla oskarżonej. 
Sąd wydał wyrok nniewinniający. 

Skazanie uczennicy za mimowslne zzbicie 
nauczyciela wychowania fizycznego. 

ŁOMŻA, (Pat). — W Sądzie Okręgowym 
w Łomży zapadł wyrck przeciwko byłej 
uczenniey kłasy 6 gimnazjum żydowskiego 
Racheli Rotszyldównie, łat 17, oskarżonej 
o to, że w dniu 20 czerwea ub. roku na strzeł 
niey małokalihrowej w parku miejskim w 
Łomży, w czasie strzelania ćwiczebnego, dała 
strzał tak niefortunnie, że trafiła w tył gło- 

wyroki 
GRODNO, (Pat). — Sąd Doraźny w Grod 

nie na sesji wyjazdowej w Wiołkowysku roz 
patrywał wczoraj sprawę © napad rabunko 
wy i morderstwo na osobie Wiktora Sabe- 
stjańczyka w osadzie Leberpol, w powiecie 
wołkowyskim. W: wyniku rozprawy skazani 

wy nauczyciela wychowania tizycznego Ś. p. 
Wiiadysława Jemelitę, wskutek czego zmarł 
en następnego dnia. Sąd wydał wyrok, ska 
zujący Rotszyłdównę na 6 miesięcy więzie 
mia za nieos ne ohche<zenie się z bronią 
Kara ta na mocy zmauestji została oskarżonej 
darowana. Obrona zapowiedziała apelację. 

  

śmierci. 
zostałi trzej sprawcy Juljan Komejczuk, Jó- 
zet Dulczewski i Juljan Kapitan na karę 
śmierci przez powieszenie. Dwóch innych os 
karżonych przekazano sądowi zwykłemu. — 
Wyrok wykonane dziś © godzinie 12 w po- 
łudnie. 

  

Odjazd dyrektora Międzyna- 
rodowego Biura Pracy. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 9 b. 
m. o godzinie 16-ej odjechał do Pragi 
dyrektor międzynarodowego biura 
pracy p. Butler. Na dworcu pożegnali 
gościa: główny inspektor pracy p. 
Klott, stały delegat Polski przy Lidze 
Narodów p. Raczyński i dyrektor de- 
partamentu w ministerstwie rolnict- 
wa i reform rolnych p. Rose i inni. 

Zawieszenie wykładów 
na Uniwers. Warszawskim. 

WARSZAWA (Pat). W związku z 
wczorajszemi zajściami jakie miały 
miejsce w sali wydziału prawa, w 
Muzeum Przemysłu, Handlu i Rolni- 
ctwa rektor uniwersytetu warszaws- 
kiego zawiesił wykłady i ćwiczenia 
w dniach 10 i 12 b. m. ostrzegając rów 
nocześnie całą młodzież uniwersyte- 
tu przed konsekwencjami powtórze- 
nia się podobnych zajść. 

Znaczne zmniejszenie 
deficytu budżetowego 

w październiku. 
Jak się dowiaduje agencja „ISKRA%, 

październik wykazał znaczne polepszenie 
sytuacji budżetowej państwa Wydatki bud- 
żetowe w październiku mianowicie wynio- 
sły ogółem 188 miljonów złotych, dochody 
natomiast 178 miljonów złotych. W ten spo 
sób deficyt budżetowy w miesięeu ubiegłym 
wyniósł jaż tyłko 10 miljonów złotych, gdy 
w ciągu I półrocza b. roku budżetowego wy 
niósł ogółem 120 miljonów złotych, a zatem 
średnio po 20 miijonów zł. miesięcznie. 

Jest to niewątpliwym dowodem pomyśl- 
niejszego kształtowania się naszej sytuacji 
budżetowej. 

L LL 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele „wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
> Chomiński. Wilno. 

Wiija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
* Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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Celnik gdański rewiduje 
ucznłów gimnazjum poiskiego 

GDAŃSK (Pat). We środę rano, kie 
dy uczniowie gimnazjum polskiego 
wysiadali na dworcu podmiejskim 
Petershagen: z motorówki, którą co- 
dziennie dojeżdżają do szkoły, celnik 
gdański dokonał rewizji przeglądając 
teczki i książki uczniów i domagając 
się okazania legitymacyj szkolnych. - 
Działo się to po raz pierwszy od cza- 
su, kiedy młodzież gimnazjalna uczę- 
szcza do szkoły. 

Żapytany przez wysiadających ró 
wnocześnie dwóch nauczycieli co zna 
czy ta rewizja, celnik oświadczył: 
„nie mam najmniejszego pojęcia. Mo- 
żliwe, że chodzi o szmugiel*. Wypa- 
dek ten stał się przedmiotem inter- 
wencji komisarza generalnego Rzeczy 
pospolitej wobec Senatu, przyczem 
minister dr. Papee zażądał wyjaśnie- 
nia, z czyjego polecenia rewizja ta zo 
słała dokonana j jaki jest jej cel. 

Najlepszy dowód. 

MOSKWA (PAT) Rozporządze- 
niem Rady Komisarzy Ludowych pod 

;zono żołd szeregowym czerwonej 
armji w-piechocie i kawalerji 4-rokr> 
tnie, w artylerji 5-ciokrotnie, zaś ga- 
że oficerskie podwyższono zależnie od 
funkcyj i rodzaju broni o 38—100 pro 
cent. Pobory zaokrętowanych mary 
narzy .w czerwonej flocie podwyższo 
no-o 100 proc. 

Rzporządzenie powyższe spowodo 
wane zostało rosnącą drożyzną arty- 
kułów pierwszej potrzeby, wobec któ 
rej pensje wojskowe nie wystarezały 
na utrzymanie, co zkolei wywoływało 
niezadowolenie armji lądowej i mary 
narki wojennej. Rozporządzenie po- 
średnio potwierdza wiadomości o wej 
ściu polityki finansowej Związku So 
cjalistycznych Republik Rad na drogę 

  

„ inflacji, 

Kto ma największe szanse 
otrzymania nagrody Nobla? 
STOKHOLM, (Pat). Jak informuje 

miejscowa „Aftonbladet*, największe szanse 
ma otrzymanie nagrody Nobla na rok 1932 
w dziale literatury mają angielski pisarz 
John Galsworthy i rosyjski pisarz Maksym 
Gorkij. 

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

dent Rzeczypospolitej, przyjął w dn. 
9 b. m. o godzinie 12-ej nowomiano- 
wanego pierwszego prezesa Najwyż- 
szego Trybunału Administracyjnego, 
dr. Piętaka. 

Rezygnacja prof. W. Stanie- 
wicza z mandatu poselskiego 

Wczoraj podaliśmy krótką wiado- 
mość Pat'a o złożeniu mandatu posel- 
skiego przez prof. Witolda Staniewi- 
cza, b. ministra reform rolnych. Dziś 
drukujemy treść listów wymienio- 
nych z tego powodu pomiędzy prof. 
Staniewiczem a prezesem Bezp. Bloku 
płk. W. Sławkiem: 

Wielce Szanowny Panie Prezesie! Miałem 
zaszezyt w osobistej rezmowie przedstawić 
Panu Pułkownikowi trudności jakie wynika- 
ją dla mnie z jednoczesnego pełnienia fun- 
kcyj preiesora Uniwersytetu, posła na Sejm 
Graz licznych ©bowiązków społecznych w 
Wilnie. Starałem się wykazać, że praca nau 

kowa, €: i pedagegiczne, obowiązki we 
bec mic y €raz umiłowana przez mnie 

no—rolniczą tak dałece absor 
mi czas, że zmuszony jestem zrezygno 
mandatu poselskiego. Pan Pułkownik 

skaw podzielić mój pogłąd, to też skła 
dając mandat i epuszezająe Klub, któremu 

Pan Pułkownik przewodniczy, uważam za 
swój obowiązek zapewnić Go, że w dalszym 

u w miarę mrych skremnych sił i możli 
wości pracować będą dła Wielkiej Idei, któ- 
ra Obóz nasz łączy, a symobołem której sta- 
ło się Imię Marszałka Piłsudskiego. 

Zechee Pan Prezes przyjąć wyrazy naj- 
głębszego szacunku i poważania szezerze 0й- 
dany 

   
    
   

    

(—) WIETOLD STANIEWICZ. 

Wi odpowiedzi Pan Prezes Sławek wysto- 
sował de profesora Staniewieza następujący 
list: 

Wielce Szanowny Panie Profesorze! Po- 
Gzielająe w zupełności motywy rezygnacji 
Jego z mandatu poselskiego, które przedsta- 
wił mi Pan Profesor ustnie, a potwierdził 
w liście pożegnalnym z dnia 3 listopada rh. 
dencszę Panu Profesorowi, że z wiełkim ża- 
lem przyjąłem de wiadomści fakt ustąpienia 
Jego z czynnej pracy parlamentarnej w Klu- 
bie BBWR. Ę ; 

Wierzę głęboko, že praca Pana Profesora 
na polu naukowem i społecznem w imię 
wspólnie hedoewanej przez nas idei wydat- 
nie zyska dzięki całkowitemu poświęcenia 
się przez Pana. 

Zycząe jak najlepszych wyników w pra- 
each podjętych przez Pana Profesora, łączę 
wyrazy prawdziwego szacunku i poważania 

(—) W. SŁAWEK. 

Kronika telegraficzna, 
— Przybył do Warszawy delegat rządu 

japońskiego na sesję Rady Ligi Narodów am 
basador Matsouka w towarzystwie członków 
delegacji oraz przedstawicieli prasy japoń- 
skiej. Ambasador, po złożeniu szeregu wizyt, 
ле środę w nocy opuścił Warszawę, udając 
się do Genewy. 

Eksperci, powołani do zbadania wyna- 
lazku inż. Dunikowskiego mają złożyć bar- 
dzo niekorzystną dla oskarżonego opinję. — 
Dunikowski w dniach najbliższych stanie 
przed trybunałem poprawczym pod zarzu- 
tem oszustwa. 

— Ilość bezrobetnych w Niemczech wed- 
ług wykazu urzędu statystycznego spadła w 
drugiej połowie październikia r. b. z 5,530 
tysięcy do 6,109100 osób. = 

— Córeczkę powiła p. Gorgułow, przeby- 
wająca obecnie u swych rodziciów w nie- 
miejckiej Szwajcarji. 
KE Wyrok, na hitlerowców, którzy w pier 

wszej połowie sierpnia r. b. dokonali zama 
chów bombowych na sklepy żydowskie ogło 
sił sąd apelacyjny w Olsztynie. 

— Zmarła nagle w Moskwie  32-letnia 
Nadzieżda Alliłujewa, żona sekretarza gene- 
ralnego: wszechzwiązkowej komu: istycznej 
partji Stalina. Zmarła była członkinią partji 
komunistycznej i ostatnio studjowała na wyż 
szych kursach chemicznych w Moskwie. 

— Przybył wczoraj do Paryża incognito 
krėl belgijski Aibert. Krėlowa belgijska już 
od pewnego czasu bawi w Paryżu. 
> Gwałtowny huragan szalał Ww prowin- 

cjach Santa, Clara i Camagnani (rep. Kuba 
w Antylach). 25 osób poniosło śmierć. Wiieie 
jest rannych. 

Obniżenie stopy dyskontowej 
w instytucjach kredytowych. 

Juk się dowiaduje Ageneja „Iskra“, w dn. 
9 bm. ukaże się w „Dzienniku Ustaw* rozpo- 
rządzenie ministrów skarbu i sprawiedliwoś- 

ci, dotyczące obniżenia stopy dyskontowej w 
instytucjach kredytowych. 
; W! myśl tego rozporządzenia, korzyści ma 
jatkowe osiągane przez przedsiębiorstwa 
trudniące się czynnościami bankowemi nie 
imogą przekraczać 9 i pół proc. w stosunku 
rocznym. 

Spółdzielnie kredytowe, na obszarze ca- 
łej Polski i kasy komunalne na terenie wo- 
jewództw: wileńskiego (za wyjątkiem m. Wii 
na, nowogródzkiego, poleskiego,  białostoc- 
kiego, wołyńskiego, tarnopolskiego i stani- 
sławowskiego (za wyjątkiem m. Stanisławo - 
wa) mają prawo pobierać 10 proce. w stosun- 
ku rocznym. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WIARSZAWIA, (PAT). — DEWIZY: Nowy 

York kabel 8,918 — 8,938 — 8,898. Paryż 
35,00 — 35,09 — 34,91. Szwajcarja 171,90 — 
172,33 3 171,47. Berlin 211,35. Tendencja 
przeważnie utrzymana. 3 

PAPIERY PROC: Pożyezka bud. 38,25. - - 
Konw. 40,25. 6 proc. dolarowa 56,50 — 56,75 
4 procentowa dolarowa 48,60 — 49,80. Stabi- 
lizacyjna 55,50 — 56,50 — 56,13. 8 proc. LZ. 
BGK. i BR. 94. Te same 7 proc. 83,25. — 7 
proc. ziemskie dolarowe 50,50. 4 i pół prac. 
ziemskie 38. — Tendencja mocniejsza 
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TRYBUNA AKADEMICKA. 

Dembiński i Odrodzenie. 
Sprawa Katolickiego Tygodnia 

Społecznego w Lublinie i wystąpień 
przedstawiciela wileńskiego šrodowi- 
ska — Henryka Dembińskiego — na- 
robiła wiele hałasu i była przedmio- 
tem licznych komentarzy, niejedno- 
krotnie odznaczających się niezupeł- 
ną śc'słością w przedstawieniu fak- 
tów i pewnemi ubocznemi tendencja - 
mi w ich oświetleniu. Oficjalny ko- 
'munikat Komitetu Wykonawczego 
Odrodzenia pełen był uproszczeń. 
Uchwalone przez wileńskie środowi- 
sko odrodzen'owe tezy negatywne 
wywołały wśród szerszej opinji fał- 
szywe wrażenie wycofywania się od- 
rodzeniowców — zwolenników pog- 
lądu Dembińskiego z poprzednio za- 
jętego stanowiska. Z dugiej strony 
brak wiadomości z „pierwszej ręki' 
i opieran'e się na mętnych enuncja- 
cjach oraz na poczcie pantoflowej 
spowodował ataki na Dembińskiego 
innych radykalnych grup młodzieży. 
stojących na stanowisku antyklery- 
kalnem. Posuwano się tam do .zarzu- 
cania „dembinczykom“ * ponižających 
form uległości wobec kleru i cofania 
się z zajętego stanowiska ideowego. 
'W celu wyjaśnienia tych nieporozu- 
mień umieszczamy poniżej artykuły, 
przedstawiające przebieg Tygodnia 
Społecznego w Lublinie oraz ustala- 
jące stosunek młodzieży, zgrupowa- 
nej dokoła Henryka Dembińskiego, 
oraz redakcji „Pionów (Żagarów)” : 
„Wilezych kłów” do stowarzyszenia 
młodzieży katolickiej „Odrodzenie“. 

Jak to było w Lubiinie? 
+  Wygłoszone w czasie „Tygodnia 
Społecznego* referaty dr. St. Świe- 
żawskiego p. t. „Sensus catolicus w 

chaosie współczesnych prądów filo- 
zoficznych*, ks. prof. Szymańskiego; 
„Wpływ światopoglądu człowieka na 
formy życia gospodarczego” i dr. Or- 
likowskiego: „Współczesne przemia- 
my życia gospodarczego —wywołały 
burzliwą dyskusję toczącą się dokoła 
zadań | metod współczesnego kato- 
licyzmu, oraz zagadnienia nowego 
ustroju społecznego. Stanowisko Hen 
ryka Dembińskiego, reprezentujące- 
go grupę wileńską j domagającego się 
od współczesnych katolików stanię 
cia po stronie walczącego Ś! iata pra- 
cy, zrozumienia konieczności społecz- 
nej zmiany wart, przetasowania 
warstw rządzących oraz podkreślają 
cego potrzebę głębszej znajomości 
marksizmu i leninizmu celem wycią- 
gnięcia z nich wszystkich ich istot- 
nych wartości — wywołało wybitne 
zaniepokojenie wśród pewnej sfery 
organizatorów i uczestników „Tygod- 

nia społecznego zwłaszcza z pośród 
starszej ich generacji. Ponieważ rete- 
raty obracały się dokoła zagadnień fi 
łozoficzno-społecznych, opierając się 
często na niezupełnie trafnem przed- 
stawieniu niektórych teoryj — skłoni 
ło to kol. Dembińskiego do podjęcia 
rzeczowej plemiki. Niestety dyskus- 
ja wkrótce wykroczyła poza obręb za 
gadnień poruszonych w referatach, 
sprowadzając się coraz częściej do ści 
śle: osobistych inwektyw. Wytwo- 
rzona atmosfera silnego naprężenia ń 
rozdrażnienia podzieliła zebranych na 
dwa obozy. W celu usunięcia konfli- 

    

ktu władze „Odrodzenia* zwołały po- 
siedzenie. Komitetu Wykonawczego, 
w którem wzięli udział również przed 
stawiciele Wilna. Ze stronv władz 
centralnych organizacj: został wysu- 
nięty wniosek odebrania Dembińskie 
mu prawa przemawiania na Tygodniu 
Społecznym. Wniosek ten motywowa 
no w ten sposób, że przemówienia 
Dembińskiego zawierając momenty 
niezgodne z katolicyzmem i omawia- 
jąc dość szeroko doktrynę marksows 
ką, trafiają na grunt nieprzygotowa- 
ny, wywołują wywrotową propagandę 
i gorszą salę. Propozycja ta została 
przez delegatów z Wilna odrzucona, 
jako godząca w istotę i cel „„Tygodnia 
Społecznego. Okazało się jednak, że 
konflikt miał przyczyny głębsze. Cho 
dziło już nie o to czy inne przemó- 
wienie Dembińskiego, ale o cały ruch 
„żagarystów*, reprezentowany w Lu- 
blinie przez Dembińskiego. Komitet 
Wykonawczy, nie stawiając wyraźne: 
go zarzutu rozminięcia się z nauką 
Kościoła, ałe pragnąc jakoby jedynie 
wypróbować ortodoksyjność jego po- 
glądów ii zapobiec w ten sposób szerze 
niu się błędnej i niebezpiecznej ideo- 
logii społecznej — wysunął następu- 
jące warunki: Dembiński sformułuje 
swe tezy społeczne i przedstawi je 
„Komitetetowi Wykonawczemu“, kto 
ry następnie przešle je miarodajnym 
czynnikom kościelnym w Polsce i e- 
wentualnie według ich uznania @0 о- 
rzeczenia Stolicy Apostolskiej. 

Do chwili zapadnięcia decyzji 
Dembiński ma się powstrzymać od 
wszelkich wystąpień publicznych na 
zebraniach i w prasie w sprawach ma 
jących jakikolwiek związek z temi te- 
zami. W razie zwolnienia Dembińs- 
kiego od wojska Komitet Wykonaw- 
czy dołoży starań, aby Dembińsk* 
mógł wyjechać zagranicę na studja. 

Odrzucenie któregoś z punktów 
tej uchwały miało spowodować skreś 
lenie Dembińskiego z listy „Odrodze- 
nia, Dembiński po naradzie z przed- 
stawicielami Wilna kategorycznie od- 
rzucił wszystkie te warunki, jako wy 
mierzone w niezależność i całość re- 
prezentowanego przezeń ruchu zgodził 

    

się jedynie na przedstawienie swych 
tez. Wobec tego, na mocy uchwały 
„Komitetu Wykonawczego został 
skreślony z listy członków „Odrodze- 
nia*, Środowisko wileńskie, uważając 
uchwałę tę za sprzeczną z zasadą uni 
wersalizmu, obowiązującą w „Odro- 
dzeniu*, zadeklarowało wycofanie 
z centralnej organizacji „„Odrodzenie* 
zastrzegając jednak, że sprawa ta 
przedstawiona będzie do ostatecznego 
rozstrzygnięcia Walnemu Zebraniu. 

Nie chcąc dopuścić do rozłamu ог 
ganizacyjnego, oraz stwierdzając, że 
sprawy te wymagają głębszego obu- 
stronnego namysłu, Komitet Wykona 
wczy następnego dnia reasumował u- 
chwałę w ten sposób, że anulował u- 

sunięcie Demb'ūskiego, zastrzegając 
sobie, że nastąpi ono automatycznie 
z chwilą jego pierwszego wystąpienia 
publicznego. Wobec tego środowisko 
wileńskie również cofnęło swoją u- 
chwałę. Stanowisko Dembińskiego nie 
uległo żadnej zmianie, nie zobowiązał 
się on i tym razem do powstrzymania 
się od działalności. Komitet Wykona- 
wczy zadowolił się tą formą uchwały, 
wiedząc, że prestige jej nie zostanie 
poderwany faktycznie skutkiem po- 
bytu Dembińskiego w wojsku. 

Marja Żeromska. 

„Žagaryšci“ a „Odrodzenie“. 
Ruch ideowy, zapoczątkowany 

przez Dembińskiego, artykułami: spo- 
łecznemi w „Żagarach*, krystalizo- 
wał się dokoła pewnych ośrodków pra 
sowych, które stanowiły miesięcznik 
społeczno-literacki „Żagary (potem 
„Piony*) i tygodnik akademicki „М! 
cze Zęby* (potem miesięcznik „Wił- 
cze Kły”). Ponieważ Dembiński był 
jednocześnie członkiem i prezesem, a 
potem senjorem „Odrodzenia* wiilińs 
kiego, nie dziwngo, że równocześnie 
następowało przekształcenie świato- 
poglądu wileńskiego środowiska od. 
rodzeniowego, i że część jego człon: 
ków  zsolidaryzowała się z tezami 
Dembińskiego i reprezentowała je wo 
bec świata myśli katolickiej. Podobna 
ewolucja odbywała się zresztą nietyl- 
ko w „Odrodzeniu“, ale również i w 
innych organizacjach, np. w „Legjć - 
nie Młodych, który pod wpływem no 
wych prądów zmienił na wiosnę br. 
swą deklarację ideową i wkroczył na 
drogę wykuwania nowego światopo- 
glądu. Fakt ten, jak równięż ciągłe 
rzucanie się w oczy firm organizacyj 
nych wobec nieistnienia innej konstru 
kcji organizacyjnej — wytworzył 
mniemanie wśród jednych sfer, że 

ruch ,„żagarystów* jest ruchem inte- 
gralnym „Odrodzenia“, i ekspozytu- 
rą „akeji katolickiej“, wšrėd innych, 
że jest to ruch integralny i ekspozytu 
ra „Legjonu Młodych. W tym pow- 
szechnym chosie zatraciła się zupeł- 
nie prawie świadomość niezależności 
i supremacji nowego ruchu intelek- 
tualnego od form  organizacyj: 
nych, istniejących oddawna. Działo 
się to tem bardziej, że poszczególni 
działacze organizacyjni, przez swoiś- 
cie pojęty patrjotyzm grupowy, stara 
li się nieraz podciągnąć cały ruch pod 
szyld i skrzydła organizacji, dyskon- 
tując jego zewnętrzne rezultaty na 
własną korzyść. Tymczasem rzecz 
przedstawia się zupełnie inaczej. Ani 
„Odrodzenie* ani „Legjon Młodych*' 
nie stanowiły, nie stanowią i nie bę- 

Orli Kia 
dóskonale oczyszczają pory skó- 
ry, pobudzają transpirację, zapo- 
biegają tworzeniu się wągrów, 
pryszczyit.p. i utrzymują czys- 
tą, gładką, o świeżym wyglądzie 

cerę. 
Sprzedają pierwszotzędne per- 

fumerje i składy apteczne. 

Sprawa zdjęcia klątwy 
z hetmana Mazepy. 

Z okazji przypadającej w tym 
roku 300-letniej rocznicy urodzenia 
hetmana Iwana Mazepy. niektórzy 
prawosławni posłowie ukraińscy 
zwrócili się do prawosławnych władz 
kościelnych z prośbą o zdjęcie z het- 
mana Mazepy klątwy, rzuconej na 
niego w r, 1708 przez Cerkiew Pra- 
wosławną w Rosji, i o zezwolenie od- 

prawiania nabożeństw żałobnych za 
jego duszę. Sprawa ta była rozpatry- 
wana podczas sesji Św. Synodu Bis- 
kupów Kościoła Prawosławnego w 
Polsce w dn. 22 października, przy- 
czem Św. Synod, wychodząc z zało- 
żenia, iż dotychczas nie było przykła- 
du, aby jedna Cerkiew Autokefalna 
zdejmowała klątwę, rzuconą w innej 
Cerkwi  Autokefalnej, postanowił 
zwrócić się do Jego Świętobliwości 
Patryarchy Ekumenicznego, a za Jego 
pośredmictwem i do innych Głów 
Autokefalnych Cerkwi. Prawosław- 
nych, z prośbą o wypowiedzenie się 
w tej zasadniczej sprawie. Po otrzy- 
maniu odnośnych odpowiedzi, spra- 
wa zostanie przedłożona na rozpatrze 
nie i decyzję przyszłego Soboru Ge- 
neralnego Cerkwi Prawosławnej w 
Polsce. (P. L. P.) 

dą stanowić osi krystalizacyjnej, doko 
ła której skupiałby się w czystej tor 
mie ruch młodych. Ruch ten powstał 
i-rozwija się w swoim pniu ideowym 
poza komórkami organizacyjnemi. 

Wydaje się nam, że możemy za- 
czerpnąć analogję z zupełnie podob- 
nego układu stosunków. Wydaje nam 
się, że zupełnie podobnie układa s'ę 
stosunek między ruchem ideowym 
młodzieży, wytwarzającym się doko- 
ła pnia „Przełomu a ściśle organiza- 
cyjną formą tego ruchu, jaką jest 
„Związek Polskiej Młodzieży Demo- 
kratycznej*. Jesteśmy głęboko przeka 
nani, że przełom w wyznaniu ideo- 
wem młodego pokolenia nie wyżłobił 
sobie jeszcze odpowiednich i właści- 
wych mu form organizacyjnych. Z ko 
nieczności więc wylewa się w forniy 
dawne, powołane do życia w innych 
celach i idące własną drogą. Okres 
stworzenia nowych, silnych form or- 
ganizacyjnych i konsolidacji ruchu, 
który w tak różnych przejawach wy- 
stąpił w Polsce, nie przyszedł jeszcze. 
Dlatego w obecnym stanie rzeczy nie 
są ważne te czy inne ramy struktural 
ne, są natomiast ważne ośrodki ruchu 
umysłowego. Temi ośrodkami ruchu 
umysłowego są pisma i kluby dysku 
syjne. 

„Odrodzenie* jest jedną z tych 
form organizacyjnych, która zdradzi - 
ła w swoim czasie objawy przełomu 
myślowego. Jest to organizacja, mają- 
ca własne, określone cele, będąca in- 
tegralnym przejawem akcji katolice- 
kiej i dlatego nie stanowi i nie może 
stanowić pnia ideowego ruchu. Nato 
miast jest to organizacja, która przez 
głęboko etyczne podejście do zagad- 
nień społecznych daje swoim człon- 
kom nastawienie, sprzyjające rozwo- 
jowi określonej ideologji społecznej, 
wytwarza materjał ludzki moralnie 
przygotowany do dokonania przebu- 
dowy społecznej. Z tych względów do 
póki „„Odrodzenie'* nie wyznacza i nie 
zakreśla polityczno-społecznych gra: 
nic działalności swych członków, sto- 
sunek młodzieży, zgrupowanej doko- 
ła „Pionów* i „Wilczych Kłów* do 
tej organizacji, jest i będzie pozytyw 
ny, a wierzących katolików, którzy 
grupują się dokoła „Pionów* i „„Wil- 
czych Kłów* czynnie pozytywny, szu- 
kający w „Odrodzeniu* form organi- 
zacyjnych, zgodnych z obecnem stad 
jum kształtowania się początków c- 
gólnego ruchu społecznego. 

Stefan Jędrychowski. 
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Obywatel polski ma wolny wybór  HOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ 
szkoły początkowej i języka nauczania. 

Polskiej administracji szkolnej 
stawiane są nieraz zarzuty, że zmu- 
sza dzieci narodowości niepolskiej do 
uczęszczania do szkół publicznych z 
polskim językiem nauczania, czyniące 
trudności rodzicom w posyłaniu dzie- 
ci do prywatnej szkoły niepolskiej 
lub nauczaniu ich w domu. Że tak 
w rzeczywistości nie jest świadczą 
zarządzenia, które poniżej przytacza- 
my. Wskazano nam na nie w odpo- 
wiedzi na zapytanie, z którem w tej 
sprawie zwróciliśmy się do Kurator- 
jum Wileńskiego. 

Mianowice e, zarządzenie Kuratora 
Okr. Szkoln. Wileńsk. z dn. 7. VI 
1932 r. (Dz. Urzęd. Kurat. Nr. 7—8, 
poz. 82) przepisuje, 17 

„„rodziee lub opiekunowie, cheący ksztat- 

cić dzieci, będące w wieku szkolnym, nie w 

publicznej szkołe powszechnej, lecz w in- 

nym zakładzie naukowym, lub w domu, są 

obowiązani przed końcem sierpnia zawiado- 

mić o tem kierownika publicznej szkoły pow 

szechnej, w której odbwodzie zamieszkują, 

w formie deklaracji według załączonego wzo 
Fa“: 

Wizór ten jest następujący: 
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Do 

Kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej 

> 

Ja niżej podpisany obywa- 
RA (imię i nazwisko) 

tel Rzeczypospolitej Polskiej narodowości mieszka- 

В gminy 
(nazwa miejscowości, ulica i Nr. domu) 

powiatu Sa ai jako ojciec — matka — opiekun   

prawny dziecka | urodzonego w 
(imię dziecka ew. nazwisko) 

roku _ 

o obowiązku szkolnym, że wymienioue dziecko w roku szkolnym 

zawiadamiam, w myśl ari. 31 dekretu 

pobierać 

będzie naukę (w domu) w prywatnej szkole w | 

z językiem nauczania 

aula“ 19 
  

r. 

  

Z powyższego wynika, że rodzice 
lub opiekunowie dziecka nie są zu- 
pełnie krępowani w wyborze szkoły 
z takim czy innym językiem naucza- 
nia. Kierownik publ. szkoły powsze- 
chnej, w którego okręgu to się od- 
bywa, do paszportu rodziców nie za- 

Kierownik Publicznej 

Szkoły Powszechnej 

(własnoręczny podpis) 

gląda, wystawiając zaświadczenie, na 
którego podstawie szkoła prywatna 
może dziecko przyjąć. Zaświadczenie 
to bowiem mieści w sobie tylko stwier 
dzenie faktu. Treść jego jest nastę- 
pująca: 

Zaświadczenie 

Zaświadczam niniejszem, że p. 

mieszkaniec zaa 

do obwodu szkolnego w 

  
ści, nałeżącej 

  

  

złożył w dniu 29. r. zawiadomienie 

© zamiarze posyłania dziecka do szkoły prywatnej z językiem 

   
nauczania  pols| 

skim Ww |   

M. P. 

Wszystkim panom w kraju i za- 
granicą, którzy nie przestają postę- 
kiwać lub rozdzierać szat nad „ucis- 
kiem mniejszości narodowych* w 
Polsce, warto z temi zarządzeniami 
się zapoznać. W szczególności naszym 
krytykom zagranicznym życzymy, 
aby w ich krajach swoboda wyboru 

        

m, litewskim, białoruskim,   

  

  

   owskim i. hebraj- 

(niepotrzebnie Skre: ONZE 

  

    

Kierownik Szkoły 

> podpia) о2 Še ) 

szkoły w języku ojczystym była 
mniejszościom narodowym zapewnio- 
na w tym stopniu, w jakim to czyni 
cytowane wyżej zarządzenie. Polskie 
mniejszości w krajach gdzie istnieją, 
byłyby z takiego obrotu rzeczy naj- 
zupełniej zadowołone. 

Co to jest „Herrenklub“? 
Warto zapoznać się z t. zw. nie- 

mieekim „„Herrenklubem“, z którego, 
jak wiadomo, wywodzą się dzisiejsi 
władcy Niemiec. O klubie tym opo- 
wiada berliński korespondent wiedeń 
skiej „Neue Freie Presse* a wywody 
jego są nadzwyczaj ciekawe. 

Berliński „Herrenklub* przedsta- 
wią raczej konwentykl feudalnych 
zacofańców i dlatego też szerokie 
warstwy społeczne odnoszą się do 
niego z wielką nieufnością. 

Ciekawa jest geneza „Herrenklu- 
bu. W ostatnich godzinach starych 
Prus zgromadziła się w domu „Rote 
Bude'-na dawnym placu królewskim 
garstka  patrjotycznie nastrojonych 
Niemców i zasiadła przy tym właśnie 
stole, przy którym Moltke przewod- 
niczył kiedyś obradom: sztabu gene- 
ralnego. W garstee tej przeważali żoł- 
nierze, ale było również wielu takich, 
którzy występowali przeciwko sta- 
rym przesądom i przyznawali się do 
hasła nowego socjalistyczno-republi- 
kańskiego rządu: „pokój, wolność i 
chleb. W obradach wzięli udział 
żołnierze, politycy, dziennikarze, 
przedstawiciele sztuki, jak również 
przemysłu i handlu. 

Do głównych bojowników nowe- 
go kierunku należał Heinrich von 
Gleichen, który nazwany został „czło 
wiekiem za kulisami*. Był to przed- 
stawiciel starego ziemiańskiego rodu 
turyngijskiego. Celem jego było wy- 
tworzyć ośrodek, skupiający patrjo- 
tycznie czującą i w polityce pracu- 
jacą młodzież. W salonach Gleiche- 
na na ulicy Poczdamskiej schodzili 
się politycy najrozmaitszych stron- 
nictw, ale z biegiem czasu Gleichen 

coraz to bardziej nakłaniał się w stro 
nę konserwatystów, będąc przekona- 
ny, że w tej szkole można wychowy- 
wać dobrych przywódców, 

Pewnego dnia na fasadzie doma 
przy Motzstrasse pojawiła się tabliez- 
ka z napisem: „Deutscher Herren- 
klub*. To był początek tego stowa- 
rzyszenia. Na pierwszem piętrze znaj- 
dowała się kancelarja, wówczas jesz- 
cze niezbyt wielkiego sztabu  Glei- 
chena, oraz redakcja czasopisma „Der 
Ring. Znajdował się tam również 
większy lokal dła urządzania kursów, 

które miały wychowywać nowych 
działaczy politycznych. 

Go piątek urządzano zebrania, 
gdzie pod kierunkiem starych doś- 
wiadczonych ludzi, młodzież prowa- 
dziła dyskusje polityczne. „Herren- 
klub stawał się popularny i nabie- 
rał coraz to większego znaczenia, 
Przemawiali w nim Hugenberg, Stin- 

nes, Kuno, Luther, Seldte, Duster- 
berg i wielu innych. W owym czasie 

przewodnictwo objął dr. Hans Mey- 
denbauer, znany przyjaciel Hugen- 
berga, doświadczony i trzeźwy poli 
tyk. Później „Herrenklub* przeniósł 
się do wspaniałego pałacu na Placu 
Paryskim, ale tam czynsz zdawał się 
być zbyt wysoki (obecnie dom ten 
jest zupełnie próżny) aż wreszcie zna- 
leziono nowy dom przy ulicy Fride- 
ryka Eberta pod numerem 15. 

Dwudziestopokojowe mieszkanie 
zamienione zostało na czytelnię, lo- 
kale stowarzyszenia i biuro. W! tych 
lokalach troskliwie przechowuje się 
„kartotekę przywódców*, w której 
zgromadzony jest bogaty materjał * 
potrzebne dane. „Herrenklub“ jest 
tak przygotowany, że w każdej chwili 
może obsadzić najważniejsze urzędy 
przez swych ludzi. Kartoteka ta zna- 
lazła zastosowanie właśnie przed kil- 
koma miesiącami, kiedy w niektórych 
dziedzinach administracja państwo- 
wa znalazła się w rękach zupełnie 
nowych ludzi. 

Zewnętrzny wygląd siedziby „Her- 
renklubu* jest nadzwyczaj skromny, 
chociaż do stowarzyszenia należą 
nadzwyczaj bogaci ludzie. Nawet 
kuchnia przy piątkowych zebraniach 
jest skromna. Natomiast służba jest 
tradycyjnie wzorowa. 

Dyrektorem kłubu jest obecnie 
Iwan von Radowiiz, syn znanego nie- 
mieckiego ambasadora, który czynnie 
uczestniczył w rokowaniach o fatal- 
ną umowę w Algeciras. Prezesem 
klubu jest najstarszy syn hrabiego 
von Alvenslebena, hrabia Bolko von 
Alvensleben, który pod wielu wzglę- 
dami przypomina swego ojca, znany 
w dawnych kołach dworskich i spor- 
towych. Pan ten w ostatnich latach 
był główną nadzieją konserwatystów. 
Bawił również w Neudeku jako gość 
prezydenta Hindenburga w przed- 
dzień zamianowania Papena kancle- 
rzem i w kilka godzin poiem  Glai- 
chen przedstawił go słuchaczom radja 
niemieckiego, zanim jeszcze objął 
rządy von Papen. 

Jednym z wybitniejszych członków 
„Herrenklubu* był również dzisiej- 
szy minister Reichswehry generał 
Schleicher, obok oczywiście dawnego 
kawalerzysty von Papena, freiherra 
Gayla ii wielu innych członków dzi- 
siejszego gabinetu. W salonach ,„Her- 
renklubu“ spotykali się oni już daw- 
niej z wysokimi urzędnikami wszyst- 
kich ministerstw, z znanymi wschod- 
nio-pruskimi obszarnikami, śląskimi 
magnatami, z finansistami i przemy- 
słowcami z zagłębia Ruhry i przed- 
stawicielami konserwatywnego han- 
dlu i konserwatywnej prasy.  Glei- 
chen, Alvensleben i innį czołowi 

  

członkowie klubu dbali o to, aby ży- 
we dyskusje polityczne* prowadzone 
były na odpowiednim poziomie i aby 
wszelkie kwestje polityczne najcięż- 
szej wagi rozpatrywane były spokoj- 
nie, bez uprzedzeń a nie tak, jak się 
to dzieje w partjach politycznych krę 
powanych komunalami 'partyjnemi, 
chociaż partje polityczne uważały 
„Herrenklub“ za piekilną jamę reak- 
cyjnych lwów. „Herrenklub* liczy 
obecnie przeszło 500 członków, któ- 
rzy pokrywają wszystkie jego wy- 
datki. 

Wiedeński korespondent wskazu- 
je jeszcze na jedną osobę, która w 
Neudecku przy rozejściu się Hinden- 
burga z Briiningiem decydowała. Jest 
to stary hrabia Oldenburg-Januschau, 
który w tej chwili jest najsilniejszym 
człowiekiem w Niemczech za kulisa- 
mi. Kto zna usposobienie Hindenbur- 
ga, ten łatwo zrozumie, że dla prezy- 
denta Rzeszy bardzo sympatyczne 
było koło, jakiem otoczony był voa 
Gleichen i któremu też na nalegania 
Oldenburga-Januschaua oddał wła- 
dzę nad Rzeszą. 

    

„Siły na zamiary*, czy yo-y0? 

Pod tym tytułem „ABC*% drukuje 
charakterystycznę dła swe  drobno- 
mieszczańskiej klijenteli tęsknoty do 
małego warszłatu. Ton tego taki: 

„Sądzę, że... zarzuty wystarczają, abyśmy 
zaniechali prób klajstrowania pękającego i 
chwiejącego się systemu gospodarki wielko- 
kapitalistycznej i szukali nowych dróg, a dro- 
gę tę widzę, zgodnie z krzepnącym w pań- 
stwach wielce przemysłowych prądem myś- 
lowym, w rozdrobnieniu produkcji, w małym 
warsztacie. 

-„.Drobna pracownia, jako zasadnicza jed- 
nostka gospodarcza, nadająca ogólny ton sy- 
stemowi ekonomicznemu, nie pociąga za so- 
bą bynajmniej konieczności rezygnowania z 
czegokolwiek. Da natomiast szerokim masom 
wiele tego, z czego dziś muszą rezygnować. 
Osiągnięcie tego celu godne jest wielkiego 
wysiłku i mierzenia sił na zamiary, bez czego 
mie wielkiego się nie zdobywa”. 

Towarzyszą tym wywodom akse- 
soryjne kwilenia o „wyzwoleniu się 
z niewoli maszyny”, „o indywidual- 
nym stosunku do pracy i wytwórczo- 
ści”, o „ratowaniu kultury przed stan 
dartem“ it. p. „idealistyczne argu- 
menty na użytek ściśle określonej 
agitacji za materjalistycznemi intere- 
sami ściśle określonej warstwy spo- 
łecznej, 

Oto romantyzm czystej krwi: roz- 
drobnić warsztaty produkcji, uwieło- 
kfotnić chaos podaży na rynkach 
poto.. by wszystko własnym rozpę- 
dem i zgodnie z wszelkiemi prawami 
wróciło po pewnym czasie do stanu 
dzisiejszego. Takie yo-yo gospodarcze 
jednakże zbyt wielkim jest luksusem 
jak na dziś, — Zatrzymać prawa ewo- 
lucji gospodarczej czy zwolennik 
„programu* zmierzył siły na zamiary, 
jak to innym zaleca? 

  

  

Jakaż tam znów interwencja? 

„Państwo Pracy*, organ „Legjonu 
Młodych* podaje że „Havas* w zwią- 
zku z procesem żyrardowskim tak pi- 
sze (podajemy w tłumaczeniu): 

Proces poprzedziła kampanja prasowa 
przeciwko kapitalistom francuskim, właści- 
cielom Żyrardowa; kampanja tak ostra (gwał 
towna), że trzeba było oficjalnej interwencji 
dla jej zaprzestania”, 

Cóż to znów za interwencja, o któ 
rej nikt nie słyszał i w jakiej to „ofi- 
cjalnej* formie. Zdaje się „Havas* 
uważa za stosowne pocieszać francu- 
skiego ćpiciera tak wielką potęgą je- 
go zagranicznych reprezentantów, że 
nawet prasę zagraniczną mogą zmu- 
sić do milczenia. 

_ Wanda Siemaszkowa o Wilnie. 

Oto wyjątek z wywiadu udzielo- 
nego lwowskiej „Gazecie Porannej* 
przez Wandę Siemaszkową: 

„Wszak z wszystkich miast Polski, kocham 
najgoręcej Lwów i Wilno, a z wszystkich 
gazet lwowskich, stała się dla mnie „Gazeta 
Poranna" codzienną koniecznością! ..Ostat- 
nio dobry mój znajomy, a Pański kolega re- 
dakcyjny, pan Henryk Zbierzchowski, przy- 
pisał mi w jednej z swych recenzyj teatral- 
nych o mnie, jakąś urojoną siwiznę na mych 
skroniach... Ale patrz Pan, Panie redaktorze! 
Ta szelma, siwizna, nie chce wogóle wystą- 
pić! Nie mam jeji... й 

Z šmiechem zadowolenia, a može i tri- 
umfu žyciowego, muska nasza wielka artyst- 
ka swe miękkie, puszyste włosy na skroniach, 
na dowód, że Pan Kolega Zbierzehowski 
chciał ją może... gwałtem wtłoczyć w szeregi 
posiwialych... 

Jak widzimy wielka artystka, któ- 
rej jubileusz 45-lecia pracy seenicz- 
nej uroczyście obchodzić będzie 
Lwów, jest w jak najlepszej formie. 
O Wilnie wspomina raz jeszcze w 
związku z * wystąpieniami podczas 
tournee w 1905 roku. 

Ci wszyscy, którzy mieli możność 
podziwiać niezrównaną „Mirlę Efros“ 
w Wilnie z przyjemnością dowiedzą 
się zapewne o sentymencie Siemasz- 
kowej do naszego miasta. 

Tylko... czy nasze miasto pomyś- 
lało o jubileuszu artystyki?... jim. 
o ZOO ZZ 

  

P. Stefan Jędrychowski prosi nas o zaz 
naczenie iż z powodu artykułu w „Słowie 

z dnia 6 bm. p. 4. „Afisze na kioskach“ — 

pociągnął autora tego artykułu do odpowie 

dzialnošci sądowej z art. 256 K. K. z r. 1932 

   

ILE RESTA 

Kuźnia pracy państwowej. 
' Strzeleck szkoła wychowania obywatelskiego. 

W lokalu Sekeretarjatu Woje- 
wódzkiego B, B. W. R. w Wilnie od- 
była się konferencja, a raczej odpra- 
wa referentów wychowania obywatel 
skiego oddziałów Związku Strzelec- 
kiego. W konferencji trwającej cały 
dzień wzięło udział około 60 delega- 
tów prowincjonalnych oddziałów Z. 
S., w większości z terenu powiatu wi- 
leńsko-trockiego. 

Obrady zagaił p. Aluchna witając 
gości oraz przybyłych delegatów, po- 
czem przemawiali p. starosta Trame- 
court oraz p. inspektor szkolny Sta- 
rościak. 

Wychowanie w duchu obywatel- 
skim i państwowym strzelców, a 
przez nich, jako tych przodowników 
wiejskiej ludności, jak najszersze war 
stwy starszego społeczeństwa — to 
jedno z najważniejszych zagadnień, 
jakie równorzędnie z przysposobie- 
niem wojskowem młodzieży postawi- 
ła sobie za cel najpotężniejsza dziś 
w Polsce organizacja, Związek Strze- 
lecki, stworzona ongiś, jeszcze w 
dniach miewoli, do walki o niepod- 
ległość przez Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego. 

Oddziały Zw. Strzeleckiego, roz- 
siane dziś gęsto po wszystkich zie- 

miach Polski, działalnością swą ogar- 

niające niemal wszystkie miasteczka 
i wioski, stały się już nietylko ośrod- 
kiem przysposobienia wojskowego, 
kuźnią hartu ciała i ducha, ale także 
szkołą życia obywatelskiego, gdzie 
wre praca o ogromnej doniosłości pań 
stwowej. 

Osiągnięcie dodatnich wyników z 
tych poczynań jest oczywiście uzależ- 
nione od racjonalnie poprowadzonej 
pracy w oddziałach strzeleckich. W 
tym też właśnie celu, a mianowicie 
dla skoordynowania akcji, dla powzię 
cia wytycznych i omówienia ie ino- 
litej metody pracy na rok 1933 od- 
była się konferencja—odprawa refe- 
rentów wychowania obywatelskiego. 

  

Obszerny referat z tej dziedziny 
wygłosił p. Aluchna. W rzeczowej dy- 
skusji, poruszającej najważniejsze za- 
gadnienia pracy dla państwa poprzez 
szeregi strzelców, zabierali głos: kpi. 
Płaszyński, porucznik Lietz, komen- 
dant Fiałkowski oraz referenci od- 
działów Z. S. Z ogłoszonych przy 
sposobności sprawozdań widać, że w 
większości oddziałów prowincjonal- 

nych Związku Strzeleckiego osiągnię 
to już na tej drodze bardzo chlubne 
wyniki, S. R. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
_ Spalił się w stodole. 

  

ki gm. aotiekiej spalił się 76-letni wlocz 
ga i żebrak Kazimierz Wdowiec, który nie 

mając gdzie nocować przedostał się do sto 

doły i znużony usnął z fajką w ustach. W 
necy wybuchł pożar spowodowany wypadnię 
ciem ognia z fajki, — Zanim przybyła pomoc 
— Kowalewiez wraz z częścią stodoły spło- 

nął. (e. 

Niewdzięczna „zaplata“ za nocleg. 
'We wsi Michaliszki gm. niewiarowskiej 

w mieszkaniu Jerzego Olkowieza znaleziono 
30 fałszyywch monet 5 złotowych. Olkowiez 
twierdzi iż monety te pozostawił pewien 
handlarz, który u niego ostatnio nocował. — 
Faktycznie przeprowadzene dochodzenie us- 

staliło, iż ów handlarz niejaki F. Kulbinio- 
nek będąe śledzony przez policję i podejrza 
ny o puszczanie w obieg falsyfikatów podrzu 
cił woreczek fałszywych monet Olkiewiczowi, 
u którego dnia 6 bm. nocował. (6). 

Wilki grasują. 
Z pogranicza donoszą, iž na terenie okrę- 

gów kejndanowskim i zasławskim pojawiły 

się stada wilków, które napadają na osiedla 
i włościan. Wilki grasują nietyłko na terenie 

sowieekim, lecz przedostały się i na teren 
polski, gdzie również wyrządzają znaczne 
szkody rołnikom. 

  

Poświęcenie gmachu gim- 

nazjum im. Unji Lubelskiej 
w Głębokiem. 

fKorespondeneja własna z Głębokiego). 

Dnia 22 listopada 1932 roku odbyła się 

w Głębokiem uroczystość poświęcenia nowo- 

wybudowanego gmachu gimnazjum im. Unji 

Lubelskiej. W. Jatach ubiegłych gimnazjum 

ito się w bundynku, budzącym nap 

jednak społeczeństwo miejsco- 

we, a właściwie grono ludzi, zgrupowanych 

w Towarzystwie „Oświata*, postanowiło za 
pewnić niezbędnej tutaj uczelni należyte wa 
runki rozwoju. Trzeba zaś nadto dodać, że 
chodziło już nietylko o komfort czy wygo- 

dę, ale poprostu o byt jedynego na dużych 

połaciach Wileńszczyzny polskiego gimnaz- 
jum. Kuratorjum bowiem było zdecydowane 
zamknąć szkołę, o ile nie uzyska oma odpo 
wiedniej siedziby. Towarzystwo „Oświata”* 
przy pomocy władz administracyjnych bez 
wahania podjęło się dokonania rzeczy wiel 

kiej, wybudowania w dzisiejszych y60- 
ch gmachu dla gimnazjum — sum 

rnością społeczeństwa. 

Swą niewzruszoną w ą w możliwość wy 

ia tego projektu Towarzystwo „Oś 
skruszyło bierność „trzeźwo myślący: 

głów, przełamało opór typowych niedowiar 
ków i zjednawszy sobie gorące poparcie opin 
ji przystąpiło do pracy. Kiedy rozpoczęto bu 
dowę gmachu nastąpiła zmiana w kierrowni- 

<twie tut. władz administracyjnych. Zdawało 
się wówczas, że dzieło budowy ucierpi na 
tem, że zabraknie czło a, któryby ująw 

szy cugle akcji w doświadczone dłonie mógł 
doprowadzić ją do pomyślnego końca. Że się 
tak nie stało, że wysiłek społeczeństwa nie 
poszedł, jak często bywa, na marne, zawdzię 

<zač to należy nowomianowanemu staroście 
p. Erazmowi Stefanusowi powołanemu — га 

stanowiisko prezesa Towarzystwa „,Oświata*. 
Trudności i przeszkód było coniemiara. 
Przedewszystkiem  odczuwano straszliwy 
brak pieniędzy. A przecież przy czynnem i 
skutecznem poparciu p. starosty Komitet Bu 
dowy uporał się z niemi tak pomyślnie, że 
gmach stanął w oznaczonym czasie w tem- 

pie, jak na dzisiejsze stosunki, iście amery 
kańskiem. — Przedstawia się on wcale impo 
mująco, w Głębokiem słabo uposażonem w 
okazalsze gmachy, zasługuje w zupełności 

ma poświęcenie mu chwili uwagi, a równocze 

       

    

   

         
   

      

     

  

      śnie jest sem świadectwem należytego zro 
zumienia idei państwowości na rubieżach 
wschodnich. 

Poświęcenia gmachu dokonał ks. prałat 
Lubianiec — delegat Kurji Metropolitalnej 
w Wilnie. Uroczystość odbyła się w nastroju 
podniosłym i rokującym nadzieje na przy- 
szłość przynajmniej, jeśli chodzi o losy gim 
mazjum. 

Wielkie wrażenie na wszystkich wywarło 
również przemówienie p. Swirklisa, dyrekto- 

  

  

ra gimnazjum, który ślubował w imieniu pla 
cówki, iż wypełni ona wiernie zadanie ra- 
duty obrony polskości na rubieżach Rzeczy 

pospolitej na szlaku Batorego i Żółkiewskie- 
w. 

   

g go. 

Z pogranicza. 
PRZEMYTNIK ZGINĄŁ OD KUL 

LITEWSKICH. 

Wpobliżu wsi Zaderewno w rejonie odcin 
ka granicznego Kołtyniany straż litewska za 
strzeliła przemytnika Tomasza Wišlonisa, -— 
Wiślonis z workiem tytoniu usiłował przek- 
rcczyć granieę i dostać się na teren polski. 

Na wezwanie strzżników Wiślonis począł 
uciekać, ostrzeliwując się z rewolweru. Do 
uciekającego przemytnika oddano kilka 
strzałów karabinowych, które Wiślonisa po- 
łożyły trupem na miejscu. 

  

LITWINI ARESZTOWALI RYBAKÓW 
POLSKICH. 

W. dniu wczorajszym w czasie połowu ryb 
na rzece Niemnie w rejonie Druskienik de 
łodzi rybackiej w której znajdowali się Sta 
nisław Bilnej i Aleksander Piotrowski zbłi 

żyła się łódź litewska. Komendant łodzi li 
tewskiej z polecenia komendanta odeinka 

aresztował rybaków i wraz z łodzią dostar- 
czył ich do brzegu litewskiego. 

Powodem zatrzymania rybaków polskich 
— jest nieprzestrzeganie przepisów o poło- 
wie ryb na Niemnie i znajdowanie się na 
wodach litewskich. 

Naskutek interwencji naszych władz ry- 
bacy wieczorem zostali zwolnieni. 

DUCHOWNY PRAWOSŁAWNY WYSIEDLO- 
NY Z ROSJI SOW. 

Wiezoraj rano z granie Rosji Sowieckiej 
wysiedleny został duchowny prawosławny 
Aleksy Mniehoroedow z Witębska z żoną i 17 
letnim synem. Mnichorodow nie chciał pod- 
pisać deklaracji zrzeczenia się sukni duchow 
nej, wobec czego został wywlaszezony, e2r- 
kiew zestała zamknięta, zaś on sam z rodzi 
ną przywieziony de Niegorełoje, skąd autem 
ciężarowym przywieziony został na granicę 

polską i wysiedlony. Mnichorodowa z rogriną 
skierowano do odnośnych władz. 

Awantura. 

Onegdaj w kolonji Łajkowszezyzna gm. 
bieliekiej rolnik Edward Karpowiez w towa 
rzystwie kilku włościan usiłował stawić o- 
pór sekwestratorowi i policjantom, którzy 
zamierzali sprzedać z licytacji mienie Kar 
powieza za długi. Czynny opór włościan zo- 
stał przełamany przez policjantów i licyta- 
cja odbyła się spokojnie. 

Wiinnych stawiania czynnego oporu wła 
dzy pociągnięto do edpowiedzialności kar- 

nej. (e). 

Akcja dostaw mięsa dla wojska. 

  

Wiileńskie T-wo Organizacj Kółek Rol- 
amiczych nie mając jeszcze do rozporządzenia 
odpowiedniego aparatu handlowego, wyko- 
manie dostaw powierzyło Spółce Członków 

*Cechu Rzeźników i Wędłiniarzy na warun- 
%ach przewidzianych umową. Zasadniczym 
momentem umowy, jest ustalenie cen na byd 
ło w sposób, któryby rolnikom zapewnił moż 
łiwie korzystną sprzedaż inwentarza. 

Przewidziana umową cena na bydło rzeź- 
nie typu wojskowego wynosi w bieżącym 
%wartale nie mniej niż 22 gr. za 1 kg. ży- 
wej wagi, i nie mniej niż 45 gr. za 1 kg. byd 

ła bitej wagi, przyczem należność wypłaca 
«się bezpośrednio rolnikom, Ściśle według 
wagi, bez uwzgłędnienia jakichkolwiek pot- 
sąceń. 

Organizac ja zakupów bydła pozostaje w 
E Wileńskiego Towarzystwa Organiza 
cyj i Kółek Rolniczy ch, które też ustała ter 
aminy spędów bydła w miejscowościach naj- 
bardziej dotkniętych spadkiem cen na in- 
«wentarz czeźny. 

W] miesiącu sprawozdawczym zorganizo- 
«ano 16 spędów w następujących miejsco- 

"wościach: 
26. IX w Mejszago 

28. IX w Smorgo: 
3. X w Mejszago. 

  

      

  

  

  

    

       

   

   

  

     

  

    

3.-X. W S Solec 
5. X rg 
6. X 
6. X 

10. X 
11. X 
13. X 
13. X 
17. X 
19. X 
20. X 
20. X 

Na wy 
wykonują а dostaw 

©rg. i Kółek Rolni 

bydła wagi żywej 91,059 kg 

wadze sztuki 320 kg. B 

Oprócz tego Spółka otrzymała ze Sipol- 

dzielni Rolmiczc—Handlowych i Kółek Rol 

niczych w drodze komisowej 173 szt. bydła 

wagi żywej 44.796 kg. przy przeciętnej wadze 

sztuki 258 kg. 
Ogółem WTO 

taw wojskowyc 

135,855 kg. 
Bydło zakupyw 

biście przez członi 
nia się agentami 
ków po cenie mie niż ej 

i Jakiekolwiek 

    RUDA 284 szt. 
, przy przeciętnej 

          

i KR. dostarczyło dla dos 
51 sztuk bydła wagi żywej 

    

    

    jest na spędach 0s0- 
w Spółki bez posługiwa- 
bezpośrednio od pro    
   

    

      

    

        

     

      

   
półka dos aw: 

Spółki z posz 
każdym  spęd: 

ne przez delegata 
nie prowadzi re 

z dokładnem w 
oraz pokwitowania 

należnoś 

    
kontrolow. 
WTO. i KR. 
jestr zakupinego | d 

czegėlnieniem adreso 
mi rolników 

  

    

  

    
podsta 

„ od której nie 
4 miejscowościach 

nie posiadających wag, określa się wagę byd- 
ła zapomocą pomiarów metodą Kluwera. 

Wi miejscowościach w których zakup bydła 
dla dostaw wojskowych odbywa się po raz 
pierwszy, włościanie zazwyczaj mie godzą 
się na sprzedaż bydła na wagę, natomiast 
wolą ustalać cenę za sztukę „na oko* przy 

czem umówiona kwota odrazu zostaje wyp- 
łacana przez przedstawiciela Spółki. Jednak 
po zakupieniu ilości potrzebnej bydła, zosta 
je ono zważone, w wymiku czego prawie do 
każdej sztuki przypada dopłata, która ua 
pierwszych spędach wahała się od zł. 3 gr. 
90 do zł. 34 gr. 80 na sztukę. Przy następ - 
nych spędach w tych samych miejscowoś- 
ciach zakup bydła na wagę odbywa się już 
zwykle bez żadnych trudności, a są miejsca 
wości, w których sprzedaż na wagę wchodzi 
dzisiaj już w zwyczaj, przyczyniając się do 
uporządkowania form handlu ku miezado- 
woleniu handlarzy i pośredników, 

Akcja podjęta przez WTO. i KR spotyka 

  

   

    

się z żywym zadowoleniem ludn , gdyż 
jest ona doraźną interwencją, działającą w 
kierunku powstrzymania cen na wiec i 

  

wzmocnienia ły płatniczej rolników, dla 
których produ hodowlana była w warun 
kach woj. półn. główną podstawą dochodc- 

gospodarstw, obecnie zaś musi być 
s tawą ich egzystencji. 

Na niektórych terenach, 
„—trockim i oszmiańskim, które w 
sprawozdawczym specjalnie nasi 

zły kupami bydła dla wojska cena 
na bydto rz e wzrosła, dochodząc do 20 gr. 
za 1 kg. żywej wagi. 

Akcja powyższa prowadzi również, jak 
nas uczy kilkutygodniowe doświadczenie, do 
wykorzenienia pośrednictwa, które przy do 
stawach wojskowych pochłaniało prawie 50 
proc. wartości towaru. Do niedawna bowiem 
iprzy cenie 60 gr. płaconej przez wojsko pop 
rzednim doslawcom za 1 kg. mięsa rolnik 

otrzymywał za bydło zaledwie 12 do 15 gr. 
za 1 kg. żywej wagi, czyli 30 do 35 gr. za 1 
kg. mięsa. Koszla handlowe pośredników wy 
nosiły w tym wypadku wraz z zyskiem 25 
do 30 gr. na 1 kg., tj. do 50 proce. wartości 
mięsa 

Obecnie zaś, pomimo obniżenia ceny aa 
mięso z 60 gr do 52 gr. za 1 kg., rolnik 

ymuje 45 gr. za 1 kg. mięsa (22 gr. za 1 
jwea), a koszta handlowe obecnych Jo 

sławców wraz z ich zyskiem wynoszą 7 gr. 

na 1 kg. mięsa, tj. 18,4 proc. ceny płaconej 
przez wojsko. 

CE wy płącana Us przez R 

    

  

   

      

mianowicie w 

    

      

    

      

   

   
SO wartość skóry i B OS i nosi 

wtedy, po potrąceniu kosztów / komisowej 
sprzedaży 47 i pół gr. za 1 kg. mięsa. 

Operacje handlowe członków A po- 
ych własne warszłaty i 

naln        

  

prowine 
się do wye 

  

    

ania drogiego pośred 
gdyż z chwilą objęcia dostay waj- 
przez Spółkę, ta ostatnia, dzięki 

emu zetknięciu się -z rolnikami, ma 
możność zakupywania inwentarza rzeźnego 
а: swoich warsztatów wprost od rolnika na 

nielwa, 
skow: 
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0 arbonach i gazach 
trujących. 

Historja rzymska opowiada o pew- 
nym króliku z Małej Azji, który się 
nazywał Mitridates. Miał on wielu wro 
gów, którzy pragnęli go zgładzić. Aby 
zabezpieczyć siebie od otrucia, przyj- 
mował codziennie małe dozy rozmai 

tych trucizn, w celu przyzwyczajenia 
organizmu od niespodzianek z tej stro 

', Przegrał on bitwę z rzymianami. 
e chcąc wpaść żywym w ręce wroga, 

dużą porcję trucizny, lecz nap- 
różno: przyzwyczajony organizm 
zniósł i tę truciznę i biedny Mitridates 
musiał odbyć niesławny spacer za 
dwukółką zwycięskiego rodka w Rzy- 
mie. Przykład ten jest pouczający dła 
wilnian nie ze względu na ostateczny 
koniee który spotkał Mitridatesa, nie: 
ma bowiem dzisiaj takiego barbarzyń 
skiego zwyczaju i niema też powodów 
przypuszczać, że Wilno przeżyje kiedy 
również nieszczęsną bitwę. Lecz, że 
„każdy wilnianin jest zabezpieczony 
jak ongi Mitridates, od -trucizny od 
wszelkich napadów gazowych na wy- 
padek wojny, to nie ulega kwestji. I 
to dzięki arbonowi. Jeszcze parę lat ta 
kiej komunikacji miejskiej, jaką ma- 
my obecnie, wilnianin będzie mógł 
gwizdać na wszelkie iperyty i inne ga 
zy łzawiące i duszące. Nie już mu one 
nie zaszkodzą, codziennie bowiem każ 
dy z nas musi odbyć przymusowy lub 
dobrowolny spacer po jednej z ulie, 
po której przebiegają arbony, i co- 
dzień mimowoli, musi wschłonąć do 
płuc pewną porcję trującego gazu. Jak 
kolwiek badania naukowe odnośnie 
szkodliwości arbońskiego gazu prowa- 
dzą się już od dłuższego czasu i dotąd 
nie są ustalone, mimo to, niezależnie 
od wyników naukowych, nikt nie wy- 
perswaduże wilnianinowi, że gaz arboń 
ski nie jest trucizną; wnioskuje bo- 
wiem o tem z odezuwania duszności i 
mdłości za każdym razem, gdy jedzie 
w wozie lub przechodzi koło wozu. — 
Często też można znaleźć się w całej 

chmurze tego gazu, jedynym wówczas 
ratunkiem, to powstrzymanie  odde- 
chu. zanim się ucieknie od tej chmury. 
— A arbony lubią się otaczać obłokami 
gazu, zwłaszcza, gdy ruszają z przy- 
stanku lub na szerszych ulicha; ni- 
czem dawne bosi greckie, które otacza 
ły się obłokiem gdy czyniły zdrożności 
ze śmiertelnymi tylko że wówczas bo- 
gi nie posługiwały się gazami trujące- 

mi. 
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Arbony wykonywują służbę oby- 
watelską: hartują wilnian na wypa- 
dek przyszłej wojny gazowej. Można 
je pod tym względem uważać za od: 
dział towarzystwa przeciwgazowego. 
Mają nawet zasługi wobec państwa: 
niepotrzebne są wydatki na maski i 
pokazy przeciwgazowe, przynajmniej 
dla Wilna. W innych miastach wszę- 
dzie kasują trakcję parową nawet na 
przedmieściach, aby dym z parowozu 
nie zanieczyszczał powietrza. I słusz- 
nie dym bowiem z parowozu tylko za 
nieczyszcza powietrze ale go nie za- 
truwa. Co innego gaz arboński; ten 
zaprawia ludzi do walki z gazem tru 
jącym wojennym, jako gaz pokrewny. 
Wilnianin wie o tem dobrze i dlatego 
wdycha cierpliwie arbońskie gazy, 
które mu zatruwają płuca, rezygnu- 
jąc ze spacerów po ulicach, gdzie krą 
żą arbony i wynosząc się z mieszkań, 
Przy ty ch ulicach położonych. Wilnia 
nin jest cierpliwy i zdolny do ofiar. 

Władysław Adolph. 

Walka o tani prąd 
_elektryczny. 

Onegdaj laj odbyło s się ię walne zebra- 
nie Związku Cechów. M. in. na po- 
rządku dziennym zebrania znalazła 
się aktualna obecnie sprawa walki o 
potanienie prądu elektrycznego. De- 
legaci poszczególnych cechów posta- 
nowili podjąć tę walkę bardziej ener 
gicznie niż to miało miejsce dotych- 
czas, wyrażając solidarnie gotowość 
w razie potrzeby proklamowania 
strajku konsumentów. Następnie do- 
konano wyborów przedstawicieli rze- 
miosła do „Obywatelskiego Komitetu 
Walki z Lichwą Elektryczną*. 

Z DZIEDZINY KOSMETYKI 

Abarid. 
Wfszystkie panie dzisiaj dążą do utrzyma- 

nia jak najdłużej młodego wyglądu i śwież: 
młodej cery. Jest to zupełnie naturalne, gdyż 
cały urok kobiety polega ma uroku i wd: 
ku jaki kobieta wywiera na swoje otoczeni 
Nie więc dziwnego że panie chcąc utrzyina 

swe wdzięki jak najdłużej, dbając o swoją 
urodę i dla utrzymania jej stosują kosme- 
tyki. Cała rzecz w tym, aby te kosmetyki 
osiągały rzeczywiście swój cel, i sp ały 
potęgowaniu urody, oraz zapobiegały j 
nikowi. Aby utrzymać stale do późnego 
ku swoją urodę i młodość najlepiej stosować 
wyroby ABARIDOWIE. Na noc myć twarz 
OTRABKAMI ABARIDOWEMI w dobrze cie- 
płej wodzie, i po wyłarciu, wetrzeć cokol- 
wiek KREMU ABARIDOWIEGO, a mastępnie 
przypudrować Pudrem Abarid. Rano nie myć 
twarzy a wytrzeć ją watą zmoczoną we 
wschodniem Płynie Mimosa. Twarz pielęg- 
nowana w ten sposób, przez długie lata za- 
chowa urok i wdzięk młodości, oraz cere, 
gładką czystą, © świeżym młodzie 
glądzie. Krem Abarid przygotowu 
miodzie i wyciąga z cebulek lilji białej 
lium Candidum) i odżywia tkankę 

gając tworzeniu się zmarszczek. 

  

  

    

   

  

  

  

   

   

  

się na 
(1:- 

apobie 
pryszczy. 

    

Radzimy więc wszystkim paniom stosować 
wyroby Abaridowe, a z rezultatów będą zu 
pełnie zadowolone. 

  

czem oczywiście zyskuje producent, bez szko 
dy dla konsumenta miejskiego. 

Jakkolwiek akcja podjęta przez WTO. i 

    
KR.. spotyka się zwłaszcza na spędach, ze 
złośliwą B akcją ze strony dotychczaso- 
wych dostawców, to jednak ogół rolników 
w zupełności docenia jej znaczenie i solida 
ryzuje się ze stanowiskiem organizacji rolni 
czej, o czem Świadczy masowe zapisywanie 
się obecnych na spędach rolników na człon . 
ków Kółek Rolniczych. 

WJSLSECNI SFR ® 

W dniu 11 listopada. 
toźg ё £3 2 

Nabożeństwo w meczecie. 

11 listopada, w rocznicę odzyskania nie: 
podległości R. P., o godzinie 10 r., odbędzie 
się w meczecie dziękczynne nabożeństwo, o 

Muftjat podaje do wiadomości muzuł- 

    
   

czem 
man. 

  

Obchód rocznicy odzyskania nie- 
podległości w Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet w Wilnie. 

W czwartek dn. 10 b. 
wieczorem w lokalu: Zwi 
Nr. 3/5 m. 3) odbędzi 

m. o godz. 6-ej 
zku (Jagiellońska 
wieczór świetlico- 

iepod- 

    
się 

wy poświęcony Rocznicy Odzyskani: 
ległości, zorganizowany przez Szkołę Gospo- 
darczą i Świetlice ZPOK. 

     

  

W piątek dn. 11 b. m. o godz. 
odbędą się uroczyste poranki w przedszko 
łach ZPOÓK dla dzieci, o godz. 1-ej w poł. 
dla matek dzieci z przedszkoli. 

12 w poł. 

  

Komunikat Starostwa Grodzkiego 
w Wilnie. 

Starostwo Grodzkie podaje do wiadomo 
ści, że w piątek dnia 11 listopada w godzi- 
nach porannych z powodu defilady dojazd 

ścioła św. Kazimierza odbywać się bę- 
dzie ulicami Bazyljańską i Końską. 
      

"Wezwanie. 
Komenda Oddziału * Reprezentaćj 

Okr. Wil. Zw. Uczestników b. I Korpusu na 

Wschodzie wyznacza zbiórkę dla wszystkielr 

członków z bezwzględnem stawieniem się w 

piątek dnia 11-go listopada*r. b. punktualnie 

na godzinę ósmą rano w lokalu Sekretarjatu, 

zauł. Św. Michalski 2—23, celem wzięcia 

udziału w obchodzie rocznicy Wskrzeszenia 

Państwa Polskiego. Stawienie się: w umun- 

durowaniu służbowem. 

Akademia młodzieży 
rzemieślniczej. 

W związku z 14-tą rocznicą Niepadległości 
Państwa Polskiego — Zrzeszenie Młodzieży 
Rzemieślniczej i Przemysłowej woj. Wileń- 
skiego, w dniu 3 bm. o godz. 18 w lokalu 
Resursy Rzemieślniczej (ul. Bakszta Nr. 2; 
organizuje Uroczystą Akademję, na program 
której złożą się: 

1) Słowo wstępne. 

2) Referat p. t. W 14-tą rocznicę niepod- 
ległości Państwa Polskiego. 

3) Deklamacje solowe i zbiorowe. 
4) Orkiestra strunna Oddz. im. Szymona 

Konarskiego pod batutą kol. Andruszkiewi- 
cza odegra wiązankę legjonową. 

5) Orzeł biały (śpiewa chór Oddz. im. St. 
Wyspiańskiego). 

6) Sekcja dramatyczna Oddz. im. Szymo- 
na Konarskiego odegra dramat 4-aktowy p. t. 
„Za naszą i waszą wolność”. 

  

nego 

a 

    

  

    

  

Komitet Pań Ratowania 
Bazyliki. 

Z ramienia Komitetu Ratowania Bazyliki 
Wileńskiej w dniu 8 listopada r. b. w Sali 

Konferencyjnej w Województwie odbyło się 

zebranie organizacyjne Komitetu Pań Rato- 

wania Bazyliki Wileńskiej, przy udziale licz- 

nie zebranych osób. Między innemi posta- 

nowieniami zaprojektowano utworzyć 3-cią 

sekcje: dochodów niestałych, propagandową 

oraz zbiórki. Następne posiedzenie Komitetu 

Organizacyjnego Pań ma się odbyć w miesz- 

kaniu JE. Ks. Buskupa Kazimierza Michal- 

kiewicza w dniu 14 b. m. o godz. 17. 

  

          
  

Pe. jest tajemnicą, 

  

s czego sio lo się AL 

Właściwą wartość mydła stanowi 
wpływ, jaki wywiera ono na skórę, 
— wpływ ten zaś zależy od skład- 
ników, z których jest wyrabiane. 
Dlatego zawiadamiamy Panią, że 
do wyrobu mydła Palmolive 
używamy tylko olejów owoców 
oliwnych, palm i orzechów koko- 
sowych — żadnych innych tłus- 
zczów. Oleje te mięsza się z sobą 
według naszego własnego, w 
ścisłej tajemnicy zachowywanego 
przepisu. Ten bowiem specjalny 

qui. PALM 
WYBRABIANEWPOLSCE 

stosunek rmnięszania wywiera tak 
zbawienny wpływ na skórę. 
Łagodna piana mydła Palmolive 
wnika w każdą, najmniejszą porę 
i usuwa zupełnie wszelki kurz 
i brud — jednocześnie czyni skórę 
idealnie miękką i elastyczną. Nie 
można się przeto dziwić, że na 
całym świecie niema mydła toale- 
towego, które byłoby tak po- 
wszechnie polecane i sprzedawane 
w tak olbrzymich ilościach, jak 
Palmolive. 

    

Dalsze dochodzenie w sprawie mordu 
przy ulicy Strycharskiej. 

* 
Wie wczorajszym numerze naszego pisma 

zamieściliśmy obszerną relację o zamordo- 

waniu przedsiębiorcy budowlanego Stefana 

Purty przez jego kochankę Marję Malko, -— 
Obecnie dowiadujemy się szereg nowych 
szczegółów ujawnionych w toku prowadzo- 
negó przez władze śledcze dochodzenia. 

Po przeprowadzeniu pierwiastkowego do 
chodzenia policja powiadomiła o wypadku 
brata zamordowanego Szymona Porto — wła 
ściciela cegielni, który niezwłocznie przybył 
na miejsce wypadku. W” jego obecności po- 
lieja przeprewadziła rewizję i opis rzeczy 
znajdujących się w mieszkaniu zamordowa 

nego. Kontrola rzeczy wykazała, że z miesz 
kania zaginęły, zgodnie z zeznaniami brała 
zabitego, najcenniejsze rzeczy. — Między in 
nemi zaginęła srebrna zastawa Stołowa na 

50 esób, oraz wiele innych cennych rzeczy. 
Przeprowadzone w tym kierunku śledz- 

two wykazało, że morderczyni w przeddzień 
zabójstwa wyniosła z domu jakieś pakunki, 
co nasuwa zresztą całkiem uzasadnione po- 
dejrzenia, że Marja Malko zaginione rzeczy 
przywłaszezyła. 

Narazie zaginionych rzeczy nie 
leziono. 

Ustalona wyžeį przytoeczona okolieznošė 
craz „szereg Innych poszlak pozwala wy- 
sunąć przypuszczenie, że Marja Malko ZA- 
MORDOWAŁA SWEGO KOCHANKA NIE 
POD WPŁYWEM AFEKTU NA TLE POD- 

  

odna- 

RAŻNIENIA PODCZAS KŁÓTNI, LECZ NA 

PODSTAWIE ZGÓRY UŁOŻONEGO PLANU. 
Wi tym też kierunku prowadzone jest dalsze 

dochodzenie. 
Marja Malko została w dniu wczorajszym 

zbadana po raz drugi. Twierdzi ona w dal 
szym ciągu, że zamordowała swego kochan- 
ka z zemsty, że maltretował ją ostatnio, nie 
dawał pieniędzy, na życie i chciał się jej poz 
"być przyczem niejednokrotnie groził, że — 
„skończy z nią*. Obawiając się o własne ży 
cie postanowiła uprzedzić go i w nocy za- 
strzeliła. 

Zagmatwanie wygląda również sprawa z 
testamentem. Jak już donosiliśmy wczoraj, 
Purto sporządził w swoim czasie testament, 

w którym zapisał eały swój majątek na 
rzecz morderczyni. Ostatnio jednak postano 
wił testament zmienić na korzyść swych kre 
wnych. Między innemi jak to ustalili świad- 
kowie, miał on zapisać jeden ze swych do 
mów na rzecz kuzynki swej pierwszej żony. 
Pozostałe zaś domy na rzecz brata. W) dniu 
wczorajszym zbadano również wspomnianą 
kuzynkę oraz brata zamordowanego w spra 
wie testamentu. 

Tymczasem pozostawioną spuścizną za0- 
piekowały się władze sądowe. 

WI stosunku do mordćrczyni Marji Malko 
władze sądowo—śledeze zastosowały jako 
Środek zapobiegawczy areszt bezwzględny. 

(e). 

Zagadka zdeprawowanej duszy dziecka. 
Zamordował bez przyczyny ojca, którego kochał. 

Ponura sprawa: młody chłopak bez żad- 
nej przyczyny porywa za siekierę i zadaje 
nią Śmiertelny cios swemu ojcu, którego lu- 
Vił, z którym żył w przykładnej zgodzie i któ 
remu był wdzięczny, że go utrzymuje i tro- 
szezy się o niego. Sprawa, wobee której cała 
wiedza psychjatrów okazała się bezsilna, -- 
Zagadką chyba nazawsze pozostanie pytanie 
dlaczego 17-letni Marjan Mickaniec, mieszka 
niee Wilna, nie zdradzający dotąd zbrodni 
czych skłonności zabił ojea swego Antoniego 
w dnia 11 lutego 1932 roku. 

Można jednak wnioskować po rozpatrze- 
niu ostatnich lat życia ojcohójcy i pe 
uwzględnieniu warunków w jakich się wy- 
chował, że popełnił swój czyn w chwili nie 

wytłumaczonego zamroczenia psychicznego 
jakiegoś ataku żądzy mordu. 

Wychowywał się w warunkach  strasz- 

nych. Matka jego, Anna, prowadziła dom 

nierządu. Dzikie sceny odbywały się zawsze 
na oczach Marjana począwszy od 12 roku 

jege życia. Z pieca,-dokąd zapędzała go 

matka, by nie przeskadzał „kandelkowi* — 

stale obserwował przebieg bagna życia, bez 
żadnych osłonek. Nazajutrz, mając w pamię- 
cl wszystkie szezegóły orgij, które w duszy 
dojrzewającego fizycznie chłopca pozosta- 
wiały niezatarte, palące ślady, biegł do szko 
ły powszechnej Nr. 5, gdzie się uczył, i opo 
wiadał © wszystkiem swoim kolegom. Zwie- 
rzył się wkrótce przyjaciołom z ławy szkol- 
nej, mając już około lat 16, że popadł w 
nałóg samogwałtu. — To go zabiło psychiez- 
nie. Z ucznia o celujących postępach w od- 
działach IV, V i VI stał się chłopakiem tę- 
pym, gburowatym, a wkrótce zaczął zdra- 
dzać: objawy choroby psychicznej. Oponowa 
ła go manja samobójstwa. Mówił, że krew 
jego zamieniła się w wodę, że żyć już wię- 
cej nie może i postanowił skończyć ze sobą. 
W. grudniu ub. roku rzuea się do Wiilji, lecz 
umiejąe pływać ratuje się. — Wi domu jest 
zawsze penury, śmieje się bez żadnej przy- 
ezyny, edznacza się także wyjątkową poboż- 
nością. Potrafił eałemi dniami przesiadywać 
w kaściele a do spowiedzi chodzi bardzo czę 
sto. 

(W niu zabójstwa od samego rana leży 
w łóżku. Przygotowuje się umierać. Mówi o 
tem matce i prosi ją, by na pogrzeb zapro- 
siła szkołnych kolegów. Anna M. wieczorem 
prała bielizną, ojciec ręhał drzewo. Wyszła 
na pięć minut do sąsiadki, a po powrocie 
znalazła męża leżącego z okrwiawioną gło- 
wą przy drzwiach. Marjan M. stał opodal i 
trzymał siekierę Zbliżył się do matki, ucało 
wał jej rękę i prosił by spoczęła, potem 
zaś podniósł ojca i troskliwie go podtrzymy 
wał, gdy ten nawpół przytomny siedział na 
krześle. 

Aresztowany ojeobójea przyznał się odrazu 
do zbrodni. Nie mógł jednak powiedzieć dla 
czego to zrobił, W! pewnym momencie ba 
dania powiedział, „BO WREDNY BYŁ, — 
lecz powiedział to ot tak, by eoś rzec... Sia- 
wioeny wezoraj przed sądem okręgowym w 
Wilnie również przyznał się do winy i za- 
miast składania wyjaśnień zapłakał. Płakał 
przez cały prawie bieg rozprawy. 

Klinika psychjatryczna, gdzie przebywał 
Marjan M. na obserwacji w ciągu trzech mie 
sięcy orzekła, że naogół jest on zdrów psy 

    

  

chieznie, natomiast biegli sprowadzeni na 
rozprawę, m. in. doc.  Hurynowiezówna, 
stwierdzili, że chłopak zdradza objawy cho 
roby wołi i psychiki i nie może w pełni od 
powiadać za swoje czyny. 

Orzeczenie to zbiegło się z zeznaniami 
wszystkich prawie świadków, znających dob 
rze Marjana M. którzy dowodzili faktami 
z życia chłopaka o schorzeniu jego władz 
umysłowych. 

Biegły lekarz dr. Puchowski, który do- 
konał sekcji zwłok zabitego, orzekł, że rana 
nie była bezpośrednią przyczyną śmierci An 

toniezo. M. który miał raka w gardle, leez 
tylko przyśpieszyła zgon jego. Medycyna zna 
wypadki wyzdrowienia chorych po  otrzy- 
maniu podobnych ran. 

Opinja psychjatrów i lekarza, zaważyła 
na wyroku. Sąd w skałdzie sędziów: Lima- 
nowskiego, Achmatowicza i Draca, skazał 
ojeobójcę uwzględniając jego zmniejszoną po 
ezytałność na 2 lata więzienia z zalicze 
niem 10 miesięcy aresztu prewencyjnego, za 
zadanie ciężkiego uszkodzenia ciała w sta- 
nie silnego wzruszenia. Obronę wnosił api. 
adwok. p. Chill, oskarżał prokur. Piotrow- 

Zastępca. Ski. 

  

TU 

SPORT 
OSTATNI AKT MISTRZOSTW 

PIŁKARSKICH. 

Najbliższemi spotkaniami o mistrzostwo 
Ligi będą mecze: Ruch—Pogoń, ŁKS—Gar- 
barnia, Legja—Polonja i  Wisła—Warsza- 
wianka. 

Dla kandydatki do tytułu mistrza Ligi— 
Pogoni ze Lwowa mecz z Ruchem kończy 
kolejkę gier ligowych. Zwycięstwo nad ślą- 

zakami da Pogoni 28 pkt. i nadzieję zdobv- 
cia mistrzostwa — oczywiście w razie prze- 
granej Cracovii z Legją; porażka zaś Iwowian 
daje im 3-e miejsce w tabeli ligowej, sukcesy 
Legji i ŁKS-u mogą pretendentów do tytułu 
mistrza Polski zepchnąć nawet na 5 miejsce. 

ŁKS, oczywiście, dołoży wszelkich starań 
by wygrać z Garbarnią. Łodzianie mają o- 
becnie 24 pkt. lecz po ewentualnych zwycię- 
stwach nad Garbarnią i Legją rozporządzać 
będą 28 pkt. które zapewnią im poczesne 
miejsce w tabeli, a przy pomyślnym zbiegu 
okoliczności — nawet mistrzostwo. ŁKS gra 
na własnem boisku a za przeciwników ma 
drużyny, którym dorobek punktowy jest dość 
obojętny ze względu na środkowe miejsca w 

tabeli. 
Piętno dramatu posiada mecz Polonji z 

Legją. Ddla Polonji posiadającej 13 pkt.. po 
rażka z Legją będzie niemal wyrokiem śmier 
ci t. j. spadkiem do kl. A. 

Spotkanie Wisła—Warszawianka to wal- 
ka klubów, które ani zdobyć mistrzostwa ani 
spaść do kl. A nie mogą. 

RAPIJO 
CZWARTEK, dnia 10 listopada 1982 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 
ny. 15,00: Koncert dla młodzieży (płyty). — 
15,40: Komunikaty. 15,50: Wesołe piosenki 

        
(płyty). 16,00: „Nasze strychy i masze piw- 
nice': czyt. 16,15: Lekcja francuskiego. 
16,30: Kom. Tow. Gimn. „Sokół*. 16,40: — 

„Kwestja naprawy ustroju w XVII w. i upa 
dek państwa polskiego — odczyt. 17,00: Wy 
jątki z arcydzieł wagnerowskich (płyty). -- 
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- 

    

i (M. Nittman). 19,45: Prasowy rank rad 
jowy. 20,00: Transmisja z lotniska wojska- 
wego w Wiarszawie — apelu poległych lotni- 
ków. 20,15: Muzyka poważna. 21,00: D. c. 

isji z lotniska. 21,15: Komunikaty. — 
21,30: Słuchowisko (Nieboska komedja -- 
Krasińskiego). 23,00: Komunikaty. 23,05: Mu 
zyka taneczna. 

  

PIĄTEK, dnia 11 listopada 1932 r. 

11,40: Przegląd prasy polskiej. Kom. 
meteor. Czas. 12,55: Kom. meteor. 13,00: 
Transm z placu Unji Lubelskiej z Warszawy 
uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci po- 
ległych lotników. 14,55: Program dzienny. 
15,00: Muzyka operetkowa (płyty). 15,4! 
Kom. 15,50. „Mala skrzyneczka“. 16,15: Lek- 

cja angielskiego. 16,30: Kom. Tow. Org. i 
Kółek Roln. 16,40: „11 listopada* wygłosi 
Rydz-Śmigły. 17,00: Recital śpiewaczy J. Po- 
pławskiego. 17,15. Transm. z Sali Rady Miej- 
skiej w Warsz, akademji ku czci poległych 
lotników. 17,45: D. c. recitalu Śpiewaczego. 
18,00: Program na dzień nast. 18,05: Muzyką 
lekka. 18,50: Rozmaitości. 19,00: Polakom na 
Kowieńszczyźnie! 19,20: „Przegląd prasy roi- 
niczej, krajowej i zagranicznej”. 19,30: „Po- 
kojowość Rzplitej: Królewskiej* felj. 19,45. 
Pras. dzien. radj. 20,00: Pogad. muzyczna. 
20,15: Koncert symfoniczny z filharm. 22,40: 

  

     

Wiad. sport. Dodatek do pras. dz. Kom. 
meteor. 28,00. Muzyka taneczna, 

ROWINKI RADJOWE. 

ZMIANA W. PROGRAMIE. 

Zapowiedziana we wczorajszych  notat- 
kach audycja radjowa „Tenor, sława i 
śmierć* mie odbyła się z powodu przeniesie 
nia.jej na dzień 21 grudnia r. b. w którym 
to dniu transmitowana będzie z Wilna na 
wszystkie rozgłośnie polskie. 

„NIEBOSKA* W! RADJO. 

O godzinie 21,30 wszystkie rozgłośnie Pol 
skiego Radja transmitują wysoce wartościo 
we słuchowisko, a mianowicie „Nieboską Ko 
medję* Zygmunta Krasińskiego specjalnie 
zradjofonizowaną i poprzedzoną wstępem li 
terackim.   

  

Popietajele Przemysł Krajowy
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  Dziś: Andrzeja. 

Jutro: Marcina. 

  
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 9/X! — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 772 

Temperatura średnia + 36 

® najwyžsza —- 4° С. 

najniższa + | C 

Opad: šlad. 

Wiat: poluda.-wsch. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: mglisto. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 10 listopada b. r. w/g PIM. 

Rankiem chmurno i mglisto. Dniem prze- 
jaśmienia. Wi górach i na wyżynach przy- 
mrozki. — Słabe wiatry z kierunków połud 
miowych lub cisza. 

  

OSOBISTA. 
— Pobyt w Wilnie publicysty szwajcar- 

skiego. Od kilku tygodni bawi w naszem 
mieście współpracownik największego ofic- 
jalnego dziennika Helvecji, organu Rządu 
Związkowego Bund, p. red. Zbinder. Bada 
nasze stosunki narodowościowe, społeczne, 
architekturę i literaturę w zamiarze pisania 
o tem szeregu artykułów i książki o Polsce. 
Wczoraj na pożegnanie uczestniczył na Ka- 
raimskiej Środzie w Zw. Literatów. 

MIEJSKA. 
— Rada Miejska. Najbliższe plenarne po 

siedzenie Rady Miejskiej magistrat postanowił 
zwołać na dzień 24 b. m. Porządek dzienny 
został już przesłany do opracowania. 

— Magistrat likwiduje pożyczkę angielską 
Przed kilku dniami magistrat przekazał wie- 
rzycielom zagranicznym 107.000 złotych przy 
padających jako rata listopadowa zlikwido- 
wanej przez miasto pożyczki angielskiej. 

— Likwidacja szpitała dziecięcego. Z dn. 
1 grudnia zlikwidowany zostanie ze wzglę- 
dów oszczędnościowych szpital dziecięcy na 
Antokolu. Chorzy tego szpitala umieszczeni zo 
staną w szpitalu św. Jakóba, gdzie urucho- 
miony zostanie specjalny oddział dziecięcy. 

— Rezygnacja. Naskutek opresyj finan- 
sowych Magistrat skwitował ostatecznie z 
projektu budowy w Wilnie podziemnych sza- 
letów, mając jednak na względzie warunki 
zdrowotne i estetyczne miasta postanowił 
ostatnio zasadzić winem ustępy publiczne na 
płacu Łukiskim i rynku Nowogródzkim. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Zarząd Koła Medyków USB. wybrany 

ma Walnem Zebraniu dnia 4 listopada 1932 
roku ukonstyłuował się w sposób następu- 

jacy: В 
Prezes — kol. Czeladzin Piotr-Stanisław. 

Vice—prezes ogólny kol. Wągrowski Wa 
ław, vice-prezes gospodarczy kol. Olejniczak 
Antoni, Sekretarz pierwszy kol. Sienkiev 
Władysław, Sekretarz drugi kol. Laskows 
Jerzy, Skarbnik kol. Zagórski Jan, Bibljo- 
teka kol. Sznee Irena, S. wydawnicza kol. 
Richter Adolf, Sklęp kol. Muraszko Konstan- 
ty, Sek. towarzystwa kol. Świtek Józef, Sek. 
maukowo—społeczną  koł. Hamerla Józef, 
Sek. pomocy materjalnych kol. Stańczuk Ka 
zimierz, Sek. pośrednictwa pracy kol. Gro- 
chowski Antoni. 

WOJSKOWA 
— Rejestracja poborowych.  Przeprowa- 

dzana obecnie przez referat wojskowy ma- 
gistratu rejestracja męzczyzn urodzonych w 
roku 1912 posuwa się szybko naprzód. Ostat- 
ni termin rejestracji upływa nieodwołalnie z 
dniem 30 b. m. Tych, którzy w terminie tym 
nie zarejestrują się czekają dotkliwe kary. 

GOSPODARCZA 
— Zniżka taryfy dla eksportu osiki za- 

pałczanej. W! rozpoczynającym się roku go- 
spodarczym przewidywane jest znaczne, pra 
wie 50 proc. zmniejszenie zakupów osiki 
przez krajowe fabryki zapałek: na rynkach 
zagranicznych oczekiwać należy wzmożonej 
monkurencj, drzewa sowieckiego, którę już 

obecnie oferowańe jest po cenach wyjątkowa 
"niskich. W) ten sopsób w zbycie osiki zapał 
czamej należy oczekiwać w Eozpoczynającym 
się zesonie poważtych trudności. 

Mając na względzie złagodzenie powyż- 
szych trudności w drodze ułatwienia eksper 
tu, Izba Przemysłowo—Handlowa wystąpiła 
przed miesiącem z wnioskiem o obniżenie 

   

  

    
cz 

      

taryfy kolejowej dla eksportu osiki zapał- 
czanej. 

Ostatnio wniosek Izby został uwzględnio 
my dla przewozów eksportowych osiki zapał 
ezanej przez Gdynię i Gdańsk, dla których 
przyznana została zniżona taryfa wyjątkowa 
PDI; z taryfy tej zresztą korzystała. dotąd 
tranzytowa osika rosyjska. Wspomniana zni 
żka obowiązuje od listopada r. b. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Koła Historyków. Dziś tj. dnia 10 

stopada rb. o godz 18 o pierwszym, а о 
18 m. 30 w drugim terminie w sali Wyk 
ładowej Seminarjum Historycznego odbędzie 
się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ko 
la Histor: w. 

— Klub Włóczęgów. Wi piątek dnia 11 

bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę- 
dzie się 95 zebranie Klubu Włóczęgów Sen 
jorów. 

Początek o godz. 19 min. 30. Na porządku 
dziennym sprawy administracyjne Klubu 5- 
raz odczytanie zgłoszonych artykułów do Nr. 
5 pisma „Włóczęga”. 

Obecność wszystkich członków niezbędna. 
— Zarząd Koła Wileńskiego Związku Ofi 

cerów Rezerwy podaje do wiadomości swych 
członków, iż zebranie informacyjne odbędzie 
się w niedzielę dnia 13 listopada r. b. o go- 
dzinie 11 minut 30 w lokalu Koła przy ulicy 
Wiileńskiej 33. 

Obecność wszystkich członków jest bez- 
względnie wymagana. 

— „О Но społeczne Dziadów*. Pod takim 
tytułem wygłosi w sobotę dnia 12 listopada 
rb. odczyt w Związku Literatów znany lite- 
rat i krytyk Jan Nepomucen Miller, którego 
artykuły o twórczości Mickiewicza wywołały 
swego czasu burzliwe dyskusje w prasie ca 
łej Polski. Po odczycie, którego początek wy 
znaczony został na godz. 20,30 odbędzie się 
dyskusja. Wktęp dla wprowadzonych gości 
1 zł. 50 gr. Bilety do nabycia przy wejściu 
(Ostrobramska 9) przed rozpoczęciem odczy 
tu 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. Centrałna Bibljoteka 

Pedagogiczna przy Kuratorjum Okręgu Szkol 
nego Wileńskiego w Wilnie składa serdecz 
ne podziękowanie p. Annie Korsakowej, któ 
ra w roku 1931 i 1932 ofiarowała Bibljotece 
511 tomów książek. 

— Lustracja Ośrodka Zdrowia. Przed kil 
ku dniami przybyła z Warszawy specjalna 
Komisja dokonała lustracji wileńskiego 0% 
rodka Zdrowia, subwencjowanego, jak wia- 
domo, przez fundację Rockefellera. W skład 
Komisji wchodzili przedstawiciele fundacji 
Rockefellerowskiej w osobach, d-ra Laesh'a, 
i Kanad i p. Podi oraz przedstawiciela 
służby zdrowia radcy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Tubjasza. Komisji tej w cha- 
rakterze prywatnym towarzyszyła w celach 
turystycznych córka obecnego ministra Spraw 
Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. 

Komisja po zaznajomieniu się z działai- 
nością Ośrodka Zdrowia i zwiedzeniu wszyst 
kich jego agend następnego dnia odjechała 
do Warszawy. 

Przy tej sposobności należy zaznaczyć, że 
wileński Ośrodek Zdrowia pod fachowem i 
energicznem kierownictwem d-ra Wasilew- 
skiego mimo nieprzychylnej konjunktury 
nansowej rozwija się bardzo pomyślnie, pr: 
chodząc ubogiej ludności z wydatną i szybką 
pomocą. 

— O bezpieczeństwo przy myciu okien. 
Istnieją przepisy ogłoszone przez władze be 
pieczeństwa w sprawie przymusowego uży- 
wania pasów ochronnych podczas mycia o 
kien. Pasy takie mają chronić myjące przed 
wypadkiem. Tymczasem, jak ostatnio stwier 

  

   

  

      
  

   

        

   

   

  

_dzono pracodawczynie zapominają zupełnie 
o przepisie i wobec tego myjące okna nawet 

jwyższych piętrach narażone są na bar 
ne niebezpieczeństwo. Na sprawy ta 

policja będzie zwracała baczną uwagę. 

KOMUNIKATY 
— Zarząd Żydowskiego Klubu Myśli Pań- 

stwewej w Wilnie komunikuje, że uroczysto 
ści w Klubie z akazji 14-lecia Niepodległo 
ści Państwa Polskiego, odbędą się nie jak po 
dano w komunikacie komitetu obchodu w 
piątek dnia 11 bm. — ale w niedzielę dnia 

13 bm. o godz. 20, w lokalu własnym przy 
ulicy Niemieckiej Nr. 21, ! ' 

    

   

salė =: 

„a TC ZABAWY 
'— Raut — Dancing na rzecz „X-go Ty- 

godnia Akademika* A więc całe Wilno spot- 
ka się w sobotę dnia 12 bm. w Salonach 
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego na Rau 
cie—Dancingu. Dancing poprzedzi Raut przy 
łaskawym współudziale JWIPP. M. Szmur- 
ławej, E. Gistedt, B. Halmirskiej, K. Dębow 
skiego, Karola Włyrwicza—Wiichrowskiego. 

   

K-U R JE R 

Komisja Imprezowa wraz z Komitetem Ho- 
norowych Pań Gospodyń daje rękojmię, że 
impreza ta będzie jedyną jaką Wiilno widzia 
ło Bufet zorganizowany przez Komitet Hono 
rowych Pań Gospodyń będzie obficie zaopat 
rzony. Pozostałe: zaproszenia dostać można 
w lokalu Biura ,„10-go Tygodnia Akademika" 
Wjielka 24, codziennie od 11 do 14 i od 17 do 
20. Tel. 770. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohułanee — dz 

w czwartek dnia 10-go listopada iebies 
ptak* o godz. 12 i 5 po poł. Ws e bilety 
sprzedane. Jutro, w piątek o godzi 8 w. 
jako w święto Niepodległości odbędzie się 

Wieczór Artystyczny z udziałem Jadwigi 
Zmijewskiej, Z. Hajdamowicza, pp. Muraw- 
skich, kapitana Góreckiego, Jadwigi Hrynie 
wiekiej, Heleny Dall, przy akompanjamen- 
ciej j. Sołomonówny i udziale orkiestry f. 
p. p. leg. 

Bilety rozdane darno Organizacjom. 
— „Szezęšcie od jutra* z Janem Bonec- 

kim. Jan Bonecki, artysta Teatrów Szyfma- 
mowskich wystąpi ostatnie dwa razy w świst 
nej komedji, pełnej humoru Stefana Kied- 
rzyńskiego „Szczęście od jutra”. Komedja 
ta dana będzie w sobotę 12 i w niedzielę 
13 bm. o godz. 8 w. po cenach propaganda 
wych, jako ostatnie przedstawienie w sezo- 
nie. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich SP. w Wilnie. Dziś w czwartek da. 
10 listopada w Wilejce, jutro w piątek 11-go 
w Kurzeńcu Zespół Teatrów Miejskich odeg 
ra doskonałą komedję amerykańską „Roxy”, 
ž M. Zarębińską na czele. > 

— Nowa premjera w Teatrze na Pohulan 
ce. We wtorek dnia 15 bm. dana będzie prem 
jera ostatniej nowości Bernarda Shaw'a -— 
„Zbyt prawdziwe aby było dobre*. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś ukaże 
się po raz 6 pełna sentymentu, cudnych me 
lodji, a zarazem posiadająca wiele humoru, 
operetka Jarno „Krysia L zankać, która 
cieszy się miesłabnącem powodzeniem. W. ro- 
di Mowej E. Gistedt, w otoczeniu najwy- 
bitniejszych sił zespołu artystycznego. Zwięk 
szony zespół orkiestrowy pod batutą p. M. 
Kochanowskiego Balet układu baletmistrza 
W. Morawskiego. Zniżki akademickie ważne. 

— Przedstawienie popołudniowe „Czar- 
daszki*, W) niedzielę dnia 13 bm. o godz. 
4 po poł. z E. Gistedt w roli tytułowej w ob 
sadzie premjerowej. — Ceny zniżone 

—4 Dziś drugi i ostatni występ Deli Lipiń 
skiej. Niezrównana w swoim rodzaju w. 

yni piosenek ludowych i aktualnych 
parodyj wystąpi z recitalem pożegnanym * 
zmienionym programem. Świetny talent in- 
terpretacyjny w parze z wyjątkowemi walo 
rami zewnętrznemi Deli Lipińsk budzą o- 
gólny zachwyt i słusznie lansują rudowłosa 
divę na czoło światowej sławy disieuses w 
stylu Giłbert lub Mistnguette. 

Recital odbędzie się w Sali Konserwator 
jum (Wielka 47) 

  

  

    

    

   

      

   

    
    

  

     

  

8,15 wiecz. Pozostałe bi 
ć można w Kasie Konserwatorjum 

od godz. 11 rano. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWA ANNA. 

Wezoraj w godzinach południowych prze 
chodnie. ul. Miekiewicza przy zbiegu ulicy 
Wileńskiej spostrzegli dziewczynkę lat 10. 
zalewającą się łzami. Jak się okazało była 
to niemowa porzucona bez opieki. W] kiesze- 

ni jej palta znaleziono kartkę ze słowami: 
„Katoliczka — Anna*. Nieszezęśliwą dziew- 
czynkę skierowane de wydziału epieki spo 
łecznej Magistratu, a stamtąd do czasowego 

przytułku przy ulicy Połeckiej 6. 

  

(Końska 1) 

   

TRAGICZNY WYPADEK PRZY ULICY 
SUBOCZ. 

Krawiec J. Jeruszewski (Subocz 2) miesz 
kał z rodziną w charakterze sublokatora w 
mieszkaniu niejakiego Canuńskiego. 

Pierwszego przypadał termin wpłacenia 
komornego. Jeruszewski nie miał jednak pie 
niędzy wobec czego właściciel mieszkania, a 
szezególnie jego żona urządzali mu stale a- 
wantury. W, dniu 6 bm. właścicielka miesz 
kania warz z mężem urządzili w mieszkaniu 
Jeruszewskiego nową awanturę, porozbijali 
talerze i t. d. Brutalne najście tak podziałała 
na Jeruszewskiego, że dostał ataku sercowe- 
go. Na miejsce wypadku zawezawno pogo 
towie ratunkowe, które przewiozło go do 
szpitala żydowskiego, gdzie w dniu wczoraj 
szym zmarł nie odzyskawszy przytomności, 

ZAMACH SAMOBÓJCZY PRZY ULICY 
KRAKOWSKIEJ. : 

W dniu wezorajszym przy ulicy Krakow- 
skiej Nr 51 usiłowała pozbawić się życia 
przez zatrucie się niejaka Marja Błażewicz 
Zawezwane pogotowie ratunkowe przewioz- 
ło desperatkę do szpitała Sawicz. Policja pro 

wadzi dochodzenie celem ustalenia powodu 
zamachu samobójczego. (e). 

W--L-E-E--N- S K-1 

Dfwięk. Kino - Teatr | Bziś! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

gwiazda 

„Kongres tańczy”, 
Bžwlękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Z powodu wiel- 
kiego powodze- 
nia jeszcze Bźwięk. Kino-Teatr 
tylko dziśl 

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

słynnej 
wytw, Paramount 

Ulubienica publicz 
„Lil- 

janka chce się rozwieść” 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Marlena Dietrich 

GEHENNA 
Sylvia Sidney. 

  

  

Ceny od 25 gr. 
Liljana Harvey 

Nr. 285 (2500) 

Bohaterką tego niezwykł. 
arcydzieła jest premjow. KOBIETY 

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

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

ohaterka filmów: „Precz z miłością”, „Z rozkazu księżniczki”, „Droga do raju*, 
w najnowszym 
przeboju p. t. QULCK 

Początek o g. 4, 6, 8 i 10'15, w sob. i niedz. o Z-ej 

w superprzeboju sezonu 

o którym mówi całe Wilno 

BLOND VENUS 
  PAN 

uiiea Wielka 42. 

Następny program: 

TOMMY 
dla którego cały 

BOY 
  

Fenomenalny rewela- świat pełen jest 

cyjny film zachwytu. 

Dfwrięk. Kino - Teatr | DZIŚ! Najpotężniejsze arcydzieło ROMANSE CYGAŃSKI W rolach gł: BRYGIDA HELM 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

muzyczne wszystkich czasów 
towej sławy Orkiestra cygańska Rodeo. UWAGA! Niektóre romanse będą wykonane w języku rosyjskim. 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Ceny miejsc: Parter od 49 gr. 

i Józef Schiidkraut oraz świa- 

Początek o godz. 4, 6, B i 10'15 
  

Dźwizk. Kino - Teatr | DZIŚ! 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Po raz |-szy w Wilnie! 
100% dźwiękowa wschodnia sensacja p. t. 
W rol. gł: Oliwe Borden i Noah Berry. Nad program: Monum. przebój wszystk czas. fama w szkarłacie 

Potężny dramat ilustrujący ostatnie lata panowania caratu i narodzenia bołszewizmu, 

Najnowsza Miłość w pustyni Walka z arabskim Szeikiem 
o najpiękniejszą kobietę. 

  

DZIŚ! 
że „takiego filmu 
jeszcze nie było" 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. II, tel. 15-61   Największa rewelacja prod. filmowej! 

STEROWIEC L. 
W rolach głównych: bohaterski Jack Holt, urocza Fay Wray i porywający Ralph Graves. 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 

Najwspanialszy film świata, o którym prasa orzekła jednogłośnie, 

Dramat nadludzkiegoe boha- 
terstwa i wielkiej miłości A. 8 

Początek o godz 4, w dnie świąt, o godz. |-ej 
  

  

POCO KRZYCZĄCE REKLAMY? 
Każdy wie doskonale. że największą, najszczęśliwszą 

t najpopuiarniejszą w WILNIE jest tylko kolektura 

H. MINKOWSKI 
Centrala: Warszawa, 

wszyscy tam tylko kupują losy |-ej klasy wielkiej zrefor- 
mowanej 26-ej Państwowej Loterji, która stanowi nową 
erę w systemie loteryjnym i daje grającemu największe szan- 
se wygrania — każdy los może pięć razy wygrać. 

й Ciągnienie nastąpi w dniach 
5 dni (dotychczas 2 dni). 

GŁÓWNA MILJON 
WYGRANA 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą 
po wpłaceniu należności na nasze konto P. K. O. 80928. 

  

н ДеРАЧ 

„KOGUTEK 
TE 

BÓL GŁOWY 
| OSTRZEŻENIE./ezy киРМЕ МАгЕЙУ 

ARCHNI rować A 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM" 
3 SECAIFGQ ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

1 WYSTRIEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR= 
czrwie BOLECANYCH. W PODOBNEM DO 

MASŁEGO OBAKOWANIU. 

1 WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO 

Dyrekcja Instytutu Nauk 
Handiowo-Gospodarczych w Wilnie 

ul. Mickiewicza 18 (gmach Br. Jabłkowskich), 

podaje do wiadomości, że z dn. 14 listopada r. b. 
uruchomione zostaną w Instytucie Kursy Języków 
Sbcych: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego 
i niemieckiego. 

Nauczanie będzie prowadzone w grupach do 12 
osób na trzech poziomach: kurs elementarny, kurs 
wyższy oraz kurs specjalny (literatura, lektura spe- 

cjalna, korespondencja handlowa, stenografja i kon- 
wersacja). 

Wykłady wieczorowe w godz. 5—9 trzy razy ty- 
godniowo. Opłata zasadnicza od każdego języka wy- 
nosi 15 zł. miesięcznie. 

Wyczerpujących informacyj udziela i zapisy przyj- 

muje Sekretarjat Instytutu codziennie w godz. 
oraz 5—7. 

Cena |/4 losu 16 zł. 

  

Niemiecka 35, tel. 13-17, 

Konto P. K. O. 80928, 

Nalewki 40, 

najbliższych (17.XL)i trwa 
ulicy 

  

  

tejcgtr Han 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

13241. I. Firma: 

Mikulicki Bsomim 
Prowadzenie sklepu kolonjalno—spoży 
ba w Lidzie, Rynek 4, Spółka istnieje od 1932 roku. 
Wjspólnicy zam. w Lic 

Szkolnej 21 i Zusiel Mikulicki przy ulicy Tu- 

  

О1 
pujące wpisy: 

W dniu 24.VI. 1932 r. 
„Nachama Dubczańska i Zuseł! 
Spółka firmowa w Lidzie", —- 

czego. Siedzi- 

      

   ie: Nachama Dubczańska przy: 

reckiej 6. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
Ž Ł 0 T Y c | 2 dnia 11 marca 1932 roku na czas nieograniczony. 

— Zarząd należy do obydwóch wspólników. Do podpi- 

KURSY 
pisania 

na maszynach 
Maszyny: Remington, Un- 

derwood. Royal. Ideali in. 

handlo- 

Metoda 

Informacje: 

Lid   

Korespondencja 

AE AA: 
nowoczesna. 

Wilno! Sosnowa O 90 5 
od godz. 9—11 i 3—6 

  

Dow.się u p.Leszczew- 
skiego, Antokolska 106 

     

Ssywania wszelkich dokumentów zobowiązań i t. p. 
uprawniona jest Nachama Dubczańska, która podpi- 
suje pod stemplem firmowym. 1098—VI. 

W dniu 13.VII. 1932 r. 
113246. I. Firma: „Polska Galanterja Franciszek 

Wójtkiewicz* w Wiilnie, ulica Mickiewicža 29. Sklep 
galanteryjny 

ciel Franciszek Wbjtkiewicz zam. w Wilnie, przy ul 
Pioromont 4. 

Firma istnieje od: 1932 roku, Właści- 

1104—VI, 

13247. I. Firma: „Skup zawodowy materjałów le- 
śnych Zelman Rabinowicz” w Bieniakoniach, pow. 

iego. Skup zawodowy materjałów leśnych. Fir- 
ma istnieje od 1932 roku. Wiłaścici 
nowicz zam. tamże. 

iel — Zelman Rabi- 
1105—VI. 

  

W dniu 19.VII. 1932 r. 
13248. I. Firma: „Jankiel Orzech* w Wilnie przy 

ulicy Wt Pohulanka 17. Skup zawodowy materjałów. 
leśnych w celu odsprzedaży, Firma istnieje od 1932 r. 
Właściciel — Jankiel Orzech zam. w Wilnie przy ul. 
Wi Pohulnka 17. 6--VI. asas In ka Pohulnka 17 Ё 1106--V 

ieszk. 
BAŁ. 13249. I. Firma: „Jakób Najman — skup zawo- 

y materjałów drzewnych dla odsprzedaży zagra- 
w Wilnie, ul. Wiłkomierska 3 m. 3. Skup ma- 

  

  

ów drzewnych celem odsprzedaży zagranicę. — 
Panie—Panowie | Firma istnieje od 1932 roku. Właściciel Jakób Naj- 

mogą zarobić miesięcznie | man zam, w Wilnie, przy ulicy Wiłkomierskiej 3. 
200 złot i więcej przy 1107—V!. 
  sprzedaży masowych ar- 

tykułów domowych. Zgło- 
Szenia codziennie godz. 
9—15, Wilno, Św. Jańska 

Nr. 11, m. 4, 

Ur. Zeldowicz 
  

Zawiadamiamy Szanowną Klijentelę, iż 

Zakład Tapicersko-Dekoracyjny 

B-cia Gajlewicze 
Przyjmujemy obstalunki przeróbki mebli 

został przeniesiony” 
na ulicę Wielką 38 

po cenach najniższych. 
  

Choroby skórne, wener., 

  

DOM 
murowany 

do sprzedania 
nowy, ładnie położony, 
w Wilnie (osobniak), wol- 
ny od podatków na 15 lat, 

dochodowy, 500 s. włas- 

nej ziemi z ogrodem owo- 
cowo-warzywnym. |lnfor- 
macje: Wilno, Wielka 14, 

m. 7, telefon 12-34 

tanio. 

m. 

wodociąg 

9 narządów moczowych, 

1153/v] | od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 

Sprzedajesie 
WOZEK DZIECINNY 

w bardzo dobrym stanie 
Dowiedzieč 

Zwierzyniec, ul. Jasna 38 

  

DOM drewn. z 600 sężn. 
zagospod. ziemi, posiada 

i elektryczn., 
sprzedam zaraz w Wil. 
Kolonji Kolej, ul. Wod- 

na 23, Sawicki. 

Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8, 

We Z P. 

się: 

  

na ul,     
Dr. Wolfson 

Choroby skórne, 
weneryczne, 

i mocžoplciowe 

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

Akuszerka 

Šmiaiowska 
przeprowadziia się 

Mickiewicza 4—€ 
tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry 
Ww. Z. P. 48. 

Akuszerka 

Maria Laknoroma 
przyjmuje od 9 do 7 wieen, 
vlica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z.P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

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

  

832: 

M. NIKIFOROWSKI. 

„SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
— Żaden ja „miatieżnik* — nie 

wytrzymał Wasil — jedynie tylko żoł 
nierz, pracowity włościanin, którego 
na każdym kroku krzywdzicie, a na 
wet okradacie! R 
Rei p. į 

— Gdzie... kiedy!? — zawrzesz- 
czął teldfebel, 

* — Pamiętacie, w niedzielę, mieli- 
ście pod płaszczem ładną krawędź 
słoniny. (Z kuchni wychodziliście... 
Widziałem sam, widział i... 

— Mijl - nie dał skończyć sier- 
żant, czerwieniejąc jak burak i ude- 
derzył Wasiła w twarz. + ё 

    

Pociemniało Kapczukowi w oczach, 
krew się rzuciła do twarzy. Chciał od- 
dać pięknem za nadobne, ale przy- 
pomniawszy dolę rodaka Kaukazu— 
powstrzymał się. Odbył się apel, pod- 
czas którego feldfebel miał minę co- 
dzienną — niby się'nie nie zdarzyło... 

XIII. 

Długo się przewracał Wasił na 
łóżku. Myśli hurmem pehały się do 
głowy. Wyobraźnia malowała najpo- 
tworniejsze obrazy. — Ot masz 
tobie — wysłużył się! Nasampierw 
pod areszt posadzą, a potem i pod 
sąd. Ale nie mogłem dłużej znosić. 
Tyle i gawędy — że buntownik, pod- 
żegacz. Za szparko (za prędko) się i 
ja obeszłem, ale serce nie wytrzyma- 
ło. Siedem win — jedna pokuta. Lecz 

    

znosić tego ne mogę więcej. Dosyć 
tego ździeku i zniewagi nad duszą 
człowieka, Dosyć służby carowi pra- 
wosławnemu i ojczyźni jskiej. 
Niema tu dla mnie miejsca. Nię sza- 

nują mnieę+— mam prawo również 
nie szanować. — I Wasil zdecydował 
uciec, pojechać do sioslry, połem da 
Rygi, lub Libawy, a stamtąd zagra- 
nicę. W myślach się żegnał z Żara- 
mi, rodzicami i Hanulką — którą 

miał potem do siebie zawezwać. 

  

    

W. pusłej sali przygaszona lampa 
tzucała bardzo słabe światło. Ze ścian 
surowo spoglądali generałowie, a z 

głębi —- wielkiej, pozłacanej ramy- 
cesarz. Patrzał, jakby się czegoś 
łąkł, lub oszukał niezręcznie i bał się 
wpaść. 

    

  

    

  

— Bądź zdrów —_ podmignął 
(drwiąco zaczepił) Wasil. —— Bardzo 
ci wdzięczny jestem za chleb i kaszę. 
Najpokorniej dziękuję za twoje pa- 

  

   

  

równo sprawied- 
stko to, jeszcze przyj 

dzie i do nas. — Głowa Wasilowi о- 
ciężała, a zmęczony zdarzeniami dnia 
— zasnął. I Śnił... 

pierowe „mite 
liwość”. Ale ws 

  

Grzmiały armaty, trzeszczały ka- 
rabiny. Przez wydmę szła Hanulka. 

Kule dziurawiły jej ubranie, darły w 
strzępy, a ona szła. Tylko na błuzie-= 
w okolicy serca — jaśniała, ósobli- 
wem światłem. plama czerwona. Sza- 
ra mgła  zasłoniła postać Hanuiki. 

  
  

Wydawnictwo „Kurjer Wilefski“ S-ka z ogr. odp. 

Około samego Wasila coś wybuchnę- 
ło i zarzuciło błotem, uderzyło w no- 
gę. Wasil. obudził się. Kolega sztur- 
chał pod bok. Czas wstawać. Koło 
południa zawezwano Wasila do kan- 
celarji. Kapitan z miejsca się narz 
cił na biedaka. Krzyczał, łajał, groził 
aresztem i sądem. Wasil miłczał, lecz 
przeczuwał już — że ani aresztu, ani 
sądu nie będzie. Żołnierze sprakty- 
kowali — im więcej krzyczał ich kom- 

panijny = Tem mniej biedy. | — *— 

/ kapitan trochę oslygł, popro- 
il o dozwołenie wyświetlenia 

sprawy i tu wyłuszczył ogół krzywd, 
jak swoich, tak i towar y. Wezwa- 
no kolegę Wasiła, który widział sło- 
ninę pod płaszczem, a także i drugich, 
komu czapka z głowy spadała, (przy 
bóciu). Każdego wysłuchał kapiłan i 
wszystkich wyprawił, prócz Wasiła. 
Dfuga spacerował zamaszyście z kąta 
w kgt | nad czemś dumał. Może się 
zamyślił nad dolą żołnierza,  nioże 
nad służbą bezduszną, może powslały 
w pamięci i własne grzechy z mun- 
durami i butami, ałe nad czemś roz- 

wažal. 

    

   
  

  

   

  

   

— Stupaj odezwał sie naresz- 
cie — patrz, by się to więcej nie zda- 

rzyło. Na pierwszy raz daruję. 

  

Masz rację — więcej się nie 
zdarzy, ponieważ mnie więcej nie z0- 
baczysz — pomyślał Wasil. wycho- 
dząc z kancelacji. 

  

Wiedział przygodnik, że nie juź 
nie będzie, ale był przekonany, że i 
życia w kompanji też nie będzie. 
Feldtebel swego nie daruje i co krok 
zaleje sadła za skórę. Jeszcze i do 

  

Drukarnia „Znicz*, 

suchot wciągnie. I postanowił, jeszcze 
dzisiaj opuścić pułk. 

Po obiedzie, gdy żołnierze odpo- 
czywali i mało ciekawili się, co na- 

ókoło się robi, - Wasil- wydobył ze 
skrzyni domowe ubranie, pieniądze, 
związał tłomoczek i schował pod sien 
nik. Po apelu, narzucił płaszcz, wtło- 
czył pakunek pod pachę i wyszedł, 
niby do ustępu, Odział się na podwó- 
rzu i skierował się na ulicę. Wartow- 
nik u bramy nie zwrócił żadnej uwagi 
та wychodzącego żołnierza, ponie- 

WAŻ; radająca się z tłomoczkiem 
postać, pod osłoną ciemni wieczornej, 
nikogo bardzo nie ciekawiła. Rzecz 
wwiadoma — że grosz sołdatowi był 
zawsze potrzebny. 

». Bez przeszkód doszedł Wasił do 
słacji i, lrzymając się w cieniu, do- 
czekał: pociągu. Miał kupić bilet na 
następnej stacji. Pociąg ruszył. Myś- 
lami żegnał Wasił miasto, kompan'j- 
nego i teldfebla, lecz los skierował 
swoje koło skrzydlate w inną stronę. 

XIV. 

Bardzo się zdziwiła siostra z nie- 
spodziewanego przyjazdu brata, tem 

bardziej, że Wasił rzadko pisywał do 

niej, a nawet nigdy nie napomknął, 

hy miał do nich zawiłać. Tłumaczył 
Wasil, že otrzymał miesięczny urlop 
i zamierza dokucz trochę | szwag 
rowi, Symonowi, ponieważ ciężko ta- 
kiem bezdrożem do Żar się dostać, 
a więc trzeba było trochę zaczekać, 

póki nie podmarźnie. Kłamał, bo wie- 
dział, że w Żarach i nosa nie mo 
pokazać. Zaczną zaraz poszuk 

na oOjcowiznie. 

    

  

  

      

  

  

     

    

wania, najsampierw 

Wilno,    

Tu zaś, w Nowinkach, na ustroniu, . 
60 kilometrów od Żar, było daleko 
bezpieczniej. Z wioskowych nikt u- 
wagi nie zwracał, ot, żołnierz w go- 

ścinę przyjechał, i koniec. 

Minęło dwa tygodnie i Wasil przy- 
znał się szwagrowi. Prosił nawiedzić 
rodziców i wspólnie dopomóc dostać 
się do Libawy i dalej. Symon nawet 
i rozmowy o tem przeląkł się. Z po- 
czątku odmawiał, lecz kiedy opowie- 
dział Wasil swoje krzywdy i niedole, 
zmiękł i przyobiecał poparcie. Kiłka 
lat, jak sam powrócił z wojska, do- 
brze jeszcze pamiętał i swoje bóle, 
a więc i wypadek z Wasilem przyjął 
do serca. Odwiedził dwa razy D. 

umówił się ze Szmułką blacharzem, 

co do przetransportowanią człov 

ka zagranicę. Szmulka, o któr ym tru- 

dno było pomyśleć, by się zajmował 

podobnemi sprawami. wprzód odma- 
wiał pośrednictwa w tak „strasznej”, 

według jego zdania, sprawie, lecz zu 
drugim razem zrobił się przystępniej- 
szy. Rozchodziło się o pieniądze, a 
resztę brał Szmulka na swoje przy- 

garbione barki. Zostawało porozu- 
mieć się z rodzicami. Nareszcie pod- 
mroziło i zaprószył śnieg. Symon był 
gotów ruszyć w podróż, lecz sanna 

jakoś to: nie stawała. Trzeba było 
czekać. Miesiąc „urłopu* minął. Nad- 
chodziły i „„Kolady* (Boże Narodze- 
nie). 

      

  

  

  

  

  

Racja, jak mówią, że ję : 
skie długie, ciągnij, a końca niema, 

lecz nie krótsze mają czasem i mę? 

czyźni, osobliwie gdy się znajdują 
pod wpływem kieliszka. W rzeczy 
wistości, tak jeden gatunek języ 

    

  

   

jak drugi, jeżeli i szkodzą podczas, 
to bez żadnego rozmysłu i ehytrości. 
Ale jest trzeci gatunek, jezyki po- 
chlebne, fałszywe, napozór łaskawe, 
a sprzedajne. Za odrobinę łaski, za 

poczęstunek, za grosz nikezemny, 
Boga się nie boją i ludzi nie wstydzą. 
"Typów podobnych napotkać—wszę- 
dzie. Nie ominął i Nowinek. Skąd się 
zjawił, gdzie się urodził i był chrzezo- 
ny — nikt nie wiedział. Pamiętali lu- 
dzie — jednego razu przywiozła go 
z sobą wdowa, Tekla Bondarczuko- 
wa, co męża jej na wojnie japońskiej 
zabili. Przystał do niej i ży ikt nie 
wiedział prawdziwego nazwiska, be 
paszportu nie pokazywał nikomu, #& 
nikt się nim i nie ciekawił. Kułał na 
lewą nogę, a więc nazywali go Kula- 
wym. Lecz od czasu jak tu zamiesz- 
kał nie trzymały się jakoś w Nowin- 
kach sekrety. A tajemnic na wsi, WY- 
pływ. h z życia powszedniego, 
zawsze nie brakuje. Jakóbowi po- 

wiodło się syna od rekructwa obro- 

ić, Mikołaj, na chrzciny, samogonte. 
snął, tu Grzegorz, chorego uda- 

jąc, na „drogę* nie poszedł, a tam 
Maciej porządki carskie  zbesztat. 
Lecz o to nikogo głowa nie boli, bo 

siaj sekret U sąsiada, a nazajutrz 
i w swojej chacie, Wszystko — co, do 
wody! ; 

  

    

   

  

   

  

(Dže:n:) 

— 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


