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Dziś bezpłatny dodatek „Armia w rezerwie". NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Rok IX. Nr. 253 (2501). Cena I5 groszy 

KURJER WILEŃSKI 
MIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY ; 

Wilno, Piątek Il Listopada 1932 r. 
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Nie mając ezasu się zastanawiać, 

przy dzisiejszym nakazie motorowe- 

go tempa. jednak chwilami, przy spo- 

sobności. zdajemy sobie sprawę z nie 

zmierzonej przepaści, jaka dzieli daw 

ne, zrodzone w niewoli pokolenie, od 

tego, które żadnych okuć w powiciu 

nie doświadczyło i normalnie przeży- 

wa swe niepodległe życie. Chyba ni- 

gdy takiej różnicy nie było. 

Nie warunki ekonomoiczne, nie 

kryzys kapitałów, nie zachwianie ró- 

wnowagi społecznej, nawet nie ogrom 

nowych zadań, jakie spadły na „na- 

sze i wasze” barki, sprawia, że się tak 

nie rozumie wzajem i trudniej docho- 

dzi do harmonji. Konieczna jest jed- 

nak spółka starszego i młodszego po- 

kolenia. Dzieli nas, a raczej czyni nie 

zrozumiałemi jedni dla drugich, łą- 

y nas, wspólny każdemu normal- 

nemu człowiekowi, stan: niepodleg- 

cza 

  

łości. Oni w niej żyją, jak ryby w wo- 

dzie i ptak w powietrzu, jak człowiek 

oddychający zwykłym tlenem i azo- 

tem. My... upojeni własnemi czynami, 

my. zdobywcy dla nich tego skarbu, 

z pozostałym jakimś do tej sprawy 

pietyzmem, namaszczeniem lub ża- 

lem i pretensją, że nie tak pięknie wy 

gląda owa oaza zbliska, zmęczni, bo 

wszak fizycznie j psychicznie znieśli- 

śmy olbrzymi i wspaniały ciężar wal 

ki. zdobyc'a i dźwigania bez uprzednie 

go treningu tej wielkiej sprawy, któ- 

rej na imię Niepodległość, my chcemy 

od niej za dużo i za mało. 

I tak się dzieje, że młode pokole- 

nie staje się dla starszego uosobie- 

niem niepodległości: jak zawsze, uo- 

sobieniem jakiegoś stanu polityczne- 

go czy społecznego, będącego radykal 

ną zmianą dla danego kraju, było mło 

de pokolenie tego kraju i narodu.. Po- 

kolenie, które miało przystosować w 

życiu codziennem. do powszedniego 

użytku, wysoką nadbudowę ideową, 

Jutro dnia 12.XI 1932 r. 
w Kasynie Garnizonowem największa 

atrakcja przedadwentowa 

wykwitłą z entuzjazmu ojców i dz'a- 

dów. 

Więc dla nas młodzież — to nie- 

podległość nasza i ich, to jest życie 

niepodległe. To życie, które starsze 

pokolenie dało potomstwu i narodo- 

Zbudowało je z trudem, o któ- 

rym jeszcze nie dość wiemy wszyscy, 

mimo wieńce i kwiaty, książki i ob- 

chody, Budowało się jak było można 

i więcej jeszcze, ponad spodziewaną 

wi. 

  

  

możność, bo nie wszyscy do tego bu- 

dynku dokładali ręki, tej co to chei- 

wie potem wydiągniięta, pukała do 

każdych pozłacanych drzwi. Powsta- 

wała ta nasza niepodległość nie w sen 

nym spokoju 'narad dyplomatycz- 

nych dla dogodzenia  kombinacjom 

dynastycznym lub konjunkturom po- 

lityki mocarstw ościennych, tylko wła 

GEE GE 

Audjencie na Zamku. 

WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął w dniń 
dzisiejszym p. ministra rolnietwa i re 
form-rolnyeh. Następnie podsekretarza 
stanu w Prezydjum Rady Ministrów p. 
Nakoniecznikoff-Klukowskiego. zkolei 

zaś prezesa Rady Organizacyjnej Po- 
laków Zagranicą p. marszałka Senatu 
Raczkiewicza, który złożył p. Prezy- 
dentowi sprawozdanie ze zjazdu ezłon 
ków Rady. 

    

  

Ambasador włoski w Paryżu 

u Herriot'a. 

PARYŻ, (Pat). Herriot przyjął 
oraj ambasadora włoskiego w Ра- 
1 W tutejszych kołach politycz- 

nych przywiązują wielką wagę do wi 

zyty ambasadora włoskiego nazajutrz 
po przemówieniu Herriota w Tulu- 

zie. Jak utrzymują ambasador miał w 

imieniu swego rządu podziękować 
Herriotowi i zapewnić go 0 wielkiem 

i przychlnem wrażeniu, jakie jego © 
świadczenie w sprawie stosunków 
francusko-włoskich wywarło w Rzy- 

NEC. 

    

Po zwycięstwie Roosevelta. 
Na Roosevelta padło 

NOWY YORK (Pat). Według do- 
tychczasowych cbiiczeń padło na Roo 
sevelta 17 miljonów głosów, na Hoove 

ra zaś 12.380 tysięcy. Do Izby Repre- 

zentantów wybranych zostało 278 

Najlepszy sprawdzian. 

  

    

  

1Y YORK, (Pal). Giełda zareagowała 
ie na rezultaty wybor Ogólmie 

jest zmiana na lepsze, gdyż sy- 
nowemu prezydentowi więk- 

3 s + эр ее 
Zniesienie prohibicji 

* ° 
jakby się 

"NOWY YORK, (Pat). Przeciwnicy prawa 
Volsteda czyli t. zw. 18 dodatku do konsty- 

tucji Stanów Zjednoczonych, który przepro- 
wadził zakaz napojów alkoholowych, łączą 

ze zwycięstwem Roosevelta nadzieje na pręd 

ką zmianę przepisów prohibie, "ch: Zupet- 
ne odwołanie prawa o prohibicji jest pro- 
cedurą uciążliwą, wym į zgody dwa 
trzecich wszystkich Stu , należących do 
Federacji Amerykańskiej. Wiobee tego nara- 

zie może być tylko mowa o modyfikacji ze: 

    

  

    

    

         
  

17 miljonów głosów. 
demokratów i 81 republikanów. Do- 
tychczas brak wiadomości, dotyczą- 
cych 78 mandatów. Senat liczy obee- 
nie 58 demokratów, 35  republika- 
nów i jednego fermera. 

szość w obu Izbach, zapewnia koncentra 
sił partji demokratycznej dla pracy konstrt 
ktywaej. 

  

nie jest tak łatwe, 
zdawało. 
zwalającej na sprzedaż piwa i lekkich win. 

Prawdopodebnem jest, iż kongres opracuje 

te zmiany jeszcze przed dniem 4 marca, kie- 

dy nówy prezydent obejmie władzę. Zacho- 
dzi jednak pytanie, czy prezydent Hoover, 
który do tej daty pozostaje na stanowisku 

prezydenta, zgodzi się na zatwierdzenie uch 

wały Kongresu. Prezydent Hoover, jak wia- 
demo, jest zdecydowanym zwolennikiem 
prohibicji. 
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Za stworzeniem obożu koncentracji narod. 
wypowiedział się gabinet Rzeszy. 

BERLIN, (Pat). Ogłoszony przez 

Biuro Conti komunikat stwierdza, że 

gabinet Rzeszy na swem wczoraj 
szem posiedzeniu jednomyślnie wypo 

wiedział się za podjęciem kroków, 
zmierzających za stworzeniem obozu 
t. zw. koncentracji narodowej. Rząd 
za przecza jakoby jego poszczególni 
członkowie zgłosili na tem posiedze- 

niu dymisję. Wręcz przeciwnie, wszy 
scy zdecydowani są wytrwać na swej 

dotychczasowej drodze, 

W wyniku narad, które tewały do 
późnego wieczora, uchwalono, że kan 
elerz Papen odwiedzi. jutro prezyden 
ta Hindenburga, przedkładając mu od 

powiednie wnioski w sprawie nawią- 

zania rokowań z przywódcami posz- 

czególnych stronnictw. Poza tem ma- 
ją się odbyć narady z premjerami kra 

jów związkowych, przybyłymi na po 
siedzenie Rady Państwa. 
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śnie wbrew wszystkiemu i prawie 

wszystkich. Kogo wtedy... wtedy... ob- 

chodziła Niepodległość Polski? 

Kogo za granicami naszej ziemi, 
kogo wewnątrz tych granie? Wszak 

tak było kwietnie i sennie, tak „uju- 

tnie* przy małych podatkach, małej 

oświac'e, małych kiwaniach paluszka 

mi w bucikach, ciehutko, żeby nie 

zwrócić uwagi, z uśmiechem na uk- 

ładnych ustach...  Obłomowszczyzna 

gmerała się bez wielkiego zmęczen'a 

w pracy organicznej, oglądają: się z 

niemiłym dreszczem. na tajemnicze, 
odżegnywane krzyżem I chlebeni gru 

py niespokojnych ludzi, którym stan 

  

rzeczy tak błogi nie dogadzał. 

I e: twardzi i konsekwentni ludzie, 

porwan' wolą genjalnego człowieka. 

rzuciwszy się w porę na pędzące wy” 

      

padki wojennej katastrofy, wynieść z 

niej potrafili największy skarb czło- 

w.eka: wolność. 

I zkolei muszą go krok za krokiem 

oddawać idącym następcom Ак @а 

„tych idących to już jest inna sprawa, 

to nie jest ów mistyczny skarb, wy: 

tęskniony i wyśpiewany, tyleż przy- 

  

i sza 
  

najmniej co wywalczony krw 

blą. Bez wzruszenia patrzy młode po 

kolenie w twarz bóstwa o odsłonię- 

tem obliczu, Bóstwa, które wydarte 

zostało z mrocznej świątyni. od mo- 

dłów katakumbowych i tez grzebał- 

nych, rzucone w gwar i brutalność bi- 

iew. na operacyjne stoły traktatów i 

wreszcie, ściągnięte na ulicę, na sze- 

roki trakt życia. Ma iść krok w krok 

z idącymi. Ma się do tego prędk:ego, 

necerpliwego kroku stosować. Za- 

  

  
Marszałek [józef Piłsudski. 

OBYWATELE! 
DZIEŃ 11 LISTOPADA JEST ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI RZE- 

CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. W TYM DNIU PRZED CZTERNASTU LA- 

TY STOLICA PAŃSTWA WYPĘDZIŁA OSTATNICH OKUPANTÓW, W 

TYM DNIU POWRÓCIŁ Z WIĘZIENIA NIEMIECKIEGO WÓDZ Na- 

RODU JÓZEF PIŁSUDSKI 

  

I OBJĄŁ RZĄDY W OJCZYŹNIE 
NASZEJ, OSWOBODZONEJ PO TYLU WALKACH Z PÓŁTORAWIEKO- 

WEJ NIEWOLI. ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY OKRES Wi DZIEJACH PAŃST- 

WA I TRZYDZIESTU MILJONÓW JEGO OBYWATELI. 

'TĘ WIEKOPOMNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA WOLNOŚCI OBCHO- 

DZIMY ZAWSZE W DNIU 11 LISTOPADA W CAŁEM PA 

  

"WIE, JAK 
POLSKA DŁUGA I SZEROKA. WILNO I ZIEMIA WILENSKA, KTORA 
NAJDŁUŻEJ CIERPIAŁA UCISK ZABORCÓW, TEM ŻYWSZY, TEM RA- 
DOŚNIEJSZY UDZIAŁ BIERZE W POWSZECHNEM ŚWIĘCIE. 

UCZCIMY TĘ ROCZNICĘ, PRZYPOMINAJĄC PAMIĘCI OGÓŁU, 
ŻE DZIEŃ 11 LISTOPADA, JEST DNIEM ODRODZENIA RZECZYPOSPO- 
LITEJ. WZYWAMY WAS PRZETO OBYWATELE, DO UCZCZENIA TEGO 
WIELKIEGO DNIA, PRZEZ WZIĘCIE UDZIAŁU W NABOŻEŃSTWACH, 
DEFILADZIE I ZEBRANIACH PUBLICZNYCH, ORGANIZOWANYCH W 
ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI. 

NIECH ŻYJE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI! 
NIECH ŻYJE NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA POLSKA! 

KOMITET. 

tia Akademik 

  

  

"miast patrzeć w chmury i chimery, 

zastanawiać się i „dumać na pomni- 

kach chwały**, ma służyć temu po- 

koleniu, które wyrosło z tamtych, co 

bóstwu-chimerze Niepodległości słu- 

żyli wiernie, cierpliwie ; pełni subor- 

dynacji. 

My żyliśmy dla Niej Ona musi 

żyć dla Nich. 

  

Taka jest między temi wejennemi 

pokoleniami różnica, 

Pokolenie ideowców Niepodlegto- 

ści dawało jej wszystko co mogło z 

siebie, zapominając o sobie, a dziś i- 

dące szeregi młodych domagają się i 

mają prawo, do czerpania zasobu $ 1, 

warunków bytu, pracy i stanowisk, 

zdobyczy z życia niepodległego, z 

tych wszystkich wartości, które ono 

  

Zaprzysiężenie. 
WARSZAWA, (Pat). Dziś przed po 

łudniem w sali konferencyjnej Najwyż 
szego Trybunału Administracyjnego 
odbyło się w obecności p. premjera 
Prystora óraz gremjtm sędziów Naj- 
wyższego Trybunału Administracyj- 
nego uroczyste zaprzysiężenie nowega 

prezesa Najwyższego Trybunału Admi 
nistracyjnego p. dr. Jana Kantego Pię- 
taka. 

Z O O m i 
  

  

Rezygnacja prof. W. Staniewicza, b. mi- 

nistra reform rolnych, z mandatu poselskiego 

jest bardzo dotkliwą stratą dla przedstawi- 

cielstwa: Wileńszczyzny w lzbach Us 

dawczych. Zamiar ten i jego motywy znane 

były nam już od dłuższego czasu. Decyzj: 

zapadła pomimo prób skłonienia prof. Sta- 

niewicza do zaniechania tego kroku. 

Pozycja społeczna i wysokie kwalifika- 

cje prof. Staniewicza w pracy publicznej i 

naukowej czyniły jego udział w pracach par 

lamentarnych niezmiernie cennym uiietylko 

  

wo- 

    

dia kraju, który miał w nim swego przed- 

stawiciela, ale i dla całego obozu skupione- 

go w BBWJR. Przemówienie prof. Staniewi- 

cza wygłoszone na plenum Sejmu w dniu 

8-go lutego rb. było świetnem ujęciem sytu- 

acji i postulatów naszego kraju i znalazło tu 

szeroki oddźwięk. 

Ale naogół czynności poselskie pełnione 

przez prof. Staniewicza w obecńym Sejmie, 

mające charakter przeważnie formalny, koli- 
dowały często, zwłaszcza w okresie sesji z 

ciągłością innych, licznych naukowych i spo 

łecznych obowiązków wileńskich. Miał więc 

prof. Staniewicz do wyboru: ałbo dzielić 

swój czas pomiędzy obowiązki warszawskie, 

trudne do pogodzenia z intensywnością jego 

pracy. w Wźlnie, albo poświęcić się tej ostat- 

niej całkowicie. Wybrał tę ostatnią drogę. 

Stratę którą w ten sposób ponosi BBWR, 

a w szczególności jego grupa regjonalna 

wileńska, zrekompensuje niezawodnie w du- 

žym stopniu prof. Staniewicz przez odpo- 

wiądający jego czynnej naturze i energji u- 

dział w yciu publicznem i kulturalnem 

Wilna. Nie ulega też żadnej wątpliwości, że 

i polityczna jego współpraca poza Sejmem 

z obozem Marszałka Piłsudskiego nie dozna 

najmniejszego rozluźnienia. 

  

   

    

  

Wypożyczanie pisma do czy- 
tania u sprzedawcy gazet jest na- 

dużyciem ściganem przez Ko- 
deks Karny. 
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OSTRZEŻENIE 
Podajemy do wiadomości, że p. Dymitr Fiszkin i Stani- 

sław Skarbek Wiszowaty „Oświęcim - Praga - Auto", 

Ostrobramska 5 nie są już naszymi przedstawicielami i nie 

posiadają upoważnienia do załatwiania jakichkolwiek spraw 

w naszem imieniu, ani też do inkasowania kwot na nasz 

„OŚWIĘCIM 
Zjednoczone Fabryki Maszyn i Samochodów 5. А. 
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zaproszenia otrzymywać można ž 
w Biurze Tygodnia Akademika 
Wielka 24 w godz. urzędowych 
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ODLEGŁE. 

   

daje i które tam wysiłek naszego po- 

kolenia złożył. 

Z tych materjałów, z tych suroga- 

tów niepedległości, zleżałych przez 

łat 125 w poezji i pismach, stęchłych 

w lochach konspiracji i turmach, 

przesłodzonych i ukwieconych obcho 

dami „dla braci z za kordonu“, z ma- 

terjałów niepodległościowych, prze- 

wietrzonych przez wojnę, obmytych 

krwią i ogniem, zaczęły te same ręce 

budować trwały dom Rzeczy pospoli: 

tej, zwykłego życia, upodobnionego 

do bytowania każdego innego narodu. 

Ręce—dość zmęczone nadmiernym wy 

s łkiem wojny, która dla nas była prze 

cie zupełnie inna ideowo i zupełnie ró 

żna w wyniku, niż dla jakiegobądž 

narodu, walczącego o swoje interesy 
materjalne. 

Młode pokolenie ma ręce wolne od 

tamtych ciężarów. I dlatego nie zasta 
nawia się nad tem, że to co dźwiga 

na nieh, owo życie niepodległe, nie 

jest jednak taką sprawą pospolitą, 

jak im się zdaje... Że w Polsce Niepo- 

dlegiość nie jest jeszcze tem, co w pań 

stwach gdzie niema wspomnień in- 
nych, jak wolność obywateli, gdzie 
$raniee bezpieczne a miazmaty nie- 

wolnietwa nie istnieją, Zapomnieć o 

cechach niewoli, to słuszne, pamiętać 
c jej niebezpieczeństwie, to druga 

niemniejsza słuszność. Nikt dziś nie 

wymaga i nie chce łzawego cierpiętni- 

ciwa, niema na nie miejsca w życiu 

niepodległem, ale jest i powinna mieć 

miejsce pełna, żywa świadomość zdo 

bytych wartości i głębokie do nich 
przywiązanie. Jest i powinna istnieć 
nieugięta wola postawienia niepodle- 

głości jako najwyższego kryterjum 

wszystkich _ zbiorowych poczynań, 

wszelkich najpiękniejszych aspiracyj, 

Bowiem tylko w. słońci? niepodległoś- 

ci żakwitnąć może i wydać plon ziar- 

no najwznioślejszej nawet idei. 

Hel. Ronier. 

W sprawie nadużyć w handlu 
dziennikami i czasopismami 

Wobec stwierdzenia licznych nadużyć w 
handłu dziennikami i czasopismami, Polski 
Związek Wydaweów Dzienników i Czaso- 
pism podaje do wiadomości, że sprzedawcy 
nie mają prawa wypożyczania czytelnikom: 
dzienników i czasepism, tak za opłatą jak i 
bezpłatnie. 

(Takie wypożyczanie pism do czytania lub 
przejrzenia nietylko narusza umowę © sprze 
«daž komisowa i dobre obyczaje kupieckie, 
lecz jest również nadużyciem, jakiego wobee 
wydawnietwa dopuszeza się sprzedawca, czy 
li przestępstwem, Ściganem przez Kodeks 
Karny. 

Ostrzegamy przeto wszystkich, których ie 
dotyczy, że takie przestępcze działanie, tak 
ze strony sprzedawey, jak i ze strony współ- 
winnego czytelnika, pociągnie za sobą odpo 
wiedzialność cywilną i karną. 

Występować przeciwko winnym na dro- 
dze sądowej karnej i eywilnej, będą zarów- 
no wydawniciwa, jak i władze Związku Wy- 
daweów; nadto nazwiska winnych tych nad 
użyć będą publikowane na łamach prasy. 

RADA I ZARZĄD GŁÓWNY 
POLSKIEGO ZW. WYDAWCÓW. 
DZIENNIKÓW! I CZASOPISM 
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Krwawe rozruchy w Genewie. 
GENEWA (Pat). Manifestacja, zor 

ganizowana w sali komunalnej przez 
Unję Narodową, celem postawienia 
w stan publicznego oskarżenia człon 
ków partji socjalistycznej genewskiej 
Nieole i Dickera, spowodowała na 

mieście wielkie podniecenie. W po- 
bliżu sali doszło do starć między tłu- 
mem a żandarmerją, które koło go- 
dziny 9,30 wieczorem przerodziły się 
w prawdziwe rozruchy. 

Kempanja rekrutów piechoty we 

Szczegóły zajść. 
BERLIN (Pat). Biuro Wolffa do- 

nosi: w sprawie incydentu jaki wyda 
rzył się w środę wieczorem w Genewie 
nadchodzą następujące szczegóły: 

O godzinie 23-ej tłum zaczął licz- 
niej nadcągać wszystkiemi, ulicami 
w stronę ratusza. Żandarmerja i wojs 
ko trzymają tłum w szachu, Poza tem 

  

na różnych ulicach rozstawione są 
samochody ciężarowe z karabinami 
maszynowemi, gotowemi do strzału. 
Do godziny 24 przewieziono do szpi- 
tali 30 rannych, wśród których jest 
wielu ciężko rannych. Poza tem od- 
transportowano do koszar 15 rannych 
żołnierzy. 

Jedenaście osób utraciło życie. 
GENEWA (Pat). Według ostatecz 

nych danych, podczas wczorajszych 
zajść utraciło życie 11 osób zaś ran- 
nych zostało 65 osób. Leon Nieole, 

jeden z przywódców socjalistycznych, 
został aresztowany. W kołach robot- 
niezych rozpatrywano ewentualność 
ogłoszenia strajku generalnego. 

Mobilizacja pułku piechoty i bataljonu 
Landwehry. 

GENEWA (Pat). O godzinie 1 w no 
cy zebrała się Rada Ministrów, która 
postanowiła zmobilizować pułk pie- 

choty i bataljon Landwehry. Gmach 
Ligi Narodów był strzeżony przez po 
lieję. 

Orędzie Rady Związkowej. 
G 

wydała orędzie do ludności, 

  

VEWA, (Pat). Rada Związkowa 
oświad- 

czając, że uczyni wszystko dla utrzy- 

mania spokoju i porządku. Wszelkie 
zgromadzenia, manifestacje i pochody 
zostały zabronione. 

  

11 listopada w Wilnie. 
Program uroczystości. 

w Wigiiję. 
w ązku z przypadającą na 

dzień dzisiejszy 14-1ą rocznicę Niepo- 
dległości ulicami Wilna przeciągnął 
wczoraj wieczorem capstrzyk orkiestr 
wojskowych garnizonu wileńskiego. 

Miasto przybrało odświętną szatę, 
na wszystkich gmachach państwo- 
wych i domach prywatnych powiewa 
ły flagi państwowe. Dworzec, góry 
Zamkowa i Trzykrzyska, jak również 
wszystkie gmachy instytucyj państwo 
wych, wojskowych i samorządowych 
były efektownie iluminowane. 

Hołd prochom 40 poległych 
policjantów. 

Wczoraj w wigilję czternastej ro 
cznicy wskrzeszenia Rzeczypospolitej 
zostało odprawione w kościele św. Ka 
zimierza w Wiilnie o godzinie 10 ra- 
no żałobne nabożeństwo za spokój 
dusz 40 szeregowych P. P. województ 
wa wileńskiego, poległych w obronie 
ładu i porządku publicznego. 

Przed kościołem ustawiła się kom 
panja honorowa P. P. Na nabożeńst- 
wie obecni byli przedstawiciele władz 
z p. wojewodą Beczkowiczem na cze- 
le oraz reprezentanci społeczeństwa 
miejscowego. : 

Po skończonem nabożeństwie wy” 
ruszył pochód na cmentarz Rossa, 
gdzie na grobach cichych bohaterów 
złożone zostały wieńce przez p. woje 
wodę Beczkowicza j komendanta P. 
P. Tzydorczyka. 

Dziś o godzinie 10 rano odbędzie 
się uroczyste nabożeństwo w kościele 
św. Kazimierza. Między godziną 10 
a 12 nabożeństwa w świątyniach in- 
nych wyznań” O godzinie 11,30 defi- 
lada wojsk garnizonu wileńskiego о- 
raz PW. ulicą Mickiewicza. 

O godzinie 13-ej Federacja Związ 
ków Polskich Obrońców Ojczyzny or 
ganizuje wielką akademję w sali miej 
skiej przy ulicy Ostrobramskiej 5. 
Wstęp bezpłatny. 

Q godzinie 8 wieczorem odbędzie 

  

się w teatrze na Pohulance popular- 
ny wieczór artystyczny. 

Ponadto organizowane są akadem 
je we wszystkich dzielnicach miasta, 
a mianowicie: 

dla śródmieścia i Zarzecza w sali 
BBWR, przy ulicy św. Anny nr. 2—4, 
o godzinie 17-ej; 

dla dzielnicy Nowy Świat o Ogn'- 
sku Kolejowem, organizowana przez 
KPW. o godzinie 19-ej; 

dla Zwierzyńca i Sołtaniszek w 
szkole powszechnej nr. 2 przy ul. In- 
flanckiej, o godzinie 17-ej. | 

dla dzielnicy Śnipiszki i Łosiów- 
ka, w szkole powszechnej nr. 13, przy 
ulicy Pióromont 10, o godzinie 17-ej. 

dla dzielnicy Antokol, w szkole 
Technicznej przy ulicy Holendernia, 
o godzinie 17-ej. 

Tegoż dnia organizuje akademię 
Żydowski Klub Myśli Państwowej we 
własnym lokalu. przy ulicy Niemiec- 
kiej 21 oraz dla swych pracowników 
Dyrekcja Monopolu Spirytusowego. 

Dnia 12 listopada o godzinie 20,30 
Akademja pocztowców w Małej Sali 
Miejskiej przy ulicy Końskiej; 

Pnia 13 listopada dla dzielnicy 
Boltupie i Jerozolimka w sali parai“ 
jalnej w Kalwarji o godzinie 12-ej. 

Komitet Obchodu 14 Rocznicy Nie 
podległości wzywa do tłumnego ucze- 
stnietwa w wymienionych powyżej u- 
roczystościach i zebraniach wszyst- 
kich mieszkańców Wilna. 

Nabożeństwo w klenesie. 
Karaimska Gmina Wyznaniowa komuni- 

kuje, że nabożeństwo z okazji obchodu 14. 
lecia niepodległości odprawione będzie w 

zwana do poparcia żandarmerji, zo- 
stala osaczona i częściowo rozbrojona 
przez tłum, który niszczył zdobytą 
broń. Wojsko cotnęło się i widząc się 
otoczonem, pod greźbą kamieni rzu- 
canych przez tłum, dało salwę z kara- 
binów maszynowych. Sałwa osoągnę 
ła skutek pożądany, oczyszczające 
chwilowo pole. Jednakże podniecenie 
trwa. Tłum manifestuje na ulicach 
przeciwko wojsku. Policja nadal szar 
żuje w okolicy sali komunalnej. 
TRAZTDOWTEESROA OZ RZZEA. DOBZO SORZERZOWA 

nia „14-tej Rocznicy Niepodległości Rzeczy- 
pospolitej Polskiej organizuje: 

Dnia 11 listopada br. w godz. 18-—19 na 
placu E. Orzeszkowej — Popułarny koncert 
własnej dętej orki stry strzeleckiej oraz te- 
goż dnia o godz. 19 min, 15 w świetlicy Od 
działu Zw. Strzeleckiego (śródmieście) przy 
ulicy Domini ańs iej 13 — „Uroczysty wi: 
czór wspomnień* historycznych wypadków 
dnia 11 listopada 1918 roku, dla członków 
Zw. Strzeleckiego i ich rodzin. 

Z. 0. R. 
Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. wzywa 

swych członków do wzięcia udziału w obcho 
dzie rocznicy Niepodległości. Program uro- 
czystości w dniu Il listopada r. b.: 1) godz 
9 min, 30 — przegląd garnizonu Wiileńskiege 
i związków sfederowanych ma placu Łukis- 
kim, 2) godz. 10 — mabożeństwo, 3) godz. 11 
— defilada oddziałów zwartych, 4) godz. 13 
— Akademja Federacji w Sali Miejskiej, 5 
godz. 20 — Akademja w Teatrze na Pohu- 
lance. 

        

U pocztowcńw. 

W: sobotę dnia 12 listopada br. w Małej 

Sali Miejskiej ul. Końska Nr. 1 odbędzie się 
uroczysta akademja ku uczczeniu 14 roczai- 
cy Odzyskania Niepodległości zorganizows- 
ma przez wileńskich pracowników  poczto- 
wych. 

W programie: 
Okolicznościowe przemówienie 

rezes Dyr. Poczt i Telegr. p. inż. 
uchowicz. 

W] części koncertowej udział biorą: 
PP.: Marja Szmurłowa — śpiew, Janina 

Sumorokowa — deklamacja, Władysław Nie 
dzielko — śpiew, Adela Bay i Wiładysław 
Szcz uski — akompanjament. Symfonic+- 
na orkiestra pocztowców pod dyr. p. Roma- 
na Hermana, Chór pocztowców pod dyr. p. 
WII. Szczepańskiego oraz pocztowy Chór re- 
wellersów pod kier. p. Jerzego Świętochow- 

skiego. 
Początek ipunktualnie o godz. 20 m. 10 

z uwagi na transmisję akademji przez Roz- 
głośnię Wfleńską. 

Wistęp bezpłatny. 

Odznaczenia. 
WARSZAWA  (Patl. W dzisiej. 

rze „Monitora* ukazało się zarządzenie Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej nadające order 
Orła Białego za zasługi położone w pracy dla 
Państwa, p. dr. inż. Kazimierzowi Bartlowi, 
profesorowi politechniki Iwowskiej, b. pre 
zesowi Rady Ministrów oraz J. Em. ks. dr. 
Augustowi kardynałowi Hlondowi, prymaso 
wi Polski, arcybiskupowi gnieźnieńskiemu 
i poznańskiemu. 

Również ukazało się zarządzenie 
Prezydenta nadające krzyż kómandorski z 
gwiazdą orderu Odrodzenia Polski p. dr. Ka 
zimierzowi Kumanieckiemu, profesorowi Uni 
wersytetu Jagiellońskiego za zasługi ńa polu 
pracy naukowej, za działalność administra- 
cyjną i społeczną. 

Krzyż komandorski Odrodzenia Polski o- 
trzymali panowie. dr Odon Bujwid, prof. 
uniwersytetu Jagiellońskiego Adolf Antoni 

  

   

Karol 

   

  

Lachowicki-Czechowicz, prezes sądu okręgo | 
wego w Kielcach, za zasługi na polu organi- 
zacji sądownictwa i pracę społeczną, Jan De- 
mant sędzia „apelacyjny śledczy, za zasługi 

__ na polu wymiaru sprawiedliwości, ks. biskup 
* Konstanty Dominik za zasługi na polu pracy 

narodowo-społecznej, dr. Fugenjusz  Dziu- 
„rzyūski, radca prokuratorji generalnej za za 
sługi w służbie państwowej, Henryk Kawec- 
ki szef gabinetu ministra i szef biura perso- 
nalnego w ministerstwie spraw wewnętrznych 

Kienesie dziś, dnia 11 listopada o godzine + za zasługi na połu administracji państwowej, 
10 m. 30. 

Komunikat Zw. Legjonistów. 
Zarząd Okręgu Oddzału Związku Legjo- 

nistów Polskich w Wiilnie komunikuje, że 
zbiórka członków Związku celem wzięcia u- 
działu w uroczystościach 14-lecia Niepodleg- 
łości odbędzie się w piątek dnia 11 bm. o g 
8 rano w lokalu własnym przy zaułku Ber 
nardyńskim Nr. 10. 

Udział Zw. Strzeleckiego. 
Wizorem lat ubiegłych Zarząd i Komenda 

Garnizonu Związku Strzeleckiego m. Wilna, 
biorąc czynny udział w ogólnej akcji uczcze 

   

  

  

DRUGA WIOSNA. 
'Tak się dziwnie oto złożyło, że 

coroku, gdy listopadowe cienie smęt- 
ku schodzą na ziemię i obejmują w 

kolisko ramion całą naturę, nam 
się jakby druga wiosna Śmieje i we 
wspomnieniach ją przeżywamy. Bo 
taka dziwna jest siła wspomnień tej 
„chwili dziwnie osobliwej“, gdy obu- 
dziły się do życia, do pełnego istnie- 
nia w jasnem świetle niepodległości 
te ukryte dotąd w cieniu wieczyście 
żywe siły narodu, a budziły się w 
mroku listopadowego smętku i w 
płaczu deszczu, bijącego kroplami o 
bruk miast i o ugory ornej ziemi. 
I choć wiatr zimny smagał ludzi, 
zmęczonych długoletniemi doświad- 
czeniami wojny, tego krwawego pa” 
radoksu nieujarzmionego barbarzyń- 
stwa, jednak był w ówczesnych po- 
czynaniach ludzi szarych i prostych 
jakiś wiosenny pęd, jakaś radość nie- 
opowiedziana, jakiś święty, - n'emal 
mistyczny ogień zapału, który kazał 
źle ubranym chłopcom kilkunastolet- 
nim rozbrajać starych, zaprawionych 
w rzemiośle wojennem żołnierzy jed- 
nej z najlepszych armij świata. Ten o- 
gień zapału kazał młodym orlątkom 
lwowskim przez trzy tygodnie stać 
na zdawałoby się straconych pozyc- 
jach w tym Iwim grodzie i wbrew 
wszelkim prawidłom strategji zwycę 
żać, dotrwać aż do końca, aż do przyj 
ścia spodziewanej odsieczy. 

Więc i w tym 14 listopadzie nie- 

  

' podziemna jedynie 

podległości oglądnijmy się za siebie 
i popatrzmy jak to było naprawdę. 
Dziś już coraz wyraźniej z perspek- 
tywy tych lat kilkunastu możemy spoj 
rzeć objektywniej na istotną treść 
tych wypadków, które były nietylko 
wynikiem i wspaniałym refleksem 
zwycięstwa sprzymierzonych na fron 
cie zachodnim, ale przedewszystkiem 
narodziły się z codziennej, twardej 
pracy podziemnych  konspiratorów, 
zapatrzonych w  niedościgły wzór 
wielkiego więzienia Magdeburga. 

Oto mapa. Napróżno byś szukał 
na niej w dorzeczu Wisły, która jak 
błękitna klamra, jak drogocenny łań 
cuch spina wszelakie systemy pol- 
skiego życia—państwa, które nosi 
nazwę Polska, obdarzona przecież 
„erzatzem* niepodległości przez pań: 
stwa eentralne. Jest biała płama, na 
niej większe i mniejsze kółeczka — 
w których ciurka wąziuchnym stru- 
myczkiem życie gnębione przez ty- 
siące zakazów i dokładnie ogłodzone. 
Lecz w každem takiem kółeczku, 
lecz w każdym takim ośrodku życia 
zbiorowego żyje utajonem tętnem 

celowa praca, 

której nici. skupiają się w Warsza* 
wie. Wszędzie przygotowywały się 
młode kadry przyszłego wojska pol- 
skiego, wszędzie młody narybek ry- 
cerskiego pokolenia zaprawiał się w 
swem rzemiośle, wpisany w tęczę, 

Ludwik Kubiczek prezes sądu okręgowego w 
Rzeszowie, za zasługi na polu sądownictwa, 
Jan Kubisz, dyrektor szpitala w Cieszynie, za 
pracę zawodową, dr. Zdzisław Lubomęski wi 
ceprezes sądu okręgowego w Katowicach za 
zasługi na polu administracji i organizacji 
sądownictwa oraz w dziedzinie wymiaru spra 
wiedliwości, Jan Maciejewski sędzia sądu a- 

pelacyjnego w Warszawie za zasługi na polu 
wymiaru sprawiedliwości, p. Eugenjusz Gei- 
sler prezes sądu okręgowego w Wadowicacn 
za zasługi w służbie organizacji sądownict- 
wa, Alfons Jan Cłowacz prezes sądu okręgo- 
wego w Zamościu za zasługi na polu organi- 
zacji i administracji sądowej, dr. Wacław 
Grzybowski poseł Rzeczypospolitej w Pradze 

powstałą ze skojarzenia trzech liter— 
trzech wstęg: P. O. W.! 

W ZK W 

Po rozbrojeniu Austrjaków, co nam 
przyszło wszędzie bardzo łatwo, bo 
już na długo przedtem Austrję czuć 
było nieświeżą padliną, wydostałem 
jakimś cudem przepustkę i dalej do 
Warszawy! Jechało się wtedy z Kra- 
kowa do Warszawy w czasie wojny 
normalnie około dziesięciu godzin. 
Tym razem jednak podróż trwała sta 
nowczo za długo, bo aż 18 godzin. 
'To też nasza paczka legunów jak to 
zwykle, na każdej stacji rozłaziła się, 
szukając przeważnie czegoś do żarcia. 
Apetyty były ogromne, a trzeba było 
przecież jakoś uczcić niecodzienne 
Święto. I to, że się jedzie z wolnego 
Krakowa do Warszawy, gdzie robota 
będzie stanowczo trudniejsza, niż 
trepami, i to, że po tylu latach wi- 
dzimy zwycięstwo swej niepodległo- 
ściowej ideologji — trzeba bylo ko- 
niecznie zapić czem$ mocnem i od- 
powiednio zakąsić. 

Szczęściem jechał tym samym po- 
ciągiem jakiś paryski dygnitarz, który 
wiózł ze sobą liczne zapasy, pewno 
do jakiejś kantyny oficerskiej. Natu- 
ralnie zajął cały przedział i postaw 'ł 
na straży tego skarbu żołnierza. Był 
to stary bawarczyk, z nieodstępną faj 
ką w zębach. Jeden z naszej wiary 
poczęstował bawarczyka doskonałym 
fajkowym tytoniem i wdał się w dy- 
skusję o bliskim, spodziewanym koń 
cu wojny. Bawarczyk tak się zapalił, 
że zapomniał zupełnie o swym skar- 

wygłosi, 

Рапа ' 

ОВ М ЗКа 

Franklin Roosevelt prezydentem 
Stanow Zjednoczonych A. P. 

  

W! onegdajszych wyborach elektorów, 
którzy dokonać mają wyboru prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, partja demokratycz- 
ma odniosła olbrzymie zwycięstwo, wskutz:k 
czego wybór kandydata demokratycznego na 
prezydenta Stanów p. Franklina Roosevelta 
jest już właściwie faktem dokonanym. 

    

za zasługi na polu dyplomatycznem, Roman 
Mausner naczelnik wydziału w ministerstwie 
spraw wewnętrznych za zasługi na polu admi 
nistracji państwowej. Jan Iłłaszewicz prezes 
oddziału prokuratorji generalnej w Wilnie 
za zasługi w służbie państwowej, dr. Maksy- 

miljan Majss wiceprezes sądu apelacyjnego y 
Katowicach za zasługi na polu wymiaru spra 
wiedliwości, inž. Zygmunt“ Malawski dyrek- 
tor wyższego urzędu górniczego w Katowi- 

cach za zasługi na polu administracji władz 
górniczych. Dr. Marjan Massonius profesor 
uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie za 
zasługi na polu pracy narodowej i oświatowej 
oraz w dziedzinie nauki, Ś. p. Michalina Mo- 
Ścicka za zasługi na polu pracy społecznej, dr 
Witold Eugenjusz Orłowski profesor uniwer 
sytetu warszawskiego za działalność naukową 
i społeczną, Ludomir Slendziński artysta-ma- 
larz, profesor uniwersrtetu Stefana Batorego 
w Wilnie za twórczość artystyczną i zasługi 

na polu społeczno-artystycznem, dr. Antoni 
Stefanowski lekarz w Warszawie, za działal- 
ność lekarską i społeczną na terenie m. st. 
Warszawy, dr. Stanisław Tołłoczko profesor 
uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, za 
działalność naukową i pedagogiczną, ks. bis- 

kup dr. Kazimierz Tomczak biskup sufragan 
diecezji łódzkiej za zasługi na połu pracy spo 
łecznej, Stanisław Wyrobek sędzia sądu naj 
wyższego za zasługi na polu wymiaru spra- 
wiedliwości i organizacji sądownictwa, Tade- 
usz Zajączkowski wiceprezes sądu apelacyj- 
nego w Poznaniu za zasługi przy organizacji 
sądownictwa i za długoletnią wyjątkowo gor- 
fiwą pracę w sądownictwie, dr. Konstanty 
Zakrzewski, profesor uniwersytetu Jagielloń 
skiego w Krakowie za zasługi na polu pracy 
naukowej i pedagogicznej, inż. Jan Zarański 
emerytowany profesor akademii „górniczęj w 
Krakowie, za zasługi dla rozwoju polskiego 
przemysłu | iczegc 

„Krzyż oficerski orderu Odrodzenia Polski 
otrzymało 45 osób, m. in. płk. Bociański, Sta- 
nisław Brun, Zygmunt Chamiec dyrektor Pol- 
skiego Radja, pastor Dietrich z Piotrkowa, 
Wanda Landowska, inż. Mączyński, prof. Ko- 
peć, prof. Rott. 

Krzyż kawalerski otrzymało 120 osób m. 
in. płk. Bednar, Józef Bieburowski konsul 
R. P. w Olsztynie, Michał Łubieński radca 
MSZ, płk Landau, prof. Henryk Mościcki, Zo- 
fja Praussowa, p. Dziekoński konsul R. P. 
w Essen. p Zienkiewicz radća konsularny w 
Gdańsku. 

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: Pani Ale- 
ksandra Piłsudska, Piotr Choynowski, Jul- 

jusz Kaden-Bandrowski, Zofja Szatkowska 
(Kossak-Szczucka), Aniela Zagórska, dr. A- 
dam Sołtys, dyrektor konserwatorjum we 
Lwowie, Vlastimil Hoffman, Jan Rosen, Mar 

ja Dulemba-Wołoszynowska, Anna Młodzie- 
jowska-Szczurkiewiczowa. Regina Zofja Fle- 
szarowa, inż. Aleksander Ołendzki, p. Paczow 
ski szef biura prawnego prezydjum Rady Mi- 
nistrów, dr. prof. Kazimierz Rouppert, dyr. 
Franciszek Michejda, Tadeusz Dreżewicz sę- 
dzia sądu najwyższego. 

    

    

    

  

Gzesław Czarnowski 
Choroby uszu, nosa i gardła 

przeprowadził się 
Zygmuntowską 20, m. 4, 

telefon 17.04 
na u 

bie. Ale myśmy nie zapomnieli. 
Uszczknęliśmy co nieco zapasów, zro 
biliśmy pokaźny wyłom w baterjach 
wódeczności, więc też do Warszawy 
przyjechaliśmy w bajecznych humo- 
rach, zaczepiając po drodze Niemców” 
i robiąc tysiące rozkosznych głupstw. 
Niemcy byli rozbrajająco tolerancyj- 
ni, gdyż poprostu „pietra“ mieli i 
zwykłą „cykorję”. 

Po zameldowaniu się w komen- 
dzie wpadliśmy na starych legunów, 
więc po wyściskaniu się i opowiedze- 
niu kilkunastu nowych kawałów 
skończyliśmy resztki majorowskiej 
wódki w jakiejś knajpie. Zacni ro- 
dacy, stali bywalcy knajpy wyści 
skali nas za nowiny, które przywiež- 
liśmy z Krakowa. 

— My też to samo zrobimy—mó- 
wili — tylko pan Piłsudski wróci 2 
Magdeburga. 

Już za te słowa poczciwych łycz- 
ków warszawskich należało odpowie- 
dnio ugościć. 

A potem poszliśmy znowu na dwo 
rzec. Ścisk był taki, że i po chleb 
ludziska takby się nie pchali. Całe 
ulice przed dworcem pełne były lu- 
dzi. Przeważały bluzy robotnicze i 
odpowiednio przerobione dawne kurt 
ki legjonowe. Cała niepodległościowa 
Warszawa zebrała się, by powitać 
powracającego wodza polskiej irre- 
denty. Niepodobna było nawet i ma- 
rzyć o dostaniu się na dworzec. Tyle 
naszego, cośmy widzieli Komendan- 
a z daleka i to nie bardzo dobrze, bo 

coś tak oczy przesłoniło... Pewno to 

    

otwarte są: 
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Antyżydowskie demonstracje 
w Poznaniu. 

POZNAŃ (Pat). Wczoraj późnym 
wieczorem doszło wpobliżu ul. Wroc- 
ławskiej do demonstracji antyżydows 
kiej, urządzonej przez młodzież roz- 
wiązanego OWP. Zajścia przybrały 
poważniejsze rozmiary, gdyż w czas'e 
awantur doszło do strzelaniny. Dwie 
osoby zostały zranione, 7 osób aresz- 
towano. Poranne pisma poznańskie -— 
„Kurjer Poznanski“ i „ABC“ — ule- 
gly konfiskacie za podanie-opisu zajšč 
nie odpowiadającego prawdzie. 

Kiedy možna egzekwowač? 
WIARSZAWA, (Pat). Wi związku z rozpo- 

rządzeniem Rady Ministrów o postępowaniu 

egzekucy jnem władz skarbow., kt. jak wia- 
domo organom egzeku ym daje możność 
wykonywania czynnośc ekucyjnych w pe 
wnych wypadkach również w dni niedzielne 
i świąteczne, jako też w porze nocnej, oraz 
upoważnia wymienione organa do przeszuki 
wania w razie potrzeby odzieży zobowiąza- 
nych, Ministerstwo Skarbu wydało okólnik 
w którym zarządziło, aby organa egzeku 
cyjne przeprowadzały czynności egzekucyj- 

me w dni niedzielne i ustawowo uznane za 
święta powszechne (nie wyłączając dni św 
tecznych prawnie uznanych w państwie wy- 
znań) tylko w tych wyjątkowych wypadkach 
gdyby zachodziła uzasadniona obawa, że w 
razie zwłoki egzekucja byłaby udaremnioaa 
lub znacznie utrudniona. Ponadto Ministerst 
wo Skarbu zarządziło, by organa egzekucyj- 
ne uciekały się do rewizyj osobistych zobo- 
wiązanych w ostateczno kiedy inne šrod- 
ki egzekucyjne okazały się bezskuteczne, 
lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że zobowiązany przez ukrycie przedmiotów 
przy sobie pragnie uchylić się w ten sposób 
od egzekucji. 

Urzędnicy, którzyby madużywali powyż- 
szych uprawnień, pociągnięci będą do odpo- 

wiedzialności służbowej, Wypadki nieuzasa- 
dnionych rewizyj osobistych, jakie w ostat- 
nim czasie miały miejsce, spowodowane z0- 
stały nie przez sekwestratorów, lecz przez 
osoby, do tego niepowołane. 

Kronika telegraficzna. 
„, — Bawi w Rzymie obecnie premjer wę 

gierski Goemboesa. Był on przyjęty wczoraj 
iprzez Mussoliniego który odbył z nim dłuż- 
szą i serdeczną rozmowę. 

— Doszło do zatargu pomiędzy studenta 
mi fakultetu medycznego w Madrycie, a dzie 
kanem tego wydziału, na skutek którego 
dziekan podał się do dymisji. Wobec odrzu- 
cenia przez władze uniwersyteckie prośby 
dziekana o dymisję, studenci ogłosili strajk. 

— Gwałtowny pożar wybuchł w gmachu 
schroniska dla dzieci anormalnych w miejs- 
cowości Wbdenswi, w kantonie Zurych 
(Szwajcarja). W zakładzie było 80 dziect. 
Troje z nich zginęło w płomieniach. 9 do- 
tychczas nie odnaleziono, 

Jak przypuszczają, dzieci te rówmież p- 
dły ofiarą pożaru. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Jim Poker. Panna wodna. Powieść 

morska. Warszawa 1932. Dobra, bardo dobra 
powieść o przyszłej wojnie na Bałtyku, z 
całą znajomością sztuki wojennej i mary- 
narki pisana. Charaktery oficerów sympa- 
tyczne, obce nacje traktowane po rycersku 
i bezstronnie, nawet Niemcy, sympatycznie 
brzmi przypuszczenie: opis zbratania się Pol- 
ski z Litwą w obliczu  niebezpieczeństwa. 
Opisy bitew przykuwają uwagę. Doskonała 
by to była powieść dla młodzieży żeby nie 
zupełnie zbyteczny, nikły, a jednak za dra- 
styczny opis „poświęcenia* Polki w uwo- 
dzeniu Kronprinza, naiwnie potraktowany. 
Świetna powieść batalistyczno-morska mogła- 
by wyrzucić ten romans, który się niepo- 
trzebnie plącze między bohaterskie czyny 
marynarzy. 

  

   

      

wiatr zawiał i przyniósł taki tuman 
piasku, że oczy przesłoniły się ja- 
kiemś głupiem szkliwem... Pewno to 
wiatr... 

Komendant juž z nami... Piersi 
oddychają lżej, a pomimo jesieni 
wiosna jest znowu dookoła nas i w 
nas samych... Jakbyśmy już widzieli 
malowaną tęczami przyszłość, jakby- 
śmy z serca zrzucili ciężki, stupudo- 
wy ciężar... 

To też na drugi dzień, który w 
kalendarzu nosi nazwę 11 tak lekko 
i swobodnie wyszło się na ulice War- 
szawy, by rozbrajać Niemców. Roz- 
brojenie, jak rozbrojenie, wiadomo 
przeszło bez żadnych prawie prób 
oporu. Wiszący na Zamku czerwony 
sztandar niemieckiej rady robotniczo- 
żołnierskiej miał swoją oryginalną 
wymowę. Niemcy wiedzieli, że tu nie 
pomogą żadne próby oporu, wobec 
tego, że waliły się w gruzy dotych- 
czas niewzruszalne fundamenty gma-- 
chu państwa „bojaźni bożej”. Zresz- 
tą przeważnie i oni mieli dość wojny. 
Więc tylko w kilku wypadkach na 
leżało użyć siły. Widzieli! zresztą żoł- 
nierze niemieccy ten entuzjazm mas, 
rozumieli, że oto przybył, człowiek, 
na którego czekano, że przybył Wódz 
tej warjackiej garstki brawurowych 
żołnierzyków. 

Zaroiły się ulice wolnej Warsza- 
wy. Dekujący się sprytnie legjoniści 
wyłaszczyli z kryjówek swe dawne 
mundury, maciejówki z orzełkami i 
obejmowali komendę nad nowo pow- 
stającemi oddziałami, 

EMMMKA mhmmmhmÓmmmmmmmmmmE 

Kasy P.K.O. 
Mickiewicza 7 

dla wpłat i wypłat oszczędnościowych oraz dla 

wpłat na konta czekowe 

od godz. 8 do 13 i od 17 do 19. 

dla wypłat czekowych: 

od godz. B do 13. 

| 

* ści, 

tworzącemi 
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Вар Ą 
STEFAN PURTO 
zmarły śmiercią tragiczną w dniu 8-go 
b. m. zostanie pogrzebany w dniu 11 
b. m. Wyprowadzenie zwłok z koś 
cioła Św. Jakóba na cmentarz Św. 
Piotra i Pawła nastąpi 11-go b. m. © 
godz. 9 min. 30 rano, po żałobnej 
Mszy Św. 

о powyższem zawiadamia krew- 

nych, przyjaciół i znajomych pogrą- 
żony w głębokim smutku 

BRAT. 

Nowy rodzaj szkła 
które daje możność oglądania otaczają- 

cych nas przedmiotów tylko w pewnym ok- 
reślonym kierunku, został wynaleziony 1 о- 
pantetowany w Stanach Zjednoczonych. No- 
wy rodzaj szkła opalizuje i różni się od zwy 
kłego szkła przy przyglądaniu się tylko nie- 
bieskawym kolorytem. Nowe szkło odznacza 
się zatem nieprzezroczystością, o ile się nie 

spogląda w określonym kierunku, a upatrzo- 
ne niem automobile, wagony oklejowe, okna 
domėw,. nie wymagają zasłon, firanek ani 
stor. 

Bilans handlu zagranicznego. 

Bilans handlu zagranicznego Rzeczypospo- 
litej Polskiej i wolnego m. Gdańska w paź- 
dzierniku b. r. według tymczasowych obli- 
czeń wykazuje: 

W wywozie 1,195,821 ton, wartości 96,361 
tys. zł.; w przywozie 173,821 ton, wartości 
73,363 tys, zł. Saldo dodatnie w październiku 
wynosi 22,998 tysięcy zi, czyli zwiększyło 

się w porównaniu do września br, o 9 tys. zł. 

W] porównaniu do września wywóz zwięk 
szył się o 8,961 tys. zł., przywóz zwiększył 
się o 8,865 tys. zł. 

Zwiększył się wywóz następujących arty- 
kułów: fasola o 1,9 miljn. zł., żyto o 0.9 
miljn. zł, cynk o 1,2 miljn. zł., nasiona roś- 
lin pastewnych i traw o 0,7 miljn. zł, para 
fina o 0,7 miljn. zł., groch o 0,6 midjn. zł., 
węgiel o 0,6 miljn. zł., blacha żelazna i sta 
lowa o 0,6 miljn. zł., pasza o 0,5 miljn. zi, 
gęsie o 0,5 miljn. zł., obuwie gumowe i ka- 
losze o 0,5 miljn. zł., rury o 0,5 miljn. zł, 
benzyna o 0,4 miljn. zł. 

Zmniejszył się wywóz następujących arty 
kułów: bekony o 1,9 miljn, zł., trzoda chlew 
na o 0,7 miljn. zł, tkaniny jedwabne o 0,6 
miljn. zł, skóry surowe o 0,4 miljn. zł., na- 
siona oleiste o 0,4 miljn. zł. 

Zwiększył się przywóz natsępujących ar- 
tykułów: wełna czesana o 1,2 miljn. zł, na 
siona oleiste o 1,1 miljn. zł. garbniki o 0,9 
miljn. zł., herbata, kawa i kakao o 0,5 milja. 
zł., tłuszcze zwierzęce technieczne i 0,5 miljn 

zł, szmaty i makulatura o 0,5 miljn. zł, — 
śliwki o 0,4 miljn. zł, skóry surowe o 04 
miljn, zł, miedź i wyroby o 0,4 miljn. zł., 

wełna i odpadki o 1,2 milj. zł. 

  

  

   

  

Zmniejszył się przywóz następujących ar 
tykułów: bawełna i odpadki o 1,3 miljn. zł., 
tytoń o 0,5 miljn. zł., futra surowe o 0.5 
miljn. zł, nowozy sztuczne o 0,5 miljn. zł. 

(ISKRA). 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WARSZAWA, (Pat). DEWIZY: Nowy 

York kabel 8,92 — 8,94 — 8,90. Paryż 34,93 
— 35,08 — 34,90. Szwajcarja 171,90 —— 
172,33 — 171,47. Berlin 211,75. 

PAPIERY PROCENTOWE: Pożyczka bud. 
38. 4 proc. inwest. 97. 5 proc. konw 40,55. 
6 proc dolarowa 56,40 56,25. 4 proc. dola- 
rowa 49,70. 7 proc. stabil. 55,75 — 56,38 — 
55,25. proc kolejowa e Tendencja niejed- 
nolita. 

    Kilpop 13,25. 
Tendencja niejednolita. 

improwizowaną na oczach siłę zbroj- 
ną. Czasem tylko człowiek skrzywił 
się jeszcze na widok „Wermachtow- 
ča“, ale ostatecznie takie dziwne jest 
serce żołnierza i to żołnierza polskie- 
go w momencie radości, że łatwo prze 
bacza doznane krzywdy i nie pamięta 
o nich. 

A nasze serca były napełnione po 
brzegi takim balsamem radości, żeś- 
my się śmiali nawet do koni doroż- - 
karskich w tej drugiej wiośnie, która 
akurat wypadła w najsmutniejszy po- 
dobno miesiąc jesieni. 

Aniśmy dbali. o to, rycząc na całe 
gardło w czasie przemarszu przez uli 
ce miasta, szczególnie koło koszar, 

zajętych jeszcze przez rozbrojonych 

knechtów niemieckich: в 

Nie chcemy juž ой was uznania, 

Ni. waszych słów, ni waszych łez... 
Ta piosenka w ówczesnych warun 

kach miała specjalny, niemak perwer- 
syjny posmak aktualności. Z okien 
patrzyły na nasze pochody blade, wy- 
chudzone twarze... 

I czyż każdy z nas, który przeżył 
te dnie przedziwne, nasiąknięte słoń- 
cem i pijane młodem. winem wolno- 

nie może o sobie powiedzieć, 
mimo, że jesień słała wtedy dukaty 
zeschłych liści, że: 

„Taką jedną wiosnę miałem w 

życiu... 
1. Jacek-Rolieki. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Poważne obrady i niewesołe wnioski. 
Sprawozdanie ze Zjazdu powiatowego Związku Nauczy- 

cielstwa Polskiego w Święcianach. 

W sobotę i niedzielę dn. 5 i 6 

b. m. obradował w Święcianach VI 
doroczny Zjazd Z. N. P., organizacji, 

Która dzierży w swem ręku, tak, jas 

wszędzie zresztą u nas na prowincji, 

ster całokształtu pracy oświatowej i 

społecznej. 

Obrady zjazdu poprzedziła rusza 

święta w kościele parafjalnym. 

Uroczyste otwarcie zjazdu nastą” 

piło w sali Państwowego Seminarjum 

Nauczycielskiego o godz. 11 rano, na 

co złożył się „Hym Związkowy”, wy- 

konany przez przemiły chór dziatwy 

z miejscowej szkoły powszechnej, 

przemówienie inauguracyjne prezesa 

Oddziału Powiatowego Związku oraz 

przemówienia powitalne gości, u 
więc w pierwszym rzędzie starosty 

powiatowego p. Stefana Mydlarza, 

inspektora szkolnego p. Michała Ba- 

łuna i prezesa Okręgu Związku posła 

Stanisława Dobosza. W dalszym cią- 

gu witali zjazd dziekan święciański 

ks. Gajlusz, red. B. W. Święcicki z 

Wilna oraz przedstawiciele szeregu 

organizacyj z terenu powiatu. Wszyst 

kie te przemówienia wskazywały na 
należyte zrozumienie roli Z. N. P. 
i jego użyteczność w pracy dla dobra 

państwa i ludności powiatu. 
Ze szczególnym entuzjazmem ze- 

brani przyjęli wystąpienie ks. dzie- 
kana Gajlusza, który już przez sam 
fakt uczestniczenia na otwarciu Zjaz- 

du wskazał, że niema w istocie żad- 
nych dróg rozbieżnych w pracy dla 

<dobra ludu pomiędzy nauczycielst- 

wem a duchowieństwem. 
Na zjeździe święciańskim, jak i na 

wszystkich innych tegorocznych zjaz- 
dach Z. N. P. na pierwszym planie 
znalazły się sprawy samorządowe. 

Głos zabrał poseł Stanisław Do: 
$bosz, który w blisko godzinnym re- 
sferacie p. t. „Samorząd terytorjalny, 

a stanowisko nauczycielstwa związ 
kowego* omówił szczegółowo treść 

i znaczenie projektu nowej jednolitej 

dla całego państwa ustawy o samorzą 

dzie terytorjalnym, tudzież nakreślił 

mowe zadania obywatelskie, leżące w 

związku z tą ustawą przed nauczy- 

<cielstwem. 

Nad referatem tym otwarta zos- 
tała dyskusja, zainaugurowana prze: 
«mówieniem p. starosty Mydlarza. 

" P. starosta skierował dyskusję na 

sprawy samorządowe najbliżej obcho 

dzącego go terenu i podkreślił, iż pra- 
gnie skorzystać z okazji, by zapoznać 
uczestników zjazdu ze stanem i dzia- 
Halnością. samorządów gminnych. 

W momencie, gdy mówca ufny w 

<ścisłość posiadanych urzędowych da- 
nych zaczął omawiać budżety szkol- 
«ne wśród nauczycielstwa, dla którego 

te sprawy okazały się dokładnie zna- 
me, na sali powstało poruszenie. Sala 

„ożywiła się niezwykle, gdy p. starosta 
stwierdził, że budżety szkolne w gmi- 
mach, administrowanego przez niego 
powiatu według jego danych zreal - 
zowane są w 917, sum preliminowa- 
mych na potrzeby rzeczowe szkół ji 

Plaga wilków w 
SŁONIM, (Pat). Pomimo szeregu obław, 

organizowanych w powiecie  słonimskia 
Alość wilków stale wzrasta. Ostatnio zanoto- 
"wano cały szereg wypadków porywania przez 
"wilki owiec, świń itp. z poszczególnych ma- 
datków i wsi. Najbardziej agresywnie i w 

  

  

  

  

  

  

oświaty, gdy zaś do tego dodał, że 
ustawowo obowiązujące dodatki miie- 
szkaniowe wypłacne są już nauczy 
cielstwu za wrzesień — sala odru- 

chowo zaprotestowała okrzykami, iż 
te wszystkie dane nie odpowiadają 

prawdzie. 
Ten przez nikogo nie oczekiwany 

incydent wpłynął rzecz prosta na 
skoncentrowanie całej dyskusji doo- 
koła zagadnień terenowych. Po p. sta 
roście Mydlarzu przemawiało około 
10-ciu przedstawicieli nauczycielst- 
wa z terenu gmin, przeważnie zaan* 
gażowanych w pracach samorządu, 
którzy z powagą wykazali nieścisłość 
urzędowych informacyj i stwierdzil, 
że stosunek samorądów do potrzeb 
szkolnictwa niezależnie całkiem od 
ich ciężkiej sytuacji materjalnej, za- 
sługuje na gruntowną zmianę na lep- 
sze, gdyż w obecnej chwili wiele po- 

zostawia do życzenia. 
Z wyjątkiem paru gmin, szkoły 

nie otrzymują prawie wcale świad- 
czeń, a dodatki mieszkaniowe ostat- 
nio były wypłacane za marzec, a nie 
za wrzesień jak mylnie poinformowa 
no p. starostę. 

Wysoce jest znamiennem, iż ża- 
den z mówców nie kruszył kopji o 
to, że jest osobiście pokrzywdzony. 
lecz wszyscy zgodnym chórem oma- 
wiali krzywdę, która spotyka szkol- 
nietwo i oświatę. Okazuje się, iż pra- 
wie wszędzie przedstawiciele samo- 
rządów gminnych t. j. wójtowie i se- 
kretarze nadużywają ofiarności w 
pracy społecznej nauczycielstwa, zaś 
tu ji owdzie chcieliby się uważać za 
„władze nadrzędne*, mające prawo 
dysponowania nauczycielstwem, jak 
podwładnym sobie personelem przy 
wypełnianiu powinności obywatel- 
skich. Do najcięższych zarzutów po- 
stawionych kilku samorządom zal: 
czyć należy fakt, iż w niektórych 
gminach wieśniacy z winy wójtów 
i sekretarzy zmuszeni są do płacenia 
wysokich kar z tytułu otrzymywa- 
nych w ciągu dłuższego okresu czasn 
nieostemplowanych kwitów na należ- 
ności pieniężne bądź za wynajem lo- 
kali pod szkoły, bądź inne czynności. 
Pokrzywdzeni wieśniacy, którym se- 
kwestratorzy zabierają ostatnie mie- 
nie złorzeczą pod adresem władz, co 
również nie wychodzi na dobre szkol- 
nictwu. 

Dyskusja ta utrzymana na bardzo 

wysokim i rzeczowym poziomie zna- 
lazła echo w szeregu  rezolucjach, 
które zamieścimy na końcu tego spra 
wozdania. 

Zkolei w pierwszym dniu obrad 
wygłoszony został przez delegata Ku- 

ratorjum, nauczyciela Seminarjum p. 
Lisowskiego, referat p. t. „Oddział 
Pierwszy w świetle nowego progra- 
mu', poczem uzczestnicy Zjazdu wy* 
słuchali sprawozdania zarządu po- 
wiatowego i komisji kontrolnej zaś 
wieczorem wzięli udział w Akademiji 
Związkowej i zabawie w salach tegoż 
Seminarjum Nauczycielskiego. Боз. 

pow. słonimskim. 
największej iłości występują wiłki na terenie 
gmin czemerskiej, żyrowiekiej i kostrowie- 
kiej. Widziano tam całe stada wilków, które 
atakują nawet ludzi W związku z powyższem 
w najbliższą niedzielę ma się odbyć ponow- 
nie wielka obława. х 

  

e POZNANA 

Kraśne n. Uszą. 
PARĘ SŁÓW: O WYCHOWANIU 

ŽOENIERZAOBYWATELA, 

tu 
kterze 
działał 

  
Zorganizowane ma terenie gmin powisa 

smołodeczańskiego placówki o с 
PW. i WIF. coraz żywszą przejawiaj 
mość, dzięki cze: można powiedzieć, 
że młodzież wiejska oraz miasteczkowa nie 
amarnuje napróżno wolnych chwił od pracy. 
które wyłącznie poświęca zdobyciu W 
dzy pod względem wychowania żołniers 
obywatelskiego i do ałcenia ogólnego. 
*Częste zbiórk, ćwic: obozy, sporty, grv, 
«umilają chwile i przynoszą niezawodną ko- 
czyść dla każdego hiorącego w tem udział. 
Aczkolwiek praca mad przysposobieniem 
wychowaniem przyszłego żołnierza — oby- 
wateła nie jest zbyt łatwą, to jednak, kiedy 
ta „praca prowadzona jest umiejętnie, daje 
pożyteczne plony. 
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Gminy powiatu mołodecz ńskiego pod tyn 
względem są otoczone sz zególną opieką ze 
strony władz wojskowych, powiatowych i sa 
morządowych, co się przejawia we współ- 

  

  

działaniu i okazywaniu wszelkiej iu. AA elkiej pomocy 
dla PW. i Wi = Dla przysposobienia wof- 
skowego najwięcej pracy oddał Kom. P. W. 
pasa granicznego 10 Bzonu KOP. i dowód:a 

40 Baonu KOP. 

Ostatnio w Kraśnem nad Uszą odbył się 

kilkunastodniowy kurs przysposobienia woj 
skowego. Rezultat był nadspodziewany, — 
Uroczyście zakończono go w obecności przed 
stawicieli władz wojskowych, powiatowych i 
samorządowych. Wygłoszono okoliczn 
We MOWY, poczem adbyła się wspólna kola 
ja, podczas której kursanci wygłosili szereg 
deklamacyj. ы 

     

Oszmiana. 
Ze Zw. Mł. Wiejskiej. 

Dnia 6 listopada odbyło się posiedzenie 
Zarządu Pow. Zw. Mł. Wiejskiej wraz z kon 
ferencją nauczyci pracującego w Ko- 
łach Mł. Wiiejskiej na terenie. 

Naważniejszemi z obrad były sprawozda- 
mia z pracy dotychczasowej nau 
z terenu powiatu i of i 
i programu pracy na rok bieżący Zw. Mł, W 

jak się dało odczuć w czasie konferenej:, 
wyrobił sobie prawo obywatelstwa na terenie 

powiatu oszmiańskiego, zajął pokaźne miej 
sce w pracy kulurałao—oświatowej i spo 
łecznej naszej wsi. 

Największą jego zaletą jest samodzielna 

   
   

  

   

   

  

       

      

     

praca, zwłaszcza w iprzysposobieniu rolnem. 
w którem w r. b. wziął oprócz jednego 
Jonu ystkie pierwsze nagrody rejonowe i 
powiatow: 

W] pracy tej jak równeż organizacyjnej 
i oświatowej na pierwszem miejscu stanęły 
Koła: Słobódka i Wasilewicze. J. D. 

     

  

   

Wywrotowcy w roli 
babtystėw. 

„Na terenie pow. mołodeczańskiego i woło 
żyńskiego zatrzymano kilku osobników, któ 
rzy pod pretekstem objeżdżania i wizytowa 
nia domów modlitwy baptystów uprawiali 
wśród miejscowej ludności antypaństwową 

   
   

anych agitatorów skierowano do 
i władz śledczych. 

Z pogranicza. 
KATASTROFA SAMOLOTU LITEWSKIEGO. 

Na terenie pogranicza litewskiego w re- 

jonie Sumiliszek spadł wczoraj rano samolot 
litewski z eskadry kowieńskiej. Samolot ów 
leciał w kierunku Kalwarji w drodze jednak 
stracił orjentację i skutkiem silnego wiatru 
zmuszony był przymusowo lądować na po- 
lach wsi granieznej Uziemno. Pilot i obser- 
wator odnieśli obrażenia ciała. 

Owiezieni zostali oni do szpitala wojsko 
wego w Sumiliszkach. 

  

Władze KOP. na pograniczu  polsko-li- 
tewskiem zliwidowały szeroko rozgałęzioną 
szajkę przemytniczą, operującą na terenie 
kilku odcinków i miast. Aresztowano kilku     

    

osób. Х a aresztowanych są trzymane 
w tajemni y ze względu na toczące się do- 
chodzenie. 

KATASTROFA POCIĄGU SOWIECKIEGO. 
Ze Stołpców donoszą, iż pociąg, który 

wiózł przed paru dniami komunistów zagra 
nieznych na uroczystości moskiewskie 15 ro- 
cznicy rewolucji październikowej ułegł wy 
padkowi koło Mińska. Jeden z ostatnich wa 
gonów odczepił się i wykoleił. Czterech pasa 
żerów odniosło ciężkie pokaleczenia. 

Rannych odwieziono do Mińska. sns ii i 

PRACOWNIA OBUWIA 
Adama Surowleckiego w Nowogródku 
przeniesiona z dniem 20 października 
z ulicy Korełickiej — na Maneż Nr. 10 

(przy stacji autobusowej) 
—————————— 

  

     
    

  

K UR) E R 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel.9-26 

Smutny objaw. 
W obecnym okresie trudności go- 

spodarczych stwierdzić trzeba z ca' 

łem zadowoleniem, że poczucie współ 

noty interesów wzrosło poważnie, za 

równo jeżeli idzie o całe ugrupowa- 

nia, jak i też poszczególne jednostki. 

Obywatelle w przeważającej więk- 

szośc! zdają sobie sprawę, że tylko 

solenie wszystkich pojedyńczych 
wysiłków może przynieść pożądany 
rezultat, t. j. przetrwanie kryzysu gos 

podarczego i zwalczanie jego skut- 

ków. To poczucie solidaryzmu prze- 

waża zdecydawanie w całem spole- 

czeństwie. Tę, a nie inną rację stanu 

uznawali strajkujący robotnicy, gdy 

godzili się na zniżkę swych tak nis- 

kich zarobków, tą samą racją powo 

dowani irfcjowali z wilasną stratą 

   

„taki podział pracy, aby można było 

również zatrudnić zredukowanych. 

Natomiast wszelkie objawy braku tej 

solidarności spotykają się ze zdecydo- 

wanem potępieniem. Najlepszą tego 

ilustracją jest ustosunkowanie się spo 

łeczeństwa względem  nieprzejedna- 

nych w swym egoizmie przemysłów 

skartelizowanych. Skoro opinja pu- 

bliczna potrafi już wskazać palcem 

grupowe grzechy przeciw wspólnocie 

wysiłków walki z kryzysem, winna 

ona też z kolei rzeczy zająć się po- 

stępowaniem pomniejszych grup na- 

wet jednostek. A objawów  szkodli- 

wych i nader smutnych jest jeszcze 

sporo. Oto na Wileńszczyźnie — na- 

przykład — inteligencja tamtejsza 

przeważnie w Wilnie, Grodnie i Su- 

wałkach zaprowadziła u siebie modę 

na papierosy łotewskie. Każdy wie 
przecież, że Łotwa nie jest krajem 
plantacyj tytoniowych, że posiada za 
ledwie mały przemysł przetwórczy. 
Nie o jakość tych papierosów więc 
chodzi, a poprostu o magiczne znacze 

nie słowa „zagranica, a także — do 

dajmy że papierosy łotewskie wy- 

glądem przypominają dawne papie- 

rosy rosyjskie. Ta moda, wywodząca 

się duchem z czasów niewoli, nie roz- 
powszechniła się bynajmniej w $го- 
dowiskach którejkolwiek z mniejszoś 
ci narodowych lub elementów słabo 

uświadomionych pod względem oby 

watelskim — wręcz przeciwnie. Pa- 

pierosy łotewskie, chyłkiem przemy- 

cane przez „zieloną granicę*, palą 

przedstawiciele zawodów  wyzwolo- 

nych, urzędnicy państwowi i komu- 
nalni — krótko mówiąc — ludzie, któ 
rzy należą do czołowej inteligencji. 
Im wyższe godności ci ludzie piastują, 
tem większy, tem bardziej beznadziej 

ny jest ich upadek moralny. Lojal- 
ności dla państwa, dla społeczeństwa 

wymagamy od wszystkich — od naj- 
skromniejszych 'duchem nawet obv- 
wateli. Jeżeli zaś chodzi o wacstwę 

przodującą, to ta lojalność musi być 

podwaliną ich myślenia, ich działa” 
nia. Dlatego też objawy tego rodza- 

ju przestępstwa trzeba tępić z całą beż 

względnością, bez najmniejszej litoś- 

ci. 

  

Ludzie wspomnianego wyżej ty- 
pu w żadnym wypadku nie mogą sie 
tłumaczyć brakiem uświadomienia, 
czy niezdawania sobie sprawy z doko- 
nywanego zła. Takie tłumaczenie bo- 
wiem w niemniejszym stopniu aniże 
Н same przestępstwo ich dyskwali- 
fikuje. 

‚ R. M. 
NTSSVTS SKERSIS 

P. d-rowi Marjanowi Siedleckie- 

mu składam tą drogą wyrazy ser- 

decznego podziękowania za tro- 

skliwą i skuteczną opiekę w cho- 

robie mojej żony. 

Witold Kiszkis. 

K-GANTESESEEOOZZEANTCOZEOC O ZTNAEM 

RADJO 
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). 15,40: 
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: Muzyka 
lekka. 18,50: Rozmaitości. 19,00: Polakom na 
Kowieńszczyźnie! 19,20: „Przegląd prasy го!- 
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. 23,00. Muzyka taneczna. 

SOBOTA, dnia 12 listopada 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy polskiej. Kom. me: 
teor. Czas. 18.10: Komunikat meteor. 13.15: 
Poranek szkolny. 14,55: Program dzienny. 
15,00: Muzyka operowa (płyty). 15,40: Komu 
mikaty. 15,50: Wiiad, wojskowe. 16,00: Słucho 
wisko dla dzieci. 16,25: „Wblcze Kły radjo- 
we“. 1640: „Aleksander Owłowski* w 100-ną 
rocznicę zgonu — odczyt. 17,00: Muzyka kla 
syczna (płyty). 17,40: Odczyt aktualny. 17,55: 
Program na niedzielę. 18,00: Muzyka ię 
18,50: Rozmaitości. 19,00: Tygodnik litews 
19.15: Recytacje utworów poetyckich Stani- 
sława Wyspiańskiego. 19,30: „Na widnokrę- 
gu”. 19,45: Prasowy dzennik radjowy. 20,0 
Wyniki konkursu na hasło radjowe.20,15: 

Koncert życzeń (płyty). 20.55: Wiiad. sporto- 
we. Dod. do pras. dz, radj. 21,05: Transm. 
akademji Pocztowej ku uczczeniu 14-roczn. 
Niepodległoś'ci. 22,05: Koncert chopinowski. 
22,40: „W sercu Normandji* — felj. 22,55: 
Kom. meteor. 

   

      

     

Już jutro wszystkich olśni, wzruszy, 

oczaruje gigantyczny przebój króla 
reżyserji Cecilla De Mille'a. 

en ms i L LL. i OOOZZR TREC RORCERZO 

Ale CNO KA 

  

BEZBOŻNE DZIEWCZĘ 
Najgłośniejsi artyści, Tysiące statystów. 

  

ZAWIADOMIENIE 
Niniejszem komunikuję, że roboty budowlane przy objektach wojskowych, 

rozpoczęte przez brata mego $.p. Stefana Purto, z powodu śmierci Jego chwilo- 

wo przerwane, zostaną w dniach najbliższych nanowo przeze mnie podjęte 

i doprowadzone do całkowitego wykończenia. 

  

Szymon Purto. 

  

Utopiła czy zmyśliła? 
Zagadkowy wypadek nad brzegiem Wilji w Wołokumpji. 

Co zeznaje była krawcowa. Sprawczyni rzekomego zabójstwa 
błaga o zaaresztowanie. 

W dniu wezorajszym w godzinach wie- 
czerowych do policji śledczej zgłosiła się 
nieznana, marnie ubrana kobieta w wieku 
ckeło 30 lat. Interesantka zbliżyła się do sto- 
łu dyżurującego wywiadowcy i oświadczyła. 

— Proszę mnie aresztować! Zamordowa- 

łam dziecko! 
Po wyłegitymowaniu niezwykłej intere- 

santki ckazalo się, że jest to była krawcowa 
M. Luliūska, cbeenie irudniąca się zawodowo 
nierządem. Podczas przesłuchania opowie- 

działa ona co następuje: 
W. dniu wczorajszym, w godzinach po- 

rannych, idąc ułicą Antokolską została za- 
czepiona przez dwóch żołnierzy, którzy za- 
proponowali jej przechadzkę do Wbłokum- 
pji, na co chętnie się zgodziła. 

Po drodze nabyli wódki i zakąsek po- 
czem we treje udali się do lasu, gdzie od- 
była się mimo późnej jesieni zaimprowizo- 
wana ad hoc „majówka* suto zakrapiana 
wódką. 

Prawda czy symulacja? 
Po libacji, będąc już kompletnie pijana 

udała się na brzeg Wilji Tu zbliżyła się do 
niej jakaś nieznana kobieta i poprosiła 
6 patrzymanie zawiniątka, w którem znaj- 
dowało się małe dziecke. Kobieta oddaliła 
się na chwilę i miała szybko wrócić. 

Po daremnem oczekiwaniu powrotu nie- 
znanej kobiety Lulińska podniosła się z miej 
sea, lecz potknęła się i dziecko wypadło z jej 
rąk i tak nieszczęśliwie, że ze znacznej wy- 
sckošci wpadło do wody, gdzie utonęło. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
pozwcliło ustalić, że Lulińska była już dwu- 
krotnie karana za złodziejstwo i przed trze- 
ma dopiero miesiącami cpuściła więzienie. 
Lułińską zatrzymano. Dalsze dochodzenie 
w toku. Zachodzi przypuszczenie, że Luliń- 

ska całą historję zmyśliła chcąc trafić do 
więzienia, bcwiem nie ma stałego miejsca za 
mieszkania i natrętnie prosi o zaaresztowa- 

nie. (e) 

Dalsze echa morderstwa przy ul. Strycharskiej. 
W; dniu wczorajszym w godzinach przed- 

południowych odbyła się eksportacja zwłok 
zamerdoówanego Stefana Purty do kościoła. 

Wezoraj również zdjęty został z miejsca 
zbrodni posterunek policji. W związku z 
tem z rana przybył do mieszkania zamordo- 
wanego komernik sądowy który z polecenia 
władz śledczych opieczętował eały pozosta- 
wieny przez zmarłego majątek. 

W, wyniku dalszego dochodzenia wyszły 
najaw pewne okoliczności, pozwalające wys: 
nuć przypuszezenie, że morderczyni nie dzia 
łała samotnie i o mającem nastąpić w nocy 

2 poniedziałku na wtorek zabójstwie wiedzia 
ły również i inne osoby. Dalsze śledztwo jest 
właśnie prowadzone w tym kierunku. Mor- 
derczyni znowu zmieniła Swoje zeznania 
twierdząc uporczywie, że zamordowała swe- 
go kochanka nie podczas snu, lecz podczas 
gwałtownej sprzeczki, która wynikła mię- 

dzy nimi późne w nocy. Zeznania jej znaj- 
duje się jednak w wyraźnej sprzeczności z 
zeznaniami służącej Purty, która przed polo- 
żeniem się do snu słyszała wyraźnie chra- 
panie swego pana, co Świadczy o tem, Że 
Purto spał, 

Jednocześnie informują nas ze źródeł do- 
brze poinformowanych, że służąca zamorde- 
wanego miała w dniu wczorajszym zakomu- 
nikować, że krewni morderczyni mieli ją 
skłaniać do tego, by cofnęła swe nieprzychył 
ne dla oskarżonej zeznania za dobre wyna- 
grodzenie. 

Czy takt usiłowania przekupienia świad- 
ka miał miejsce „w rzeczywistości wykaże 
dalsze dochodzenie. W razie gdyby to zosta- 
ło ustalone byłby to jeszcze jeden dowód ie- 
go, że morderczyni nie działała samorzutnie 
Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

Oj Naftali, Naftali, czemu Ciebie zabrali. 
W] imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sąd 

Apelacyjny w Wilnie Wydział I Karny roz- 
poznawał na posiedzeniu publicznem w Wil 
nie dnia 10 listopada 1932 r. sprawy z ape- 
lacji złożone od wyroku Sądu Okręgowego 
w Grodnie z dnia 19 maja 1932 roku przez 
mieszkańców: m. Jezior pow. grodzieńskie- 
go: Antoniego syna Prokopa Kaczana lat 28, 
m. Grodna Jakóba vel Jankiela, syna Hir- 

sza Pužewskiego lat 20 i Naftalego syna Icka 
Sztrausberga lat 20, którzy za to, že od 18-35 
kwietnia 1931 roku na terenie m, Grodna 
i pow. grodzieńskiego wzięli udział w spisku 
pod nazwą „Komunistyczna Partja Zachod- 
niej Białorusi*, względnie Komunistyczny 
Związek Młodzieży Zachodniej Białorusi z 
wiedzą, że onganizacja ta obrała sobie za cel 
działalności obalenie drogą gwałtownego 
przewrotu, ustalonego na mocy Konstytucji, 
ustroju państwowego Rzeczypospolitej Pol- 
skiej i oderwania od niej części terytorjum 

wschodniego celem przyłączenia do Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich 

skazani zostali w Sądzie Okręgowym 

na karę zamknięcia w ciężkiem więzieniu: 
Kaczan i Paszewski na lat 5, a Naftali 
Sztrausberg na przeciąg lat 4. 

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 10 
bm. zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w 
Grodnie z dnia 19 maja 1932 roku względem 
Naftalego Sztrausberga uchylono i skazano 
go na 2 lata więzienia tylko, natomiast wy- 
sokość kary Kaczanowi i Paszewskiemu za- 
chowano, zamieniając im ciężkie więzienie 
na zwykłe w myśl nowego kodeksu i regu- 
laminu więziennego. 

Ponadto postanowiono wszystkim trzem 
odebrać prawa publiczne, obywatelskie i ho 
norówe na przeciąg lat 5. Tytułem opłat są 
dowych od Kaczana i Paszewskiego pobrann 
960 zł. a od Naftalego Sztrausberga 120 zł. 

  

Racjonalne 
W, ostatnich dziesiątkach łat zrozumiano 

doniosłe znaczenie i wpływ jakie higjena ży- 
cią wywiera na nasze zdrowie. To też coraz 
więcej poświęca się uwagi higjenie, nie wol- 
no jednak zapomnać o tem, że równie waż- 
nym, bo podstawowym warunkiem zdrowia, 
jest racjonalne odżywianie się! Szczególnie 
w ciężkiej sytuacji materjalnej, w jakiej obe 
cmie większość społeczeństwa żyje, kiedy to 
niejedna pozycja budżetu domowego musi 
być zmniejszona lub wogóle zniesiona, na- 
leży starać się, ażeby przyjmowany  ргтех 
nas pokarm posiadał dużą wartość odżywczą 

d $ $ э 

odžywianie. 
'Preparat, zawierający wszystkie podstawowe 
składniki odżywcze słodu, jaj, mleka i kakao 
spreparowany specjalnym sposobem przy ni- 
skiej temperaturze, dla zachowania witamxra, 
dajstazy i lecytyny to Ovomaltyna. Ovomal- 
tyna czyni każdy napój pełnowartościowym, 
łatwotrawnym, wpływa dodatnio na ustrój 
nerwowy, wzmacnia organizm, zaopatrując 

go w bogaty zapas zdrowia i energji. Prób- 
ki i broszury wysyła bezpłatnie Fabryka Che 
miczno—Farmaceutyczna Dr. A. Wander, — 
Sp. Akc. Kraków. 

SRS STEP SPORT EEE 

X Tydzień Akademika. 
Apel Wojewody do społeczeństwa wileńskiego. 

Akcja na rzecz ubogich akademi- 
ków jest w pełnym toku. Wszystkie 
imprezy Tygodnia Akademika cieszą 
się powodzeniem i frekwencją. 

Akcję całą poparł swym autoryte- 
tem p .Wojewoda, który stoi na czele 
Komitetu Pomocy Młodzieży Akade- 
mickiej. 

P. Wojewoda Beczkowicz - stanął 
przed mikrofonem rozgłośni wileńskiej 
i wygłosił następujący apel, który fale 
eteru rozniosły po całej Wileńszczyź- 
nie i całem państwie. 

„W! imieniu Włojewódzkiego Komitetu Wi 
leńskiego Pomocy Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej apeluję do całego starszego społe- 
czeństwa Wfilna i Wileńszczyzny, by jak naj 
wydatniej poparło akcję „K-go Tygodnia Aka 
demika“ i pošpieszylo z pomocą niezamożne 
mu akademikowi wileńskiemu. Nie powinno 
znaleźć się nikogo, ktoby obojętnie odniósł 
się do tego apelu, wszak pomoc 'społeczeńst- 
wa swemu akademikowi — to obowiązek 
społeczny, a dla wielu — to spłata długu w 
swoim czasie podczas studjów własnych za- 
ciągniętego. I chociaż niejednokrotnie przy: 
sparza nam młodzież nasza trosk i zmart- 
wień, to jednak wszystkim nam jest jedna- 
kowo droga i winniśmy się zjednoczyć i po- 
śpieszyć młodzieży z pomocą, której tax 
bardzo, tak niezbędnie potrzebuje obecnie, 
w czasie ogólnego kryzysu gospodarczego, 
kiedy chłód i głód często zaziera do izdebki 
niezamożnego akademika, a gruźlica prze- 
rzedza jego szeregi. Tymczasem potrzeba na 
szej ziemi kresowej jak najwięcej wykształ- 
conej zdrowej młodzieży dla wypełnienia luk 
których jest jeszcze b: dużo we wszystkich 
dziedzinach pracy państwowej i społecznej 
a do której ta młodzież, jako wyrosła. z tej 
ziemi i znająca najlepiej jej potrzeby — 
najlepiej się nadaje 
Powtórzę na zakończenie za odezwą Komi- 
tetu do społeczeństwa: Wszyscy do szeregu 

w tej pięknej i zaszczytnej służbie obywa- 
telskiej“ 

Następnie mówili do mikrofonu a- 
kademicy: Zbigniew Kijowski, referent 
propagandy informował radjosłucha- 

    

czy o następnych imprezech, prezes 
Bratniej Pomocy Ochocki o istocie, 
celach i zadaniach X-go Tygodnia A- 
kademika. 

Z przemówienia prez. Ochockiego 
dowiedzieliśmy się, jak wybitne osobi- 
stości przyjęły na się rolę członków 
Komitetu Honorowego X-go Tygodnia 
Akademika: 

Są to: 

Wojewoda wileński Zygmunt Beczkowicz, 
JE. ks. arcybiskup metropolita Romuald Jał- 
brzykowski wojewoda białostocki Marjan 
Zyndram-Kościałkowski, dowódca O. K. IIl 

gen. Aleksander Litwinowicz, prezydent m. 
Wilna Wiktor Maleszewski, J.M. rektor Uni- 
wersytetu S.B. prof dr Kazimierz Opoczyńs- 
ki, marszałek Senatu i prezes Rady Naczelnej 
Pomocy Młodzieży Akad. Władysław Racz- 
kiewicz, wojewoda nowogródzki Stefan Świ- 
derski, prezes Sądu Apelacyjnego Wacław 
Wyszyński, generał Lucjan Żeligowski. 

Wreszcie mówił przez radjo K. Bi- 
szewski, przedstawiciel akademików 
wileńskich, zamieszkałych w Warsza- 
wie na t. zw. emigracji akademickiej. 

Z „X-go Tygodnia Akade- 
mika”. 

Przy zakończenu „10-go Tygodnia Aka- 
demika odbędą się następujące imprezy: 

Dnia 12 bm. w sobotę będzie wyświetlany 
w kinie Kolejowem obraz p. t. „Kochanek o 
półnccy* z Janettą Mac Donald. Całkowity 
dochód z tej imprezy przeznacza się na 
rzecz „10-tego Tygodnia Akademika". Tegoż 
dnia odbędzie się o godzinie 22 DANCING— 
RAUT w Salonach Kasyna Oficerskiego. Pro 
dukcje artystyczne w wykonaniu pań: p. Mar 
ji Szmurłowej, p. Elny Gistedt, p. M. Halmir 
skiej i panów: p. K. Dębowskiego i p. Karo- 
la Wyrwicz—Wichrowskiego. Na dancingu 
obowiązują stroje wizytowe. Bilety w cenie 
4 1 2 zł, dla akademików. W. dniu 13 bm. 
w Ognisku Kolejowem będzie wystawiona 
rewja p. t. „Tego jeszcze mie było”. Szczegó 
ły w afiszach. 
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Kto tego filmu nie 
widział — ten nic 

nie widział. 

  

Wieczór twórczości 
akademickiej 

Odbył się we środę w Sali Śniadez 
kich USB. We środę dlatego, że nazy 
wał się „Czwartek*, a nazywał się 
Czwartek, bo tak każe tradycja. Była 

to rewja najrozmaitszych działów 

twórczości akademika, tego „głodne- 

go, chłodnego* i wcale nie „swobod- 
nego“ bo na wykłady też przecie cho 

dzić trzeba — trudno, akie nowe po” 
rządki na uniwersytecie. 

Czy publiczność dopisała? I tak, 
i nie. „Akademja* zwaliła się hur- 
mem. Starszego społeczeństwa, tego Z 

forsą, minimum. Nasi przyjaciele z 

z Komitetu Pomocy Ak., trochę jesz- 
cze powżnych osób — i już. 

A szkoda, bo nie była to żadna fi- 
lantropja, a b. ciekawy i urozmaicony 
wieczór o obfitym i różnorodnym pro 

gramie. Chór, mandoliniści, Żywa Ga 
zetka, no i wszyscy poeci-akademicy, 

t. zn. właściwie całe zasługujące na u 

wagę t. zw. „młode Wilno literackie". 
Taki zapas wrażeń, nie każda środa, 
nie każdy wieczór przynosi. Wysok: 
poziom imprezy sprawił, że mimo 
dość późnej pory (około 11.30 wecz.; 

słuchacze wyszli pełni śweżych wra” 

żeń i z poczuciem dobrze spędzonego 
wieczoru. Niech to będzie nauką na 
przyszłość, że na akademickie impre- 

zy uczęszczać warto, 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiielki na Pohułance. Dziś w 

piątek dnia 11 bm. o godz. 8 w. uroczysty 
obchód Święta Niepodległości, na który da 
ny będzie „Wieczór Artystyczny z udzia- 
łem znakomitych sił pp.: Hanki Biernackiej, 
Z. Hajdamowicz, pp. Morawskich, Jadwigi 
Hryniewickiej, Heleny Dal i p. Sołomonówny 

Ponadto bierze udział orkiestra6 p. p. Leg., 
kapitan Górecki, oraz Z. Wajnberg 

Bilety rozdano darmo. Organizacjom. 
— Jan Bonecki w „Szczęściu od jutra* 

wystąpi dwa razy w sobotę 12 i niedzielę 13 
bm. o godz. 8 w. w Teatrze na Pohulance. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 
skieh ZASP. w Wilnie gra dziś i jutro dnia 
11 bm. i 12 bm. w Kurzeńcu dnia 13 bm. w 
Nowojelni, dnia 14 bm. w Nowogródku. Zna 

komita sztuka „Roxy* jak i świetni wykonaw 
cy z pp.: Molską, Stanisławską, Zarębińską, 

Budzyńskim, Loedlem, Glińskim i Kubińskiin 
ma czele — zbierają huczne oklaski, zysku- 
jąc sobe miano teatralnych ujubieńców W:- 
leńszczyzny. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś, piątek 
dnia 11 listopada dwa przedstawienia. O g. 
4 p. p. specjalnie dla wojska, efektowna ope- 
retka Abrahama „WWKTORJA i JEJ HU- 
ZAR*%. Wszystkie bilety sprzedane. 

Wiieczorem o godz. 8,16 czarować będzie 
słuchaczy znakomita artystka Elna Gistedt 
w nadwyraz melodyjnej operetce Jarno „Kry 
sia Lešniczanka“. 

Główne role spoczywają w rękach: Gabr- 
jelli, Halmirskiej, Dembowsikego, Szczawiń- 
skiego (cesarz), Tatrzańskiego i Wyrwicz- 
Wiichrowskiego, który operetkę tę wyreżyse 
rował. Nowe malownicze dekoracje według 
projektów J. Hawryłkiewicza. 

Zniżki akademickie ważne. . 
— „Księżniczka Czardasza* jako popoł. 

W: nadchodzącą niedzielę o godz. 4 ukaże się 

po raz 14 ciesząca się wielkiem powodzeniem 
operetka Kalmaną „Księżniczka czardasza” 
z E. Gistedt w roli tytułowej. Obsada prem-. 
jerowa. Ceny zniżone. * 

— Najblžsza premjera, Najblišssą prem- 
jerą w Teatrze muzycznym „Lutnia“ będzie 

„SZALENSTWA COLETTE“, operetka Stol- 
za w režyserji M. Tatrzańskiego. = 

SPORT 
KOMENDA DBWODU PRZYSPOSOBIENIA 
WOJSKOWEGO 1 P. P. LEG. MISTRZEM 
W STRZELECTWIE NA TERENIE DOK. LU. 

'W: zawodach strzeleckich P. W. na tere- 
nie D. O. K. III. pierwsze miejsce i tytuł mi 
strza na rok 1932—833 zdobył Obwód P, W. 
1 p. p. Leg. w Wilnie. Wi związku z powyż- 
szem w dniu 11 listopada br. o godz. 10 na 
Placu Napoleona w obecności przedstawicieli 
władz wojskowych i P. W| odbędzie się ure 

czyste wręczenie przez Dowódcę 1 Dyw. Leg. 
proporczyka Kom, Obwodu PW. 1 p. p. Leg. 
i delegacji mitrzowskich hufców z tegoż ob 
wodu w składzie: 2 delegatów z hufca gimn. 
im. Leleweła, 1 delegat z hufca Seminarjum 
Nauczycielskiego 1 delegat z hufca szkoły 

Saleźjańskej. A . " 

PROGRAM NARCIARZY POLSKICH, 

„ „Program startėw Polski w imprezach nar 
ciarskich zagranicy nie jest ilościowo zbyt 
pokaźny, lecz obejmuje najważniejsze za- 
wady. 

' Największą uwagę zwraca Pol. Zw. Nar- 
ciarski na mistrzostwa F. I. S., kt6re odbędą 

się w Insbrucku 6—13 lutego. Powyższe za 
wody posiadają charakter mistrzostw świa- 
ta i udział Polski jest konieczny, ponieważ 
łam mamy najlepszą możność zademanstra- 
wania wobec świata swych umiejętności. 

Również weźmie udział Polska w mi- 
strzostwach Czechosłowacji w Harrachowie 
w styczniu, Jest to przedewszystkiem obowią 
zkiem sąsiedzkim, gdyż Czesi stale startują 
w naszych mistrzostwach, a pozatem klasa 
zawodników polskich i czeskich jest wyrów 
nana, tak że element równorzędnej walki bę 
dzie tu zachowany. 

Mistrzostwa akademickie w Saint Moritz 
w słyczniu, prawdopodobnie ściągną kilku 
a EE EE nie będzie to nosiło 

oticjalnego charakteru startu rej ji Poi. prezentacji 

Dla zapewnienia naszym zawodnikom naj 
lepszej lokaty w powyższych imprezach Р. 
Z. N. zamierza zaangażować jako trenera, 
słynnego skoczka norweskiego Reidara An- 
Se M pens pomyślnego zakończenia 
pertraktacyj Andersen, już 1 grudni: “у- 
byłby do Polski. : as S 
OSTATNIE ELIMINACJE NASZYCH ZA- 
WODNIKÓW. PRZED MECZEM POLSKA — 

NIEMCY. 

POZNAŃ, (Pat). — Włobec wątpliwości, 
jakie się nasunęły po niedzielnych zawodach 
eliminacyjnych co do składu polskej druży- 
ny bokserskej na mecz z Niemcami w Dort- 
mundzie dnia 13 bm. — zarządzono w Poz- 
naniu dodatkowe eliminacje w poniedziałek 
i wtorek ubiegły. 

Wi wyniku tych spotkań definitywnie ze 
stawiono następujący skład naszej reprezen 
tacji: 

Wiaga musza — Polus (Włarta), kogucia — 
Forlański (Warta) piórkowa Sipińsk: 
(Włarta), lekka — Arski (Warta), półśrednia 
— Garncarek (Łódź), średnia — Chmielewski 
(Łódź), półciężka — Tomaszewski (Warta), 
ciężka — Zieliński (Goplana, Inowrocław)< 
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KRONIKA 
Dziś: Marcina B W. 
Jutro: Marcina P. M. 

Wschód słońca — g. 6m.41 
Zachod. 02, g md 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 10/XI — 1932 roku. * 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 773 

Te óracaackiodaia 1057 0. 
3 najwyższa -- 6° С. 

> najniższe ++ 4 C. 
Opad: — 
Wiat:: połudn. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dziesiejszym 11 listopada według PIM. 

W całym kraju pogoda chmurna i mgli- 
sta. Miejscami z dźdżą, zwłaszcza w godzi- 
nach porannych. W. ciągu dnia niewielkie 
przejaśnienia. Nocą przymrozki. W. dzień 
temperatura od 6 do 8 stopni. Słabe wiatry 
zachodnie. 

URZEDOWA 
— Urzędowanie i handel w dniu dzisiej- 

szym. Jak już podawaliśmy instytucje pań- 
stwowe i samorządowe w 

będą nieczynne, natomiast sklepy mogą być 

  

     

  

otwarte przez cały dzień, choci pożądane 

jest. żeby były zamknięte do godz. Hej. 
Przymusu jednak w tym kierunku władze 
nie czynią. 

MIEJSKA. 

— Spokojnie. Wczorajszy dzień, w 
którym przypadała rocznica smutnych 
zajść w ubiegłym roku, upłynął zupeł- 
nie spokojnie. 

Po nabożeństwie, które odbyło się 
o godz. 9.30 w kościele Św. Jana, część 
uczestników nabożeństwa, w liczbie 0- 

koło 250 osób udało się chodnikami 
na cmentarz Antokolski. Charaktery- 
styczne jest, że 70 proc. uczestników 
słanowiły studentki, a nieomal wszys- 
cy są uczniami Instytutu Nauk Gos- 
podarczo-Handlowych. 

Prawie zupelny brak w tem ele- 
mentu studentów świadczy o zrówno- 
ważonych nastrojach młodzieży aka- 

demickiej, co należy zaznaczyć z praw 

dziwem zadowoleniem. 

  

— Emerytury i redukcje w Magistracie. 

Realizując plan oszczędnościowy Magistrat 

poza redukcjami kładzie obecnie specjalny na 
gisk na zemerytowanie pracowników. D3 
chwili obecnej przeniesiono na emeryturę о- 
koło 80 pracowników, Liczba ta jednak nie 
jest ostateczna, bowiem prace Komisji są na 
dal w pełnym toku i w najbliższym czasie 
przeniesionych zostanie na emeryturę zno- 

wų kilkadziesiąt osób, 
Ponadto do dnia 1 stycznia ma ulec re- 

      

dukcji kilkudziesięciu pracowników. 

— Magistrat chce uruchomić - fabrykę 

klinkieru. Jak się dowiadujemy, Magistrat 

projektuje uruchomienie w Wilnie fabryki 

klinikeru. W, ten sposób, mając na miejscu 

materjał, budowa jezdni klinkierowych kosz 

towałaby znaczne taniej. 
W” sprawie tej prowadzone są pertrakta- 

cje. 
— Przejście ulicy Wiłkomierskiej na prąd 

FPlektrownia Miejska prowadzi ro- 
zygotowawcze, celem przejść i 

du etałego na licy Wiłkomiers- 
kiej, Bołtup. arskiej i Rybaki. Prz 
łączenie dzielnicy nastąpi dnia 1 Zlistopada 
1932 roku. 

— Budowa nowej studni artezyjskiej. W 
najbliższych dniach Magistrat zamierza przy 

stąpić do budowy nowej studni artezyjskisj 
w ogrodzie Bernardyńskim. Koszty budowy 
obliczone są na sumę 2700 złotych. 

  

    

  

    

  

— Uporządkowanie ul. Zygmuntowskiej 
Wobec zaniedbanego wyglądu ul. Zygmun- 
towskiej Magistrat w najbliższych dniach po 
stanowił przystąpić do jej uporządkowai 

— Oszezędności na żołądkach dzieci. O- 

gółna redukcja wydaików w samorządzie w: 

łeńskim dotknęła także i dział opieki spo- 
łecznej. Ostatnio Magistrat postanowił obni 

6 koszty utrzymania dzieci w przylułk: 
h. Koszty wydatków na każde dz 

    

    

      
ko zmaniejszone zostały 0,3 złote miesięcznie . 

BLS 

M. NIKIFOROWSKI.. 

dniu dzisiejszym, 

   

  

LITERACKA 

— Odezyt J. N. Millera. Głośny literat, 
autor „Zarazy w Grenadzie** Jan Nepomucen 

  

Miller przybywa jutro w sobotę dnia 12 bm. 
do Wtlna i w siedzibie Związku Literatów 

(Ostrobramska 9) wygłosi odczyt p. t. „O tło 
społeczne „Dziadów*, po którym nastąpi dy 
skusja. Początek o godz. 20,30. — Wstęp i 

zł. 50 gr. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— K! „Śniadecia*. Na ogólnem zebraniu 

K! „Śniadecia* w dn. 8 b. m. zostało wybrane 
prezydjum K! (na semestr zimowy ak. 1932 
—38) w składzie następującym: 

Marszałek — com. Paradowski Jan, v- 
marszałek — com. Świtek Józ kanelerz — 
eom. Prus Alfons, podskarbi — com. Grabow 
ski Ludwik, bakałarz — com. Waszczuk Eu- 
genjusz. Lokal K! mieści się przy ul. Wiłko- 
mierskiej nr. 1 m. 4 

  

— Zebranie w Kole Polonistów. W) nie- i 
dzielę dn. 13 b. m. w seminarjum polonisty- 
cznem odbędzie się zebranie sekcji badań li- 
terackich koła polonistów. Pocz. a godzinie 11 

GOSPODARCZA 
— Obniżenie kar za zwłokę opłaty podai- 

ków. Ministerstwo Skarbu zarządziło, aby od 
wszelkich wpłat uskutecznianych począwszy 

aździernika rb. na poczet nieodroczo- 
i nierozłożonych na raty zaległości w 

h bezpośrednich i opłat stemplo- 
względu na czas ich powstania, 

skarbowe aż do odwołania pobierały 
obniżone kary za zwłokę w wysokości 15 pro 
cent w stosunku rocznym licząc od astawo- 
wego terminu płatno: 

Jak się dowiadujemy, obniżenie kar za 
zwłokę dot również podatków komunal- 
nych. Sprawę tę Magistrat w najbliższym 
czasie ma uregulować. 

  

   

  

władze « 

          

Z POCZTY 
— Dyrekcja P.i T. w Wiilnie komunikuje 

    

  

Z okazji obchodu rocznicy odzyskania nie- 
podległości urzędy pocztowe będą czynne 

k w niedziele, tj. od godz. 9 do 11, a dorę- 

czone zostaną tylko przesyłki listowe w go- 
dzinach popołudniowych. Dzień ten będzie 
wolny od składowego za paczki i listy war- 
tościowe. 

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Z życia Tow. Opieki nad zwierzętami 

w Wilnie. Zarząd Tow. podaje do wiadomo- 
ści członków i sympatyków, że Sekretarjat 
Towarzystwa Opieki nad zwierzętami w Wil 
nie został przeniesiony na ul. Żeligowskiego 

Nr. 4 gdzie urzędowanie odbywa się codzien 
mie ( za wyjątkiem świąt) od godz. 6 do 7 
wiecz, Zebrania Komitetu Pań odbywają s:2 
co wtorki, a Opiekunów Rejonow) co Śro 
dy. — Ambulatorjum T-wa pod kierunkiem 
lekarza weterynarji d-ra Dowgiałły przy ul. 
Pióromont 11 m. 3 czynne jest codziennie sd 
godz. 4—5 po poł, a w dnie świątecznie od 
10—11 rama. 

  

     

    

— Konferencja  referentek  Wychowa- 
nia Obywatelskiego ZPOK. Związek P 

Obywatelskiej Kobiet organizuje konferencję 
referentek wychowania obywatelskiego z ca- 
łego terenu woj wileńskiego. Obrady rozpocz 
ną się w sobotę dnia 12 b. m. o godzinie 930 

rano w lokalu sekretarjutu BBWR ul. św. An 
ny 2. 

Po południu o godzinie 5 w lokalu związ- 
ku (Jagiellońska 3) dalszy ciąg konferencji i 
o godzinie 7 wieczorem zebranie dyskusyjne 
z herbatką towarzyską. 

— Ze Zrzeszenia Aplikantów Zawodów 

Prawniczych. W! dniu 7 bm. odbyło się Wał 

  

  

ne zebranie członków Zrzeszenia Aplikantów 

Zawodów 

  

Prawniczych w Wilnie na któ- 

jęto w ostatecznej redakcji statut 

i dokonano” wyboru władz. Pod- 

kreślić należy że głównym celem Zrzeszenia 

według statutu jest praca naukowa i troska 

o poziom wiedzy zawodowej i etyki człon- 

ków. Członkiem Zrzeszenia może być każdy 

aplikant zawodu prawniczego na terenie Są- 

du Apelacyjnego w Wilnie, a więc aplikant, 

sądowy, sdwokacki łub Prokuratorji Gene- 

ralnej. Statut nie zawiera żadnej klauzu 

ani o toda óskciowA ani wyznaniowej, jak 

to ma miejsce w innych środowiskach 

Wi wyniku wyborów Prezesem Zarządu 
został kolega Maksymiljan Rok, zaś pos 

ród wybranych członków ukonstytuował się 
Zarząd, przyczem zostali: wiceprezesem kol. 

K. Okulicz, sekretarzem kol. J. Lewiński, 

skarbnikiem kol. J. Dietrich i członkiem Za- 

rządu kol. K. Dubicka. 

Ponadto dokonano wyboru Komisji Rewi- 

MJ i Sądu Koleżeńskiego. 
Wialme Zebranie nadało godność senjora 

kokos causa adw. M. Lewandowskiemu. któ 

   

  

   

  

   

   

  

  

    

  

SZLAK NIEPOTRZEBNY". 
Gdy zaś osiedlił się w Nowinkach Ku 

lawy, tajemnice poszły coś w świat, 

a czasem docierały i do władzy. Po- 

dejrzewali nowinczanie Kulawego, ale 

trochę i powątpiewano, bo był taki 

przyjemny, przychylny i posłuszny, 

iż poszukać takiego. Prócz tego i maj 

słer na wszystkie ręce: buty  zrepe- 

rować naczynie blaszane zalutować, 

szybę okitować, nawet i zegary Uru- 

chamiał. Widział ktoś. jak kumpano- 
wał ze strążnikami z butelką, spot- 

*kano kilka razy i w domu „uriadni- 

ka*. Lecz mało co się zdarzy, że czło- 

wiek do policji zajrzy? Wypity 22 

strażnikami kieliszek też nic nie udo- 

wadniał, bo poszukaj, by kto nie wy- 

pik nawet z samym Lucyperemi 

Wystrzegał się Symon Kulawego, ale 

nic podejrzanego nie zauważył, u 

prócz tego żył z Kulawym w najlep- 

szem sąsiedztwie. Tydzień było do 

Kolad kiedy rozhulała się zawieru- 

cha. Wicher pędził chmury śniegu, 

kręcił korkociągiem w powietrzu, rzu 

cał niemi naziem. a już doganiał no- 

we, które się starały umknąć od jego 

bezlitościwych uścisków. Przez cały 

dzień kurzyło połe, układając się w 

białe fale miękkiej. łeez zdradziec- 

kiej, pierzyny. Na drogach porobiły 

się zaspy. trudne do przebrnięcia. 

A wicher łomotał, stękał, jęczał, pła- 

kał, śmiał się i złorzeczył. Pod wie- 

czór trochę ucichł i tylko hulał przej- 

rzystą kurzawą. 

   
   

  

  

   

  

Rodzina Symona spała. Zbiera! 
się na odpoczynek i Wasil ze szwag- 

rem. Raptem zapukał ktoś do okna. 

Symon, zasłaniając ręką światło, ва 

chylił się ku ybom, zlekka zamre- 
żonym. Sylwetki dwóch ludzi maja- 

ły u okna i tupały po śniegu. 
— Bądźcie łaskawi otworzyć. Do- 

    

zwolcie odgrzać się trachę — zmarz- 
liśmy w kostkę — prosił jeden po- 

dróżny.    
Wy 

drzwi. 

czyzn, 
kie kaptury zakrywały lica. 

«— No i zawierucha — odezwał się 

niższy wzrostem -— jedziemy do ., 

a jeszcze kawał drogi. Prosimy »ię 

trochę odegrzać, a i koniska  od- 

poczną. 
— Owszem, bardzo prosimy - - vd- 

POWA Wasil ze szwagrem. 

A cóż lu żołnierz porab:a? — 
znów przemówił niższy, spoglądając 

na wojskową czapkę, która czegos na 

łóżku się znalazła. — Napewno w 

szedł Symon do sieni, otworzył 
Do izby weszło dwóch męż- 
otulonych w płaszeze. Szero- 

s 

  

  

     
  

  

    

    

gościnach? 
— Zgadliście, po Koladach muszę 

wracać — odpowiedział Wasil, niby 

ze smutkiem. , 
-—- No, to my żołnier: do- 

  

pomożemy i zawieziemy go i dzisiaj 

     

    

—odezwał się szyderczo wyższy. 0d- 

rzucił kaptur i rozpiął płaszcz — z 

pod którego wyjrzał szynel straż 

nika. 

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

| —— ai ii 

BE U.R.J E.R 

ry położył wielkie zasługi przy wznowieniu 
działalności Zrzeszenia. 

Legalizacja statutu i inauguracja Zrze- 
szenia nastąpi po uzyskaniu przez Zarząd 
opinji władz przełożonych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Że Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 

słowców Chrześcijan w Wilnie. W| niedzielę 
dnia 20 listopada br. o godz. 4 po południu 
odbędzie się we własnym lokalu (Bakszta 11) 
nadzwyczajne walne zgromadzenie członków 
Stowarzyszenia. 

O ile zebranie w wymienionym powyżej 
terminie nie dojdzie do skutku z braku qu- 
orum, odbędzie się w drugim termnie tegoż 
dnia o godz. 5 po południu bez względu na 
ilość obecnych. 

— Zebranie Dyskusyjne w Zw. Pracy Ob. 
Kobiet, z referatem organizacyjnym p. L. 
Śliwińskiej — kierowniczki Wydziału Wy- 
chowania Obywatelskiego ZPOK. w Wiarsza 
wie, odbędzie się w sobotę dnia 12 bm. o g. 
7 wiecz. w lokalu Związku (Jagiellońska Nr. 

    

    

   

    

  

Wi piątek dnia 11 
   

   

  

Przejazd 12 odbę- 
ie 95 zebranie: Klubu WI łóczęgów Sen- 

v. Początek o godz. 19 mn. 30. Na po- 
ehnym sprawy administracyjne 

oraz ytywanie zgłoszonych arty 
kułów do Nr. 3 pisma „Włóc . Obeeność 

  

wszystkich członków niezbędna. 
— Herbatka pećwiacka. Dnia, 13 listopada 

o godzinie 18-ej w lokalu związku przy zauł: 
ku Bernardyńskim 10 odbędzie się herbatka 
peowiacka z następującym programem: 1) Re 
ferat historyczny wygłosi St. Giecewicz, 2) pa 
stulaty ideowe omówi T. Nagurski 3) sprawa 
połączenia związku peowiaków ze związkiem 
legjonistów ref. Eug. Rusek. 

Z uwagi na zapowiedzianą obecność dele- 
gata związku głównego, obecność wszystkich 
członków konieczna. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Redukcja poborów w gmnie žydow- 

skiej. Gmina żydowska postanowiła zreduko- 
wać personelowi pensje. Niższym funkcjonar- 
juszom potrąconych będzie 10 proc, urzędni- 
kom, rabinom od 15 do 20 proc. Redukeja ta 
zaoszczędzi gminie około 30 tys. zł. 

RÓŻNE 
— Nowe władze Spółdz. Banku Rzem. i 

Kupeów. Na nadzwyczajnem Walnem Zgro- 
marzeniu Udziałowców Spółdz. Banku Rze 
mieślników i Kupców Polskich w Wilnie 
(Niemiecka 25) w dniu 6 bm. nastąpiły zmia 
ny w składzie władz Banku. 

Do Rady Nadzorczej powołani zostali: 
P. [P.: Białas Stanisław, Czyż .Paweł, Kier 

snowski Władysław, Knapik Ludwik, Mali- 

nowski Kazimierz, Żebrowski Feliks 
Do Zarządu: 
PPI 

cki Sebastj 
Do Komisji Rew 
Na przewodnicz p. Białas Stanisław 

na członków: p. Kiersnowski Władysław, 
Oszurko Michał, Ślusarski Apolinary, Żytkie 
wicz Michał : 

— Farmaceutyczne Kursy Obrony Prze- 
ciwgazowej pod protektoratem Wil. "woje х 
Wydziału Zdrowia Publiczn. organizuje Wi- 
leński Komitet LOPP. dla farmaceutów w 
Wilnie. Wykłady będą się odbywały w godz. 
od 19 do 21. 

Otwa e kursu nastąpi dnia 15 bm. © 

20 w Zakładzie Farmakognozji ulica, 
dowa 2. 

isy na 

    

  

  

   

  

  

      

   

    

   
   

  

  

        

      

    

  

      
   

      

Jun- 
Domi 

jmują apteki: 
Chorych uk 

naeja. Wobec ukazamia 
j w | 2- 8 1 ® listo- 

ji Urzędu Prz 
my łowego r m Meski m. W; 
Magistrat podaje do wiadomości, że notatki 
te nie odpo Ją prawdzie, gdyż z mocy 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
o prawie przemysłowem, art. 131, z dnia 7 
czerwca 1927 roku (Dz. URP, Nr. 53, poz. 
468) na terenie m. Wilna władzą przemysło- 
wą I nstancji jest Magistrat. 

— Nowe przepisy © nocnych lokalach. 
Jak się dowiadujemy, mają być wkrólce wy- 
dane przepisy 6 wszelkich domach rozry- 
wek, a więc o kabaretach, dancingach moc- 
nych, restauracjach, tawernach i t. p. Do- 

tychezasowe przepisy nie są wystarczające, 
wobec czego wykroczenia przeciwko tym 
przepisom nie są przejawem złej woli ze 
strony właścicieli zakładów, ale poprostu 
musem życiowym. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KOPNIĘTY PRZEZ KONIA. 

W dniu wczorajszym w godzinach po- 
rannych przy ulicy Archanielskiej kopnięty 
został przez konia w brzuch furman Henach 
Lewinson. 

W; stanie Gim przewieziono go do 

szpilala, (s) 

   
  

        

     
  

      

— Poprosimy kartę urlopową —- 
zapytał się niższy, tak samo strażnik. 

Nie mając żadnych dokumentów 
Wasil chciał usprawiedliwić się zgu- 
bieniem karty, ale zrozumiał, że to 
do niczego nie doprowadzi, więc po- 
przestał na głębokiem milczeniu. 

— Prosimy ubierać się, pojedzie - 
my razem do uriadnika — wstając 

zy — tam się wszystko wy- 

  

  

   

  

  

    

— Zrozumiał Wasił, że wszystko 

zginęło. Libawa, kraje zamorskie, za- 
ciągnęły się chmurą i ulec'aly 7 wid- 
nokręgu. Przed oczyma zamajaczel': 
feldfebel wąsaty, cesarz. ubrany we 
trzy mundury i — sąd. Zmierzył po- 
gardliwym wzrokiem pachołków i 
począł ubierać się. 

  

  

  

BEE WERE 

RV. 

Najprzód zawieziono Wasila do 
gminy do której należały Nowinki, a 
stąd. jako nie zamełdowanego, odsla- 
wili w D. do sprawnika (komendant 
pow iałowy — policji). |. Sprawa się wy 

śniła, ponieważ dezerterstwo Was:- 
la, było wiadome w powiecie. 

    

Na ósmy dzień. przewędrowawszy 

kilka posterunków wojskowych i po- 
cyjnych, W pod konwojem. - 

stanął w N. — w kancelarji swego 

pułku. Z miejsca posadzono na ..hau 

ptwachtę*, a za dezercję miano są- 

     
   

  

—— Ot — i z zagranicy się wróci- 

łem. Ważnie się popisałem — niema 

co i mówić — rozważał Wasil spogłą 

dając w zakratowane okno. 

A wszystko napewno Kulawy 

urządził. Do czego spada człowiek — 

  

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. 

W.I Zi EN $S.K.1I 

Dziš premjera! 
Rewelacja obecnego 

sezonu 

W roli glėwnej ulubie- 
niec publiczności 

Akcja toczy. się na tle przepysznej przyrody. 

Nad program: Wspaniała kome- dja, dźwiękowa w 2-ch akt. 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
вНеа Wielka 42. 

i urocza 
gwiszda (lark Gable 

Nr. 286 (2501) 

TOMMY BOY 
Madge Eydns > 
Malownicze widoki. 

tego fenomenalnego filmu'(8 
Emocjonujące wyścigi konne. 

Niech żyje policja oraz sktualja dźwiękowe. 
Początek seansów: 4, 6, 8 i 10.15, w dni świąteczne o godz. 2-ej 
  

śtwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

gwiazda 

Dziś ostatni dzień Niezwykły film rewelacyjny 
głośn. sowieckiego reżysera M. Gerynga p t. 

słynnej 
wytw, Paramount Sylvia Sidney. 

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

Bohaterką tego niezwykł. 
wcydiicła jest premijos“ 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 
  

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

DZIŚ! 

Dźwiękowe kino 

|| 
Wielka 47 

tel. 15-41. 

w najnowszym 

przeboju 

p. t 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Ulubienica publiczności bohaterka filmów: 

ścią", „Z rozkazu księżniczki", „Droga do raju", 

„Liljanka chce się rozwieść" 

Liljana Harvey 
QUICK 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.15. 

„Precz z milo- 

„Kongres tanczy“, 

Ceny od 25 gr. 

  

  

więk. Kino - Teatr | DZIŠI 

Kollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dźwięk. Kino-Teatr 

światówia | 
ul. Mickiewicza 9. 

Dziśl Najnowsza 
gwiazda dźwię- 
kowego ekranu 

Najpotężniejsze arcydzieło 
muzyczne wszystkich czasów 

towej sławy Orkiestra cygańska Rodeo. 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Marlena Dietrich 
Rewelacyjny przebój wszechświatowy. W rolach gł. męskich: Victor Mac Laglen i Barry Norton. 

ROMANSE CYGAŃSKI 

we wspan drem. 
reżyserji Józefa 
Sternberga p.t. 

W rolach gł: BRYGIDA HELM 
i Józef childkraut oraz świa- 

UWAGA! Niektóre romanse będą wykonane w języku rosyjskim. 
Ceny miejsc: Parter od 49 gr. Początek o godz. 4, 6, B i 1015 

X-27 Szpies) 
  

Nr. 

ZIOŁA PRZECZYSZCZAJĄCE 
według przepisu 

D-ra med. St. Breyera 
przewyższają wszystkie tego 

zwyczajenia. 

zwapnienie naczyń, 
wczesnej starości. 

przyczyniając 

Żądać w oryginalnem opakowaniu w aptekach 
lub w wytwórni „Polherba'*. i składach aptecznych, 

Kraków — Podgórze, skr. 48. 
Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo 

z wytwórni broszurkę „Jak odzyskać zdrowie. 

rodzaju środki 
lecznicze. Działają bezboleśnie, nie powodując przy- 

Zawsze w tej samej dawce — usuwają 

z przewodu pokarmowego szkodliwe fermenty i tru- 
cizny, powodujące czasem zatrucie całego organizmu, 

się do przed- 

i Ludwisarskiej Nr. I 

Niniejszem podaję do wiadomości, że z dniem | października 1932 roku 
został przezemnie zwolniony z zajmowsnej u mnie posady zarządzającego 
mojemi Ha w Wilnie, przy ulicach: Wielkiej Nr.3, Niemieckiej Nr. 4 

„ p. Jan Paszkiewicz, oraz że plenipotencja wydana mu 
przezemnie w dniu 16 lutego 1929 roku, obłatowana przed Notarjuszem Janem 
Bujko w Wilnie Nr- 733 została przezemnie odwołana. 

Wiera Kononcowa 
obecnie Kwasznin-Samarinowa. 

  

i niemieckiego. 

  osób na trzech poziomach: kurs 

  

Śpiesz 
bo najtaniej ! 

wszelkiego rodzaju damskie, 

oraz kalosze tylko 

obuwia i pracowni 

W. LITWINOWICZA 
Zamkowa 24, vis-a-vis Kościoła. 

OBUWIE 
i dziecience, śniegowce najmocniejsze 

w sklepie 

wersacja). 

nosi 15 zł. miesięcznie. 

oraz 5—7. 

Dyrekcja Instytutu Nauk 
Handlowo-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 
Obcych: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego | *% 

Nauczanie będzie prowadzone w grupach do 12 
elementarny, kurs 

wyższy oraz kurs specjalny (literatura, lektura spe- 
cjalna, korespondencja handlowa, stenografja i kon- 

Wykłady wieczorowe w godz. 5— 
godniowo. Opłeta zasadnicza od każdego języka wy- 

Wyczerpujących informacyj udziela i zapisy przyj- 
muje ŚSekretarjat Instytutu codziennie w godz. 9—2 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
lewo Gedeminowską 

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

— АКизгетка — 

Marja LAMNerORG 
przyjmuje od 9 do 7 wiėeš. 
+lica Kasztanowa 7, m 5 

Z.P. Nr. 69. 8520 

9 trzy razy ty- 

  

  

1153/VI | Panie—Panowie 
  

  

KURSY 
szy kładnie 
pisania 

L E N Kupię natych- 
u miast większą 

partję lnu czesanego, do- 
oczyszczónego, 

gotowego do sprzędzenia 

pujące wpisy: 

   

  

(DONA LIWY | > 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 

Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

W dniu 19.VH. 1932 r. 

  

mogą zarobić miesięcznie 
200 złot i więcej przy 
sprzedaży masowych ar- 
tykułów domowych. Zgło- 
szenia codziennie godz. 
—15, Wilno, Św. Jańska. 

1, m. 4, 

GINSBERG 
ehoroby skórne, wena 
ryczna | moczopłotowe 

Wileńska 3 tel. 567. 

  

  

  

  

£ 5 Galpotk „mażliwie ара 13290: 1. mięsa Rywa Taje“ w Wil- ad. g0d2. 8—1 1 4—8, 

ia maszynach dee O 25 nie, przy ul. ż mięsa. Firma 

„Gedutis z tnieje od 1225 DA iel — Taje Rywa zam. w Wil- 
i próbkami kierować pod is z: » 

Maszyny: Remington, Un. | adresem: H. Rzeszewski, nie przy ul. Antokolskiej 163. 1108—V1 „zgubiono 
i ы ое с BJ weksel za Nr z wy- 
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Historyczka 
pełne kwalifikacje (wy- 
kształcenie uniwersytec- 

kie) kilka lat zadawałają- 
cej pracy pedagogicznej 
w gimnazjum wyższem 

  

gicznych, 

  
ram pracy przyjmie- 
my jeszczekilku panów 
i paū (od lat 23), ener- 

inteligent- 

nych nie uleglych na- 
strojom kryzysu. 
robek najmniej 18zł. 
dziennie. Zgłosić się 
z dokumentami w dniu 

    

ul. Szopena 10. 
ciciel Pattiel Kacenelson zam. 
pena 10. 

„1. Firma: „Blic Sonia“ 

  

    Za- 

  

je od 19 
brodziu pow. święciańskiego. 

      
24. Sklep bławatny. Firma - 

Mowsza Peksler zam. 

Kacenelson* w 
Skup drzewa celem odsprzeda 

w Wilnie prz 

w Podbrodziu, pow. 
skiego. Drobna sprzedaż tow. żelaznych, farby, 

„, wapna i materjałów elektrycznych. 
2 r. Właścicielka Blie Sonia zam. 

     

wego Śz. Rudomiński w- 
Wilnie płatny 13/XII 1932: 
r. na surnę zł. 299 gr. 25,. 
unieważnia się 
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r. Właś- * > regercie 

ul. $29- Pianina GiG Z 

1110—VI | wynajmuję — Mickiewicza   

37-—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnei, p. Estko. 7702 
Li ži is k 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pzacowitm 

  

Firma 
w Pod- 
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za kieliszek, albo rubla szpera, i na 

swoich wykazuje. Ludzie, ludzie — 

kiedyż nareszcie porzucicie skwapli- 

w do rubla i zaspokoicie pragnienie 

do czarki. Zabijają one was, chorymi 

robią, a co głównego — duszę kaleczą 

Duszę — skarby przyrod światło na 

szlaku życia, latarnię ratowniczą — 

po. jasności której sądzie Świat o wa- 

szej wartości i zdolności — do współ- 

pracownietwa ogólnoludzkiego, do 

pr aw na życie samoistne. 

Kiedy się miał odbyć sąd — w 

sil nie wiedział, a nawet i nie bardzo 

się tem eiekawił. Sądu i kary nie bal 

się — gdyby i do bataljonu dyscypli 

narnego zasądzono. Nie lękał się myś 

li o życiu za kratami, lecz wzdrygoł 

się na myśl o rózgach. Wzdrygał się 

nie od bólu fizycznego. ale od znic- 

ważenia dumy i wielkości człowieka. 

Luty sięgnął w drugą połowę. Już 

mocniej grzało i łaskawiej świeciło 

      

     

      

słońce. We'dnie. — na ulicach. — ro- 

biły się kałuże — w których, hałaśli- 
  

    
wie świergocząc, kąpały się wesołe 

gromady wróbli. 
— I wiosna nie za górą — „My- 

ślał Wasil. — „Znów pójdzie pułk do 

obozu, Znów odetchną piersi żołnier- 

skie świeżem, zdrowem powietrzem - 

tym balsamem ciężkiej służh A tu 

musisz zatehnąć (zadusić) się i jak za 

łaskę, jak o najmilszy podarunek, — 

trzeba ganiać za promieniem słońca. 

połować na niego. pieścić, całować— 

wprost płakać. Ale, — w życiu trzeba 

wszystkiego sprobować. Może i nie 

zginę tu, jak nie giną — co i do ba- 

taljonu trafią. Niech że ta niewoła 

jeszcze więcej wzmocni ducha, zahar 

  

   

    

   

tuje wolę, zrobi z człowieka stal — ) й 

    

      

odporną na wszelakie zakusy, biedy | 

niedole. Złuda — jeszcze odetchnę peł 

nemi piersiami — wolnem, czystem 
powietrzem, bo toż nie ostatnia wios- 
na w życiu mojem“. Tak się Wasil 

pocieszal. 

Warty przy hauptwachcie natural- 

nie że się źmieniały i przypadały ko- 

lejno na pułki, stacjonowane w N. 

Przyszła jednego dnia kolej i na M-si 
na dolę szóstej kompanji. Zauważył 

Wasil i Suchorukiego, pośredniego 

winowajcę niedoli naszego bohatera. 

Zabronióna byla wartaownikom roz- 

mowa z aresztowanymi, lecz rozkaz 

jedno, a wykonanie inne, tem bardziej 

że jak to i nie porozmawiać żołnierzo 

wi z żołnierzem, a lu na dodatek z 

przyjacielem ulubionym. Byle oficec 

—— zwierzchnik warty, —- nie zauwa: 

żył. Opowiadał włedy Akim całe sto- 

sy nowości, w ypadków i zdarzeń, mó- 

wit — że na koniec lutego przypada 
trzechsetlecie panowania domu Ko- 
manowych. a w związku z tem idą 
już przygotowania do obchodu, cze- 

kają w ten dzień manifestu i t. d. 

  

     

    

  

   

— Nie tęsknij — dokończył odcho 
dząc Akin — bo nadchodziła źmiana 

— dostaniesz się napewno pod amne- 

stję, a w niedługi mezasie wyjdziesz 

1, Nie m j urazy do mnie, bo pra- 

wie za mnie i siedzisz* — dodał smut 

no. 

    

— Rzuć — nie zawracaj głowy - 

oburzył się Wasil. Jaka tu uraza? To 

samo zrobiłby każdy człowiek, — se 

jeszcze ma w duszy iskrę poczucia. 

Zbliża się nowa warta i przyjacie- 

le rozstali się. 

— Trzysta lat panowania — roiło 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis, 

     

— Kawał cza- się w głowie Wasiłowi. 

    

su. Lecz tyleby nie panowali, — bez 

swego  żarłocznego  zachwatnictwa 

(chciwośc:). 

Zdum/ewa się człowiek — gdy czy 

ta historję: Krym. Kaukaz, Polskę, 

Litwę, Białoruś, Ukrainę, Sybir bez- 

mierny, rozmaite cesarstwa tatarskie, 

niwet i nie zliezyć, I zawsze tak pięk 

nie, łagodnie. Wszędzie oczekiwana 

ich z chłebem —— solą, a jeżeli się kto 

sprzeciwiał, — wtedy wojsko „chry- 

stolubiwe*. samo się prosiło w bitwę; 

— by umrzeć za wiarę, cara i ojczyz- 
nę! Ale cóż to za ojczyzna Romano» 
wych na naszej Białorusi? W Polsce? 
Albo w dalekim Turkiestanie? Nie- 
jużto żądały te kraje cesarskich gene- 
rałów. sprawników i uradników? 

Może > oni aniołami wtedy dla 208 

nierzy? Może nie spadała u żołnierza 

czapka z głowy od mordobicia że na- 

wyprzódki na śmierć leźli? 

Czemu nie panować nad cudzem 

dobrem. Jest za co żyć samemu i słu- 

gi trzymać, bo barki chłopa wytrzy* 

mają, wyniosą. Ot chłop dla nas daje 
pieniądze, pracę, żołnierza, a dla nie- 

go dajem cerkiew, popa, szkołę, sta= 

  

  

  

   

     

  

  

     

  

nowego i strażnika — „istinno rus- 

kich”, a ku osłodzie życia — mono- 

polkę. Chłopom chociaż i ciemno w. 

  

głowie, ale wesoło. a nam pieniążki 

w kieszeni dziń, dziń. Uzbieramy i 
do banku zagranicznego. Sprzeda- 

my gorzalczynę i jest za co trzymać 
wojsko, co na pierwszy nasz rozkaz 
życie swe położy. 

    

  

(D. c. n.) 

  

świat pełen jest zachwytu dla 

m


